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Вельмишановні учасники всеукраїнської 

науково-практичної конференції,  

гості та присутні! 

 
В стінах нашого Житомирського 

агротехнічного коледжу, вже стало доброю 

традицією кожен рік збирати науковців-

аграріїв, щоб обмінятися думками щодо 

актуальних тематик сьогодення, які 

безпосередньо стосуються сільського 

господарства, особливо землі та всього, що 

відбувається навколо цих найважливіших для 

нашої держави питань. 

На жаль, останнім часом процеси, які 

відбуваються в аграрній сфері та збирають 

нас разом, викликають дедалі більшу тривогу і стурбованість за долю 

матінки землі нашого багатостраждального Поліського краю. 

Не секрет, що останніми десятиліттями відбувається виснаження 

та деградація земель. В Україні тільки 1,1 % полів обробляється із 

застосуванням органіки, що в середньому складає 500 кг внесення гною на 

1 га земель сільськогосподарського використання, а вміст гумусу 

зменшився на 0,22 % за останні роки. Аналогічна ситуація склалась і на 

Житомирщині. 

Окрему тривогу викликає питання продажу земель 

сільськогосподарського використання, яке постійно підігрівається у 

стінах Верховної Ради потужним лобі. 

На превеликий жаль хижацьке ставлення до землі не зникає із 

укрупненням землевласників або появою заможних підставних іноземних 

орендарів, а насиченість новітніми технологіями хоча і призводить до 

збільшення кількості виробленої продукції, далеко не завжди призводить 

до підвищення її якості. 

З цієї позиції стає все більш актуальним підвищення економічної і 

енергетичної ефективності ведення біологічного і органічного 

виробництва екологічно чистої продукції сільського господарства на 

теренах нашої держави. 

Я щиро сподіваюсь, що всі наші зусилля, які консолідовано 

прикладають усі співорганізатори, як кожен окремо, так і в межах 

Поліського екологічного кластеру, будуть сприяти розвитку не тільки 

вітчизняної науки, а матимуть практичне продовження та позитивний 

ефект для користі та розквіту аграрної сфери нашої Україні та 

добробуту її громадян. 

Щиро бажаю всім нам плідної, а головне почутої практиками, 

науковцями та владою дискусії. 

Директор Житомирського агротехнічного коледжу 

Микола Тимошенко  
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Вельмишановні учасники конференції! 
 

Щиро вітаю учасників ІІ-ї Всеукраїнської 

науково-практичної конференції „Практика і 

теорія ефективного використання земельних 

ресурсів Полісся” на землі Жита та Миру. 

Тематика науково-практичної конференції 

актуальна та повністю відповідає принципам 

сучасного Європейського суспільства – 

партнерство і взаємодопомога у сфері покращення екологічної ситуації. 

Надзвичайну роль у цьому відіграє Поліський екологічний кластер, 

створений за участю Житомирського національного агроекологічного 

університету, Житомирського агротехнічного коледжу, Інституту 

сільського господарства Полісся НААНУ, Поліської дослідної станції та 

інших організацій. Кожен учасник кластера вже працює у своїй сфері, 

зараз ми допомагаємо один одному вирішувати екологічні питання та 

проблеми рідного краю, організовувати спільні заходи задля покращення 

екологічної ситуації на Поліссі, розвивати Полісся як екологічний регіон 

України.  

Конференція, присвячена питанням органічного та біологічного 

землеробства, екологічним аспектам ведення сільського господарства, 

сприятиме реалізації інноваційних екологічних проектів і програм на 

основі інтеграції кадрового, наукового, освітнього та виробничого 

потенціалу учасників конференції.  

Бажаю Вам плідної праці, дискусій у яких народжується істина, 

перспективних ідей, наснаги та сил впроваджувати нові знання на славу 

нашой держави. 

З повагою,  

ректор Житомирського національного агроекологічного університету 

 Олег Скидан  
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Шановні колеги! 
 

Вітаю Вас на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

«Практика і теорія ефективного 

використання земельних ресурсів 

Полісся»! 

Діловий обмін науково-

практичною інформацією у 

висвітленні аграрної проблематики 

сьогодення є передумовою розвитку 

продуктивної економіки і соціального добробуту людей нашої країни. 

Пропонований захід є ефектним та дієвим засобом пропагування та 

висвітлення думок ініціативної наукової спільноти щодо раціонального 

вирішення тих проблем, які величезним тягарем покладені на 

агропромислове виробництво.  

Впевнений, що проведення конференції, за участю найкращої еліти 

серед науковців, дозволить не тільки привернути увагу виробничників до 

збалансованого виробництва сільськогосподарської продукції, але й 

широкого кола громадськості. Маю надію, що даний захід дасть 

можливість науковцям презентувати свої здобутки та сучасне бачення 

розвитку агропромислового комплексу України, допоможе поглибити 

ділові контакти між науково-дослідними інститутами, вищими учбовими 

закладами, та агровиробничниками. 

Розраховую на ініціативу кожного з Вас: на активність наукових 

працівників – наших надійних партнерів у забезпеченні сталого розвитку 

як аграрної сфери зокрема, так і зміцненні нашої держави в цілому.  

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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Шановні учасники  

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Практика і теорія 

ефективного використання земельних 

ресурсів Полісся»! 

 

Усіх присутніх на цій конференції 

поєднує єдина мета – розгляд 

актуальних питань агропромислового 

сектору  економіки області. Ми з вами 

вкотре маємо нагоду обмінятись  

науково-практичною інформацією, 

узагальненими  результати наукових досліджень із проблем використання 

земельних ресурсів Полісся. 

Головним пріоритетом є стабілізація і подальший розвиток, а 

розвиток будь якої галузі базується на ефективному використанні 

основних виробничих фондів. У аграрній сфері це – земельні ресурси, 

передусім ґрунти та їх родючість. 

Сьогодні мені надзвичайно приємно вітати всіх присутніх на 

конференції – як науковців, чиї заслуги для виробництва дуже важливі, 

так і молодих вчених, аспірантів, студентів, які тільки стають на шлях 

наукових досліджень і ще здивують нас своїми досягненнями у науці. 

Бажаю усім успіхів, натхнення, творчої наснаги у науково-

дослідницькій діяльності. 

 

З повагою, 

Директор Житомирської філії ДУ «Держґрунтохорона» 

Роман. Паламарчук 
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Серед домінуючих фітофагів на смородині чорній найбільш поширеною і небезпечною є 

несправжня щитівка. Своєчасне проведення необхідних заходів захисту смородини 

чорної інсектицидами та мікроелементами, забезпечує підвищення технічної 

ефективності від 86,5 до 91,0 %. Урожайність ягід при цьому підвищується від 0,9 до 

2,9 т/га, а коефіцієнт енергетичної ефективності становить 1,53 до 1,90 одиниць. 

Смородина чорна визначається передусім своїми високими смаковими якостями, 

наявністю у ягодах значного вмісту вітамінів, мікроелементів та інших речовин 

важливих для харчування людини. Урожай ягід сучасних сортів смородини чорної 

сягає 10 – 15 т/га ягід, але комплекс шкідливих організмів зменшує продуктивність ягід 

на 30 % і більше і насамперед це шкідники. 

Серед комплексу домінуючих шкідливих організмів смородини чорної є 

небезпечний фітофаг несправжня щитівка. У сприятливі для неї роки розмноження 

відбувається  в масовій кількості, що спричиняє зниження урожайності ягід в 2,1 – 2,9 

рази. 

Реакція рослини на пошкодження шкідниками у процесі обміну речовин належить 

окисно-відновним реакціям, які проходять під впливом ферментів (каталази, 

пероскидази, поліфенолоксидази) [1, 4, 6].  

Із 16 необхідних рослинним організмам хімічних елементів до мікроелементів 

відносяться : залізо, цинк, мідь, марганець, молібден, бор, кобальт та інші. При 

позакореневому застосуванні бору – покращується характер цвітіння і плодоношення; 

марганцю – покращується ріст, урожайність, збільшується вміст цукрів і вітамінів, 

підвищується стійкість до шкідників, покращується проходження процесу фотосинтезу 

[1-3, 5, 6]. 

Позакореневе застосування мікроелементів більш раціональне ніж внесення їх у 

грунт [3, 6, 8]. В рослинах смородини чорної під впливом обприскування розчинами 

сполук мікроелементів змінюється інтенсивність дихання та активність окисно-

відновних ферментів.  

А тому, вивчення біологічних особливостей розвитку несправжньої щитівки на 

смородині чорній та  сумісного застосування мікроелементів і інсектицидів в умовах 

Житомирської області є актуальним питанням. 

Мета, завдання та методика досліджень 

З метою вивчення біологічних особливостей несправжньої щитівки та 

ефективності комплексного застосування  мікроелементів та інсектицидів при захисті 

смородини чорної проти цього фітофага нами на протязі 2010 - 2016 рр. ставилися 

польові дослідження  в умовах СФГ «Надія» Черняхівського району Житомирської 

області, за методикою С.О. Трибеля [7]. 

Загальну чисельність дорослих особин несправжньої щитівки визначали  за 

формулою 1.  

               
N

nN
Р

)(100 
 ,                                                            (1) 

де:  Р – загальна чисельність, %; 

n – кількість особин в обліку, шт.; 

N – кількість гілок в кущі, шт. 

Середню щільність фітофага на одиницю обліку визначали за формулою 2: 
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nS

хі
Х
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де:     Х – середня щільність фітофага, екз/кущ; 

Σхі – сумарна чисельність нарахованих особин фітофага з усих 

облікових кущів, екз.; 

S – середня заселеність пагонів, шт; 

n – кількість облікових пагонів, шт. 

 

Комплексне обприскування смородини чорної інсектицидами та мікроелементами 

(B, Mn, Zn, Mg, Cu ) проводили з фенофазами (ріст бутонів, витягування суцвіть,  

формування та ріст ягід). При обприскуванні сумішами мікроелементів, застосовували 

половинну норму кожного (20 г/га).  

Результати досліджень 

Результати наших досліджень свідчать, що сумарний коефіцієнт заселеності 

рослин (Кз) несправжньої щитівки зменшується від 4 до 0,34 одиниці. Так, при 

обприскуванні рослин розчинами мікроелементів (фон) Кз - становив 2,81 одиниці, а 

при комплексному застосуванні мікроелементів та інсектицидів Кз змінювався та 

становив 0,34 до 0,55 одиниці відповідно. 

Найвищу ефективність, забезпечило застосування мікроелементів та інсектициду 

Конфідор, де ефективність до контролю становила 91,0 %.  

Застосування мікроелементів та інсектицидів при захисті смородини чорної  

проти несправжньої щитівки забезпечило в умовах СФГ «Надія» зниження рівня їх 

розвитку, що позитивно вплинуло на структуру урожайності ягід смородини чорної 

(табл. 1). 

Таблиця 1. Ефективність комплексного  застосування мікроелементів та інсектицидів на  

смородині чорній  проти несправжньої щитівки 

№ 

п/п 
Варіант досліду 

При 

бавка  

врожаю

, т/га 

Енергетична ефективність, МДж. /га 

енергія, 

акумульована 

в прирості 

урожаю 

енерговитрати 

на одержання 

прибавки 

урожаю 

отримано 

чистої 

енергії 

КЕЕ 

1 Контроль 0 - - - - 

2 Суміші мікроелементів (B, 

Mn, Zn, Mg, Cu) - фон 

0,9 1508,6 860,2 648,4 1,33 

3 Фон + Мітак, 20% к.е. 

(амітраз) 

2,5 4190,5 2537,8 1652,7 1,53 

4 Фон + Конфідор, 20% к.е. 

(імідаклоприд) 

2,9 4860,9 3187,5 1673,4 1,90 

5 Фон + Бі –58 новий, 40% к.е. 

(диметоат) 

2,7 4525,7 2949,3 1576,4 1,87 

 

Нами виявлено, що при застосуванні мікроелементів та інсектицидів збільшується 

маса ягід  від 1,8 – 2,7 г. При цьому, значно збільшується маса великих ягід від 2,1 – 3,0 

г, маса 100 ягід збільшилась від 172 - 253 г, а маса ягід з куща збільшується від 0,945 до 

1,598 кг. 

Найбільшу масу ягід 1,598 кг/куща ми отримали за комплексного застосування 

мікроелементів та препарату Конфідор. 

Покращення елементів структури урожаю смородини чорної забезпечує значне 

збільшення урожаю ягід. 

Застосування мікроелементів та інсектицидів дає можливість забезпечити 

підвищення урожайності від 0,9 до 2,9 т/га. Найбільшу господарську ефективність  ми 
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отримали за внесення мікроелементів та Конфідор, 20% к.е (імідаклоприд), де прибавка 

становила 2,9 т/га. Математична обробка даних урожаю підтверджує достовірність 

результатів наших досліджень, оскільки найменша істотна різниця менша прибавки 

урожаю. 

Аналіз енергетичної оцінки комплексного застосування мікроелементів та 

інсектицидів на смородині чорній проти несправжньої щитівки (табл. 1) забезпечує 

додаткове отримання чистої енергії від 648,4 до 1673,4 МДж /га, при коефіцієнті 

енергетичної ефективності від 1,33 до 1,90 одиниць. За комплексного застосування 

мікроелементів та інсектицидів при захисті смородини чорної від несправжньої 

щитівки, важливою умовою є розрахунки економічної ефективності. 

Нами встановлено, що при застосуванні мікроелементів та інсектицидів на 

смородині чорній при захисті проти несправжньої щитівки, прибуток становить від 

46485 - 66911 грн. /га, при рівні рентабельності 366 %. 

 

Висновки  

1. Застосування системно-контактних інсектицидів та мікроелементів дає змогу 

покращити показники технічної ефективності, які збільшуються від 29,8 до 91,0 %. 

2. При застосуванні мікроелементів та інсектицидів Кз змінювався від 0,36 до 0,54 

одиниці відповідно.  

3. Обприскування насаджень смородини чорної інсектицидом Конфідор 20 % к. е. – 0,6 

л /га в комплексі з  мікроелементами забезпечує отримання 1576,4 МДж./га чистої 

енергії, при коефіцієнті енергетичної ефективності 1,90; чистий прибуток становить 

66911 грн./га, а рентабельність складає 366 %. 
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УДК 657.7 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Г. В. Берляк, к.е.н. 

Житомирський агротехнічний коледж 

 

У статті досліджено вплив інвестицій на ефективне використання земельних 

ресурсів. У сільському господарстві, головним виробничим ресурсом є земля, а 

залучення зовнішніх інвестицій вестиме до збільшення показників виробництва 

сільськогосподарської продукції, покращення родючості ґрунтів та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств сільського господарства на національному та 

зарубіжних ринках. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання ефективне 

використання земельних ресурсів має надзвичайно важливе значення для сталого 

розвитку аграрного сектора України. Проблематика ефективного використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні стає все більш складною. Сьогодні дана 

проблема має багато складових, основними з яких є економічна та екологічна. Рівень 

використання земель в Україні нині настільки критичний, що подальша деградація 

потенціалу земельних ресурсів у сільському господарстві може мати катастрофічні 

наслідки, котрі негативним чином позначаться не лише на економіці країна, але й на її 

продовольчій безпеки та здоров’ї нації загалом 4.  

Оскільки, у сільському господарстві головним виробничим ресурсом є земля, без 

якої виробничий процес є неможливим, причому 71% території України (42,7 млн га) 

відносяться до земель сільськогосподарського призначення [5], то здійснення 

капіталовкладень у землю виступає необхідним елементом господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств.  

На нашу думку, цьому сприятиме залучення зовнішніх інвестицій, що вестиме до 

збільшення показників виробництва сільськогосподарської продукції, покращення 

родючості ґрунтів, підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського 

господарства на національному та зарубіжних ринках, а отже, є одним із шляхів 

підвищення ефективності використання земельних ресурсів.  

Актуальність теми, її практична значимість і недостатня розробленість питань 

інвестиційних вкладень в земельні ресурси зумовили цільову спрямованість, завдання і 

мету даної статті.  

При написанні статті використовувався системний підхід щодо вивчення впливу 

залучення інвестицій в земельні ресурси на ефективність їх використання та необхідні 

перетворення, що сприятимуть припливу цих інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Початок вивчення інвестицій в Україні 

поклала міжнародна конференція «Проблеми інвестиційного менеджменту в Україні», 

що відбулася в Києві 1999 року де були закладені основні напрями інвестознавства і 

репрезентовано навчальний посібник «Інвестиційний менеджмент». Окремим аспектам 

вивчення інвестицій присвятили наукові праці такі дослідники: Гнаткович А. Д., 

Гнилицька Л. В., Ковалишин О. Ф., Романська Д. П., Боримська К. П., Дикий М. О., 

Керницький І. С., Ортинський В. Л., проте, на нашу думку, в даний час особливу увагу 

необхідно приділити саме інвестуванню в аграрний сектор, який є досить 

перспективним для економіки України.  

Виклад основного матеріалу. Згідно із Законом України «Про інвестиційну 

діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої 

створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [2]. Це говорить про те, 
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що інвестори не вкладатимуть коти в земельні ресурси допоки не бачитимуть 

перспективи та стабільності для себе. 

Проте, слід зазначити, що наразі, на жаль, в Україні повільно йдуть реформи у 

сільському господарстві, зокрема у напрямі впровадження ринку 

сільськогосподарських земель. Наша держава дуже слабо вмонтована в систему 

міжнародного поділу праці, а зовнішньоекономічна діяльність українських 

товаровиробників, особливо сільськогосподарських, далека від світових стандартів. 

Через те іноземні інвестори й не поспішають вкладати кошти в сільське господарство, 

до того ж низька стабільність ведення господарської діяльності на селі, 

невпорядкованість правової бази та нормативного забезпечення здійснення земельної 

реформи, невпорядковані відносини власності на землю не сприяють залученню коштів 

з-за кордону [3]. 

Від стану та ефективності інвестиційної діяльності і зокрема інвестицій в земельні 

ресурси залежить інноваційний розвиток аграрного сектору та економіки в цілому (рис. 

1). Відсутність інвестиційних ресурсів стримує впровадження сучасних технологічних і 

технічних засобів обробітку ґрунтів, призводить до поступового вилучення угідь із 

продуктивного стану та перетворення їх на земельні площі, що непридатні для 

використання. Інвестиційні ресурси поглиблять можливість запровадження передових 

досягнень науки і техніки у процеси, пов’язані з відтворенням земельних ресурсів. 

 

Інвестиційні 

вкладення 

 

Земельні ресурси 

 Дохід інвестора 

 Ефективне використання 

земельних ресурсів 

 Розвиток економіки 

 

Рис. 1. Результат впливу інвестицій на земельні ресурси 

За результатами проведених розрахунків провідними науковцями в аграрній сфері 

Україна належить до держав з найнижчим рівнем підтримки відтворення в сільському 

господарстві в розрахунку на 1 га орних земель. Як наслідок, господарства переходять 

на моновиробництво, порушуються сівозміни, деградують ґрунти [4, с.7]. Незважаючи 

на те, що в Україні, за різними підрахунками вчених, зосереджено близько 40% 

чорноземів, сьогодні сільське господарство не є пріоритетним для фінансування.  

Зменшення обсягів інвестування в основний капітал є однією з причин 

використання недосконалих технологій обробітку землі, застарілої техніки та 

поглиблення процесу деградації земель аграрного фонду. Значне скорочення 

сільськогосподарської техніки, високий рівень її фізичного та морального зносу 

негативно впливають на продуктивність і ефективність використання землі, унаслідок 

чого порушуються існуючі і не впроваджуються нові технології.  

Слід зазначити, що в Україні існує великий потенціал залучення інвестицій у 

сільське господарство внаслідок можливості поглиблення реформування земельних 

відносин. В першу чергу, це стосується орендних земельних відносин. Досить, 

привабливою для іноземних інвесторів може бути низька орендна плата за земельні 

угіддя. Також на можливу зацікавленість іноземних інвесторів на перспективу вказує і 

той факт, що відповідно до прогнозів Організації економічної співпраці та розвитку, 

продукти харчування у всьому світі у найближчі десять років подорожчають на 20-50%. 
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А можлива продуктивність українського сільського господарства на цьому фоні має 

просто колосальний потенціал. [1] Не варто забувати про постійно зростаючий 

показник кількості населення на планеті.  

Земельний фонд України характеризується наявністю високого біопродуктивного 

потенціалу, в його структурі переважають землі з родючими ґрунтами, основна база 

землеробства країни розміщується на ґрунтах чорноземного типу. За експертними 

оцінками, при раціональній структурі землекористування і відповідному науковому та 

ресурсному забезпеченні, держава здатна виробляти продуктів харчування на 140-145 

млн чоловік [4]. 

Висновки і пропозиції. Земля є тим ресурсим, який здатний забезпечити 

зростання добробуту всього суспільства. Тому необхідна переорієнтація інвестиційних 

вкладень на формування ефективного використання земельних ресурсів, оскільки саме 

земля, а особливо така родюча як в Україні, є тим визначальним елементами, який 

здатний забезпечити розвиток не лише аграрного сектору, а й  національної економіки 

в цілому. 

Тож як бачимо, перспективи залучення інвестицій в аграрний сектор України 

досить очевидні, проте для цього необхідно розробити комплексне законодавче 

забезпечення інвестиційної сфери та запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення; розвивати систему страхування аграрних ризиків 

та систему державної підтримки сільськогосподарських виробників; фінансувати на 

державному рівні наукові дослідження щодо ефективності використання земельних 

ресурсів, а головне забезпечити стабільну податкову політику та усунути корупційну 

складову. 
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Вивчено проблему родючості грунтів Західного Полісся. Розглянуто актуальність 

застосування тукосумішей, їх переваги порівняно з звичайними мінеральними 

добривами. Доведено, що використання тукосумішей значно поліпшують структуру 

та родючість грунтів. Тукосуміші можна створити з оптимальним співвідношенням 

основних елементів для забезпечення раціонального та ефективного росту окремої 

сільськогосподарської культури. 
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Основний чинник підвищення врожайності сільськогосподарських культур та 

поліпшення їх якості є мінеральні добрива. Саме вони відіграють вирішальну роль у 

збільшені врожайності. Важливим фактором при використанні добрив є комплексний 

підхід до вирішення питання збагачення грунту поживними речовинами. Ґрунтовий 

покрив Західного Полісся України складають, в основному, дерново-підзолисті ґрунти 

різного ступеня опідзолення і оглеєння та торфово-болотні ґрунти, які 

характеризуються низькою природною родючістю, тому внесення добрив є 

визначальним фактором в отриманні високих врожаїв. 

При внесенні мінеральних добрив врожайність сільськогосподарських культур 

зростає в середньому до 70%, а решта приросту забезпечується за рахунок інших 

агротехнічних заходів. За даними агрохімічних аналізів ґрунти України мають частіше 

низьку забезпеченість елементами живлення. Тоді як добрива – могутній і 

швидкодіючий засіб підвищення урожаю і поліпшення якості продукції 

сільськогосподарських культур. Поживні елементи мінеральних добрив надходять в 

ґрунт, потім в рослини і використовуються в процесах обміну речовин, визначаючи тим 

самим умови формування майбутнього врожаю, а також мають вплив на його якість. 

Дози добрив повинні визначатися із розрахунку повного забезпечення культури 

елементами живлення, наявності їх у ґрунті, коефіцієнту використання внесених 

добрив, величини запланованого урожаю та умов в яких вирощується культура[1]. 

Основне удобрення використовується культурами протягом усього вегетаційного 

періоду, воно має великий ефект на якість та кількість урожаю. Дослідження 

показують, що в цих умовах ефективність добрив при весняному внесенні знижуються 

у півтора рази. Таке основне весняне удобрення не може забезпечити оптимальну 

продуктивність культур. Основне удобрення під осінній обробіток грунту практично 

знімає негативну дію хлору на рослини. Найбільш доцільно основне удобрення 

забезпечувати сумішами мінеральних добрив (тукосумішами), які по вартості елементів 

живлення та їх внесення перевищують вартість окремо завезених та внесених простих 

добрив. 

Тукосуміші – складні комплексні мінеральні добрива з різним співвідношенням 

азоту, фосфору та калію, що виробляються за індивідуальним замовленням будь-якими 

партіями, враховуючи потреби конкретного споживача. 

Калій відповідальний за поглинання води і зростання сухої речовини, збільшує 

посухостійкість рослин. У картоплі калій покращує смак і форму бульб, надає 

безпосередній вплив на якість і кількість врожаю. 

Фосфор відповідає за обмін вуглеводами, накопичення крохмалю. Бере участь в 

синтезі органічної речовини. Сильно впливає на розвиток коренів, відповідно рослина 

краще забезпечуються вологою і харчуванням. 

Заповнити рівень фосфору в землі вийде тільки шляхом застосування 

фосфоровмісних добрив. Інших джерел немає [2]. 

Табл. 1. Застосування тукосумішей для осінньо-польових робіт 

Марка тукосуміші Культура 

N:P:K 6:26:30 Універсальне, для основного внесення 

N:P:K 4:17:40 Цукровий буряк та картопля 

N:P:K 11:13:30 Озимий ріпак 

N:P:K 5:21:36 Кукурудза, соняшник 

N:P:K 10:19:28 Льон 

N:P:K 8:26:26 Озимі зернові 

N:P:K 9:17:31 Для передпосівного внесення під озимі культури 

Внесення основних добрив в пропорції 1:1:1 затребуване і дає результат, але не 

враховує індивідуальних особливостей кожної культури і особливостей поля. 

Наприклад, картопля при врожайності 300 кг на одній сотці, засвоює з землі 2-3 кг 
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калію, 1,2 – 1,7 кг азоту і 0,3-0,4 кг фосфору. Використовуючи тукосуміш 7-20-30 

можна створити оптимальне співвідношення між основними елементами. 

Тукосуміші мають перевагу перед комплексними добривами із сталим складом, 

які не завжди підходять для внесення під певні культури і на різних 

ґрунтах.  Комбінуючи пропорційність компонентів для тукосумішей, можна підібрати 

оптимальний варіант  під певну сільськогосподарську культуру та враховуючи 

агрохімічний аналіз ґрунту. Таким чином, в ґрунт вносяться тільки необхідні елементи 

живлення [3]. 

Таб. 2. Використання тукосумішей для весняно-польових робіт 

Марка тукосуміші Культура 

N:P:K 18:14:18 Ярі зернові, ранньовесняне підживлення озимих 

N:P:K19:15:15 Ярі зернові, ранньовесняне підживлення озимих 

N:P:K25:11:8 Ярі зернові та ярий ріпак 

N:P:K20:20:10 Озимі, кукурудза на силос 

N:P:K24:10:10 Ріпак та ярі зернові культури 

N:P:K 18:12:20 Кукурудза на силос 

N:P:K 16:16:20 Кукурудза на зерно 

N:P:K 10:19:28 Льон 

N:P:K 16:14:22 Кукурудза на зерно 

Тукосуміші мають низку переваг у застосуванні в порівнянні з простими і, 

навіть, комплексними добривами. До таких переваг можна віднести:  

1. Економічні: 

а) низька ціна одного відсотка діючої речовини, що засвідчує високу окупність 

добрив; 

б) у 2-3 рази знижуються витрати на вантажно-транспортні роботи, витрати на 

зберігання, а також внесення добрив у порівнянні зі збалансованим роздільним 

внесенням поживних речовин.  

2. Господарські: 

а) скорочення термінів внесення порівняно з однокомпонентними мінеральними 

добривами. Таким чином, забезпечується дотримання агротехнології вирощування 

сільськогосподарських культур.  

3. Агротехнічні: 

а) технологія виробництва тукосумішей дозволяє забезпечувати широкий 

діапазон вмісту та співвідношень N:P:K залежно від стану ґрунту та потреб рослини; 

б) внесення поживних речовин згідно з рекомендованими нормами, а також 

можливість замовити тукосуміш з вмістом N:P:K за бажанням [4]. 

Тукосуміші – економічно ефективна форма збалансованого живлення рослин. 

Оптимальне співвідношення азоту, фосфору і калію індивідуально для кожного типу 

ґрунту. Економічна перевага тукосумішей досягає 20-30% в порівнянні з рештою 

добрив, особливо на таких культурах, як пивоварний ячмінь, цукровий буряк, овочі 

тощо. 
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Житомирська філія державної установи „Інститут охорони ґрунтів України“ 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що ґрунтовий покрив 

сільськогосподарських угідь Малинського району Житомирської області підкислювався 

починаючи з 1984 року. Середньозважена величина кислотності за цей період 

знизилась на 0,5 одиниці рН, а площі кислих ґрунтів збільшились на 28,7 %. Річна 

потреба у вапнякових матеріалах для вапнування сільськогосподарських угідь 

становить 40,3 тис тонн. 

Постановка проблеми. Важливим фактором ґрунтової родючості, який 

безпосередньо впливає на формування врожаю сільськогосподарських культур, є 

кислотність ґрунтів. Значне підкислення ґрунтів обумовлює погіршення їх фізичних, 

фізико – хімічних, агрохімічних та біологічних властивостей. Надмірна кислотність 

відноситься до числа несприятливих факторів, що знижують ефективність мінеральних 

добрив, стримують підвищення родючості ґрунтів, ріст і розвиток 

сільськогосподарських культур [1,2]. Від неї, в значній мірі, залежить доступність та 

засвоєння рослинами поживних речовин, мінералізація органічних речовин, 

життєдіяльність мікроорганізмів [3]. 

Важливе значення кислотності, як однієї із головних складових родючості, 

вимагає вирішення проблеми підкислення ґрунтів, що неможливе без наявної 

інформації про її динаміку в ґрунтовому покриві сільськогосподарських угідь.  

Метою досліджень було проведення агрохімічного обстеження 

сільськогосподарських угіддях Малинського району Житомирської області на протязі 

1968 − 2014 рр. 

Завданням досліджень було виявлення  закономірностей змін обмінної 

кислотності сільськогосподарських угідь досліджуваного району та її динаміка. 

Дослідження проводились польовими, порівняльно-екологічними та 

лабораторними методами. 

В ґрунтових зразках обмінна кислотність визначалась потенціометричним 

методом в акредитованих лабораторіях Житомирської філії державної установи 

„Інститут охорони ґрунтів України“.  

Результати досліджень. На підставі аналізів агрохімічних обстежень ґрунтів 

сільськогосподарських угідь Малинського району Житомирської області протягом 47 − 

ми років (1968 – 2014 рр.) простежено, як змінюється обмінна кислотність за цей період 

В початковому періоді агрохімічного обстеження (1968 р.) сільськогосподарські 

угіддя з кислою реакцією ґрунтового розчину займали 35,5 тис га, що становило 61,2 

відсотки обстежених земель. В структурі кислих ґрунтів сильнокислі грунти угідь були 

поширені на площі 4,8 тис га, середньокислі – на 19,0 тис га, слабокислі – на 11,7 тис 

га. Площі ґрунтів угідь з реакцією ґрунтового розчину близькою до нейтральної 

становили 6,8 тис га (11,7 %). На долю ґрунтів угідь з нейтральною реакцією 

ґрунтового розчину приходилось 15,7 тис га (27,1 %). Середньозважена величина 

показника кислотності становила 5,5 одиниці рН.  

В період обстеження 1984 р. виявлено зниження кислотності ґрунтів угідь. Площі 

кислих ґрунтів угідь зменшились з 35,5 до 22,4 тис. га, в тому числі площі 

сильнокислих ґрунтів угідь зменшились на 3,2 тис га, а середньокислих – на 10,5 тис га. 

Одночасно з цим збільшились площі ґрунтів угідь з реакцією ґрунтового розчину 
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близькою до нейтральної та нейтральною відповідно на 6,9 та 19,5 тис га. 

Середньозважена величина показника кислотності зросла на 0,4 і становила 5,9 одиниці 

рН. 

Аналіз періоду обстежень 2009 р. свідчить, що середньозважена величина 

кислотності зменшилась на 0,2 одиниці рН при збільшенні площ кислих ґрунтів угідь 

на 9,0 %, в тому числі площ сильнокислих, середньокислих та слабокислих грунтів 

відповідно на 0,3 %; 3,8 % та 4,9 %. В той же період зменшились і площі нейтральних 

ґрунтів угідь на 16,3 % з одночасним збільшенням близьких до нейтральних на 1,8 %. 

В останньому періоді обстеження (2014 р.) зафіксовано значне підкислення 

ґрунтів угідь, про що свідчить зменшення, порівняно  з обстеженням 2009 р., 

середньозваженої величини кислотності на 0,3 одиниці рН при одночасному збільшенні 

площ земель з кислою реакцією ґрунтового розчину на 20,4 % та скороченні з 

нейтральною − на 19,1 % обстежених земель. При цьому необхідно відмітити, що в 

2014 р. обстежено сільськогосподарських угідь на 10,3 тис га (18,1%) менше порівняно 

з 2009 роком.  

Першочерговим заходом зниження кислотності є хімічна меліорація. 

Альтернативі вапнуванню, як високоефективному ресурсозберігаючому і 

природоохоронному заходу, немає: це один із найважливіших заходів в вирішенні 

проблеми продовольчої безпеки [4].  

Враховуючи вищезазначене, проведено розрахунки оптимальних обсягів 

вапнування кислих та близьких до нейтральних грунтів угідь Малинського району 

Житомирської області. В зв'язку з необхідністю вапнування сильнокислих ґрунтів через 

три роки, середньокислих – чотири, слабокислих – п'ять, близьких до нейтральних – 

вісім років  визначено, що площі вапнування цих ґрунтів за один рік при п'ятирічному 

циклі вапнування по даному району становитимуть 8,0 тис га . 

В результаті агрохімічних обстежень виявлено, що в досліджуваному районі на 

даний період 60,2 відсотки сільськогосподарських угідь мають підвищену кислотність і 

за потребою в вапнуванні 5,2 тис га їх відноситься до сильнокислих, 10,4 – 

середньокислих, 12,4 – слабокислих, 9,7 тис га – близьких до нейтральних. 

Річна потреба вапнякових матеріалів для вапнування сільськогосподарських угідь 

досліджуваного району з урахуванням внесення їх для нейтралізації кислих та 

фізіологічно – кислих добрив і компенсації втрат кальцію за рахунок виносу урожаєм 

та вимивання становить 40,3 тис тонн.  

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що в Малинському 

районі Житомирської області в період з 1968 р. по 1984 р. спостерігалось зниження 

обмінної кислотності ґрунтів сільськогосподарських угідь. Починаючи з 1984 р. 

зафіксована тенденція їх підкислення, яка досягла найвищого значення в 2014 р., про 

що свідчить зменшення середньозваженої величини кислотності при одночасному 

зростанні площ земель з кислою реакцією ґрунтового розчину та скороченні з 

нейтральною. 

В ґрунтовому покриві сільськогосподарських угідь досліджуваного району, за 

період агрохімічного обстеження проведеного в 2014 році, середньозважена величина 

обмінної кислотності понизилась до 5,4 одиниці рН, при цьому 60,2 відсотки ґрунтів 

угідь мають підвищену кислотність і за їх потребою в вапнуванні 5,2 тис га відноситься 

до сильнокислих, 10,4 – середньокислих, 12,4 – слабо кислих, 9,7 тис га – близьких до 

нейтральних.  

Річна потреба у вапнякових матеріалах для вапнування ґрунтів 

сільськогосподарських угідь Малинського району становить 40,3 тис тонн. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХОМИХ СПОЛУК БОРУ ТА МОЛІБДЕНУ У 

ГРУНТАХ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Г. В. Вівчаренко, к.с-г.н., С. П. Ковальова, Н. Ф. Поєнко  

Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

 

У результаті проведення лабораторних досліджень та розрахунків встановлено, що 

середньозважений вміст рухомих форм бору у ґрунтах орних земель Новоград-

Волинського району Житомирської області відповідає високому рівню забезпечення, а 

рухомого молібдену – середньому рівню. 

Постановка проблеми. Важливе значення у живленні рослин, формуванні 

врожаю та його якості мають мікроелементи, серед них бор та молібден. 

Мікроелементи беруть участь у багатьох фізіологічних і біохімічних процесах у 

рослинах. Вони являються обов’язковою складовою частиною багатьох ферментів, 

вітамінів, які відіграють роль біологічних прискорювачів і регуляторів найскладніших 

біохімічних процесів [2].  

Загальний вміст мікроелементів у ґрунті ще не визначає їх ефективної дії. 

Нерозчинні форми сполук, до складу яких входять мікроелементи, не засвоюються 

рослинами. Тому поруч із валовим вмістом мікроелементів у ґрунті необхідно знати 

вміст їх рухомих форм, які будуть доступні для засвоювання рослинами. 

Співвідношення між нерозчинною та розчинною формами мікроелементів у ґрунті 

коливається у доволі широких межах у залежності від характеру сполук, до складу яких 

входить мікроелемент, а також від характеру ґрунтів та кислотності ґрунтового 

розчину. 

Рослинам мікроелементи потрібні в дуже малих кількостях. Однак, недостатня їх 

кількість, як і надлишок, порушує діяльність ферментативного апарату, а внаслідок 

цього і обмін речовин у рослин [2,5]. Мікроелементи прискорюють розвиток рослин, 

процеси запліднення і плідоутворення, синтез та пересування вуглеводів, білковий та 

жировий обмін речовин. Тому необхідно уважно вивчати потребу рослин у кожному 

мікроелементі і оптимально її задовольняти. Слід пам’ятати, що у сучасних умовах з 

посиленням хімізації землеробства значно підвищуються врожаї, а це означає, що 

зростає і винос мікроелементів із ґрунту. Потребу у мікроелементах можна 

задовольнити при внесенні органічних та мінеральних добрив [1,2,5]. Рухомість бору 

більша на кислих ґрунтах. При вапнуванні ґрунтів  доступність бору рослинам 

зменшується і тим більше, чим вище кислотність. Рухомість молібдену у кислих 

ґрунтах переходить у малодоступний для рослин стан. При проведенні хімічної 

меліорації кислих ґрунтів сполуки молібдену стають легкодоступними. Іони фосфорної 
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кислоти також здатні переводити аніони молібдену у рухомий стан.  

Метою досліджень було агрохімічне обстеження орних земель Новоград-

Волинського району для отримання результатів щодо вмісту поживних речовин: макро- 

та мікроелементів, у тому числі бору та молібдену.  

У завдання досліджень входило визначення вмісту рухомих сполук бору та 

молібдену у відібраних ґрунтових зразках. 

Матеріали та методи досліджень. Новоград-Волинський район відноситься до 

перехідної зони: південна частина його відноситься до зони Лісостепу, а північна 

частина – до зони Полісся. 

Відбір грунтових зразків проводився у орних землях Новоград-Волинського 

району Житомирської області у 2009 році. Площа обстеження орних земель становила 

73,9 тис га.  

Об’єктом досдіджень був вміст рухомих форм бору та молібдену у ґрунтах  

Для вирішення поставленої мети застосовували польові, порівняльно-екологічні 

та лабораторні методи. 

Дослідження проводилися у атестованій вимірювальній лабораторії 

Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». У 

відібраних ґрунтових зразках визначали фотометричним методом рухомі сполуки бору 

та молібдену гідно існуючих нормативних документів [3,4].  

Результати та їх обговорення. За даними агрохімічного обстеження, 

проведеного у 2009 році, встановлено, що вміст рухомих форм бору у шарі 0-25 см 

ґрунтів орних земель у розрізі генетичних груп ґрунтів варіював від 0,35 до 1,13 мг/кг, а 

його середньозважена величина вмісту становила 0,67 мг/кг ґрунту; вміст рухомих 

форм молібдену – 0,064–0,154 мг/кг, а середньозважена величина дорівнює 0,100 мг/кг 

ґрунту. 

Вміст рухомих сполук бору та молібдену у шарі 0-25 см ґрунтів орних земель у 

розрізі ґрунтів за їх гранулометричним складом варіював у межах 0,23–1,10 мг/кг; 

0,049–0,147 мг/кг відповідно.  

Найнижчий показник вмісту рухомих форм бору та молібдену виявлено у 

піщаних ґрунтах – 0,23 та 0,049 мг/кг; найвища концентрація рухомих форм бору та 

молібдену у спостерігалася у середньо-суглинкових ґрунтах –1,10 та 0,147 мг/кг 

відповідно. 

За кількісною величиною вмісту рухомого бору та молібдену ґрунти за їх 

гранулометричним складом розташувались у наступний зростаючий ряд: піщані< 

глинисто-піщані< супіщані< легкосуглинкові< середньо-суглинкові. 

Дані агроекологічного обстеження сільськогосподарських угідь 2009 року 

свідчать про те, що рівень забезпеченості ґрунтів орних земель рухомими формами 

бору вищий, ніж рухомими сполуками молібдену. 

Ґрунти ріллі з низьким та середнім вмістом молібдену займають 28,6 та 36,2 % 

обстеженої площі ріллі. Сумарна частка ґрунтів ріллі із підвищеним, високим та дуже 

високим рівнем забезпеченості молібденом становила 35,2 % обстежених 

сільськогосподарських угідь. Обстежені площі орних земель Новоград-Волинського 

району у достатній мірі забезпечені рухомими формами бору: ґрунтів з низьким та 

середнім вмістом лише 0,1 та 9,9 %, а сумарна частка ґрунтів ріллі із підвищеним, 

високим та дуже високим рівнем забезпеченості становила 90 %. Ґрунтів ріллі із дуже 

низьким вмістом рухомого бору не виявлено. 

Висновки. За результатами проведених досліджень та розрахунків встановлено, 

що середньозважений вміст рухомих сполук бору у ґрунтах орних земель відповідає 

високому рівню забезпеченості. У розрізі генетичних груп ґрунтів найвища його 

середньозважена величина становила 1,13 мг/кг у лучно-чорноземних ґрунтах. 

Середньозважений вміст рухомих форм молібдену відповідає середньому рівню 

забезпеченості. У розрізі генетичних груп ґрунтів найвища його середньозважена 
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величина у лучно-чорноземних ґрунтах – 0,154 мг/кг. .Площа ґрунтів із низьким 

вмістом рухомого молібдену займає майже третю частину обстежених 

сільськогосподарських угідь, а це свідчить про нагальну потребу підвищення вмісту 

рухомих сполук молібдену шляхом внесення мінеральних добрив [1,5]. 
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В статті розглянуто впровадження екологічного імперативу в концепцію сталого 

розвитку України, що в свою чергу вимагає здійснення системних функціональних 

перетворень та заходів щодо підготовки сільськогосподарських підприємств до 

діяльності в умовах екологізації виробництва. Результатом цих перетворень буде 

вирішення надскладного завдання для України – зупинити процеси деградації ґрунтів, 

відновити і поліпшити їх та забезпечити підвищення ефективності виробництва за 

рахунок організації раціонального землеволодіння і землекористування. 

Вступ. Екологічний фактор став відігравати суттєву роль в геополітиці 

розвинутих країн після розуміння того факту, що їх національна безпека а також 

досягнутий рівень життя не можуть бути забезпечені без використання ресурсів всієї 

планети, у тому числі й тих, які знаходяться за теренами цих країн. Людина – частина 

природи, вона не може існувати поза навколишнім простором. На відміну від інших 

живих істот, людина в процесі еволюції перетворила в середовище свого існування все 

що її оточує. 

В рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в вересні 2015 року 

відбувся Саміт ООН, де було розглянуто Порядок денний в галузі розвитку суспільства 

на період після 2015 року. Лідери 193 країн ухвалили 17 глобальних Цілей сталого 

розвитку на 2016-2030 рр., одна з яких – збереження екосистем суші. 

Проблема безпечного використання земель піднята сьогодні у всьому світі до 

рівня глобальної і суть її – охорона земель та боротьба з їх деградацією.  

Виклад основного матеріалу. Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що до кінця 

2025 року Україна має наблизити своє законодавство до законодавства ЄС та 

http://artius.com.ua/uk/novini/statti/ekologichni-organizacii/
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імплементувати (транспонувати) в своє законодавство положення приблизно 350 

директив, регламентів та рішень, а також розробити порядок та процедуру їхнього 

втілення в життя. 

 Це поступова імплементація, і кожен документ має свої строки та вимоги щодо 

форми такої імплементації. Одним із основних напрямків реформування національного 

законодавства є впровадження екологічного імперативу в концепцію сталого розвитку 

України, зокрема збереження земель. 

Основним принципом європейського законодавства стосовно правової охорони 

ґрунтів сільськогосподарського призначення є зосередження на попередженні 

виникнення проблем та запровадженні профілактичного принципу.  

З метою заохочення бережливого використання ґрунту та, звертаючи особливу 

увагу на попередження ерозії, пошкодження, забруднення та спустошення, 

Європейською Комісією було прийнято Тематичну Стратегію щодо охорони ґрунту, що 

на сьогодні є центральним документом в даній сфері правовідносин. 

Важливим елементом вказаного документу є визнання на законодавчому рівні, що 

ґрунт є обмеженим ресурсом, який зазнає негативного впливу в навколишньому 

середовищі. Законодавством ЄС приділена значна увага питанню створення належної 

інформаційної мережі, оскільки для формування і проведення чіткої екологічної 

політики в сфері контролю стану довкілля, що є основним інструментом для 

досягнення сталого розвитку в Європі, необхідна достовірна інформація про стан 

навколишнього середовища. 

В рамках виконання Шостої програми дій Співтовариства, яка передбачала 

прийняття Стратегії щодо охорони ґрунту, що має включати, зокрема, попередження 

забруднення, ерозії, спустошення, деградації земель, надмірної експлуатації та 

гідрогеологічними небезпеками та беручи до уваги варіювання умов у регіонах, 

включаючи особливості гірських та засушливих регіонів, у вересні 2006 року Комісією 

була прийнята Загальна стратегія щодо охорони ґрунту, що є однією із семи 

тематичних стратегій прийнятих ЄС. 

Тематична стратегія щодо охорони ґрунту складається з таких трьох компонентів: 

Інформаційного повідомлення Європейської Комісії іншим Європейським інституціям 

[1], проект Директиви, що встановлює основи щодо захисту ґрунту та вносить 

доповнення до Директиви 2004/35/ЄС [2] та Оцінка впливу на навколишнє середовище 

[3], а також впровадження заходів щодо зменшення внесення в ґрунт всіх азотовмісних 

добрив та зокрема щодо встановлення специфічних обмежень на використання гною. 

На сьогодні в Україні загрозливого стану набуває проблема цільового 

використання земельних ресурсів, передумовою якої є відсутність еколого-

економічного обґрунтування та лнадшафтно-зонального підходу. 

Структура земельних угідь України характеризується дуже високим показником 

сільськогосподарської освоєності, у порівнянні з європейськими країнами. Екологічно 

стабільні угіддя, зокрема ліси, становлять лише 18 % території країни. Відомо, що 

екологічну збалансованість земельних угідь характеризує частка заліснених земель, 

пасовищ, сіножатей, що в сукупності становить 30-50 %. До прикладу, у 

Великобританії середня частка природних кормових угідь становить 63,1 %, у 

Німеччині – 30,4 %, тоді як в Україні лише 19 % [4].  

У Житомирській області частка сільськогосподарсько освоєних земель становить 

51,2 % території, а показник лісистості варіює в межах 7-69,4 % в різних 

адміністративно-територіальних утвореннях.  

Одним із широко інтерпретованих показників, що характеризує структуру 

землекористування є показник розораності території. У європейських країнах орні 

землі не перевищують 30-32 % загальної площі. В Україні цей показник становить 

53,8 %, у Житомирській області – 36,6 % території, а в окремих районах – 

Любарському, Попільнянському, Ружинському – 73-70 %. 
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Із зазначеним показником тісно пов’язані й інші показники, що характеризують 

екологічний стан ґрунту. Тривале екологічно незбалансоване землекористування 

призводить до значного приросту темпів деградації ґрунтів, втрати гумусу та поживних 

елементів, розвитку ерозійних процесів, засолення та осолонцювання та, головне – 

забруднення, пов’язаного з тривалим внесенням мінеральних добрив та пестицидів.  

Сучасна система застосування мінеральних добрив не дає змоги рослинам 

повністю засвоювати поживні речовини. Як правило, усі культури, до складу яких 

входить азот, з добрив засвоюють його менш як 20-30%, решта вимивається в підземні 

води, мігрує з поверхневим стоком, трансформується у ґрунті, утворюючи леткі 

сполуки, які надходять у приземний шар атмосферного повітря 

Щорічно рівень застосування мінеральних добрив коливається і це залежить від 

економічних та екологічних вимог. Протягом 1961-1985 рр. у країнах Європи, 

Північної Америки, Азії рівень застосування мінеральних добрив зростав і становив в 

Англії 375 кг/га; Японії – 436; Голландії – 805 кг/га. Нині у США вносять 208 кг/га, 

Німеччині – 238, Великобританії - 365 кг/га. Щорічно в результаті збирання врожаю 

лише зернових культур у штучну міграцію залучається не менше як 48 млн. т 

нітрогену. 

Окрім того, сучасне ведення сільського господарства (широкомасштабне 

застосування пестицидів, мінеральних добрив, структуроутворювачів, регуляторів 

розвитку рослин та ін.) зумовлює накопичення токсичних елементів у ґрунті. Загалом, 

визначається відносна безпечність застосування мінеральних добрив щодо забруднення 

ґрунтів важкими металами, які містять мінеральні добрива у вигляді так званих 

баластних речовин. Однак існує реальна небезпека одержання вирощеної 

рослинницької продукції з підвищеним вмістом важких металів (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, Mo, 

Co, Cr, радіонукліди та ін. токсичні елементи). 

На сьогодні утилізація відходів тваринництва перетворилась на досить серйозну 

екологічну проблему. Особливої актуальності ця проблема набуває внаслідок 

утворення дрібних фермерських та приватних господарств, що призводить до 

неконтрольованого поводження з відходами тваринництва. Про масштабність таких 

забруднень свідчать дані університету Корнелла (штат Нью-Йорк), згідно яких в США 

щорічно зі стічними водами від ферм і т. ін. надходить понад 2 млрд. т гною, що 

складає 1,2 кг на 1л отриманого молока. В Україні практично всі органічні відходи 

тваринницької галузі утилізуються ґрунтовим методом в якості органічних добрив, що 

призводить до забруднення ґрунту органічними компонентами гною, патогенними 

мікроорганізмами, яйцями гельмінтів. 

Грунт є головним елементом біосфери, де відбуваються процеси міграції, 

трансформації та обміну хімічних речовин, який формує хімічний склад харчових 

продуктів, питної води та частково – атмосферного повітря. Міграція здійснюється по 

коротких (грунт рослина - грунт, грунт  – вода – грунт, грунт – повітря – грунт) та 

довгих (грунт – рослина – тварина – грунт, грунт – вода – рослина –грунт, грунт - вода 

– рослина – тварина – грунт та ін.) міграційних ланцюгах. 

Проведені нами дослідження дають підстави стверджувати, що масове нітратне 

забруднення грунтових вод зумовлене антропогенною діяльністю, пов’язаною з 

удобренням сільськогосподарських угідь азотними мінеральними добривами, 

розвитком галузі свинарства, сільськогосподарською освоєністю територій, 

збільшенням площ ріллі та зменшенням лісистості, залежність між якими описується 

поліномом третього ступеня при високому коефіцієнті детермінації (R
2
 = 0,94…0,71) 

[5]. 

Рілля – це зона підвищеного прояву екологічно небезпечних процесів, 

накопичення шкідливих речовин та елементів. Тому високий відсоток розораності 

сільськогосподарських угідь призводить до розвитку деструктивних процесів, ерозії та 

деградації грунтів, скорочення запасів гумусу, втрат поживних речовин, мінералізації 
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органічної речовини, акумуляції та міграції ксенобіотиків. 

Для вирішення зазначених проблем необхідно на базі фермерських господарств 

впроваджувати контурно-меліоративне землеробства з залученням ГІС-технологій. Такі 

інноваційні рішення дадуть змогу не тільки вносити збалансовані до конкретного 

грунтового контуру мінеральні добрива, що суттєво знизить антропогенне 

навантаження на довкілля, а й заощадить значні капіталовкладення на закупівлі 

мінеральних добрив та їх внесенні. Економія при впровадженні ГІС-технологій стала 

найбільш суттєвою в останній час на теренах здешевлення систем моніторингу за 

станом посівів та модернізації сучасної сільськогосподарської техніки, в яку 

інтегроване вже заводське навігаційне обладнання, що дозволяє легко вирішувати 

завдання будь-якої складності. 

Висновки. Вирішення проблеми забруднення земель сільськогосподарського 

призначення, а також інших деструктивних процесів, що відбуваються у педосфері, на 

сьогодні неможливо без докорінного переосмислення підходу до цільового 

використання земельних ресурсів. Впровадження адаптивної господарської діяльності 

до навколишнього середовища (адаптивно-ландшафтна організація землекористування) 

дасть змогу оптимізувати структуру земельних угідь та забезпечити екологічну 

збалансованість природно територіальних комплексів. Одним із пріоритетів у цьому 

напрямку є підвищення рівня лісистості територій та переведення орних земель у 

категорію пасовищ та сіножатей. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК В АГРАРНОМУ 
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Національний університет біоресурсів і природокрристування України (м. Київ), 

 

Необхідність постійного підвищення енергетичної автономності аграрних 

підприємств зумовлює об’єктивну потребу у впровадженні інноваційних 

енергозберігаючих технологій, орієнтованих на виробництво біогазу, отриманого у 

результаті переробки біологічної сировини та органічних відходів. 

Постановка проблеми. У сільськогосподарському виробництві існує ряд 

факторів, які забезпечують доречність використання біогазових установок: перший – 

виробництво поновлюваної енергії, другий – виробництво екологічно чистих 

органічних добрив, третій – покращення санітарно-епідеміологічного стану довкілля, 
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четвертий – широка різновидність сировини, яка може застосовуватися для роботи 

біогазових установок. Крім того, виробництво біогазу – ефективна та інвестиційно 

приваблива технологія, проте Україна перебуває на початковому етапі впровадження 

відновлюваних джерел енергії, а науково-технічні проблеми виробництва і 

використання біогазу є недостатньо формалізованими.  

 

Мета та завдання.Т аким чином, вивчення, аналіз та використання світового 

досвіду виробництва біогазу та запровадження його в аграрних підприємствах України 

набуває особливої актуальності. 

 

Результати. У виробничій сільськогосподарській практиці сформовано два 

основних напрямки розвитку технологій отримання біогазу та відповідного 

обладнання: 

субстрат зброджують у мезофільному режимі з використанням вертикальних 

реакторів робочим об’ємом 1000 м
3
 і більше; 

інтенсивний, коли субстрат зброджують у термофільному режимі з 

використанням модульних реакторів робочим об’ємом до 120 м
3
. 

У першому варіанті [1, 2, 3]найбільшого поширенні набули біогазові установки з 

використанням вертикальних реакторів об’ємом від 1 тис. м
3
. Установки з 

вертикальними біогазовими реакторами є достатньо ефективними та технологічними. 

Проте є ряд проблем, що виникають в процесі їх роботи. Одна із проблем, це 

перемішування субстрату. Він містить пісок, який осідає на дно, а тому реактор через 

5…6 років потребує розбирання і очищення, що є надзвичайно трудомісткою 

операцією. Крім того, вихід на робочі технологічні параметри при їх розгоні 

метантенків є складним та слабо контрольованим. Також проблемою є зберігання 

великих об’ємів відпрацьованого субстрату, адже для досягнення параметрів 

необхідних для внесення в ґрунт відпрацьований субстрат необхідно витримати в 

спеціальних басейнах тривалий термін. Термін окупності такої біогазової установки 

становить не менше десяти років за терміну експлуатації двадцять років. За такого 

терміну окупності установки щорічний прибуток становить 100…200 тис. євро, а рівень 

рентабельності виробництва електроенергії до 35 %. Термін експлуатації 

когенераційної установки до десяти років. 

У другому варіанті використовуються горизонтальні модульні біореактори [4, 5, 

6], причому технологічний процес та обладнання що використовується більш складні. 

Проте, тривалість процесу виділення метану і виробництва добрив в 2…3 рази менша 

ніж при екстенсивному методі зброджування, практично відсутній баласт, 

забезпечується необхідна рівномірність процесу за всім об’ємом субстрату, 

спрощується застосування інокуляції органічної маси. Крім того при аварійних 

ситуаціях кількість токсичної та інфекційно небезпечної біомаси на об’єкті піддається 

контролю, відсутні великі об’єми збродженої біомаси, що частково вирішує проблему 

їх зберігання після протікання процесу виділення біогазу. 

Зважаючи на те що в Україні існують необхідні виробничі потужності 

металургійних і машинобудівних підприємств для створення необхідного обладнання 

інтенсивного виробництва біогазу, доречний розвиток технологій, коли біомасу 

зброджують у термофільному режимі з використанням модульних реакторів, що 

покращує контрольованість ведення технологічного процесу та економічні показники 

біогазових установок, у порівняння із використанням реакторів великих об’ємів з 

екстенсивним методом зброджування. 

Тому за технологічну основу можна прийняти процес метаногенезу біосировини з 

добовим об’ємом до 300 м
3
, температурним режимом 38…55 

0
С. Біосировинна повинна 

мати кислотність 6,5…7 од., вологість 90…95 %, фракційний склад з максимальним 

розміром твердих складових до 30 мм, допустиме відхилення температури в 
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анаеробному реакторі в межах 2 
0
С. Доза добового завантаження 10 %, яке 

здійснюється кожні 2 год та експозиції анаеробного зброджування від 10 до 20 діб у 

залежності від вибраного температурного режиму зброджування. 

Процес утворення біогазу (суміш метану СН4 70 %, парів води Н2О  8 %, 

вуглекислого газу СО222 %) проходить при забезпеченні герметичності та тиску в 

робочому об’ємі метанового реактора при періодичному перемішуванні реагуючого 

субстрату та стабілізації температури на заданому рівні. 

Використання комп’ютерних технологій управління біогазовою установкою 

також сприяє підвищенню ефективності її використання. 

Очевидно, що існує доцільність використання технологічних процесів та 

обладнання для виробництва біометану на основі модульних метантенків. Проте для 

цього необхідно вирішити ряд наукових та технічних питань. Вирішенням цих питань 

займається лабораторія «Біоенергетичних систем» що функціонує на базі двох 

університетів НУБіП (м. Київ) та ЖНАЕУ (м. Житомир). 

 

Висновки. Отже, загальними перевагами від запровадження біогазових установок 

є: зменшення використання викопних не поновлюваних джерел енергії, зменшення 

забруднення природного середовища токсичними речовинами та парниковими газами, 

утилізація відходів утримання тварин, отримання екологічно чистого органічного 

добрива, економія коштів при закупівлі паливно-енергетичних ресурсів. Крім того для 

модульних біогазових установок характерними є: в 2…3 рази зменшена тривалість 

процесу виділення метану і виробництва добрив ніж при екстенсивному методі 

зброджування, відсутність баластування реакторів, забезпечується рівномірність 

протікання процесу виділення біогазу за всім об’ємом субстрату, відбувається 

спрощування інокуляції органічної маси, відсутні великі об’єми збродженої біомаси. 
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Встановлено вплив трирічного вирощування нематодостійких сортів картоплі на 

чисельність Globodera rostochiensis у ґрунті. Беззмінне вирощування всіх 

досліджуваних нематодостійких сортів картоплі призводило до зниження 

фітогельмінтів у ґрунті більш ніж на 90 %. порівняно з вихідною їх чисельністю. 

Найвищу ефективність проявили сорти Лелека, Поран, Водограй, Обрій, Слов’янка та 

Белла роса, які зменшували чисельність картопляної нематоди в ґрунті на 98,3–99,0 %. 

порівняно з вихідною. 

Постановка проблеми. Золотиста цистоутворююча картопляна нематода 

(Globodera rostochiensis Woll.) викликає фітогельмінтне захворювання картоплі – 

глободероз, який є регульованим шкідливим організмом на території України. 

Шкодочинність золотистої нематоди для картоплі починає проявлятись при інвазії 

ґрунту на рівні 500–1000 личинок + яєць у 100 см
3
. Візуальні ознаки ураження посадок 

картоплі глободерозом проявляються не раніше як через 5–6 років після занесення 

ґрунту з цистами. Паразитування золотистої картопляної нематоди у коренях 

призводить до порушення їх провідної функції, внаслідок чого рослина не одержує з 

ґрунту поживні речовини і воду в необхідній кількості. Втрати врожаю бульб картоплі 

від картопляної нематоди при незначному зараженні ґрунту сягають до 40 %, а при 

сильному –  можуть досягати 95 % і більше [1]. 

Більшість заходів захисту від нематодозів зводяться до виведення 

нематодостійких сортів різних сільськогосподарських культур. Також важливе місце 

посідають профілактичні заходи захисту, особливо від небезпечних та карантинних 

видів нематод. У сучасних умовах виробництва сільськогосподарської продукції 

застосування вище згаданих заходів є недостатнім, а тому нині ведеться пошук інших 

методів захисту від нематодозів. 

Метою досліджень передбачалося встановлення ефективності вирощування 

нематодостійких сортів картоплі беззмінно протягом трьох років на заселених 

картопляною нематодою полях. 

Завдання. Встановлення доцільності беззмінного вирощування нематодостійких 

сортів картоплі на заселених Globodera rostochiensis ґрунтах. 

Методика дослідження. Зразки ґрунту відбирали двічі: перед посадкою картоплі 

та після збирання врожаю. У лабораторних умовах за допомогою декантаційно-

ситового методу зразки ґрунту аналізували на наявність та кількість в них цист, 

личинок у цистах та їх життєздатність. 

Ефект очищення ґрунту від інвазії картопляної нематоди в результаті 

вирощування нематодостійких сортів картоплі визначали як відсоткове відношення 

різниці вихідної та післязбиральної щільності популяції нематод у ґрунті  

У період вегетації картоплі проводили фенологічні спостереження та 

фітопатологічні обстеження за загальноприйнятими методиками [3]. 

Результати досліджень. Протягом 2014–2016 років проведено дослідження щодо 

зміни чисельності нематод у ґрунті в результаті вирощування різних за стійкістю сортів 

картоплі на одному місці. Експериментально встановлено, що при вирощуванні 

нематодостійких сортів картоплі на високоінвазійних ґрунтах протягом трьох років, без 

заміни іншими культурами або сприйнятливими сортами, досягається висока 

нематодоочищуюча ефективність. Трирічне вирощування всіх досліджуваних нами 
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нематодостійких сортів призводило до зниження фітогельмінтів у ґрунті більш ніж на 

90 %, порівняно з вихідною. Найвищу ефективність проявили сорти Лелека, Поран, 

Водограй, Обрій, Слов’янка та Белла роса, які зменшували чисельність картопляної 

нематоди в ґрунті на 98,3–99,0 % порівняно з вихідною (табл. 1). 

Таблиця 1. Вплив трирічного вирощування нематодостійких сортів картоплі на 

зниження інвазії Globodera rostochiensis у ґрунті (2014–2016 рр.) 

Групи 

стиглості 
Сорт 

Рівень зниження 

разів % 

Ранні 
Белла роса 57,8 98,3 

Поран 91,3 98,9 

Середньоранні 

Водограй 83,8 98,8 

Обрій 79,4 98,7 

Лелека 102,7 99,0 

Слов’янка 70,2 98,6 

Середньопізні Тетерів 13,2 92,4 

 

Найменшу ефективність очищення ґрунту від Globodera rostochiensis встановлено 

в результаті вирощування сорту Тетерів (92,4 %). 

Зниження інвазійного навантаження в ґрунті Globodera rostochiensis частково 

залежить від зменшення кількості цист у ґрунті. 

Вихідна чисельність цист у 100 см³ ґрунту знаходилася в межах 674,3–975,7 штук. 

Після трьохрічного вирощування нематодостійких сортів картоплі спостерігалося 

зменшення цист у ґрунті у всіх варіантах досліду. Найкращі результати отримано при 

вирощуванні сортів Лелека, Обрій та Белла роса, які зменшували кількість цист у ґрунті 

в 2,1–2,5 рази. Сорти Водограй, Поран, Слов’янка та Тетерів зменшували кількість цист 

у ґрунті в 1,5–1,9 разів у порівнянні з вихідною. Як показує дослід, після трирічного 

вирощування стійких до золотистої картопляної нематоди сортів картоплі в ґрунті все 

таки лишається велика кількість цист (347,3–546,7 шт./100 см³). В такий спосіб 

відбувається зменшення цист у ґрунті на 32,1 % (Тетерів) – 60,3 % (Лелека). 

Відомо, що аналізувати зменшення інвазійного навантаження в ґрунті за 

кількістю цист є некоректним, оскільки вирішальним у цьому випадку є їх вміст, тобто 

кількість та життєздатність у них личинок. Перед закладанням досліду в 2014 році нами 

встановлено не лише кількість цист в 100 см³ ґрунту, а й кількість у них життєздатних 

личинок. У одній цисті в середньому знаходилося від 50,7 до 148,0 життєздатних 

личинок картопляної нематоди. В результаті трирічного вирощування нематодостійких 

сортів відбулося суттєве зменшення личинок у цистах. Найменша їх кількість лишалася 

після вирощування сортів Водограй, Лелека та Слов’янка – 1,8 шт./цисту.  

Висновки. Вирощування нематодостійких сортів є найбільш ефективним у перші 

два роки, на третій рік зниження фітогельмінтів у ґрунті є незначним, а тому немає 

доцільності вирощувати стійкі до картопляної нематоди сорти картоплі на одному і 

тому ж місці понад два роки з метою очищення ґрунту від збудника.  
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Проаналізовано стан використання сільськогосподарських земель та дотримання 

договірних зобов’язань інвесторами в умовах Полісся Житомирщини. 

Охарактеризовано загальні підходи щодо ефективності використання земельних 

ресурсів при консолідації земельних масивів. Розроблені пропозиції  запровадження 

раціонального землекористування  в умовах глобалізації. 

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки аграрного сектора об’єктивно 

вимагає переходу на інтенсивні методи господарювання із широким використанням 

засобів хімізації і проведенням меліорації земель. Однак використовуються ці методи 

однобічно, лише для отримання економічних результатів, а тому завдають шкоди 

довкіллю, що призводять до антропогенних руйнівних наслідків: деградації ґрунту, 

зниження його родючості і, як наслідок, до погіршення якості продукції і стану 

навколишнього середовища. За таких умов суперечності, які виникли між економічною 

доцільністю та екологічною безпекою, потребують перегляду техногенної концепції 

розвитку аграрного сектора економіки.  

Внаслідок нераціонального й науково необґрунтованого ведення 

сільськогосподарського виробництва в аграрному секторі економіки України на протязі 

багатьох років постійно збільшувався деструктивний вплив на природне середовище. У 

результаті цього виникла нагальна необхідність перегляду існуючих традиційних 

принципів господарювання та впровадження альтернативних методів господарської 

діяльності. Тому як вектор вирішення екологічних проблем, що склалися, пропонується 

господарювання на засадах сталого розвитку, закладених на Міжнародній конференції 

ООН із навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро в 1992 р., де був 

прийнятий “Порядок денний на ХХІ століття”. Згідно з ним збалансований розвиток 

аграрного сектора повинен включати інтереси трьох сфер: економічної, соціальної та 

екологічної. 

Характерними тенденціями останнього часу є екстенсивний метод ведення 

сільського господарства, збільшення залучення земель до обробітку, недосконалі 

техніка і технологія обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції, 

нехтування науково-обґрунтованих систем ведення землеробства і, зокрема, 

недотримання сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, 

недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та невиконання 

природоохоронних заходів. 

В умовах зростаючого попиту на продукти харчування у світі і глобалізації 

аграрних ринків в сільському господарстві України, розпочалися процеси концентрації 

капіталу та формування на цій основі агрохолдингів, проте останні не завжди 

дотримуються науково-обґрунтованих норм ведення господарської діяльності, із-за 

чого завдається значний вплив на навколишнє середовище. Постає необхідність 

забезпечення раціонального використання та охорони земель на основі його 

екологізації, захисту ґрунтів від деградації, як складової навколишнього природного 

середовища, збереження та відтворення їх родючості. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення екологічних та економічних 

аспектів сталого розвитку землекористування. 
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 Методологічною і теоретичною основою дослідження є діалектичний метод 

пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної 

теорії, а також надбання аграрної науки з проблем становлення нових форм 

господарювання в сільськогосподарському виробництві. В ході дослідження 

використовувалися такі методи: абстрактно-логічний – при формулюванні висновків; 

аналізу і синтезу – при вивченні показників ефективності діяльності інтегрованих 

структур у сільському господарстві; монографічний – при дослідженні сучасного стану 

діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи з 70-80-х років минулого сторіччя на 

Поліссі, як і в цілому по Україні, широко запроваджувалися індустріальні методи 

ведення сільського господарства, що забезпечило значне зростання обсягів 

виробництва продукції. Однак така індустріалізація аграрного сектору 

супроводжувалася посиленням антропогенного тиску на довкілля, вичерпанням 

природних ресурсів, зниженням родючості ґрунтів, зникненням малих річок, 

забрудненням навколишнього середовища токсичними речовинами [1]. До цього 

додалися проблеми, пов’язані з Чорнобильською катастрофою. 

Зазначені проблеми актуальні і для Полісся Житомирщини. На початок 2016 р. у 

сільському господарстві Житомирської області інвестиційною діяльністю займаються 

понад 110 підприємств, у тому числі 15 аграрних холдингів ведуть свою діяльність у 

п’яти районах. Серед найбільш потужних аграрних інвесторів області – ПСП 

“Агрофірма Світанок”, ТОВ “А.Т.К.”, ПАТ “ТАКО”, ТОВ “Укр Агро РТ”, ТОВ СП 

“Нібулон”, ТОВ “Укрзернопром”. Більше половини ріллі (55,5 %) по категорії 

сільгосппідприємств займають саме інвестори. 

За підсумками 2015 р. всіма категоріями господарств Житомирської області  

вироблено валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р. на 

загальну суму 8140,2 млн грн. Проте, незважаючи на позитивні показники діяльності 

сільськогосподарських підприємств слід відмітити що у зв’язку із недотриманням 

науково обґрунтованих систем ведення господарської діяльності здійснюється надмірне 

навантаження на земельні ресурси [3]. 

В екологічному аспекті земля є головною ланкою всіх неземних біоценозів і 

біосфери планети в цілому. Якщо у промисловості, крім добувної, земля є лише 

просторовим базисом, то у сільському господарстві вона є головним засобом 

виробництва. 

За останні роки погіршується екологічна ситуація, прогресують ерозійні процеси, 

які поширені на 105,0 тис. га сільськогосподарських угідь, що складає 3,5 % території 

Житомирської області і 6,5 % площ сільськогосподарських угідь. Протягом останніх 

років пройшла значна деградація довкілля, що призвело до активізації процесів водної 

ерозії, значних екологічних та економічних втрат і збитків. Рівень розораності угідь 

Полісся – понад 49 %, що є найвищим показником серед розвинутих європейських 

країн [5]. 

В сучасних умовах важливо звертати увагу на екологічну складову господарської 

діяльності. У процесі виробництва необхідно значну увагу приділяти збереженню 

родючості ґрунтів та підтриманні екологічного балансу в сільській місцевості. Проте, 

екологічна ефективність діяльності більшості сільськогосподарських підприємств в 

Житомирській області є незадовільною.  

За наявності галузі тваринництва інтегровані господарства мають змогу вносити в 

ґрунт органічні добрива та збалансовувати виробничу структуру. Проте, не виконується 

повний комплекс робіт щодо догляду за рослинами, спостерігається тенденція 

зниження родючості ґрунтів, що в подальшому може призвести до втрати потенціалу 

земель сільськогосподарського призначення. 

Прогресуючий розвиток перерахованих вище процесів в останні роки призводить 

до скорочення площ найбільш цінних ґрунтів, зменшення рівня родючості всього 
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ґрунтового покриву, значного зниження екологічних функцій ґрунтів, скорочення 

біорізноманітності. Намітилася негативна тенденція до підвищення кислотності 

сільськогосподарських угідь і зменшення поживних речовин в ґрунті, зокрема фосфору 

та калію. Причиною такого стану є невідповідність внесених мінеральних добрив із 

рекомендованими науково-обґрунтованими нормами, в кожному із названих 

підприємств відсутня галузь тваринництва, що зумовлює дефіцит органічних добрив. 

Пожнивні рештки, що заробляються в ґрунт не можуть компенсувати нестачі органіки, 

тим більше мали місце непоодинокі факти спалювання соломи.  

Екстенсивне ведення господарювання, нераціональне використання земель та 

висока розораність угідь призвели до зниження родючості ґрунтів та їх деградації. За 50 

років ґрунти Полісся України втратили майже 25 % гумусу. Зростання ж 

антропогенного навантаження у період реалізації політики екстенсифікації сільського 

господарства не стільки забезпечувало досягнення запланованих світових рівнів 

виробництва продукції, скільки знижувало родючість земель [7].  

Мінеральних добрив за останні 10 років вносилося близько 37 % до потреби, що 

суттєво вплинуло на врожайність та якість вирощеної продукції. Через скорочення 

поголів’я тварин незадовільна ситуація склалася з внесенням органічних добрив під 

сільськогосподарські культури. Якщо така тенденція до зменшення гумусу в ґрунтах 

зберігатиметься і надалі, то в недалекому майбутньому Україна може опинитися на 

порозі гумусового голоду – великої екологічної катастрофи, і тоді вже ніякі 

агротехнічні, меліоративні, природоохоронні та організаційно-господарські заходи не 

зможуть відновити агротехнічний потенціал українського чорнозему. 

Висновки. В умовах глобалізації та інтенсивного використання земельних 

ресурсів відбувається значне зниження вмісту у ґрунтах гумусу, що становить 0,5-0,6 

т/га щорічно. За результатами агрохімічної паспортизації протягом останніх 20 р. вміст 

гумусу в ґрунтах зменшився на 0,5 %. За результатами восьмого туру агрохімічного 

обстеження сільськогосподарських угідь, низький і дуже низький вміст гумусу 

зафіксовано у 16,4 % обстежених площ. Накопичення гумусу у ґрунті є обов’язковою 

умовою відтворення та підвищення родючості ґрунтів. 

У досліджуваному регіоні близько 25 тис. га сільськогосподарських земель 

необхідно трансформувати. Землі, які підлягають залуженню, можливо, не виключати з 

господарського обігу, а використовувати для формування кормової бази галузі 

тваринництва. При цьому, трансформація угідь має відбуватися протягом не менше 5 

років, виходячи з існуючих характеристик природних об’єктів і дотримуючись науково 

обґрунтованих норм ведення господарської діяльності.  
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТРАВМУВАННЯ І ЯКІСТЬ 

НАСІННЯ 
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Житомирський національний агроекологічний університет 

 

В роботі розглянуто технологічний процес підсушування насіння, який розпочинається 

з нижнього шару, куди надходить нагріте повітря, яке швидко насичується вологою 

від зернівок. Чим вище розміщені шари насіння, тим менше в них проходить 

підсушування, що буде основною причиною нерівномірної якості протягом певного часу 

і може викликати утворення тріщин, травмування та погіршення показників якості. 

 

Постановка проблеми.Упродовж багатьох десятків років, а особливо у другій 

половині минулого століття науковці-дослідники, селекціонери та виробники довели і 

обґрунтували, що тільки високоякісне насіння за всіх інших однакових можливостей 

забезпечує формування значної частини майбутнього врожаю, тому виникає нагальна 

потреба у високоякісному насінні, що відіграють велику роль у продовольчій безпеці 

країни. 

Дослідження показують, що вдосконалення впливу робочих елементів технічних 

засобів при технологічних процесах на зниження травмування зернівок, сприяє 

суттєвому покращенню якісних показників насіння та зростанню урожайності зернових 

культур. 

Аналіз останніх досліджень. Травмування, пошкодження і повне руйнування 

зернівок є наслідком впливу механічних навантажень багатьох елементів 

технологічного процесу від збирання до сівби. 

Дослідження ТарасенкаО.П., Тищенко Л.Н.., Дрінча В.М.,Дерев'янкаД.А., Фадєєва 

Л.В. [3, 2, 4, 8, 9] та ін. свідчать, що травмування зернівок під час обмолочування сягає 

20% і більше, а при доробленні зернового вороху і підготовленні насіння та сівби їх 

кількість значно зростає, інколи сягає 60-80%. 

За даними В.М. Дрінча5] травмування зернівок під час обмолочування інколи 

сягає 3035%, а за підготовки насіння навіть більше 50%, залежно від вологості та 
структури зернового вороху. 

Протягом останніх років значну роботу проведено Л.В.Фадєєвим [7] з 

розроблення та впровадження у виробництво принципово нових очисно-

калібрувальних технічних засобів і технічних ліній. 

Завдання та методика досліджень. 
Глибоке і всебічне вивчення фізико-механічних та біологічних особливостей 

http://www.arejournal.com/
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насіння, розроблення нових технологій та модернізацію робочих органів, що 

забезпечуватимуть мінімальну кількість травмування зернівок, є основним завданням 

отримання високоякісного насіння. 

У роботі використано метод математичного моделювання роботи машин,  

робочих елементів і технологічних процесів, а також застосовано розрахункові 

диференціальні рівняння, перетворення та графічні визначення на основі використання 

законів механіки. 

Результати досліджень. При підсушуванні насіння різних культур, відбуваються 

процеси його транспортування та завантаження гвинтовими, скребковими, стрічковими 

транспортерами або іншими технічними засобами що призводить до травмування 

зернівок і зниження їх якості. 

На травмування насіння при виконанні технологічних процесів шнековими 

транспортерами при похилому або вертикальному їх розміщенні впливають такі 

фактори як: кут нахилу спіралі гвинта, зусилля притиснення насіння до корпусу, 

критична частота обертів гвинта та ін. 

Із суті фізичних особливостей переміщення насіння по витках при обертанні 

гвинта випливає, що при зростанні кута підняття спіралі зростають сили опору руху 

насіння (рис. 1). 

 

Рис.  1. Схема діїсили на зернівку при переміщеннівздовжвитківгвинта 

Із даної схеми сил, що діють на певну кількість насіння між витками  вздовж 

гвинта (рис. 1) видно, що силою, яка сприяє руху насіння вгору по витках гвинта, є сила 

тертя з кожухом Fтк, а протидіють цьому сили тертя з витками гвинта Fтг та сили ваги 

sinG , тому різниця між першою і сумою двох інших дозволяє визначити силу, що 

рухає насіння витками гвинта вгору: 

  
шkшp

fgfRmF   cossincos2
,   (1) 

де R
ш
, – кутова швидкість і радіус шнека; α – кут підняття витка гвинта; 

kf , шf – коефіцієнт тертя насіння з корпусом і шнеком. 

Аналіз зміни інтенсивності сили руху в залежності від кута підняття витка 

показує, що цей показник є змінною величиною і найменша інтенсивність перебуває в 

діапазоні α = 5 –10°, а починаючи з  α =15°, інтенсивність зростає пропорціонально до 

кута підняття витків гвинта.Для забезпечення  максимальної продуктивності та 

мінімального травмування насіння кут підняття гвинта шнека повинен бути не меншим 

15°. 

Підсушування зернової маси в нерухомому шарі здійснюють на підлогових і 

ромбічних сушарках, в бункерах активного вентилювання та камерних сушарках. 

За різної вологості насіння підсушують за одноразовий період, без зайвих 

перекидань і додаткових травмувань, а також тут можливе просушування без 

попереднього очищення зерна.  Процес підсушування розпочинається спочатку в місці 

надходження повітря в зерновий шар, тобто з нижньої його частини. Проходить 

швидкий процес насичення повітря вологою, яку воно забирає від зерна, і нижні шари 

висихають першими. У зв’язку з тим, що шар зерна, який висушується останнім, по 

суті, визначає тривалість висушування, а частина зернової маси, що висохла раніше, 

марно вентилюється, тому повітря використовується неефективно і відбувається 
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пересушування певної частини насіння.Збільшення надходження теплого повітря 

призводить до інтенсифікації висушування, швидкого видалення вологи із загального 

шару зернової маси.Якщо атмосферне повітря насичене більш високою відносною 

вологістю, то виникає потреба його підігріву на кілька градусів. 

Підсушування зернового шару невеликої висоти забезпечується підігріванням 

зовнішнього повітря з доведенням температури теплоносія до 30 - 35 
о 

С. Подальше 

підвищення температури повітря може бути небезпечним, тому що можуть виникнути 

тріщини. Отже, для отримання високоякісного насіння недопустимо одержання тріщин 

зернівок, а значить перегрівання при висушуванні неможливо досягти при підтриманні 

необхідних температурних параметрів повітря. Гранично допустимі температури 

нагрівання повітря при активному вентилюванні наведені в табл. 1. 

Даний температурний режим у поєднанні з нормою витрачання повітря до 1000 - 

1500 м
3
/год. на тонну зерна при товщинні шару 0,6 - 08 м для зернових культур, 0,5 - 

0,6 м – для зернобобових культур та 0,3 - 0,5 м – для зерна кукурудзи повинен 

становити основу технології висушування насіння активним вентилюванням. Такі 

параметри підтверджені як найбільш оптимальні при застосуванні їх на виробничих 

технологічних лініях. За даним процесом, згідно часу і даними приладів, необхідно 

уважно спостерігати. 

Таблиця 1. Гранично допустимі температури повітря при підсушуванні насіння  

Культура 
Температура повітря при вологості насіння,% 

18 24 

Пшениця озима та яра 46 42 

Жито озиме 51 47 

Подавання нагрітого повітря зупиняють при досягненні середньої вологості 

насіння 12 - 14 %, в цьому випадку вологість верхньої частини шару, який висушується 

досягає 16 - 18 % , нижньої – 10-12 %. 

Подальше вентилювання шару зернової маси не нагрітим атмосферним повітрям з 

метою його охолодження сприятиме деякому вирівнюванню вологості верхніх і нижніх 

шарів.  

Для оперативного встановлення потрібного режиму висушування необхідно 

знати, що при нормальних погодних умовах нагрівання повітря на 1 
о 

С призводить до 

зниження відносної вологості в межах до 5 %, але разом із позитивним впливом має 

негативні наслідки, адже при перегріванні зернівок можливе їх травмування через 

утворення тріщин.  

Не допустити травмування насіння дозволить застосування активного 

вентилювання його атмосферним природним або підігрітим на кілька градусів повітрям 

без переміщення зернової маси. Підсушування з більш високою температурою, як уже 

зазначалося раніше при аналізі, збільшує різницю вологості верхньої і нижньої частин 

зернової маси, що висушується, а в результаті виникає небезпека перегрівання, тобто 

пересушування зернівок і їх розтріскування-травмування на початку виконання 

операції або погіршення якості через перезволоження в кінці операції. 

При виконанні активного вентилювання необхідно враховувати, що тривалість 

підсушування обмежується через погіршення якості насіння в найбільш віддаленому 

від надходження повітря місці знаходження зернової маси.  

Висновки.Для отримання високоякісного насіння необхідно досягати 

рівномірного підсушування шарів насіннєвої маси протягом всього технологічного 

процесу. Порушення цієї вимоги сприятиме утворенню тріщин, руйнуванню та 

погіршенню якісних показників. Частота обертів гвинта, притиснення насіння до 

корпусу та кут нахилу спіралі гвинта також впливають на травмування насіння. 

Для встановлення оптимальних режимів підсушування, необхідно правильно 

визначити висоту насіннєвого шару, швидкість надходження і температуру повітря та 
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відповідну кількість насіння за певний період часу.При застосуванні спеціальних 

режимів підсушування, навіть більш тривалих у часі, при зниженні вологості насіння 

менше 6 %, негативно вплине на якість насіння, особливо його схожість. 
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Встановлено важливість проведення фітопатологічної експертизи насіння зернових 

культур. Залежно  від місцезнаходження патогену, умов його розвитку застосовують 

різні методи фітоекспертизи. Показано, технічну, економічну, енергетичну 

ефективність комплексного застосування фунгіцидних та інсектицидних 

протруйників. 

В усіх регіонах України, не виключаючи зону Полісся, останнім часом значно 

зросла шкідливість хвороб зернових культур, збудники яких передаються насінням або 

через грунт. Відомо, що зараження насіння зернових колосових культур є однією із 

основних джерел інфекції для розвитку сажкових хвороб, борошнистої роси, кореневих 

та прикореневих гнилей. Простіше попередити хворобу, ніж її лікувати [1]. Тому, 

якісне насіння відіграє важливу роль у кількості і якості майбутнього врожаю, адже не 

даремно існує народна мудрість: «Яке насіння – таке й коріння», «Що посієш, то і 

пожнеш». Тому, одним із перших етапів підготовки насіння до сівби є проведення 

фітоекспертизи насіння. 

Фітопатологічна експертиза насіння кількісно і якісно характеризує середній 

зразок, відібраної з партії зерна, на наявність домішок, заспореність (зовнішня 

насіннєва інфекція) і зараженість (внутрішня насіннєва інфекція). Крім того, вона 

дозволяє виявити зараженість насіння та видовий склад патогенів. На основі інформації 

про видовий склад патогенів, можна оцінити ступінь ураженості насіння і можливі 

наслідки розвитку хвороб.  

Існує декілька методів фітопатологічної експертизи насіння зернових культур: 

метод центрифугування, механічний (макроскопічний), біологічний, серологічний, 

люмінесцентний методи. Вибір методу залежить від виду патогенну та місці 

знаходження інфекції. Відомо, що інфекція може зберігатися: у насінні у вигляді 
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механічних домішок (склероції, сажкові мішечки); на поверхні насіння; у плодовій 

оболонці (міцелій та його видозміни); у зародку (міцелій).  

Один з найпростіших методів є біологічний метод у вологій камері. Для цього 

потрібно розмістити насіння в чашки Петрі на ложе із 2-х кружків фільтрувального 

паперу, змоченого стерильною водою в кількості 8 мл на 1 чашку. Кількість насінин в 1 

чашці – 25 штук, повторність досліду – чотирьохразова. Чашки помістити у термостат 

при температурі 25–26 ºС. На 3 добу кожну зернину необхідно розглянути під 

бінокулярним мікроскопом МБС-9, не виймаючи її з чашки. При цьому фіксують такі 

типи інфекції: Alternaria alternatа, Bipolaris sorokiniana, Penicillium spp. та гриби 

порядку Mucorales. На 7 добу після закладки насіння у вологу камеру визначали гриби 

роду Fusarium, уточнювали гриби роду Penicillium. [2]. Ще один біологічний метод 

модифікований кафедрою захисту рослин. Для аналізу із середнього зразку беруть 4 

проби насіння по 50 шт. Насіння розкладають на подвійній полосі фільтрувального 

паперу, змоченою водою до повної вологоємності, зародком від себе, на відстані 30–40 

мм від краю паперу. Зверху розкладене насіння закривають третім листком 

фільтрувального паперу, змоченим у воді. Потім накривають полосу поліетиленовою 

плівкою і закручують у рулон. Рулони з насінням поміщують у скляну посудину, на дно 

якого наливають небагато води (20 мм), при цьому зернівки повинні знаходитися у 

верхній частині рулону. Посудину з рулоном ставлять у термостат при температурі 20–

22 
0
С. Оглядають насіння на 7–8 день. 

Результати фітопатологічної експертизи насіння дають можливість 

диференційованого протруєння. При цьому, за результатами експертизи проводиться 

підбір протруйників та його норми витрати.  

Протруєння насіння – один із ефективних заходів захисту проти хвороб, що 

передається із насінням та через грунт. У сучасних умовах землеробства завчасне 

протруєння чи інкрустація насіння захистно-стимулюючими препаратами – економічно 

вигідний, екологічно безпечний і, в окремих випадках, єдино можливий спосіб 

боротьби із хворобами. Цей захід підвищує інтенсивність проростання насіння, надійно 

захищає від кореневих гнилей, пліснявіння, сажкових та листкових хвороб на 

початкових етапах розвитку рослин. Це дає змогу підвищити урожай зерна на 0,5–0,6 

т/га [3]. 

Вибір протруйника і норми його витрати залежить від репродукції насіння, 

результатів фітоекспертизи насіннєвого матеріалу і грунту, фітосанітарної обстановки 

попереднього сезону, спектру і рівня захисної дії препарату, його препаративної форми, 

економічної доцільності. Протруйники досить ефективні у початковий період розвитку 

рослин – від появи сходів до фази кущення або трубкування. У подальшому їх дія 

суттєво послаблюється і коренева система рослин уражується патогенами, які 

знаходяться у грунті [4]. 

За допомогою результатів фітопатологічної експертизи насіння та фітосанітарного 

стану перезимівлі посівів зернових колосових культур складають паспорт 

фітосанітарного стану посівів і на його основі визначать необхідний протруйник для 

диференційованого протруєння (табл. 1). 

Результати таблиці 1 свідчать про те, що застосування диференційованого 

протруєння насіння пшениці озимої сорту Артеміда забезпечує в умовах Полісся 

зменшення сумарного ступеня ураження хворобами (тверда сажка, борошниста роса, 

кореневі гнилі) на 17 % при застосуванні фунгіцидного протруйника Максим Стар 025 

FS, т.к.с. (1,0 л/т); на 14 % – інсектицидного протруйника Круізер 350 FS т.к.с. (0,5 л/т); 

на 20 % – бакових сумішей двох протруйників у половинних дозах; на 23 % – бакових 

сумішей двох протруйників у повних дозах порівняно з контрольним варіантом. 

Пошкодженість шкідниками (личинки хлібної жужелиці, дротяники, злакові мухи, 

попелиці) в залежності від варіанту досліду зменшилися на 3–9 %.  
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Таблиця.1. Ефективність диференційованого протруєння насіння пшениці озимої сорту 

Артеміда проти хвороб та шкідників 

Варіанти досліду 

Урожа-

йність, 

ц/га 

Приріст 

врожаю, 

ц/га 

Ступінь 

ураження, 

% 

Пошкод-

женість 

шкідник-

ками, % 

Ефективність 

технічна,

% 

економі-

чна (окуп-

ність, раз) 

коефі-цієнт 

енергети-

чної 

ефектив-

ності 

Контроль (без 

застосування 

протруйників) 

36,8 - 46 10 - - - 

Максим Стар 025 FS, 

т. к.с. 

(1,0 л/т) 

43,2 +6,4 29 7 36,9 2,7 5,26 

Круізер 350 FS т.к.с. 

(0,5 л/т) 
41,6 +4,6 32 3 30,4 2,1 4,9 

Бакові суміші: 
Максим Стар 025 FS, 

т. к.с. 

(0,5 л/т) + Круізер 

350 FS т.к.с. (0,25 

л/т) 

45,0 +8,2 26 2 43,5 3,6 6,03 

Бакові суміші: 

Максим Стар 025 FS, 

т. к.с. 

(1,0 л/т) + Круізер 

350 FS т.к.с. (0,5 л/т) 

46,1 +9,3 23 1 50,0 3,0 6,28 

 

При цьому технічна ефективність протруйників та комплексного застосування 

бакових сумішей становила від 30,4–50,0 %; витрати на застосування препаратів 

зменшилися на 2,1–3,6 раз; коефіцієнт енергетичної ефективності становив від 4,9–6,28 

одиниць. 

При застосуванні бакових сумішей у половинних дозах Максим Стар 025 FS, т.к.с. 

(0,5 л/т) + Круізер 350 FS т.к.с. (0,25 л/т) забезпечує зменшення ступеня ураженості 

хворобами на 20 %, пошкодженість шкідниками на 8 %, що забезпечує отримання 

приросту врожаю 8,2 ц/га при окупності затрат 3,6 разів. Застосування повних доз 

застосування бакових сумішей забезпечило приріст врожаю 9,3 ц/га при окупності 3,0 

раз, при цьому технічна ефективність препаратів становила 50,0 %.  

Таким чином, з метою отримання стабільних та високих врожаїв пшениці озимої 

у зоні Полісся необхідно проводити фітопатологічну експертизу насіння та враховувати 

стан перезимівлі посівів попередніх років.  
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*Національний університет біоресурсів і природокористування України 

**Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Концепція фітосанітарного, екологічного, економічного і 

технологічного розвитку у сфері сучасного землеробства є новітні системи захисту 

зернових культур від комплексу шкідливих організмів із забезпеченням рослинництва 

ресурсозберігаючими технологіями, збереження родючості ґрунтів і контролю 

забруднення і токсикації ґрунтів. Поряд з питанням екологічної рівноваги агроценозів, 

в умовах нестачі і здорожчання паливно-мастильних матеріалів, вагоме значення 

набуває пошук і застосування комплексних енергоощадних систем захисту зернових 

культур. Нагальним є питання щодо збагачення вмісту органічної речовини в ґрунті із 

підвищення його родючості при оптимальних умовах саморегуляції організмів 

агроекосистем. 

Мета і завдання досліджень. Провести комплексний аналіз систем сучасного 

землеробства щодо оптимізації технологій вирощування зернових культур з 

енергозбереженням і досягненням максимальної ефективності заходів захисту рослин. 

Результати досліджень. У 2000–2016 рр. в ресурсоощадних технологіях 

застосовували сучасні короткоротаційні сівозміни з науково-обґрунтованим 

чергуванням культур і включенням в структуру посівних площ пожнивних посівів, 

сумішей гірчиці з масляною редькою, а також інших схем сидератів.  

При цьому, як свідчать матеріали багаторічних досліджень, нагальним є 

дотримання принципів адаптивності та відповідності агрокліматичних умов вимогам 

основних і пожнивних сільськогосподарських культур (табл. 1).  

Таблиця 1. Орієнтовна структура сівозмін 

Сівозміна Приблизне співвідношення культур в 

сівозміні, % 

Зона застосування 

Зерно-просапна 

(бобова) 

Зернові – 60 

просапні (бобові) – 40, де пожнивні 

культури (сидерати)– 60 

Недостатня і середня 

зволоженість 

Так, у нових формах землекористуванням особливого значення набуває 

фітосанітарний контроль із дотримання сівозмін, розроблених для кожної ґрунтово-

кліматичної зони, залежно від кліматичних умов і структури посівних площ. Це 

основний фітосанітарний захід, який запобігає виникненню масового розмноження 

фітофагів на посівах зернових культур. В існуючих системах захисту польових культур 

агротехнічні заходи, зокрема ґрунтозахисні, діють тривалий час і впливають на 

чисельність та шкідливість фітофагів. Ці заходи, є невід’ємною складовою частиною 

технологій догляду за культурними рослинами, як до посіву, так і в період вегетації 

жита, пшениці, ячменю, тритікале і кукурудзи. Агротехнічні заходи змінюють в 

бажаному для виробництва напрямку агроекологічне середовище, від якого залежить 

розмноження та поширення комплексу шкідників. 

Доцільно відмітити, що насичення колосовими культурами в полях сівозміни 

повинно складати не більше 40–50 %. При надмірному насиченні сівозміни однією 

культурою або при монокультурі підвищується шкідливість спеціалізованих та інших 

видів фітофагів, а загальні витрати на проведення захисних заходів проти них у 2–3 
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рази перевищують загальноприйняті нормативи. Особливе значення мають сівозміни і 

в обмеженні переносників збудників хвороб сільськогосподарських культур. 

Посіви пшениці озимої, як правило, розміщують по багаторічних і однорічних 

бобових травах, зернобобових, капустяних культурах, що достовірно впливає на 

розмноження шкідників і підвищує стійкість рослин до комплексу фітофагів.  

В сучасних умовах вирощування зернових культур захист рослин передбачає 

управління популяціями шкідливих організмів у межах конкретних агробіоценозів за 

допомогою застосування оптимальних технологічних операцій щодо оптимізації 

фітосанітарного стану посівів на основних етапах органогенезу рослин. 

При цьому головною передумовою сучасного захисту зернових культур є 

фітосанітарний моніторинг і прогноз шкідливих організмів, який представляє собою 

систему збору, накопичення, аналізу і використання фітосанітарної інформації з метою 

цілеспрямованого і оптимального проведення заходів захисту рослин на кожному 

конкретному полі. 

Нагальним є вирощування порівняно стійких вітчизняних сортів, які в більшості 

випадків не потребують додаткової обробки посівів інсектицидами або кратність 

обробок стає мінімальною. В кожному господарстві доцільно вирощувати не один сорт 

основної зернової культури (пшениці), а 3–4, які мають генетичні за ознакою стійкості 

відмінності. При цьому, як правило, зменшується шкідливість фітофагів, і, таким 

чином, подовжуються строки сортозаміни. 

Посівний матеріал також повинен бути високоякісним, маса 1000 зерен має сягати 

не менше 40 г, норма висіву, залежно від біологічних особливостей сорту, повинна 

становити 450–550 млн. шт. схожих насінин на 1 га, що дозволяє отримати 

максимальну продуктивність засіяної площі, а також регулювати шкідливість 

комплексу фітофагів особливо на перших етапах органогенезу зернових колосових 

культур. 

У 2000–2016 рр. в умовах Полісся і Лісостепу України найбільш поширеними 

виявились хлібні жуки, трипси, п'явиці, злакові мухи, попелиці та інші. Кожна личинка 

п'явиці з'їдає 2,5–3,5 см листка, що знижує врожай на 9,5%. Якщо на одному колосі 

більше 30 злакових попелиць, урожайність зменшується на 0,3–0,5 т/га. 

Якщо шкідники загрожують урожаю, що проявляється при перевищенні 

економічного порогу шкідливості, посіви доцільно обробляти інсектицидами системної 

дії. 

Хімічний захист озимини у фазах сходів–кущіння доцільний за наявності на 1м
2
: 

попелиць 50–100, блішок – 30–50, цикадок – 150, а злакових мух – 40–50 екземплярів 

на 100 помахів ентомологічним сачком. Контроль цих фітофагів забезпечується 

зареєстрованими в Україні вітчизняними препаратами. 

Вносити інсектициди доцільно у поєднанні з іншими агрохімікатами. Це дозволяє 

економити кошти і зменшити хімічне навантаження на агроценози. Важливо також 

зібрати врожай в оптимально ранні та стислі строки.  

Однак, у нових формах землекористування місцями проявляються негативні 

наслідки хімізації, що свідчить про необхідність впровадження у виробництво 

органічного землеробства, заснованого на відшкодуванні виносу поживних речовин за 

рахунок інтенсивного біологічного круговороту. При цьому порівняно високі врожаї 

зернових культур можливі при використанні органічних добрив і біологічного азоту, із 

дотриманням науково обґрунтованих сівозмін. 

При біологічному землеробстві можна одержувати сільськогосподарську 

продукцію високої якості, яка реалізується за підвищеною ціною (на 10–20 %), однак 

повний перехід на біологічне землеробство може знизити врожайність 

сільськогосподарських культур як мінімум на 15 %. Проте альтернативне землеробство 

має право на існування, особливо при вирощуванні зернових культур для дитячого, 

дієтичного і профілактичного харчування. 
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Особлива роль у біологічному землеробстві відводиться «зеленому добриву». Це 

спеціальні пожнивні посіви культур, рослинна маса яких частково або повністю 

зберігається на поверхні ґрунту для підвищення його родючості. Сидерати мають 

важливе значення у сучасних сівозмінах при використанні їх як проміжних культур. 

Виростаючи після збирання основних культур, сидерати затінюють ґрунт, пригнічують 

бур'яни, виступають як фітосанітари, перешкоджають водній та вітровій ерозії, 

підвищують біологічну активність ґрунту, поліпшують його агрохімічні, водно-фізичні 

властивості й структуру. Вони позитивно впливають як на якість вирощуваної 

продукції так і розмноження корисних організмів. Значним резервом у збільшенні 

кількості біологічного азоту є бобові сидерати, що використовуються також як 

проміжні культури і не займають окремої площі. 

Особливі властивості як зеленого добрива проявляються у редьки олійної 

(Raphanus sativus. Var. Oleiformis). Це рослина класу хрестоцвіті, однорічна. Дана 

культура не формує коренеплід, як звичайна редька, а поглиблюється в ґрунтовий 

покрив розвиненою кореневою системою, за рахунок чого на поверхні формується 

велика кількість зеленої маси. 

Таким чином, важливою умовою вирощування високоякісного зерна колосових 

культур є оптимізація ґрунтових режимів та його фітосанітарного і екологічного станів. 

Для цього необхідно використовувати і мульчування поверхні ґрунту, що зменшує 

випаровування вологи, забур’яненість посівів, регулює температуру у верхньому шарі, 

запобігає утворенню ґрунтової кірки, поліпшує фізичні властивості і посилює 

мікробіологічні процеси. Мульчування є „сухим поливом“, що підвищує польову 

схожість насіння, сприяє дружній появі сходів озимих зернових культур і достовірно 

підвищує врожайність пшениці, ячменю, жита, тритікале, а також сприяє саморегуляції 

організмів у агроценозах. 

Доцільно відмітити, що при вирощуванні зернових культур захисні заходи проти 

шкідників спрямовані не на їх знищення, а на регулювання їх щільності в агроценозах і 

утримання фітофагів на господарсько невідчутному рівні. 

Для цього в період максимальної щільності шкідників на полі їх обліковують і 

помічають непошкоджені і пошкоджені рослини. Урожай з них збирають і зважують 

окремо. Порівнюючи урожай пошкоджених та непошкоджених рослин, вираховують 

його втрати із розрахунку на одну особину шкідника або відносні втрати в процентах  

Встановивши розмір втрат урожаю з розрахунку на одну особину шкідника 

необхідно підрахувати відповідно і порогову щільність, при якій можливі господарські 

втрати врожаю. Це не критерій доцільності хімічних обробок, оскільки витрати на них 

можуть перевищувати вартість врожаю, що зберігається (можливих втрат), а порогова 

щільність шкідника завжди менша економічного порога шкідливості. 
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Показано, що в умовах України необхідно враховуваючи екологічну ситуацію, яка 

склалася і доцільним постає використання енергоощадних грутових теплиць, адже 

тільки в них є можливим одержання екологічно безпечної продукції. 

Встановлено, що грунт, який використовується в теплицях повинен відповідати всим 

агроекологічним умовах щодо його екологічної відповідності. 
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Постановка проблеми 

Тепличне овочівництво відноситься до порівняно науково ємкого складного і 

високо інтенсивного індустріального сектору агропромислового комплексу України, 

основне завдання якого забезпечувати виробництво ранніх овочевих та салатних 

культур у осінньо-зимово-весняні періоди. 

В Україні в діючих тепличних комплексах не використовується система 

підживлення вуглекислим газом рослин. В зв’язку із цим, вирощування їх в ґрунтових 

теплицях за достатньою кількістю органічних добрив буде сприяти підвищенню 

концентрації СО2 в теплиці, при цьому акцентувавши увагу на регулюванні 

температури в цих об’єктах не провітрюванням їх, а іншими шляхами, зберігши 

концентрацію СО2 на належному рівні[3]. 

Ця галузь об’єднує знання щодо біологічних особливостей конкретної рослини та 

створення їй належних штучних умов, які б задовольняли її оптимальний ріст та 

розвиток[5]. 

Історія створення закритого ґрунту сягає в сиву давнину, але в Україні 

прискореними темпами почали будувати його в основному в 70-тих роках ХХ ст. До 

цього часу будували примітивні теплиці, і в основному з пічним опаленням. 

В основному конструктивними елементами теплиць були легкий металевий 

каркас і скло, в той же час такі елементи мають дуже високий ступінь тепловитрат. В 

зв’язку із цим, такі і нині діючі теплиці споживають енергоресурсів в 1,5-2,5 раза 

більше ніж кращі закордонні аналоги. 

На тому рівні в основному залишились і технологічні елементи вирощування 

рослин, що негативно впливає на урожайність вирощуваних культур і порівняно високе 

використання тепла, енергоносіїв та води[1]. 

Було побудовано спеціальний завод в м. Антрацит Луганської області, в 1970 році 

по виробництву спеціальних конструкцій для збірних теплиць, але в 1990 р. їх випуск 

практично було призупинено. Основна причина пов’язана із відсутністю коштів, а 

також із різким підвищенням цін на енергоносії, вартість яких, у собівартості продукції 

нині становить близько 50-60%, тоді як в 1980 р. було – 15-17% [3]. 

Слід відмітити, що при активному розвитку тепличних комбінатів не завжди 

враховувалися природно-кліматичні умови та наявність місцевих енергоносіїв[2]. 

Тому, це питання потребує окремого інженерного пояснення і вирішення. 

 

Методика досліджень 

Проведення досліджень в різних, за конструктивними особливостями теплицями 

також спонукали нас до прийняття і відповідних висновків на основі спостереження за 

ростом і розвитком таких рослин як томат, огірок, перець, баклажани. 

Так, в ґрунтових оранжереях, в яких як правило відсутні фрамуги, через переріз 

рослин, не дивлячись на те що додатково через бокові стіни і відкриті ворота 

проводили вентилювання повітря. Спостерігали  інтенсивний  розвиток хвороб на 

рослинах перцю, баклажанів, огірка. Висота таких оранжерей в коньку сягала 4 м. 

Навіть створення додаткового вентилювання повітря, через поздовжні і конькові 

фрамуги в грунтовій теплиці, за таких конструкційних особливостей як і оранжереї не 

давали бажаних результатів. Загальна площа однієї оранжереї 188 м
2
. 

Вирощування цих культур в теплицях ЕС – 71 виробництва колишньої НДР, 

площею 2000 м
2
, висота в коньку 8 м, значно покращувала умови для вирощування 

рослин, адже температурний режим в порівнянні із зовнішніми умовами в сонячні 

години підвищувався на – 5-7 
0
С на висоті 1,5-2,0 м. В зоні рослин, завдяки відкритим 

воротам і фрамугам температура підвищувалась, але на іще меншу величину: 2-3 
0
С. 

Будівництво нових теплиць, починаючи із 1990 р. практично зупинено, а діючі на 

той час тепличні комплекси припинили виробничу діяльність. Окремі об’єкти знизили 

врожайність овочів через відсутність достатньої кількості органічних добрив для 
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Результати досліджень 

Беручи до уваги той факт, що в Російській Федерації не той час також інтенсивно 

розвивалось теплице будування, і що в них були свої конструктивні особливості, 

враховуючи природно-кліматичні умови. Більш суворий клімат і наявність порівняно 

дешевих енергоносіїв спонукали до будівництва теплиць обмеженої висоти. Такі 

конструктивні особливості теплиць здатні акумулювати сонячну енергію і зв’язку із 

цим є більш ефективним для таких регіонів, із холодною і тривалою зимою. Менші за 

об’ємом теплиці потребують незначних енергоносіїв для підтримання необхідних 

параметрів для росту та розвитку рослин. 

В умовах України, особливо із середини квітня по вересень у таких теплицях є 

тривалим особливо в денну сонячну частину доби, та домінуючим сонячні перегріви, 

боротьба із яким спонукає до прийняття відповідних інженерних рішень, це дощування 

зовні теплиць, примусова вентиляція, системи дощувального охолодження повітря 

тощо.  

Аналізуючи досвід зарубіжних тепличних комплексів, особливості кліматичних 

умов України, обмеженість енергетичних ресурсів, було прийнято рішення на 

реконструкцію наявних тепличних комплексів. 

Створення сучасного тепличного комплексу в інженерно-біологічному 

відношенні досить складне завдання, адже на рослину діє цілий комплекс параметрів 

зовнішнього середовища, які потрібно враховувати. Саме контроль і керування за 

такими параметрами можливо лише комп’ютерним процесам. 

Операючись на досвід світової практики вирощування овочевих культур в 

закритому грунті, що поряд із комп’ютерними сучасними системами, інтенсивний 

розвиток забезпечується за рахунок і оптимізації параметрів огорожувальних 

конструкцій, інженерних систем, забезпечення технологічних процесів сприяння росту 

та розвитку рослин. В цілому на зламі тисячоліть овочівництво закритого грунту 

отримало черговий імпульс суттєвих змін, критерієм оцінки яких явилось докорінне 

підвищення продуктивності рослин[2, 4]. 

Проблемі розвитку закритого грунту, лише в останні роки, надали відповідно 

уваги, адже його призначення немало такого необхідного і досить важливого для життя 

людини характеру, як такі важливі продукти харчування, а саме: хліб, молоко, м'ясо, 

риба тощо. 

Наявні корисні поживні речовини в овочевій продукції збалансовує і збагачує 

сортимент харчування людини. 

Як ніколи галузь закритого грунту потребує злагодженої дії технологів 

вирощування продукції, інженерних фахівців та менеджерів виробництва[1]. 

До пріоритетних завдань галузі закритого грунту вперше за все це вибір 

раціональних типів споруд та їх площі, удосконалення конструктивних рішень теплиць 

з метою скорочення витрат енергоресурсів, зменшення питомих витрат матеріалів, 

розробка нових світлопрозорих огороджень і скло панелей для огородження зимових 

теплиць, підвищення продуктивності вирощуваних культур через застосування 

прогресивних технологій та якісних сортів. 

Необхідно постійно контролювати мікроклімат в таких об’єктах і тільки 

досвідчений овочівник повинен знати і уміти приймати правильні рішення на випадок 

непередбачуваних обставин. 

В силу конструктивних особливостей теплиць і кліматичних умов зони їх 

розміщення, в літню пору року не завжди можливим є вирощувати овочеві культури 

через надмірне надходження тепла завдяки тепличному ефекту. В зв’язку із цим нами 

було поставлено за мету вивчити особливості росту та розвитку овочевих культур в 

спеціальних приміщеннях (тваринницька ферма), залишивши тільки стіни і побудували 
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дахи із плівки. Сумніви відносно того, що буде менше через непрозорі стіни попадати 

світло, даремні адже сонячне сяйво літньої пори активізує тепличний ефект. Цегляні 

стіни обмежують проникання світла в зону рослин, це одна позитивна сторона цієї 

споруди, а інша – вони акумулюють тепло денної пори і випромінюють його в нічні 

години. Завдяки цьому, як ми вважаємо, рослини, які ростуть біля стін мають більшу 

порівняно висоту і мають добре сформовані китиці плодів на рослині. 

Якщо враховувати, що інтенсивність сонячного світла літньої пори сягає до 50 

клк в окремі години середини дня, то вранці і вечером цей показник зменшується, але 

слід відмітити, що в інтервалі від 10
00

 до 19
00

 від ІІІ декади березня до ІІІ декади 

вересня – інтенсивність освітлення відповідно в сонячні дні має більш ніж достатні для 

оптимального росту та розвитку умови освітлення. В таких спорудах рівень освітлення 

в цей період зменшується, але залишається на рівні 15-25 клк, що повністю задовольняє 

необхідні умови для росту і розвитку овочевих культур. 

Як свідчить історія, розвиток кімнатного квітникарства почалась іще в 

Стародавньому Єгипті, адже на єгипетських спорудах (а їм більше 3000 років) 

залишили рисунки ваз із рослинами. Стародавні римляни навіть прикрашали свої 

будинки не тільки такими квітками, вирощуваними в підвісних корзинах, а створювали 

для них спеціальні теплиці накриті слюдою. 

В кінці ХVII ст. заможні люди почали цікавитись такими теплицями, адже для 

окремих дерев будували навколо них спеціальні конструкції, де за допомогою пічного 

опалення підтримували необхідну температуру в період сильних морозів. Так як 

такими деревами були в основному цитрусові, в зв’язку із цим їх називали 

оранжереями. 

 

Висновки 

1. Враховуючи екологічну ситуацію, яка склалася в умовах України доцільним 

постає використання енергоощадних грутових теплиць, адже тільки в них є можливим 

одержання екологічно безпечної продукції. 

2. Грунт, який використовується в теплицях повинен відповідати всим 

агроекологічним умовах щодо його екологічної відповідності. 
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Житомирський національний агроекологічний університет (м.Житомир). 

На основі аналізу й узагальнення результатів інформаційно- аналітичних досліджень 

подано огляд наявної наукової інформації щодо фіторемедіації радіоактивно 

забруднених ґрунтів, як складової методів екологічної реабілітації ґрунтів. 

Запропоновано використання рослин фітомеліорантів для  додаткового зменшення 

негативної дії радіоактивного забруднення, що створює передумови для повернення 

частини радіоактивно забруднених земель у виробничу сферу. 

Постановка проблеми. Радіоактивне забруднення нанесло велику екологічну 

шкоду довкіллю Житомирського Полісся. В результаті аварії на ЧАЕС з 

господарського обігу було вилучено майже 26 тис. га сільськогосподарських угідь як 

радіоактивно небезпечних земель, на яких неможливе подальше отримання 

сільськогосподарської та іншої продукції, яка відповідає допустимим рівням вмісту 

небеспечних речовин. [3]. Нині рівень забруднення на цих територіях значно знизився, 

і тому постало питання про можливість повернення частини цих земель у виробничу 

сферу, що потребує відповідного наукового обґрунтування їх реабілітації.   

Метою дослідження було обґрунтування повернення частини радіоактивного 

забрудненних земель Житомирського Полісся  у виробничу сферу, за допомогою 

рослин – фіторемедіантів.  

Завдання досліджень Дослідити можливість, впровадження фітомеліоративних 

заходів з відтворення агроекологічних функцій радіаційно забруднених, осушених  

земель.  

Методика досліджень Теоретичною та методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення природокористування в контексті відтворення 

агроекологічних  функцій радіоактивно забруднених осушених земель  з метою їх 

повернення в сферу господарської діяльності.  

Інформаційною базою дослідження були матеріали огляду дослідженнь 

проведених провідними науковцями ЖНАЕУ[2;3], а також результати  викладені в 

вільно доступних джерелах інформації. 

Результати досліджень. У зоні Полісся найбільш поширеними ґрунтами є 

дерново-підзолисті, які в регіоні є потенційно найбільш продуктивними За 

результатами досліджень [4].  визначено, що щільність забруднення ґрунтів внаслідок 

природного фізичного розпаду радіонуклідів зменшилася у два рази, що свідчить про 

доцільність і необхідність повернення цих земель у сільськогосподарське виробництво. 

(Рис.1). 

Радіоактивне забруднення ґрунтів Житомирського Полісся спонукає до пошуку 

способів очищення та ефективного використання цих земель. Технології, які 

розроблено і запропоновано дослідниками для вилучення-стабілізації небезпечних 

речовин в грунті на сучасному етапі, є високо затратними та негативно впливають на 

біологічну активність та фізико-хімічні властивості ґрунту. Наразі існує доцільність і 

необхідність повернення цих земель у сільськогосподарське виробництво. Але для їх 

ефективного і безпечного використання необхідно впровадження науково 

обґрунтованої системи реабілітації та відтворення радіоактивно забруднених земель. 

На основі оглянутої науково-аналітичної інформації зроблено висновок, що 

альтернативним варіантом у вирішені даного проблемного питання є започаткування 

плантаційного вирощування на територіях забруднених районів енергетичних культур - 

фіторемедіантів (міскантус, сіда, сильфій, ріпак, верба тритичинкова, верба 
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енергетична, тополя, павловнія). В ході застосування методу фіторемедіаціі 

використовуються природні процеси, що відбуваються в рослині, цей метод не вимагає 

використання додаткового обладнання і трудових ресурсів, так як основну роботу 

виконують самі рослини, він є відносно низьковитратним і дозволяє відновлювати та 

зберігати родючість ґрунту після вилучення полютантів.  

 

 

Рис. 1. Загальна закономірність зниження щільності радіоактивного забруднення 

земель за період з 1986 до 2015 рр. у наслідок фізичного розпаду радіонуклідів та за їх 

блокування агротехнічними заходами  

Започаткування плантаційного вирощування на території забруднених районів 

енергетичних культур – фіторемедіантів з організацією подальшого їх використання 

для виробництва біопалива (паливні пелети, гранули), будівельних матеріалів та інших 

цілей, не тільки сприяє реабілітації забруднених територій, але  й становить основу для 

започаткування широкомасштабної енергетичної незалежності регіону. 

Проведені протягом останніх років провідними  науковцями ЖНАЕУ 

дослідження з цієї проблематики [2;3], свідчать про високу перспективність даного 

проекту. Ряд енергетичних культур ( Табл 1) здатні відроджувати деградовані ґрунти, 

поліпшувати якість землі, зменшувати радіаційне забруднення ґрунту разом з тим 

даючи максимальну кількість біомаси, що в кінцевому результаті є важливим 

показником енергетичної продуктивності.  

Таблиця 1. Продуктивність енергетичних культур на осушуваних органогенних грунтах 

[ 4 ] 

Культура 
Вид 

сировини 

Вид 

біопалива 

Урожай

ність 

біомаси, 

т/га 

Теплотворна 

здатність, 

МДж/т 

Вихід 

біопалива з 

1т 

біомаси,кг 

Валовий 

вихід 

енергії. 

Кукурудза біомаса біогаз 55.0 24.0 208 250,0 

Сорго силосне суха маса пелети 12.5 17.0 1000 213,0 

Міскантус суха маса пелети 28.6 17.0 1000 486,0 

Сіда суха маса пелети 24.0 17.0 1000 408,0 

Сильфій 

пронозолистий 
суха маса пелети 24.3 17.0 1000 413,0 

Верба 

тритичинкова 
суха маса пелети 24.7 18.0 1000 445,0 

Верба 

енергетична 
суха маса пелети 23.4 18.0 1000 421,0 
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Важливим фактором також є те, що традиційно у гумідній зоні на 80 % від 

загальної площі осушуваних земель вирощувалися кормові культури, а у зв’язку зі 

значним скороченням тваринництва останніми роками потреба в кормах різко 

зменшилася. Тому, з метою ефективного використання радіоактивно забруднених 

осушуваних земель, доцільніше вирощувати на них енергетичні культури для 

отримання твердого, рідкого чи газоподібного біопалива. Проте, досліджень у цьому 

напрямі у вітчизняній науці недостатньо. Розроблені для окремих культур технології 

вирощування розраховані на отримання якісного корму, а для отримання  

максимального біологічного врожаю потребує значного уточнення та удосконалення 

технологій вирощування  даних культур. 

Висновки.  За умов двократного зниження радіоактивного забруднення осушених 

земель Полісся, впровадження  фітомеліоративних заходів забезпечить додаткове 

зменшення негативної дії радіоактивного забруднення, та створить передумови для 

повернення частини цих земель у виробничу сферу.  

Виробництво та переробка культур фіторемедіантів міскантус, енергетична 

верба,тополя, павловнія,  ріпак, сорго та ін.)  дасть вирішення не лише проблемних 

питань щодо реабілітації забруднених територій, але і зокрема сприятиме залученню 

необхідних для розвитку території інвестиційних ресурсів, забезпечить зміну 

відношення до цих територій як неперспективних, та покаже на реальному прикладі 

можливість їх ефективного розвитку. Крім того, стане основою для започаткування 

широкомасштабної роботи по формуванню енергетичної незалежності регіону.   

Повернення частини радіоактивного забрудненних земель Житомирського Полісся  

у виробничу сферу, за допомогою рослин – фіторемедіантів, з організацією подальшого 

їх використання для отримання твердого, рідкого чи газоподібного біопалива є одним із 

перспективних напрямків з відтворення агроекологічних функцій даної категорії  

земель.  
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АНАЛІЗ МОДЕЛІ ІСНУЮЧОГО РИНКУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

М. В. Дурас, викладач, аспірант 

Житомиський агротехнічний коледж 

 

Розглянуто структури основних моделей ринків електроенергетичних систем і 

визначено модель ринку України. Розглянуто позитивні та негативні моменти наявної 

моделі енергосистеми. 

Проблема. З оглядуна «Енергетичну стратегію України на період до 2030 року», 

проект «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року», Концепцію 

функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії та зобов’язання України в 

рамках приєднання до Енергетичного співтовариства було визначено основні 

спрямування розвитку оптового ринку електроенергії (ОРЕ). Реформування ОРЕ має 

відбуватися до стадії створення конкурентного середовища, створення можливості 

укладання двосторонніх контрактів між виробниками та споживачами, створення 

балансуючого ринку. 

Остаточну і «чисту» модель ринку ще не створено не в одній з держав.  

Вчені мають вирішити низку питань: як і які зміни вплинуть на 

електроенергетичну галузь, хто з учасників ринку більше виграє, як це вплине на 

енергетичну безпеку держави, які важелі слід застосовувати та як це реалізувати 
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фізично та технічно, як це забезпечити на законодавчому рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Спираючись на дослідження і 

публікації як вітчизняних вчених, так і закордонних (С. Хант, Л.С. Бєляєв, Питер Ван 

Дорен, А.А. Тукенов тощо) можна сказати, що питанню реформування ринків і пошуку 

зручної та функціональної моделі приділяється значна увага. 

Мета досліджень–аналіз існуючих недоліків та переваг наявної моделі структури 

енергетичного ринку в Україні. 

Результати досліджень.Прийнято розрізняти чотири основні моделі організації 

ринку електроенергії: 

1. Регульована монополія (відсутність конкуренції). 

2. Єдиний покупець (закупівельне агентство), коли на оптовому ринку 

конкурують між собою лише виробники електроенергії. 

3. Конкуренція на оптовому ринку, коли є декілька виробників і декілька 

покупців електроенергії (розподільно-збутових компаній), які монопольно 

розподіляють електроенергію на закріплених за ними територіях. 

4. Конкуренція на роздрібному та оптовому ринку (вільний ринок), коли 

вільно конкурують один з одним як виробники, так і споживачі електроенергії [1 – 3].  

Енергоринок України побудований за Моделлю 2 (рисунок 1) - Від регульованої 

монополії вона відрізняється розділенням генерації на декілька незалежних (фінансово 

самостійних) електрогенеруючих компаній (ЕГК), які починають конкурувати одна з 

одною за постачання електроенергії єдиному Закупівельному агентству. Можуть 

з'явитися також нові електрогенеруючі виробники (НЕГВ). Решта сфер залишаються 

вертикально інтегрованими в рамках однієї компанії, яка щодо споживачів як і раніше є 

монополістом. 

 

Рис.1 Модель 2 - «єдиний покупець». 

 

Ринок з єдиним покупцем і являє собою монополію [5; с. 83]. Закупівельне 

агентство для отримання підвищеного прибутку може зменшити купівлю 

електроенергії, щоб знизити її ціну. Одночасно компанія- закупівельне агентство є 

монополістом з розподілу і збуту електроенергії споживачам. Потенційно, це агентство 

ЕГК 1 НЕГВ 1 ЕГК 2 НЕГВ 2 ЕГК 3 
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може отримувати додатковий надприбуток, зменшуючи продаж і підвищуючи ціну 

електроенергії споживачам. 

Модель «Єдиний покупець» є досить складною і своєрідною моделлю 

недосконалої конкуренції. Тому за даної моделі електроенергетики для зменшення 

наслідків недосконалої конкуренції і підвищення ефективності функціонування ринку 

необхідне державне регулювання. До недоліків цієї моделі слід віднести витратний 

принцип формування тарифів для споживачів (при їх регулюванні) і відсутність у 

зв'язку з цим у Закупівельного агентства стимулів для зниження витрат і підвищення 

ефективності роботи транспорту, під час розподілу і збуту електроенергії. Відсутня для 

споживачів свобода у виборі постачальників електроенергії. Дана модель потребує 

необхідність забезпечення прозорості роботи [6]. 

В Україні нинішня модель (рисунок 2) дає змогу купувати електроенергію лише в 

обленерго чи незалежних постачальників, які придбають цей товар на оптовому 

енергоринку України (тобто у єдиного продавця — ДП «Енергоринок») за ціною, 

встановленою державним регулятором, а саме Національною комісією з питань 

регулювання енергетики та комунальних послуг [4]. 

 

Рис.2 Діюча структура енергетичного ринку України [7]. 

Висновки. Проведено аналіз моделі ринку  електроенергетичної системи України 

за критеріями: економічність електропостачання, надійність, особливості державного 
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регулювання.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Перспективним є 

детальний розгляд законодавчих актів та технічної сторони питання.Має бути 

розглянуто та проаналізовано «зручну» та найбільш продуктивну модель енергоринку 

для України. Оскільки створити конкурентне середовище за допомогою лише існуючих 

систем не є можливим. 
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Сучасні ринкові відносини, що склалися в Україні призвели до посилення конкуренції 

між сільськогосподарськими товаровиробниками. В таких умовах впровадження 

технології, що базується на принципах органічного виробництва  є найбільш 

перспективним напрямом. Особливо це стосується, так званих, нішевих культур, серед 

яких одне з провідних місць займає розторопша плямиста, яка за своїми біологічними 

особливостями може вирощуватись на ґрунтах з низьким вмістом потенційної 

родючості та, навіть, за умов деградації. 

Постановка проблеми. Житомирське Полісся характеризується значною 

кількістю сільськогосподарських угідь з низьким вмістом гумусу, кислою та слабо 

кислою реакцією ґрунтового розчину, а також низькою забезпеченістю елементами 

https://creativeconomy.ru/articles/11758/
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живлення. Тому в  даному регіоні для підвищення економічної ефективності та 

покращення екологічного балансу доволі перспективним є промислове вирощування 

нішевих культур, зокрема розторопші плямистої, за органічною технологією.  

Розторопша плямиста (Silybum marianum (L.) Gaertn) поширена в центральній та 

південній смузі європейської частини СНД, на Кавказі, у південній частині Західного 

Сибіру, у Середній Азії, у Західній Європі, Малій Азії, Північній Африці та південній 

частині Австралії [1]. В Україні часто культивується на городах як декоративна та 

лікарська рослина. Основними діючими речовинами плодів є флаволігнани, головними 

серед яких є силібін, силідіанін, силіхристин, які мають широкий спектор лікувальних 

властивостей [2]. 

У медицині застосовують вітчизняні препарати з плодів росторопші.: Силібор, 

Дарсил, Гепарсил та їх закордонні аналоги — Легалон, Карсил, Гепабене та ін. Їх 

вживають при різних захворюваннях печінки, селезінки, жовчнокам’яній хворобі, 

коліті, холециститі, цукровому діабеті, захворюваннях крові, відкладеннях солей, болю 

у суглобах, запаленнях слизової оболонки шлунка та товстої кишки, геморої, 

атеросклерозі. У дерматології препарати розторопші застосовують при псоріазі, 

облисінні, вуграх [1].  

Олія насіння розторопші має протизапальну, епітелізувальну, ранозагоювальну та 

гепатопротекторну дію, сприяє загоєнню виразок шлунка, покращує імунітет організму. 

Народна медицина використовує відвар коріння при зубному болю (у вигляді 

полоскань), проносі, затримці сечі, радикуліті та судомах [3]. 

Шрот (або борошно) розторопші - це практично універсальний засіб, в першу 

чергу спрямоване на очищення і відновлення всіх тканин і систем людського організму. 

Сфера ефективності цієї речовини включає в себе: хімічну інтоксикацію, алкогольну, 

наркотичну, в тому числі отруєння парами хлору і отруйними грибами (навіть блідою 

поганкою); променеву хворобу, наслідки проходження хіміо- і радіаційної терапії; 

цукровий діабет та інші ендокринні патології; інфаркт, інсульт, різні серцево-судинні 

захворювання, СНІД та інші імунні відхилення [2,3]. 

Розторопша плямиста відома і як харчова рослина, має кормове значення, 

чудовий медонос. Вегетативна маса даної культури може використовуватися як зелене 

добриво та для закладки компостів. 

Розторопша ефективно використовує елементи живлення, добре конкурує з 

бур’яновою рослинністю, практично немає шкідників і хвороб, а також може 

забезпечити вихід насіння в межах 1,2 – 1,5 т/га, що робить її з економічної точки зору 

досить привабливою. 

Мета: розроблена нами органічна технологія вирощування розторопші плямистої 

передбачає одним з елементів  інокуляцію насіння, тобто передпосівну його обробку, 

що за нашими дослідженнями сприяє підвищенню стартових можливостей культури, а 

в подальшому позитивно впливає на процеси росту, розвитку, а в кінцевому етапі - на 

урожайність та якість. 

Завдання. Наші дослідження були направлені на визначення найбільш 

ефективних варіантів обробки насіння розторопші гуматом, як в рідкій так і в твердій 

формах.  

Методи досліджень: лабораторно-польові, польові, лабораторні, статистичні. 

 

Результати досліджень. Важливим аспектом за умов використання органічної 

технології вирощування сільськогосподарських культур є якісне насіння. Основні 

характеристики якого повинні забезпечувати дружні сходи, швидкий ріст та 

конкурентну здатність щодо бур’янової активності. Зважаючи на те, що в органічному 

виробництві заборонено використання хімічних засобів захисту в якості обробки 

насіння, ми використовуємо рідкі та сухі форми гуматів. Нами були проведені ряд 

лабораторних досліджень щодо визначення впливу на ростові процеси різних норм 
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гумату при інокуляції насіння. Дослідження проводились впродовж двох тижнів (14 

днів) в трьохразовому повторенні з визначенням впливу на схожість (енергію 

проростання), термінів проростання, кількості коренів, висоту проростків, загальну 

кореневу та вегетативну масу. 

Схема дослідження включала контроль та 5 варіантів обробки насіння, зокрема 

рідку обробку насіння у співвідношенні 1:10, 1:20, 1:30 ( тобто 1 л. гумату на 10, 20, 30 

л. води), а також використання гумату у вигляді сухого меленого та вологого сирцю. 

Контрольний варіант для достовірності досліду полягав у обробці насіння 

дистильованою водою. 

Аналіз отриманих нами результатів засвідчив, що проростання насіння було 

зафіксовано на третій день за умов усіх систем обробки, але при цьому найкращі 

стартові показники були відмічені на контролі і складали 84 % від загальної кількості 

досліджуваних рослин, а найгірші спостерігались при інокуляції насіння висушеним 

гуматом – 50 %. В той же час, вже на 6-ий день проведення дослідження ситуація 

почала кардинально змінюватися, тобто найкращу схожість було зафіксовано за умов 

обробки насіння водним розчином гуматом у співвідношенні 1:20 та при використанні 

сухого гумату сирцю. Що стосується ростових процесів, то найкращий ефект 

зафіксований при використанні водного розчину в співвідношенні 1:20, де на 6-тий 

день середньозважений показник проростків становив 2,5 см. На контролі даний 

показник не перевищував 1 см, а на 10-ий день від початку експерименту висота рослин 

вже складала 6,2 см, тоді як найвищий показник спостерігався за умов висушеного 

сирцю та сирцю відповідно 7,5 см та 8,5 см. При цьому схожість в порівнянні з 

контролем зростає на 4 %, а стартові показники рослин та кількість корінців 

збільшились майже в 1,5 рази, зокрема, варто відмітити, що на 14-ий день проведення 

експерименту найкращі результати по даних показниках були зафіксовані при 

використанні сирцю, де в порівнянні  з контролем розвиток кореневої маси був вищий 

на 31,7 %, висота рослин перевищувала контрольний показник на 33 %, а схожість – на 

7,3 %. 

 

Висновки. Вцілому наші дослідження засвідчили, що найефективнішими є 

варіанти обробки насіння водним розчином в співвідношенні 1:20 та використання 

волого гумату сирцю. Тому, ми можемо рекомендувати при органічній технології 

вирощування розторопши плямистої інокуляцію насіння гуматом, що ефективно 

впливає на стартові процеси його проростання, а в подальшому на урожайні та якісні 

показники. 
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Одним із факторів, які визначають родючість грунтів, є наявність ньому достатньої 

кількості агрономічно-цінних водотривких агрегатів. Розглянуті енергетичні 

залежності  між частинками грунту. Визначені необхідні умови для утворення 

водотривких агрегатів для малозв’язних мінеральних дерново-підзолистих грунтів 

Полісся. 

Проблема. Відомо, що одним з найважливіших показників фізичного стану 

родючості грунтів є структура грунту. Вона визначає сприятливу будову орного шару 

грунту, його водні, фізико-механічні і технологічні властивості, водно-гідрологічні 

константи і протиерозійну стійкість. Родючість грунту забезпечується при наявності в 

ньому достатньої кількості агрономічно-цінних водотривких агрегатів. Найбільш 

сприятливі для рослин фізичні властивості утворюються в грунті, основу якого 

складають агрегати величиною 0,25 – 3 мм, а кількість пилуватих частинок не 

перевищує 15%. В процесі механічного обробітку грунту одночасно відбуваються два 

процеси – руйнування структури грунту і структуроутворення. В залежності від того 

який процес переважає відбувається або розпорушення грунту, що може привести до 

підсилення його деградації, або, навпаки, його агроструктура поліпшується і, 

відповідно, підвищується родючість. Баланс між цими процесами залежить від багатьох 

факторів. Серед них одним із найважливіших є напружений стан грунту під час 

механічного обробітку. Значну територію Полісся України займають малозв’язні 

мінеральні дерново-підзолисті грунти, водотривкі грунтові агрегати в яких легко 

руйнуються при механічному обробітку. Це вимагає особливо ретельного підходу при 

виборі способів механічного обробітку і відповідних знарядь. Напружений стан грунту 

при механічному обробітку таких грунтів повинен зміщувати баланс між процесами в 

бік структуроутворення. 

Мета досліджень. Розробка математичної моделі напруженого стану грунту, яка 

дозволяє вивчити вплив механічного обробітку грунту на процеси структуроутворення. 

Результати досліджень. З енергетичної точки зору фізико-механічні властивості 

грунту визначаються природою і величиною сил зчеплення частинок грунту одна з 

одною, а також кількістю поміжчастинкових контактів в одиниці об’єму системи [1]. 

Первинним актом структуроутворення є виникнення контакту поміж сусідніми 

частинками дисперсної фази, а кінцевий результат являє собою виникнення 

просторової структури, яка охоплює весь грунтовий профіль. Кількість і характер 

контактів є найважливішими структурними характеристиками  агрономічно-цінних 

водотривких агрегатів. Вони діляться на такі типи: коагуляційні рідинні, які виникають 

при наближенні частинок на відстань, яка відповідає вторинному мінімуму 

енергетичної кривої потенційної взаємодії частинок грунту і здійснюється 

далекодіючими вандерваальсовими силами через тонкі прошарки дисперсійного 

середовища, яким у даному випадку є вода; перехідні (молекулярно-точкові) контакти 

поміж частинками утворюються у місцях з найменш компенсованими молекулярними 

силами при розриві сольфатного прошарку; кондесаційні (кристалізаційно-

цементаційні), або фазові контакти є результатом переходу структури грунту з 

молекулярно-точковими контактами в якісно новий стан. В утворенні грунтових 

агрегатів приймають участь всі три типи контактів. Поряд із вказаними в грунтах 

утворюються специфічні цементаційна-фазові контакти. Вони пов'язують між собою 

органомінеральні фракції мікроагрегатів, неагреговані пиловані і піщані частинки 
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грунтів і формують з них водостійкі ядра, які є основною функціональною одиницею 

агрегатної структури грунтів. 

Для двох взаємодіючих сферичних частинок енергію зв’язку між частинками 

можна визначити за формулою [2]: 

 зв          (  ), 
де  - радіус частинок;   - товщина тонкої плівки дисперсійного середовища, що 

їх розділяє;     - глибина первинного потенційного мінімуму. 

Для різних грунтів, характерних для території Полісся України ця енергія має 
різне значення: 

Таблиця 1. Енергія  зв зв’язку і кількість контаків   між частинками різних типів 

грунту 

Грунт  зв    
   Дж      конт см  

Дерново-підзолисті 1,05 0,53 

Дерново-слабопідзолисті 1,26 1,22 

Світло сірі лісові 1,32 1,47 

Сірі лісові 1,45 1,86 

Із збільшенням вмісту гумусу в агрегатах грунтів відбувається закономірне 

збільшення енергії зв'язку  між взаємодіючими частинками грунтів, і кількість 

контактів  . Це підтверджується і дослідженнями [3] по визначенню інтегральної 
енергії водоутримання, яка визначалась числовим інтегруванням експериментально 

отриманих основних гідрофізичних характеристик 

 

 
1 – цілина; 2 – чистий пар беззмінно (а – NPK+ гній+вапно; с – без добрив);  3 – пар 

беззмінно (а – гній; с – без добрив); 4 -  картопля беззмінно (а – гній; b – вапно); 5 – 

жито беззмінно (b – вапно; с – без добрив) 

Рис.1. Основні гідрофізичні характеристики верхнього горизонту дерново-підзолистого 

грунту при різних культурах і добривах 

Водотривкість агрегатів грунту визначається міцністю 

водостійкого каркаса, утвореного шляхом зчеплення один з одним високодисперсних 

органо-глинистих частинок, і міцністю водостійких ядер, в яких мікроагрегати і 

неагреговані частки грунтів пов'язані фазовими цементаційна контактами, що 

утворюються при коагуляції і дегідратації органо колоїдів. Міцність водостійких ядер в 

1,5 - 2,0 і більше разів перевищує міцність каркасу. Під дією механічних напружень, що 

перевищують допустимі, каркас в агрегатах руйнується, і відбувається розпад їх на 

водостійкі ядра. Для поновлення каркасу і утворення нових конденсаційних контактів 

необхідно подолати потенційний енергетичний бар’єр   . В природних умовах це 
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може бути досягнуто за період часу, який для деяких типів грунтів може складати 

десять і більше років. 

Для утворення водотривких агрегатів грунту необхідно, щоб частинки грунту 

розташовувалися як можна ближче. У природі цю задачу вирішують процеси гідратації 

і дегідратації. Ha стадії повного набухання грунтів у грунті виникає такий напружений 

стан, при якому створюються найбільш сприятливі умови для електростатичної 

взаємодії гумусових кислот з бічними сколами глинистих частинок і утворенням 

водотривких агрегатів грунту з урахуванням того, що при цьому відбувається 

розкриття мікроагрегатів глинистих частинок. Однак цей процес можна створити і 

штучно. Так у дослідженнях проведених В.А Ковдою [4] на сірому лісовому грунті 

використовували штамп площею 663 см
2

 зі зростаючим тиском (50, 125 і 200 кПа). 

Результати дослідів представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. Зміна кількості водотривких агрегатів в залежності ві навантаження на 

грунт 

Вологість, % Глибина, см Контроль Навантаження, кПа 

   50 125 200 

21 - 23 0 - 10 25,0 26,5 31,0 33,4 

 10 - 20 30,8 32,6 44,8 43,3 

14 - 16 0 - 10 22,2 25,8 30,8 33,2 

 10 - 20 38,9 40,9 42,1 42,6 

 

Таким чином, у всіх випадках у порівнянні з контролем спостерігалось 

збільшення кількості водотривких агрегатів, при чому їх кількість збільшувалась зі 

збільшенням навантаження на грунт. Із трьох класичних схем деформування і 

руйнування грунту під час механічного обробітку [5] саме друга схема забезпечує 

умови при яких баланс між процесами руйнування структури грунту і 

структуроутворення зміщується в бік структуроутворення. Для вивчення роботи цієї 

схеми розроблена математична модель напруженого стану грунту при одночасному 

впливу на грунт двох розподілених навантажень, яка дозволяє проектувати 

грунтообробні знаряддя з урахуванням конкретних типів грунту, що обробляється.  

Висновки. В процесі механічного обробітку грунту необхідно створити в грунті 

такий напружений стан, при якому баланс між процесами руйнування структури грунту 

і структуроутворення зміщується в бік структуроутворення. Грунтообробні знаряддя 

повинні забезпечити такі умови в грунті, при яких долається потенційний енергетичний 

бар’єр    і утворюються нові конденсаційні контакти між частинками грунту і, 

відповідно, водотривкі агрегати грунту. Це особливо важливо в умовах характерних 

для території Полісся України малозв’язних мінеральних дерново-підзолистих грунтів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ПШЕНИЦЕЮ ОЗИМОЮ РУХОМИХ ФОРМ 

КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ДОБРИВ 

Р. А. Залевський*, к.с.-г.н., Л. Л. Довбиш**, к.с.-г.н., доцент, Н. О. Рябцева**, к.с.-

г.н., Л. В. Борисович*, викладач 

*Житомирський агротехнічний коледж 

**Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Досліджено перехід рухомих форм кадмію та свинцю в основну та побічну продукцію 

пшениці озимої. Встановлено вплив факторів удобрення та величини врожаю на рівень 

накопичення важких металів у продукції. Визначені коефіцієнти біологічного переходу 

важких металів за різних систем удобрення та поліелементного забруднення ґрунту 

важкими металами в культуру були на рівні слабкого забруднення.  

Постановка проблеми. Нормування забруднення ґрунтів важкими металами є 

невід’ємною частиною контролю за станом навколишнього середовища. У свою чергу 

одним із наслідків такого нормування, який стосується кожного, є контроль за 

надходженням ВМ у продукцію рослинництва. 

Наявність важких металів у рослинних організмах може негативно позначатися на 

розвитку рослин. Особливо чітко це проявляється тоді, коли концентрації важких 

металів у ґрунті сягають значних кількостей. 

Вплив важких металів на рослини різноманітний і не завжди прямолінійний. В 

значному ступеню рівень надходження ВМ у рослини залежить від концентрації 

рухомих форм металів у ґрунті та особливостей біохімічних процесів у 

сільськогосподарських рослинах. Ці ознаки визначаються в основному системою 

удобрення та основного обробітку ґрунту. Зважаючи на цю обставину, система 

удобрення, для забезпечення безпеки продукції, повинна бути максимально 

збалансованою з потребами рослин та оцінена з точки зору особливостей міграції ВМ у 

системі ґрунт-рослина. Поряд із забрудненням продукції відмічається зниження 

ефективності мінеральних добрив на ґрунтах із високим рівнем умісту важких металів 

[1]. 

Проблема погіршується тим, що на даний час практично не існує альтернативних 

систем удобрення, що могли б повністю припинити надходження із забруднених 

ґрунтів важких металів у рослини [2]. 

У цьому зв’язку виникає необхідність дослідити особливості поглинання 

культурними рослинами рухомих форм кадмію та свинцю за різних видів та 

співвідношення добрив. 

Особливу увагу слід приділяти нагромадженню у рослинних організмах хімічних 

елементів, негативна роль яких у життєдіяльності рослин і тварин добре відома, а 

позитивна роль на даний час не встановлена. Мова йдеться про кадмій та свинець, які 

згідно з ГОСТом 17.4.1.02-83 [3] віднесені до забруднювачів першого ступеня 

небезпечності. 

Мета дослідження. Встановити особливості поглинання, рівні нагромадження та 

значення коефіцієнтів переходу кадмію та свинцю в озиму пшеницю на ясно-сірих 

лісових ґрунтах Полісся. 

Об’єкт дослідження. Рівні вмісту кадмію та свинцю у озимій пшениці на ясно-

сірих лісових ґрунтах Полісся. 

Предмет дослідження. Рівні вмісту кадмію та свинцю у орному шарі ґрунту, 

особливості їх переходу у озиму пшеницю на ясно-сірих лісових ґрунтах Полісся. 

Методика проведення досліджень. Для вирішення поставлених завдань, були 

використані результати стаціонарних довготривалих досліджень кафедри 



~60~ Збірник статей конференції 
 

Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся 

ґрунтознавства та землеробства Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

Дослід закладений у 1990 році на території дослідного поля ЖНАЕУ 

(Черняхівський район, Житомирська область с. Велика Горбаша) на ясно-сірих лісових 

легкосуглинкових ґрунтах. 

Його схемою передбачалось вивчення чотирьох рівнів живлення рослин із 

наступною насиченістю: І. Без добрив (контроль); ІІ. Побічна продукція + N10 на тону 

(солома 1,25 т/га + N 12,5 кг/га сівозмінної площі); ІІІ. Органо-мінеральна (гній 6,25 

т/га + N50P48K55); ІV. Органо-мінеральна (гній 6,25 т/га + солома 1,25 т/га + N 12,5 кг/га 

+ сидерат  5,62 т/га + N31P32K36), на фоні основного обробітку оранка. 

Схема стаціонару восьмипільна, з наступним чергуванням культур: 1. Конюшина. 

2. Озима пшениця. 3. Льон –довгунець. 4. Пелюшка-овес. 5. Озиме жито. 6. Ярий ріпак. 

7. Картопля. 8. Ячмінь з підсівом конюшини.  

Під озиму пшеницю вносились наступні норми добрив: І. Добрива не вносилися; 

ІІ. Використання побічної продукції; ІІІ. N90P60К70; ІV. N45P45К45. 

Вміст важких металів оцінений за багатоступеневою шкалою [4]. Концентрація 

важких металів у продукції сільськогосподарських культур оцінювалась згідно 

відповідних державних стандартів [5, 6]. Оцінка зв’язків між різними факторами 

проводилась за допомогою кореляційного аналізу [7]. 

 

Результати досліджень Вміст Cd у ґрунті, на ділянці, де вирощувалась пшениця 

озима, знаходився у межах 0,167–0,218 мг/кг, тобто частково лежав нижче, частково у 

межах слабкого забруднення (табл. 1) згідно оціночної шкали [4]. 

Таблиця 1. Вміст Cd та Pb в орному шарі ясно-сірого лісового ґрунту, мг/кг 

Культура Варіант удобрення Cd Pb 

озима пшениця 

І 0,185 6,28 

ІІ 0,167 6,05 

ІІІ 0,218 7,02 

IV 0,208 6,47 

Рівень слабкого забруднення [4] 0,200 5,00 

 

Вміст рухомих форм Pb знаходився на рівні слабкого забруднення і складав для 

ділянки з пшеницею озимою 6,05–7,02 мг/кг. 

Аналіз значень умісту кадмію у продукції с.-г. культур (табл. 2) не виявив 

перевищень ГДК у зерні пшениці озимої (діапазон вмісту лежить у межах від слідів до 

0,09 мг/кг) і є найменшим за системи удобрення І, а найбільшим за систем удобрення 

ІV. 

Таблиця 2. Врожайність та вміст важких металів у продукції рослинництва, мг/кг 

Вид 

продукції 

Варіант 

удобрення 

Врожайність, 

ц/га 
Cd 

ГДК Cd 

[5] 
Pb ГДК Pb [6] 

пшениця 

озима  

(зерно) 

І 17,4 сліди 

0,1 

сліди 

0,5 
ІІ 21,4 0,06 сліди 

ІІІ 21,8 0,09 сліди 

IV 21,7 0,07 сліди 

пшениця 
озима 

(солома) 

І – 0,12 

– 

сліди 

– 
ІІ – 0,14 2,2 

ІІІ – 0,19 2,4 

IV – 0,16 2,2 
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Вміст свинцю у зерні пшениці озимої лежить у межах слідів цього елементу за 

всіх досліджених агрофонів. 

У соломі пшениці озимої рівні вмісту Cd лежать у межах від слідів до 0,19 мг/кг. 

Стебло та листя озимої пшениці нагромаджують свинець у кількостях від слідів 

до 2,4 мг/кг. 

Очевидно, що на процес нагромадження цих елементів у зерні пшениці озимої 

суттєвий вплив справляє такий біологічний бар’єр як стебло та листя, які затримують 

переважну кількість кадмію та майже повністю свинець. 

Розрахунки коефіцієнта біологічного переходу (табл. 3) показали, що КБП кадмію 

у зерно озимої пшениці лежить у межах від 0 до 0,41. КБП для соломи озимої пшениці 

лежить у межах 0,65-0,87. Фактично КБП кадмію для соломи майже вдвічі більше за 

цей же показник для зерна пшениці озимої. 

КБП свинцю для соломи коливається у межах 0-0,36, однак КБП зерна на всіх 

агрофонах невизначені за незначного вмісту Pb у зерні. 

Таблиця 3. Коефіцієнт біологічного поглинання 

Культура Варіант удобрення Cd Pb 

пшениця 

озима  

(зерно) 

І – – 

ІІ 0,34 – 

ІІІ 0,41 – 

IV 0,36 – 

пшениця 

озима  

(солома) 

І 0,65 0 

ІІ 0,77 0,34 

ІІІ 0,87 0,36 

IV 0,84 0,34 

 

Причиною такого значення КБП може бути явище хімічної „конкуренції” кадмію, 

що здатен поглинатись наприклад замість цинку [8]. Відповідно стебло та листя, 

відіграючи функцію бар’єру, нагромаджують на порядок більше токсиканту у 

порівнянні із зерном. 

Таким чином стебло та листя пшениці озимої, відіграючи функцію бар’єру, 

нагромаджують на порядок більше токсиканту у порівнянні із зерном. Завдяки таким 

властивостям стебло та листя більш ніж удвічі знижують нагромадження кадмію та 

фактично повністю запобігають нагромадженню свинцю у зерні. 

У зв’язку з тим, що у зерні пшениці озимої спостерігаються лише сліди Pb, можна 

зробити висновок про стійкість цієї культури до даного ВМ. 

Для встановлення впливу особливостей нагромадження кадмію та свинцю у с.-г. 

культурах, було проведено кореляційний аналіз умісту елементів-забруднювачів у 

продукції рослинництва, їх умісту у орному шарі та величиною врожайності (табл. 4). 

Таблиця 4. Значення коефіцієнту кореляції зв’язків умісту елементів-забруднювачів у 

продукції рослинництва із їх умістом у ґрунті та величиною врожайності, % 

Фактори кореляції 

Вміст елемента-

забруднювача у ґрунті 
Величина врожайності 

Cd Pb Cd Pb 

вміст забруднювачів у 

пшениці озимій (зерно) 
52,86 – 96,67 – 

 

Результатом цих розрахунків було встановлення значень коефіцієнту кореляції. 

Аналіз отриманих даних щодо зерна пшениці озимої (табл. 4) виявив зв’язок між 

умістом кадмію у ґрунтовому середовищі та його вмістом у зерні в межах 52,86 % та 

тісний зв’язок, в межах 96,67 %, відмічено між величиною врожаю зерна та вмістом у 
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ньому кадмію. 

Таким чином уміст Cd у зерні пшениці озимої знаходиться в прямій залежності 

від умісту цього елементу в орному шарі ґрунту та від величини врожаю. 

Це свідчить про те, що кількість кадмію у ґрунті напряму сприяє збільшенню його 

вмісту у пшениці зерні, а збільшення врожайності пшениці озимої, збільшує кількість 

забруднювача на одиницю маси зерна скоріше всього в результаті нестачі рухомих 

форм цинку у ґрунті, однак це потребує проведення додаткових досліджень. 

Фактично у даному випадку ми маємо ефект „заміщення” біофільного елементу 

забруднювачем за рахунок нестачі доступних форм біофільного елементу в ґрунті. 

 

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено наступне: 

- рівні нагромадження Cd та Pb, за умов слабкого забруднення ґрунту, у зерні 

пшениці озимої не перевищують рівня ГДК; 

- зерно пшениці озимої нагромаджує на порядок менше токсикантів у порівнянні 

із стеблом та листям, що більш ніж удвічі знижує нагромадження кадмію та фактично 

повністю запобігає нагромадженню свинцю у зерні; 

- оскільки перевищень ГДК по важких металах у основній продукції пшениці 

озимої нами не виявлено ні за одного із агрофонів, оптимальним варіантом удобрення 

для пшениці озимої з точки зору найбільшої врожайності та нагромадження 

забруднювачів, є варіант удобрення ІІІ; 

- проведений кореляційний аналіз показав, що вміст кадмію у зерні пшениці 

озимої знаходиться у прямій залежності від умісту цього елементу у орному шарі 

ґрунту і в оберненій залежності із величиною врожаю. Таким чином збільшення 

урожаю зерна пшениці озимої зменшує кількість Cd поглинутого на одиницю маси. 
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„Агрономія” (бакалавр) 

Житомирський агротехнічний коледж 

 

Досліджено головні аспекти органічного землеробства, яке має велике значення та 

актуальність для забезпечення не тільки ідентифікації галузі рослинництва, а й 

можливість виробництва органічної продукції без вмісту нітратів, пестицидів, 

елементів радіоактивного забруднення, тяжких металів. 

Дослідження цієї теми та її результати дають можливість фахівцям господарства 

різних форм власності аналізувати переваги органічного землеробства над 

традиційним. 

Мета дослідження. Встановити переваги органічного землеробства над 

традиційним, та його вплив на кількість і якість виробленої рослинницької та 

тваринницької продукції. Вивчити та проаналізувати який вплив має органічне 

землеробство на агрохімічні показники грунту. 

Об’єкт дослідження. Галузь рослинництва ПП „Галекс-Агро” де аналізується 

органіка врожайності с/г культур за 2013-2016рр. та еколого-агрохімічна 

характеристика грунтів за результатами двох турів обстеження Державної Установи 

„Інституту охорони грунтів України”. 

Результати вивчення та дослідження. 

Земля є основним національним багатством народу України та основним засобом 

сільськогосподарського виробництва, а тому її необхідно використовувати раціонально, 

за призначенням та забезпечувати розширене відтворення її родючості. 

Прикладом біологічного землеробства в умовах Полісся Житомирської області 

може бути приватне підприємство „Галекс-Агро” засноване в 2008р. Генеральний 

директор підприємства – Ющенко Олександр Миколайович. На сьогодні приватне 

підприємство має 8750 га землі. Основним напрямом підприємства є виробництво 

сертифіковано продукції рослинництва та тваринницької продукції. 

Виробництво органічної продукції є вимогою часу. Адже повноцінне і якісне 

харчування населення та в якому екологічному середовищі воно проживає, чи не 

найважливіша проблема сьогодення. 

Таблиця №1. Структура ґрунтового покриву Житомирської області 

Зона 

Всього с\г 

угідь 
Тип грунту 

тис. га % 

Дерново-

підзолисті 

Сірі та 

чорноземи 

опідзолені 

Чорноземи 

типові 

Лучні та 

чорноземно

-лучні 

дернові 

глейові 
болотні 

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 100 658,4 100 239 100 237,4 100 60,3 100 229,4 100 99,1 100 

 

Полісся Житомирської області займає площу 738,8 тис.га. 24,4 тис. км\кв або 81%  

території області.(Табл.№1) 

Обов’язковою вимогою як внутрішнього так і зовнішнього ринку до органічної 
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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 продаж українських 

товарів до Європи та європейських товарів – до України. Адже євроінтеграція – це не 

тільки спільна економіка й вільний перетин кордонів. Це спільний менталітет, культура 

й освіта. 

Основні аспекти органічного землеробства 

1. Придатність ґрунтового покриву до органічного землеробства.  

Виходячи з характеристики агроекологічного стану ґрунтового покриву області, 

слідує, що вирощування сільськогосподарської органічної продукції не можливе на 

землях, забруднених радіонуклідами; на перезволожених глейових ґрунтах; на бідних 

сильно кислих дерново-підзолистих (зокрема, піщаного і глинисто-піщаного 

механічного складу) та еродованих землях.  

Для органічного виробництва слід використовувати найбільш родючі ґрунти, на 

яких без застосування мінеральних добрив можна вирощувати високі врожаї 

сільськогосподарських культур. Для нашого регіону це чорноземи типові й опідзолені, 

сірі (ясно-сірі, темно-сірі) лісові (опідзолені), дернові та лучні не оглеєні, дерново-

підзолисті супіщані та легкосуглинкові – з середнім і високим агрохімічним 

забезпеченням та оптимальними параметрами водно-повітряного режиму. 

Таблиця №2. Площа ріллі Житомирської області, придатна під органічне землеробство,   

(тис.га) 

Зона 

Площа 

всього, 

га 

У тому числі за ґрунтовим покривом 

дерново-

підзолисті 

супіщані і 

легкосуглинкові 

ясно-сірі 

супіщані і 

легкосуглинкові 

сірі і 

темно-сірі, 

чорноземи 

опідзолені 

чорноземи 

типові і 

малогумусні 

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.(Табл.№2) 

Основною вимогою органічного виробництва є відповідність ґрунтового покриву 

(за агроекологічними, агрохімічними та водно-фізичними показниками) біологічним 

потребам сільськогосподарських культур. Тобто, вирощування с/г культур на таких 

ґрунтах, які можуть забезпечувати отримання стабільних урожаїв без внесення 

мінеральних добрив та зниження якісних показників продукції. На сьогоднішній 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. 

2. Сівозміни 

Однією з основних вимог виробництва органічної продукції рослинництва є 

дотримання науково обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур 
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відповідно до 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.); олійна редька, ріпак, гірчиця на сидерат (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 фіто- санітарного 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 (ріпаку, гірчиці, олійної редьки) знижує 

забур’яненість.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 синтетичного 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 органічного землеробства умовно можна 

розділити на три тісно пов’язані між собою складові: вапнування, систему органічного 

удобрення і систему використання побічних післяжнивних залишків. 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 норму гною без 

зниження продуктивності сівозміни.  

За даними Інституту сільського господарства Полісся, в досліджуваній сівозміні 

прибавка урожаю від вапна в середньому за (2008-2016рр.) 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 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 клітковини в зерні, 

вміст каротину в травах, підвищується цукристість коренеплодів, та вміст крохмалю в 

картоплі.(Малюнок №1) 

4. Обробіток грунту. 

Одним із аспектів органічного землеробства є обробіток ґрунту, який 
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направлений на збереження його родючості та боротьбу з бур’янами.Основна мета 

обробітку ґрунту – оптимізація водно-повітряного режиму, накопичення й збереження 

в ґрунті поживних речовин, вологи, знищення основної маси бур’янів, збудників 

хвороб і шкідників. 

 

Малюнок №1. Вміст NPK в органічних добривах, %/кг  

 

Таблиця №3. Зведена еколого-агрохімічна характеристика грунтів ПП „Галекс-Агро”  с. 

Стриєва Новоград-Волиньського району, Житомирської області 

 

Всього. 

Середньозважений показник 

мг/кг грунту 

2009р. 2014р. 
Приріст мг/кг 

грунту 
% 

N 70 86 16 22,87 

P2O5 128 130 2 1,57 

K2O 82 78 -4 -4,88 

pH (обмінна кислотність) 6,1 5,9 -0,2 -3,28 

Гумус 2,58 2,56 -0,02 0,78 

Бор 0,86 1,01 0,15 0,18 

Молібден 0,125 1,147 0,022 17,6 

Цинк 0,38 0,47 0,09 23,69 

Щільність г/см3 1,3 1,29 -0,01 -0,77 

Сума вібраних основ (мг.скв.на 

100г. Грунту) 
16,8 14,2 -2,60 -15,48 

 

Основна вимога до обробітку ґрунту при органічному землеробстві – 
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забезпечення природоохоронного характеру землекористування, послаблення 

ерозійного руйнування та переущільнення ґрунту, боротьба з бур’янами 

агротехнічними методами.  

Технології обробітку ґрунту розробляються для кожної сівозміни і для кожної 

культури, що вирощується в зоні, залежно від попередників та відповідно до 

конкретних умов господарства. Для умов Полісся при підвищеній забур’яненості 

основний спосіб боротьби з бур’янами – система напівпарового обробітку ґрунту, який 

включає лущення стерні дисковими лущильниками слідом за збиранням попередньої 

культури і основний обробіток знаряддями без обертання скиби наприкінці липня – у 

першій половині серпня. У міру появи сходів бур'янів поле обробляють культива-

торами в агрегаті з боронами, а останню культивацію проводять без боронування, щоб 

зменшити розпилювання та запливання ґрунту. 

Для зменшення енерговитрат, враховуючи ступінь зволоження ґрунту, його 

гранулометричний склад, глибину гумусового та наявність оглеєного горизонтів, 

основний обробіток можна проводити плоскорізними знаряддями на глибину 18-20 см, 

або важкими дисковими боронами у 2-3 сліди.  

Безполицевий обробіток плоскорізними знаряддями менш енергозатратний. Він 

дає змогу підвищити продуктивність праці в 1,5-2,0 рази, зменшити витрати паливно-

мастильних матеріалів на 15-17 % за рахунок використання широкозахватних агрегатів, 

знарядь обробітку без обертання скиби та комбінованих агрегатів дають можливість 

підвищити протидефляційну стійкість ґрунту в 5-15 разів без істотного зниження 

продуктивності культури. 

Асортимент тваринницької молочної продукції ПП „Галекс-Агро” має 

виробництво: сир, кефір, сметана, ряжанка, м’який сир – творог, бринза, масло 

вершкове. 

Таблиця №4. Виробничі показники ПП „Галекс-Агро” в галузі рослинництва за (2013-

2016рр.) 

Культура 
Урожайність, ц/га 

Середнє 
2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Озима пшениця 39 40,5 42 40 40,4 

Кукурудза на зерно 55 63,3 65 70 63,3 

Соя 18 19 22,9 20 19,9 

Просо 16 17,5 19 18 17,6 

Овес 30 31,3 33 34 32,1 

Ячмінь 31,1 32,8 35 32 32,7 

Гречка 22,6 25 26 16 22,4 

Полба(спельта) 38,6 41,1 44,4 39 40,7 

Озиме жито 28,7 30,2 35 33 31,7 

Пелюшка 23,5 27 29 28 26,9 

Боби 25,9 30,1 31 30 29,2 

 

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, 

Великобританії та Арабські Емірати. 

За умов органічного виробництва, як рослинницька, так і тваринницька 
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продукція, не повинна містити токсичні речовини (важкі метали, радіонукліди, 

пестициди, нітрати, нітрити і т.д.), залишки стимуляторів росту, 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. 

 

Висновки. За результатами вивчення та камерального дослідження Еколого-

агрохімічної характеристики грунтів с/г угідь ПП „Гал екс-Агро” с. Стриєві Новоград-

Волинського району Житомирської області та матеріалів моніторингу грунтів с/г угідь 

проведених Житомирською філією Державної Установи „Інституту охорони грунтів 

України” є динаміка зростання агрохімічних показників (Табл.№3) 

Спостерігається динаміка зростання врожайності с/г культур за окремі 2013-2016 

роки (Табл. №4). 
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Наведено результати хроматографічного аналізу ефірної олії, отриманої із суцвіть 

Chrysantemum сoronariumL. В ефірнійоліївиявлено 26сполук, з яких ідентифіковано 23 

речовини.Основні компоненти: хризантемілацетат, хризантемол, хризантенілацетат, 

камфора,β-фарнезен,  α-бисаболол.  

Постановка проблеми.Хризантема увінчана (ChrysantemumcoronariumL.) – цінна 

харчова, лікарська, декоративна рослина, що належить до родини 

AsteraceaeDumort.,триби Anthemideaе. Це однорічна трав’яниста рослина з 

прямостоячими сильно галузистими стеблами. В умовах Полісся України в культурі 

рослини досягають 60-143см заввишки. Листки двічі-пірчасторозсічені, сидячі, cуцвіття 
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– кошики. Віночки трубчастих квіток жовті, язичкових – жовті різних відтінків, іноді 

білі. Плід – сім’янка. Хризантема увінчана або хризантема овочева  широко 

використовується як дієтичний харчовий продукт у Китаї, Японії, Індії, США. В 

Україні зустрічається по всій території, проте використовується як декоративна 

культура і маловідома як овочева. Харчова цінність хризантеми визначається 

збалансованим вмістом вітамінів, каротинів, мікро- і макроелементів, простих та 

складних вуглеводів, протеїнів, флавоноїдів, лактонів [1]. Рослина вирізняється 

високим вмістом бета-каротину та калію, містить ефірну олію Відомо, що 

використання продуктів, багатих бета-каротином, підвищує імунітет, стійкість 

організму до несприятливих умов довкілля, захищає від появи багатьох захворювань, в 

тому числі онкологічних. В Китаї хризантему увінчану використовують для лікування 

гонореї, сифілісу, нормалізації процесів обміну, при тривалих закріпах, як 

відхаркувальний і шлунковий засіб; в японській народній медицині–для профілактики 

онкологічних захворювань, при головних болях. З допомогою хризантеми лікують 

хвороби очей, шуми у вухах, малярію, алкоголізм, сечокам’яну хворобу, променеву 

хворобу, серцево-судинні захворювання, ревматизм, гіпертонію. Вона активізує 

імунітет, виявляє антимікробні та антиоксидантні властивості[4]. 

В зоні Житомирського Полісся хризантему увінчану не культивують, тому 

інтродукційне вивчення цієї цінної і невибагливої рослини, зокрема її біохімічних 

властивостей, з метою подальшого використання в харчовій промисловості, фармації, 

парфумерії, косметології є актуальним. 

Мета роботи – дослідження компонентного складу ефірної оліїC.coronarium  за 

інтродукції в Житомирському Поліссі. 

Матеріали та методи.Інтродукційні дослідженняC. coronarium проводили на 

експериментальних ділянках ботанічного саду Житомирського національного 

агроекологічного університету, що належить до зони Полісся України.Вихідний 

насіннєвийматеріалотриманоізНаціональногоботанічного саду (НБС) ім. М. М. Гришка 

НАН України. Матеріалом для хроматографічних досліджень слугували суцвіттяC. 

сoronarium(свіжий матеріал). 

Визначення вмісту ефірної олії проводили методом Клевенджера 

[2].Хроматографічний аналіз компонентного складу ефірної олії виконували на 

газорідинному хроматографі AgilentTechnologies 6890 з мас-спектрометричним 

детектором 5973. Умови аналізу: хроматографічна колонка – капіллярнаDB-5, 

діаметром 0.25 мм і завдовжки 30 м. Швидкість газу-носія (гелію) – 2 мл/хв., 

температура нагрівача при введенні проби – 250ºС. Температура термостата з 

програмуванням від 50 до 320ºС зі швидкістю 4 º/хв. Для ідентифікації компонентів 

використовували бібліотеку мас-спектрів NIST05 и WILEY 2007 із загальною кількістю 

спектрів понад 470000 в комплексі з програмами для ідентифікації AMDIS і NIST[3]. 

Результати досліджень.В результаті хроматографічного аналізу  ефірноїолії, 

отриманої ізсуцвітьC. coronarium,виявлено 26сполук, з яких ідентифіковано 23 

речовини (див. табл.).  

Основні компоненти: хризантемілацетат, хризантемол, хризантенілацетат, 

камфора,β-фарнезен,  α-бісаболол.Cеред ідентифікованих сполук за кількісним вмістом 

домінують хризантемілацетат (24,4 %) та хризантемол(21,83 %). Вміст ефірної олії у 

суцвіттяхC. сoronarium становив 0,56 % (у перерахунку на суху абс. масу.) 

Біологічно активні речовини ефірної олії,очевидно, визначають лікувальні 

властивостіC. coronarium широкого спектру дії. Отримані експериментальні дані 

свідчать про перспективність подальшого вивчення і використання рослинC. 

сoronarium у фармації, харчовій промисловості, косметології.  
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Таблиця Хімічний склад ефірної олії СhrysantemumcoronariumL. (фаза цвітіння) 

№ 

№ 

п/п 

Час 

утримування, 

хв Компонент 

Кількісний 

вміст в ефірній 

олії, % 

1 2 3 4 

1 7.46 йомоги-спирт             0,82 

2 11.18 ліналоол             2,89 

3 13.73 хризантемол            21,83 

4 14.1 - 1,15 

5 14.63 терпінен-4-ол 2,53 

6 14.77 камфора 7,34 

7 15.46 α-терпінеол 1,03 

8 16.26 ліналілацетат 0,86 

9 17.12 хризантенілацетат 7,55 

10 17.65 хризантемілацетат 24,40 

11 17.78 лавандулілацетат 0.66 

12 18.11 борнілацетат 0.97 

13 19.4 2-гексенілкапронат 0,48 

14 19.87 β-елемен 0,57 

15 20.69 нерилацетат 0,23 

16 21.06 β-каріофілен 0,31 

17 21.49 геранілацетат 0,61 

18 21.9 β-фарнезен 5,88 

19 23.02 - 0,82 

20 23.1 - 1.15 

21 23.5 гермакрен D 4,50 

22 23.84 α-фарнезен 3,45 

23 24.23 біциклогермакрен 0,62 

24 24.56 β-сесквіфеландрен 2,57 

25 28.91 епі-α-кадінол 1.21 

26 29.39 α-бісаболол 5,58 

Примітка:  « - » -  неідентифікованнікомпоненти. 

 

Висновки. В результаті хроматографічного аналізу ефірноїолії, отриманої із суцвітьC. 

coronariumвиявлено 26сполук,ідентифіковано 23 речовини.Основні компоненти : 

хризантемілацетат, хризантемол, хризантенілацетат, камфора,β-фарнезен,  α-бісаболол. 

Cеред ідентифікованих сполук за кількісним вмістом домінують хризантемілацетат 

(24,4 %) та хризантемол(21,83 %).Вміст ефірної олії у суцвіттяхC. сoronariumстановив 

0,56 % (у перерахунку на суху абс. масу.) 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ СТИМУЛЮЮЧОЇ ДІЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ 

ХМЕЛЮ 

М. М. Ільїнська, аспірант 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

 

Наведено результати досліджень по застосуванню рістстимулюючих препаратів та 

мікродобрива при  вирощуванні хмелю  в  зоні Полісся України. Встановлено  

доцільність включення  агрохімікатів  для обробки  вегетуючих  рослин у різні періоди 

їх росту в системі захисних заходів.  Ефект  від  застосування препаратів, які 

вивчалися, полягав у посиленні  адаптивної  здатності  рослинних  організмів  до  

несприятливих  умов вирощування,  що зумовило покращення параметрів структури 

врожаю, підвищення продуктивності рослин та економічної ефективності  технології 

їх вирощування. 

В умовах збільшення кількості природних та антропогенних катаклізмів, які 

спричиняють зростання залежності врожаю від зовнішніх чинників, постала потреба 

пошуку шляхів зміни системи заходів, які б відповідали потребам сьогодення [1, 3]. 

Найвпливовішим фактором підвищення економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарської продукції є організація процесу оптимального живлення рослин 

[3]. У зв’язку з цим дедалі більшого значення набувають науково-технічні розробки, 

спрямовані на пошуки альтернативних засобів, що сприяють зниженню собівартості 

сільськогосподарського виробництва та послабленню його шкідливого тиску на 

навколишнє середовище, забезпечують отримання екологічно чистої продукції. 

Перспективним напрямком сучасного рослинництва є застосування біологічно 

активних речовин та мікродобрив, що мають здатність інтегрувати фізіологічно 

функціонально пов’язані процеси метаболізму і тим самим визначати формоутворення, 

морфогенез, розвиток і продуктивність рослин в агроценозах [1, 4]. 

Об’єктом проведених досліджень були процеси формування врожаю хмелю та 

його якості в умовах застосування комплексних препаратів стимулюючої дії та 

мікродобрив. 

Метою досліджень було встановлення ефективності впливу позакореневого 

внесення препаратів стимулюючої дії та мікродобрив на показники продуктивністі 

агроценозу хмеленасаджень, залежно від особливостей їх застосування. 

Дослідження проводилися на дослідній хмелеплантації №221 Інституту 

сільського господарства Полісся НААН, з використанням хімічних та біологічних  

інсектоакарицидів та фунгіцидів при перевищенні ЕПШ шкідниками та хворобами, а 

також мікродобрива Оракул і стимуляторів росту Вимпел, Стимпо та Біонур, 

відповідно до схеми досліду. 

Дослідження виконано з використанням загальноприйнятих методичних підходів, 

які використовуються в міжнародній практиці, згідно Положення про державні 
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випробування та реєстрацією хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та 

регуляторів росту рослин і добрив в Україні [2, 5]. Препарати та їх суміші на хмелю 

вносили за допомогою обприскувача з розрахунку 500-1500 л/га робочого розчину. 

Дози препаратів розраховували відповідно рекомендацій виробника та необхідного 

об’єму робочого розчину. У дослідженнях використано  сорти хмелю Заграва і 

Промінь, на ділянках з вирівняним фоном по стану рослин, рельєфом, агротехнікою і 

застосуванням добрив. Повторність дослідів чотирикратна. 

Результати досліджень. Аналіз погодних умов, які значною мірою визначають 

рівень ефективності всіх агротехнічних заходів і матеріальних  затрат,  пов’язаних  з  

виробництвом  продукції в 2016 році, показав, що вони помітно відрізнялися як за 

температурним режимом, так і за кількістю опадів продовж вегетації від середніх 

показників для зони Полісся. А саме, спостерігалася тривала посуха яка 

супроводжувалася високими, а іноді надвисокими температурами повітря. Проте, 

незважаючи на складнощі, це дало можливість одержати дані щодо реакції рослин 

хмелю не тільки на дію критичних абіотичних факторів у продовж вирощування, але й 

з'ясувати вплив різних препаратів на їх ростові процеси та закономірності у формуванні 

показників продуктивності насаджень. 

Головним показником, який дає змогу всебічно оцінити певний елемент 

технології вирощування, є урожайність культури. Застосування мікродобрив та 

стимуляторів росту позитивно впливало на ріст і розвиток рослин хмелю, разом з тим 

підвищуючи врожайність у кінцевому результаті. За результатами наших досліджень, 

максимальні показники елементів структури врожаю, що визначають його рівень, а 

саме – маса, розмір шишок і їх фракційний склад, маса 100 сухих шишок, маса шишок з 

однієї рослини та одиниці площі – формувались за умов обробки вегетуючих рослин 

мікродобривом Оракул в поєднанні з препаратами стимулюючої дії Вимпел, Стимпо та 

Біонур.  

Сумісна обробка цими препаратами під час найбільш критичних періодів 

вегетації підвищувала продуктивність рослин від 6,3% до 32,8%, залежно від сорту 

хмелю, кількості обробок та препаратів. Більш ефективним було використання 

зазначених препаратів, за умови трикратної обробки рослин в період росту гілок, перед 

цвітінням та на початку формування шишки. 

Так, по сорту Заграва урожайність шишок на варіанті, де не застосовувались 

препарати значно поступалась обробленим і була в середньому 1,75 т/га, що на 0,07-

0,16 т (4,0-9,1%) менше ніж при однократному застосуванні мікродобрива та 

стимуляторів, на 0,17-0,28 т (9,7-16,0 %) менше від варіантів з двократним внесенням 

препаратів та на 0,28-0,45 т (16,0-25,7 %) менше від варіантів з трикратним внесенням у 

різні фази розвитку рослин.  

Рівень впливу стимуляторів на фоні мікродобрива, при одноразовому внесенні, 

складав від 0,04 до 0,17 т/га або 2,2-8,4 %. Збільшення кількості обробок сприяло 

зростанню врожайності, так при двох обробках на 4,7-8,6 % і трьох обробках на 10,2-

15,2 %. 

Подібна залежність продуктивної ефективності застосування позакореневого 

підживлення та регуляторів росту спостерігалась і у сорту Промінь, проте загальний 

рівень врожайності був значно нижчий за показники попереднього сорту на 62,7-65,1%, 

а відхилення від контрольного варіанту навпаки були вищими. Тобто, незважаючи на 

вище відносне зростання, фактичний приріст  врожайності від цих речовин був 

незначним.  Відхилення по варіантах застосування препаратів складали 0,06-0,20 т/га 

(9,8-32,8%), до фону мікродобрив 0,02-0,06 т/га (2,6-8,9%), по кратності обробок 0,02-

0,09 т/га, або 2,7-13,4%.  

В результаті проведених досліджень також встановлено, що позакореневе 

внесення суміші препаратів дало змогу отримати кращі показники структури врожаю. 

Так, маса 100 сухих шишок (середній зразок) по сорту Заграва складав 18,5-19,7 гр., що 
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на 3,7-4,9 гр. більше ніж на контролі. По сорту Промінь даний показник складав 11,6-

13,8 гр., що на 1,2-3,4 гр. більше за контроль. Слід зазначити, що сорт Промінь 

вирізнявся значно більшою кількістю дрібних та недорозвинутих шишок. Це свідчить 

про генетично обумовлені особливості фенотипу даного сорту та його реакцію на 

екстремальні екологічні умови, в даному випадку, посуху. Ця закономірність 

забезпечила суттєве (1,14-1,38 т/га) зниження врожайності порівняно із сортом Заграва. 

Головна ж особливість отриманих даних по якості шишок хмелю полягає в тому, 

що внесення мікродобрива та стимуляторів у період інтенсивного росту рослин 

призводить до підвищення на 5,2-15,6% показників вмісту альфа-кислот в шишках 

хмелю обох сортів, а потім із збільшенням кратності обробок, відбувається поступове 

їх зниження у порівнянні з цим варіантом. Ця тенденція більш помітна у сорту Заграва, 

особливо в умовах трикратної обробки рослин препаратами. Необхідно відмітити, що 

сорт Промінь дещо перевищує Заграву за показниками вмісту альфа-кислот як по 

середніх зразках шишок, так і по фракціях. Також, в межах кожного сорту із 

зменшенням фракції шишок спостерігається незначне зниження цього показника. 

 У дослідженнях на контрольних варіантах без обробки препаратами рівень вмісту 

альфа-кислот був досить високим − 9,32 % по сорту Заграва та 9,38 % по сорту 

Промінь. На фоні застосування мікродобрива Оракул вміст α-кислот становив – 9,36-

9,94% та 9,95-10,14 %, що вище за контрольні варіанти у відносних показниках на 0,4-

6,7% і 6,1-8,1%, відповідно до кратності обробок. В результаті додаткового 

застосування стимуляторів росту на фоні мікродобрив вміст альфа-кислот у сортах 

Заграва коливався в межах 8,54-10,70% залежно від кількості обробок, що вказує на 

відносні зміни показників від -8,4% до +14,8%.  По сорту Промінь залежність була 

подібною, але з позитивною варіацією показників − 9,43-10,84 %, що вказує на їх 

відносні зміни від +0,5% до +15,6%, тобто зниження вмісту альфа-кислот порівняно з 

контролем не відбувалось. Загалом рівень зниження показників по варіантах (2-х і 3-х 

кратних обробках) порівняно з одноразовою обробкою рослин у фазу інтенсивного 

росту, був меншим по сорту Промінь на 8,3-10,9%, тоді як у сорту Заграва він склав 

9,8-18,0%.   

При визначенні економічної ефективності, розрахунок витрат на виробництво 

продукції здійснювали згідно технологічних карт, кошторисів витрат та середньої 

реалізаційної ціни одиниці хмелесировини. Розрахунки вказують на те що найбільший 

прибуток отримано за використання сумішок мікродобрив із регуляторами росту, так 

як вони сумісно мають значний вплив на продуктивність хмеленасаджень. 

Серед усіх варіантів по сорту Заграва найкращі показники прибутку відмічено за 

трикратного застосування сумішок препаратів. В розрізі препаратів найвищий 

прибуток отримано за використання мікродобрив із стимулятором Вимпел та Біонур, з 

окупністю додаткових витрат у 29,4 і 22,4 рази. Дещо нижчі показники при 

використанні лише мікродобрив Оракул та його суміші із стимулятором Стимпо. 

По сорту Промінь спостерігаються подібні залежності, проте зважаючи на значно 

нижчу продуктивність насаджень прирости врожаю по варіантах були невисокими, що 

також знижувало і прибутковість проведених агрозаходів. Найвищі показники 

прибутку і окупності додаткових витрат також отримано при трикратному застосуванні 

досліджуваних препаратів. 

Висновки  

1. Визначено закономірності та особливості реакції хмелевого агроценозу на 

використання нових напрямків удосконалення елементів технологій вирощування 

насаджень. 

2. Встановлено, що застосування в технології вирощування хмелю позакореневих 

обробок рослин сумішшю стимуляторів росту і мікродобрива у найбільш критичні 

етапи розвитку рослин, мають позитивний вплив на ростові процеси та  забезпечують 



~74~ Збірник статей конференції 
 

Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся 

високу господарську та економічну ефективність через кращі показники структури 

врожаю, підвищення врожайності рослин та якості хмелесировини. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ 

ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

С. П. Кармазиненко 

Інститут географії НАН України, м. Київ 

 

На основі власних еколого-геохімічних досліджень окремих компонентів навколишнього 

середовища та аналізу літературних джерел для покращення екологічного стану 

сучасних ґрунтів (зниження вмісту ВМ) запропоновано проведення такої системи 

заходів і видів діяльності, як екологічна політика, ґрунтово-геохімічний моніторинг і 

правильний вибір напрямків боротьби із їх забрудненням. 

В умовах збільшення антропогенного навантаження від забруднення 

навколишнього середовища важкими металами (хімічні елементи з густиною > 8г/см
3
 і 

атомною масою > 50, наприклад Pb, Cu, Zn та ін., специфіка поведінки і міграція яких 

здійснюється у середовищі, що перетворене діяльністю людини) досить актуальним є 

пошук шляхів їх детоксикації для відновлення екологічних функцій ґрунтів [2, 4]. 

Оскільки, здоров’я ґрунту – це його здатність невизначено довго функціонувати в 

якості компоненту наземної екосистеми, забезпечуючи її біопродуктивність і 

підтримуючи якість води і повітря, а також здоров’я рослин, тварин і людини [5].  

Проведені автором спільно із колегами із Інституту геохімії мінералогії та 

рудоутворення ім. М.П.Семененка (І.В.Кураєва, Ю.Ю.Войтюк) еколого-геохімічні 

дослідження окремих компонентів навколишнього середовища (ґрунти, рослинність, 

поверхневі води, атмосферне повітря) на території міст Алчевськ, Маріуполь, 

Молочанськ, Шостка і прилеглих територій зазначали, що найбільшу небезпеку є їх 

забруднення важкими металами, які потрапляють переважно від викидів підприємств 

чорної металургії і хімічної промисловості [2]. 

Для зменшення вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах 

навколишнього середовища потрібні у першу чергу: правильна екологічна політика, 

проведення моніторингу і визначення відповідних напрямків боротьби із забрудненням. 

Досить детально пропозиції щодо зменшення вмісту важких металів у ґрунтах описана 
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у монографії «Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м.Маріуполь 

(еколого-геохімічні аспекти)» [2]. 

Екологічна політика визначається як організаційна і контролююча діяльність 

держави і суспільства, спрямована на охорону і оздоровлення навколишнього 

природнього середовища, ефективне об’єднання функцій природокористування і 

охорони природи, забезпечення нормальної життєдіяльності і екологічної безпеки 

громадян. Правильна екологічна політика передбачає [2]:  

 – удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у 

сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (нормативні акти, 

закони, проекти);  

 – державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;  

 – виконання державних цільових екологічних програм;  

 – моніторинг навколишнього природного середовища; державну екологічну 

експертизу;  

 – економічні механізми природоохоронної діяльності;  

 – стандартизацію, метрологію у сфері охорони довкілля і природокористування 

(стандарти);  

 – дозвільну діяльність у сфері природокористування; екологічний аудит та 

екологічне страхування;  

 – державну екологічну експертизу проектної документації;  

 – наукові дослідження у галузі охорони навколишнього середовища;  

 – екологічну освіту та інформування;  

 – участь суспільства у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються 

навколишнього середовища (діяльність громадських екологічних організацій та ін.) і 

міжнародне співробітництво. 

Моніторинг навколишнього середовища – система спостережень, збирання, 

обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього 

природного середовища, прогнозування його змін і розробка науково обґрунтованих 

(аргументованих) рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним 

змінам його стану та дотримання вимог екологічної безпеки [3]. Особливу увагу 

потрібно звернути на ґрунтово-геохімічний моніторинг, що передбачає вибір 

показників, що відображають комплексну еколого-геохімічну характеристику ґрунтів. 

Система показників, крім загальноприйнятих характеристик ґрунтів, повинна включати 

в себе [2]: 

 – речовинні: хімічний склад ґрунтів, гранулометричних фракцій, новоутворень; 

мінеральний склад гранулометричних фракцій; вміст гумусу, карбонатів, органічної 

складової (гуміну, гумінових і фульвокислот, водорозчинних органічних речовин, 

хімічних елементів у складі гумусу); 

 – фізико-хімічні: кислотно-основні (реакції ґрунтового розчину, обмінна 

кислотність, обмінний гідроген, гідролітична кислотність, загальна лужність, кислотно-

лужна буферна здатність); окисно-відновні (Eh, потенційно буферна здатність, ємність), 

буферні властивості (ємність катіонного обміну, сума обмінних основ, склад і вміст 

обмінних основ, константа іонного обміну, ємність аніонного обміну); 

 – еколого-геохімічні: вміст рухомих форм хімічних елементів, зв’язаних з 

фракціями ґрунтів, елементів у ґрунтовому розчині або витяжці; коефіцієнти 

накопичення хімічних елементів у ґрунтах; термодинамічні і фізико-хімічні параметри 

ґрунтів і ґрунтових розчинів; форми міграції елементів у системі «ґрунт-розчин»; 

потенційно буферна здатність ґрунту до забруднення важкими металами;  

 – еколого-біологічні: вміст токсичних хімічних елементів порівняно з 

граничнодопустими концентраціями у ґрунтах; сумарний показник забруднення ґрунтів; 

коефіцієнти біологічного накопичення хімічних елементів рослинністю та ін. 

Напрямки боротьби із забрудненням важких металів ґрунтів. Існують два 
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напрями боротьби із забрудненням важкими металами ґрунтів: перший із них – 

запобігання надходження токсикантів у ґрунтову екосистему; другий шлях – 

боротьба з уже існуючим забрудненням [1, 2]. 

Запобігання надходження важких металів у ґрунти: скорочення небезпечних 

викидів, перехід на новітні технології виробництва, використання якісного вугілля на 

підприємствах чорної металургії, встановлення ефективної системи фільтрів, 

обмеження використання «брудних» осадів стічних вод, органічних і мінеральних 

добрив, хімічних меліорантів тощо;  

Для боротьби з уже існуючим забрудненням і для оптимізації екологічного стану 

ґрунтів ми рекомендуємо проведення теоретичного обґрунтування та практичної 

апробації таких заходів [1, 2]:  

 – вапнування (внесення вапна) – є малоефективним і недоцільним на 

слабкокислих і нейтральних ґрунтах важкого гранулометричного складу; 

 – внесення органічних добрив (гній великої рогатої худоби, осад стічних вод, 

пташиний послід, компост з побутового сміття, свинячий гній, житня солома); 

 – використання природних (цеоліти – клиноптилоліт тощо) і штучних 

(комплексоутворювачі, іонообмінні смоли, активоване вугілля, відходи деяких 

виробництв і т. д.) сорбентів; 

 – глинування (внесення глин (монтморилоніт, ілліт, вермикуліт), дозволяє значно 

збільшити катіонообмінну ємність ґрунтів); 

 – застосування мінеральних добрив – рухливість важких металів може суттєво 

змінюватися під дією мінеральних добрив, при цьому добрива можуть відігравати як 

позитивне, так і негативне значення; 

 – біоремедіація – це будь-який процес, у якому використовують мікроорганізми, 

гриби, рослини та їх ферменти, спрямований на повернення забрудненого 

навколишнього середовища в його природний стан; 

 – фітомеліорація – інтенсивне вирощування спеціально підібраних культур 

рослин, що володіють здатністю концентрування у своїй біомасі токсичні хімічні 

елементи і наступному їх видаленні; на сьогоднішній день є одним з найбільш 

перспективних способів реабілітації забруднених важкими металами ґрунтів; 

 – промивання ґрунтів – видалення важких металів з кореневого шару 

(застосовують для сильно забруднених ґрунтів); метод принципово відрізняється від 

розглянутих вище, так як заснований не на закріпленні токсичних хімічних елементів 

(як всі попередні), а на виведенні металів за межі орного шару у складі певних 

розчинів; 

 – видалення забрудненого шару (механічного видалення забрудненого шару, 

розміщення його на спеціально відведених майданчиках (полігони, санкціоновані 

звалища) і завезення чистого ґрунту); захід досить дорогий і його треба 

використовувати тільки у самих крайніх випадках, коли забруднення ґрунтового 

покриву досягає рівня, при якому обмеження рухливості важких металів раніше 

розглянутими способами недостатньо ефективне, а видалення токсикантів за 

допомогою промивання або фітоекстракції вимагає значних матеріальних ресурсів та 

часу. 

Серед запропонованих заходів найбільш ефективним засобом боротьби із 

забрудненням ґрунтів важкими металами є фіторемедіація у поєднанні з внесенням 

ефекторів фітоекстракції та регуляторів росту рослин. Загалом біологічні методи 

ремедіації забруднених ґрунтів є одними із ефективних інструментів 

природоохоронних технологій. 

Покращення екологічного стану ґрунтів і навколишнього середовища загалом, 

збереження здоров’я населення потребує у першу чергу проведення: правильної 

екологічної політики, ґрунтово-геохімічного моніторингу, теоретичної аргументації та 

практичної апробації заходів щодо зниження вмісту важких металів у ґрунтах 
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(вапнування, внесення органічних добрив, використання природних та інших 

сорбентів, глинування, застосування мінеральних добрив, біоремедіація, 

фітомеліорація, промивання ґрунтів, видалення забруднюючого шару). 
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА РОЗВИТОК МІКОЗІВ ПРОСА В ПОЛІССІ 

УКРАЇНИ 

М. М. Ключевич, к.с.-г.н., доцент, С. Г. Столяр, аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Досліджено вплив строків сівби на розвиток мікозів проса в Поліссі України. 

Визначено, що найбільш поширеними хворобами культури є бура плямистість, 

пірикуляріоз і кореневі гнилі. Проведено кореляційно-регресійний аналіз та встановлено 

тісний лінійний зв'язок між строками сівби та розвитком бурої плямистості і 

кореневих гнилей, тоді як залежність розвитку пірикуляріозу краще описується 

експоненціальною функцією.  

Постановка проблеми. Просо належить до числа важливих в Україні 

зернокруп’яних культур. В свою чергу, пшоно за смаковими якостям і харчовим 

властивостям займає одне із перших місць серед круп. Поживним кормом для тварин і 

птиці є зерно і відходи, отримані при переробці його на крупу. Невелика норма висіву, 

більш пізня сівба та короткий вегетаційний період характеризує просо як незамінну 

страхову і пожнивну культуру [1]. 

Виробництво зерна проса досі відстає від потреб народного господарства. Тому 

підвищення його урожайності і якості є однією із головних завдань сільського 

господарства. Важливий фактор, який обумовлює щорічний недобір урожаю 

залишається ураження рослин збудниками хвороб грибної етіології. 

Наведені факти свідчать, що перед аграріями нашої країни постало стратегічно 

важливе завдання – в найближчі роки суттєво збільшити виробництво зерна проса. Для 

досягнення цієї мети розроблені дієві заходи, що потребують значних матеріальних 

витрат, а саме - придбання якісного посівного матеріалу, внесення більшої кількості 

мінеральних добрив, посилення системи захисту рослин тощо. Безперечно, це 

підвищить рівень врожайності та, як результат зросте собівартість отриманої продукції, 
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що в сучасних ринкових умовах знижуватиме конкурентоспроможність вирощеного 

зерна [2]. 

Однак, є прийоми які не потребують додаткових витрат, але вимагають 

дотримання розроблених для кожної ґрунтово-кліматичної зони рекомендацій з 

впровадження тих чи інших елементів технології. 

Відзначимо, що саме сівба в оптимальні строки забезпечує формування 

фізіологічно стійких і конкурентоспроможних рослин проса до шкідливих організмів, 

як наслідок виникає дисонанс фаз розвитку рослин-господарів і патогенів, надаючи 

певні переваги першим [2, 3]. 

Таким чином, для оптимізації фітосанітарного стану посівів проса залишається 

добір кращих строків сівби, які забезпечать отримання високих врожаїв культури. 

Основною метою проведених досліджень, було вивчення впливу різних строків 

сівби на динаміку розвиток мікозів проса в умовах Полісся України. 

Головним завданням було здійснення кореляційно-регресійного аналізу для 

встановлення тісноти зв’язку між розвитком грибних хвороб і строками сівби культури.  

Методика досліджень. Польові досліди проводили впродовж 2013–2015 рр. в 

умовах дослідного поля Житомирського національного агроекологічного університету 

(Черняхівський район Житомирської області). Ґрунт дослідних ділянок сірий лісовий 

легкосуглинковий. Вміст гумусу (1,68–1,96 %), легкогідролізованого азоту (79–117 

мг/кг), рухомого фосфору (145–185 мг/кг), обмінного калію (79–114 мг/кг), 

гідролітична кислотність 2,3–4,0 мг-екв. / 100 г ґрунту. 

Агротехніка вирощування проса загальноприйнята для зони досліджень, окрім 

елементу технології, що вивчалася. Висівали сприйнятливий до хвороб сорт 

Миронівське 51. 

Схема досліду включала п’ять варіантів із строками сівби: 1) середина третьої 

декади квітня; 2) середина першої декади травня; 3) середина другої декада травня 

(контроль); 4) середина третьої декада травня; 5) середина першої декада червня. 

Облікова площа ділянки становила 10 м2, повтореність – чотириразова, 

розміщення варіантів послідовне. Спостереження та обліки ураження рослин 

хворобами проводили за методикою В. П. Омелюти [4]. Статистичну обробку 

експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу (Б. О. Доспехов, 

[5]) з використанням прикладних комп’ютерних програм. 

Результати досліджень. Аналіз погодних умов 2013–2015 рр. показав варіації, як 

за температурним режимом, так і за кількістю опадів протягом вегетації проса. Тому 

нам вдалося одержати достовірні дані щодо впливу різних строків сівби на ураження 

рослин мікозами. Зазначимо, що температура повітря з квітня по серпень 

досліджуваних років мала широку амплітуду коливань, яка неодноразово перевищувала 

межу абсолютних значень.  

Погодні умови 2013 р. характеризувалися помірним зволоження та підвищеними 

середньодобовими температурами ГТК становив 1,1. За гідротермічними умовами 2014 

р. був нестійким та теплим, ГТК становив 1,5. Однак, дуже посушливим та жарким 

виявився 2015 р., при цьому ГТК становив на рівні 0,7. 

Зважаючи на те, що для розвитку фітопатогенів необхідна тепла погода, 

достатньо зволожений ґрунт, висока вологість повітря можна зробити висновок, що 

2014 рік був найсприятливішим для розвитку грибних хвороб проса. 

У результаті обліків у польових умовах та фітопатологічних аналізів у лабораторії 

встановлено, що домінуючими в агроценозах були: бура плямистість (Pyrenophora 

chaetomioides Sreg. (анаморфа Helminthosporium panici-miliacei Nisicado)), пірикуляріоз 

(Piricularia grisea Sacc.), звичайна коренева гниль (Helminthosporium panici-miliacei 

Nisicado (син. Bipolaris panici-miliacei Shoemaker)) і фузаріозна коренева гниль 

(Fusarium graminearum Shwabe), які набували значного розвитку і шкідливості 

впродовж років проведення обліків. 
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З одержаних експериментальних даних відзначаємо тенденцію до зменшення 

розвитку хвороб у напрямку від ранніх до пізніх строків сівби, де ураженість рослин 

проса бурою плямистістю знижувалося від 17,2% до 9,9%, пірикуляріозом – від 8,6% до 

3,7% та кореневими гнилями – від 15,3% до 8,2%. 

Для оцінки ступеня та характеру впливу різних строків сівби на розвиток мікозів 

проса в Поліссі України проведено кореляційно-регресійних аналіз зв’язку між цими 

показниками. 

Спочатку здійснено аналіз тісноти лінійного зв’язку між строками сівби та 

розвитком хвороб. Для цього обчислено парні коефіцієнти кореляції та визначено 

форму лінійного впливу строків сівби у вигляді лінійних функцій регресії. Для оцінки 

значущості парних коефіцієнтів кореляції використано t -критерії Стьюдента. Якщо 

фактичне значення критерію фактt  більше за табличне таблt , то коефіцієнт кореляції є 

значущим. Табличні значення критерію визначаються, виходячи із обсягу вибірки та 

ступенів вільності ( 05,0 ). Обсяг вибірки складає 15n  (3 роки х 5 варіантів 

досліду). 

Встановлено, що парний коефіцієнт кореляції між строками сівби та рівнем 

розвитку бурої плямистості становить -0,49, пірикуляріозу – -0,27, кореневих гнилей – -

0,92 (табл. 1). 

Таблиця 1. Оцінка лінійного кореляційного зв’язку між строками сівби проса і рівнем 

розвитку хвороб, 2013-2015 рр. 

Хвороба 
Парний коефіцієнт 

кореляції 
Рівняння регресії 

Фактичне значення  

t  - критерію 

Стьюдента 

Бура плямистість -0,48 xy 97,192,18   2,87 

Пірикуляріоз -0,27 xy 35,135,14   1,96 

Кореневі гнилі -0,92 xy 80,141,16   8,76 

 

Табличне значення t -критерію Стьюдента рівне 16,2таблt . Це означає, що 

лінійний зв’язок між строками сівби та розвитком пірикуляріозу незначущий, на 

відміну від впливу цього фактору на розвиток бурої плямистості і кореневих гнилей. 

Зокрема, враховуючи отримані функції регресії подовження строку сівби проса на одну 

декаду можна очікувати, що рівень розвитку бурої плямистості скоротиться на 1,97, а 

кореневих гнилей – на 1,80. 

Для уточненого аналізу впливу строків сівби на розвиток пірикуляріозу 

побудовано нелінійні регресійні функції та визначено індекси кореляції (табл. 2).  

 

Таблиця 2. Оцінка нелінійного кореляційного зв’язку між строками сівби проса і рівнем 

розвитку пірикуляріозу, 2013-20154 рр. 

Тип зв’язку Рівняння регресії 
Індекс 

кореляції 

Фактичне значення t  
- критерію 

Стьюдента 

Експоненціальний xey 37,051,17   0,37 2,36 

Квадратичний 224,082,2067,16 xxy   0,26 1,92 

Логарифмічний )ln(41,356,13 xy   0,28 1,98 

Степеневий 
80,053,13  xy  0,35 2,27 

 

Результати проведеної оцінки свідчать про те, що зв’язок між досліджуваним 
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фактором та розвитком пірикуляріозу найкраще описується експоненціальною 

функцією, яка є значущою з огляду на те, фактичне значення t -критерію Стьюдента 

більше за табличне. Від’ємне значення коефіцієнта регресії (-0,37) означає, що розвиток 

хвороби менший за пізнього строку сівби. 
Висновки. На території Полісся України в агроценозі проса домінуючими 

грибними хворобами є бура плямистість, пірикуляріоз і кореневі гнилі. Досліджено, що 

зменшення розвитку мікозів спостерігається зі зміною строків сівби від ранніх до 

пізніх. Встановлено тісний лінійний зв'язок між строками сівби,і розвитком бурої 

плямистості і кореневих гнилей, тоді як залежність розвитку пірикуляріозу краще 

описується експоненціальною функцією. 
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Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАУ) 

 

У статті проведенні результати досліджень по удосконаленню технології 

вирощування льону-олійного в умовах Центрального Полісся 

У Північній частині (Полісся) України за даними архівних матеріалів льон 

олійний вирощували до Жовтневої революції і після її аж до 40-х років ХХ століття. Це 

був льон проміжний (межеумок), який давав насіння і волокно, тоб-то був подвійного 

використання. Держава закуповувала насіння льону і на це булла статистична звітність. 

А льоносолому приватні господарства самі доводили вимочуванням у річках, копанках 

або вилежуванням на росі на луках до трести, яку обробляли на терницях та виділяли 

волокно. Останнє прочісували та формували його в кудель (сплутане волокно), з якого 

на верстаті (прялці) крутили нитки, що йшли на лляні вироби: полотна, сорочки, 

покривала та інші, які також виробляли в особистому господарстві. 

Виведенний Всесоюзним інститутом льону у 30-х роках перший вітчизняний сорт 

Світоч по своїм характеристикам також був близький до олійного з подвійним 

використанням на насіння та волокно. Сорт Світоч протримався до 60-х років, коли вже 

були виведені сорти волокнистого (довгунцевого) типу та розроблені промислові 
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технології обробки трести до довгого волокна. З цього часу льон олійний у 

Полісському регіоні практично перестали вирощувати і він вирощувався до теперішніх 

часів на Півдні України. 

У 2000-х роках та на початку двадцять першого століття пройшло падіння 

виробництва льону-довгунцю та з потеплінням клімату у Північному (Поліському) 

регіоні окремі ферми почали відроджувати виробництво олійного льону з 

використанням сортів, виведених Інститутом олійних культур НААН (м.Запоріжжя): 

Айсберг, Південна ніч, Орфей, Дебют та інші. У перше десятеріччя 21 століття НЦ 

Інститут Землеробства вивів ряд сортів олійного льону для Поліського регіону: Еврика, 

Симпатик, Блакитно-помаранчевий та інші [2]. 

Поняття «льон олійний» об’єднує рослини двох різновидів: кудряшів і межеумків. 

Більше олії міститься в насінні кудряшів – 44 проти 42% – у межеумків. Водночас 

солома межеумків вища, містить більше волокна і може бути використана для 

виробництва текстильного волокна, а з останнього – прядива. Волокно із соломи 

кудряшів може бути використане лише для виготовлення вати, паперу і як пакувальний 

матеріал. 

У насінні сортів льону олійного міститься 42-48% олії. До її складу входять, 

залежно від селекційного сорту й умов вирощування, п’ять жирних кислот у такому 

процентному співвідношенні: альфа-ліноленової – 56,6, олеїнової – 17,6%,  лінолевої – 

14.5, пальметинової – 5,7 і стеаринової – 3%. Йодне число олії становить 165-192 о.д. 

Лляна олія – це висихаюча олія! Найкращу оліфу виробляють саме з неї. Широко 

використовують її у лакофарбовій, шкіряній, миловарній промисловості, у 

виготовленні лінолеуму та клейонки. 

Олійний льон – цінний харчовий та лікувальний продукт. Олія з нього містить 

ненасичені жирні кислоти, а тому попереджає виникнення судинних захворювань. 

Насіння льону, за практикою народної та даними наукової медицини, має лікувальну 

властивість. Окрім жиру, воно містить білок, вуглеводи, органічні кислоти, вітамін А, 

ферменти. Якщо його залити гарячою водою, кілька хвилин кип’ятити й настояти, а 

потім процідити, то отримаємо слизисту рідину, вживання якої лікує виразки шлунку й 

гастрит. З насіння льону одержують препарат лінетол, що використовується для 

лікування опіків шкіри. Олію можна вживати в їжу. Саме вона була чи не єдиною з-

поміж олій, що рятувала мешканців Полісся у довоєнні та перші післявоєнні 

десятиліття. Тут у садибах вирощували льон-межеумок, насіння якого використовували 

для отримання харчової олії, а зі стебел отримували волокно для власноручного 

виробництва різних тканин домашнього вжитку [1]. 

Макуха, що є продуктом переробки насіння, містить від 6 до 12% жиру, 38% 

протеїну. Поживність 1 кг її становить 1,15 к.о. і має 260 г перетравного протеїну. 

Цінною для годівлі тварин, особливо свиней, є й полова, що утворюється при обмолоті 

льону й очищенні насіння. За поживністю 1 кг її становить 0,27 к.о. і має 20 г 

перетравного протеїну. 

Нині у всьому світі попит на насіння льону зростає, а сфера його застосування 

розширюється. Його використовують для виробництва продуктів дієтичного лікування, 

виготовлення косметичних препаратів, нових лікувальних засобів. 

Аналіз останніх досліджень.  

З початком нового етапу вирощування олійного льону на бідних на поживні 

речовини дерново-підзолистих грунтах виникла проблема необхідності розробки та 

удосконалення технології вирощування нових сортів цієї культури. Так Шваб С.Б [3] у 

2002 – 2004 рр вивчав вплив мінеральних добрив та норм висіву насіння на врожайність 

насіння та льоносоломи олійного льону сортів Південна ніч та Айсберг. За 

результатами досліджень ним зроблені висновки, що за допомогою норм висіву та норм 

мінеральних добрив можливо суттєво впливати на формування врожаю льону олійного. 

Приведені кращі показники врожайності 1,56 – 1,76 т/га насіння за внесення N52P120K135 
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та норм висіву 10.0 млн. шт. насінин на 1 га. 

Шеремет Ю.В [4] у 2010 – 2012 рр досліджував вплив норм висіву та удобрення 

на програмований врожай та якість льонопродукції сортів НЦ Інституту землеробства 

НААН: Еврика, Симпатик та Блакитно-помаранчевий. За результатами досліджень 

автором розроблені рекомендації виробництву по даному питанню. В той же час Шваб 

С.Б та Шеремет Ю.В проводили дослідження у перехідній зоні до Полісся на 

світлосірих лісових грунтах, які близькі до дерново-підзолистих. Однак дослідження по 

формуванню врожаю льоном олійним у Центральних та Північних районах Полісся 

практично не проводились. До того ж сорти олійного льону не порівнювались з льоном 

довгунцем. 

Тому дані дослідження в зоні Полісся є актуальними. 

У зв′язку з цим нами у 2014 – 2016 рр. проведені дослідження по удосконаленню 

технології вирощування олійного льону у Центральній зоні Полісся на землях 

Дослідного поля Інституту сільського господарства Полісся, яке знаходиться у 

Коростенському районі Житомирської області. Льон вирощували на дерново-

підзолистому грунті з вміст гумусу за Тюріним – 1,1 – 1,4%, рН (сольове) – 4,7 – 4,9, 

гідролітична кислотність грунту – 2,2 – 2,5 мг-екв на 100 г/грунту, сума вібраних основ 

– 2,55 мг-екв на 100 г грунту, азот сполук, що легко гідролізуються – 48,5 – 51,5 мг/кг 

грунту, рухомого фосфору за Кірсановим – 70 – 80 мг на 1 кг грунту, обмінного калію 

за Кірсановим – 80 – 100 мг на 1 кг грунту.  

Льон олійний сорту Еврика вирощували після озимих зернових з 

загальноприйнятою системою обробітку грунту за слідкуючою схемою: 1. контроль 

(без добрив); 2. без добрив + посів обробляли біологічно активним препаратом 

Грейнактив; 3. внесення основного добрива N20P40K60 4. N20P40K60  + обробка посіву 

препаратом Грейнактив; 5. N20P40K60  + позакореневе підживлення посіву 

мікроелементами інтермаг нанодобривами на хелатній основі: олійні + калій; 6. 

N20P40K60 + позакореневе підживлення + обробка посіву препаратом Грейнактив; 7. 

N30P60K90; 8. N30P60K90  + обробка посіву препаратом Грейнактив; 9. N30P60K90 + 

позакореневе підживлення посіву; 10. N30P60K90 + позакореневе підживлення + обробка 

посіву препаратом Грейнактив.  

При цьому по даній схемі вирощували і льон-довгунець сорту Журавка, що дало 

можливість провести порівняння біологічних особливостей росту та розвитку, врожаю 

та якості насіння та льоносоломи нового для зони олійного сорту Еврика з показниками 

високопродуктивного льону-довгунця сорту Журавка. 

За результатами досліджень формування врожаю льоном олійним сорту Еврика у 

порівнянні з льоном довгунцем сорту Журавка нами зроблені слідуючі висновки: 

1. За морфологічними ознаками льон олійний має насіння, 1000 шт яке важить у 

півтора раза більше, ніж насіння льону довгунцю; рослини льону олійного мають у два 

рази більшу кореневу систему. 

2. З біотичних факторів до температури повітря та грунту, які мають місце у 

Житомирському регіоні, льон олійний відноситься так, як і льон-довгунець, що 

пояснюється однаковим терміном сходів рослин та проходженням ними фаз росту та 

розвитку; льон олійний, як і льон-довгунець позитивно реагує на вологу, однак при 

цьому забезпечує більшу продуктивність і краще переносить посушливі умови. 

3.  Більш вагоме насіння льону олійного забезпечує дещо вищу (на 5,2 – 8,9%) 

польову схожість та збереженість рослин до збирання (2,2 – 7,9%); 

4. Генетичною особливістю льону олійного сорту Еврика є нижча на 27,2 – 35,0 % 

висота рослин відносно висоти рослин льону-довгунця, в той же час у посушливих 

умовах (2015 р.) висота рослин олійного льону зменшується на 25,5% тоді як висота 

рослин льону-довгунцю зменшується на 10% більше. Така ж закономірність має місце і 

по технічній довжині стебел, де остання у олійного льону сорту Еврика складає 59,6 – 

64,0 % технічної довжини льону-довгунця сорту Журавка; у посушливих умовах (2015 



Збірник статей конференції  ~83~ 
 

Житомир – 2017 

р) технічна довжина стебел льону олійного зменшилась на 15,2 %, тоді як технічна 

довжина стебел льону-довгунцю – на 31,0%. 

5. Генетичною особливістю льону олійного сорту Еврика за трьохрічними 

результатами досліджень є наявність насіневих коробочок на стеблах у 2 – 2,5 та 

насіння на рослинах у 2,5 – 3,0 рази більше кількості у порівнянні з кількістю їх на 

стеблах льону довгунцю. 

6. Врожай насіння льону олійного сорту Еврика у 3,2 – 3,9 разів перевищує 

показник льону-довгунцю, при чому у посушливий рік (2015) – у 6,2 рази. Насіння 

льону олійного відрізняється підвищеним на 1,7 – 3,05 % (у середньому на 2,33 %) 

вмістом олії, що виходячи з врожаю насіння забезпечує врожай олії у 3,4 – 4,2 рази 

вищий у порівнянні з врожаєм льону-довгунця. 

7. Олійний льон забезпечує врожай льоносоломи в межах 42,3 – 60,8 % до врожаю 

льоносоломи льону-довгунцю. Льоносолома льону олійного сорту Еврика містить лубу 

на рівна 40,5 – 57,5 % від показника кількості лубу у льоносоломі льону-довгунцю. 

За сумою показників якості: довжиною горстки, вмісту лубу, міцності, 

придатності та кольору льоносолома відноситься до нестандартної. У той же час вона 

може бути перероблена до трести, а останньої до волокна, яке може бути використане 

на виробництво технічної тканини, а також льоносолома може бути використана на 

паливо у пелетах. 
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РАДІОЛОГІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

С. П. Ковальова, к.с.-г.н., О. В. Ільніцька,  І. М. Рубан  

Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

 

Проведено паспортизацію сільськогосподарських угідь північних районів 

Житомирської області. Досліджено щільність забруднення ґрунтів  
137

Cs та 
90

Sr.  

Результати досліджень показали, що і досі залишаються найбільш забрудненими 

території Народицького, Коростенського та Овруцького районів. 

Постановка проблеми. Одним з найбільш важких наслідків Чорнобильської 

аварії стало радіоактивне забруднення сільськогосподарських угідь. Радіологічна 

катастрофа на ЧАЕС завдала великої шкоди народному господарству, у тому числі 

агропромисловому виробництву України, зумовила значне погіршення загальної 
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екологічної ситуації, позначилася на долі і здоров’ї мільйонів людей. 

У навколишнє середовище було викинуто близько 50 МКі таких екологічно 

небезпечних радіонуклідів як 
90

Sr, 
134, 137

Cs, 
239, 241

Pu, 
131

I. Райони Київської, 

Житомирської,Чернігівської, Волинської, Хмельницької, Рівненської та Черкаської 

областей виявились найбільш забруднені радіонуклідами [2].  

Суттєвого радіоактивного забруднення зазнала майже половина території 

Житомирської області. Було забруднено 
137

Cs із щільністю понад 37 кБк/м
2
 – 977,6 тис. 

га, з яких 327,1 тис. га – сільськогосподарських угідь [1]. При цьому найбільше 

радіоактивне забруднення відбулося у поліській частині Житомирської області. 

Переважно це Народицький та Овруцький райони, а також частина Лугинського та 

Коростенського. В інших районах щільність забруднення залишається значно нижчою. 

В таких умовах радіонукліди активно включаються в харчові ланцюги і можуть 

обумовлювати значні дозові навантаження на населення навіть через 30 років після 

аварії. 

Масштаби аварії значною мірою визначаються наявністю у складі радіоактивного 

викиду довгоживучих радіонуклідів, у першу чергу, радіонуклідів цезію та стронцію. 

По мірі виконання робіт відбувся процес виведення частини земель із 

господарського використання. Це порушило традиційну для Полісся систему ведення 

агропромислового виробництва, було обмежено або зовсім перестали існувати такі 

традиційні галузі як льонарство, хмелярство, вівчарство та птахівництво. Після аварії 

на ЧАЕС на забруднених територіях проведено перепрофілювання господарств та 

змінені структури посівних площ. За період з 1985 року площа орних земель 

скоротилась на 1560 тис. га, у тому числі у Житомирській області на 223,2 тис. га, 

зменшилися площі під сіножатями і збільшилися під пасовищами.  

На деяких забруднених територіях унеможливилося подальше проживання 

населення та отримання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції.  

Після випадіння радіонуклідів на землю в окремих місцях зони радіоактивного 

забруднення сформувалися так звані «гарячі» радіоекологічні точки. Це тому, що 

радіоактивне забруднення характеризується значною плямистістю: території з низьким 

рівнем забруднення перемежовуються із «піковими» ділянками забруднення.  

Радіологічна ситуація на землях сільськогосподарського призначення внаслідок 

процесів природного самоочищення (природний розпад, фіксація ґрунтом, заглиблення 

радіонуклідів) та завдяки комплексу вжитих контрзаходів дещо покращилася. Однак, 

незважаючи на те, що із моменту аварії пройшло понад 30 років і сьогодні у окремих 

сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, виробляють 

сільськогосподарську продукцію із забрудненням по 
137

Cs вище допустимих рівнів                       

( ДР–2006 ).  

Радіоактивний стан територій, забруднених у результаті Чорнобильської 

катастрофи, натепер  формується, в основному, під впливом довгоживуючих 

радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90,співвідношення яких у ґрунтах Житомирського 

Полісся складає 10:1. 

Довгоживучі радіоізотопи цезію та стронцію активно включаються у процеси 

біологічної міграції і являють найбільшу небезпеку. Доведено, що радіоактивні ізотопи 

з великим періодом напіврозпаду, які потрапили у навколишнє середовище, рано чи 

пізно надходять в організм людини. Тому спільнота повинна турбуватись за здоров’я та 

радіологічну безпеку людей.  

Враховуючи  проведені заходи по мінімізації наслідків Чорнобильської 

катастрофи та період фізичного напіврозпаду основних радіонуклідів 
137

Cs і 
90

Sr, 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 



Збірник статей конференції  ~85~ 
 

Житомир – 2017 

радіонуклідів трофічними ланцюгами залишатимуться актуальними ще на тривалий час 

[4,5]. 

Метою досліджень було проведення паспортизації сільськогосподарських угідь 

найбільш забруднених радіонуклідами районів Житомирської області. 

Завдання досліджень включало визначення щільності забруднення 

сільськогосподарських угідь північних районів Житомирської області радіонуклідами 

(
137

Сs та 
90

Sr). 

Методика досліджень. Дослідження проводилися на сільськогосподарських 

угіддях Народницького, Овруцького, Коростенського, Малинського, Ємільчинського 

районів Житомирської області. 

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 [3].  

Вимірювання питомої активності радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у 

відібраних ґрунтових зразках проводилося у атестованій вимірювальній лабораторії 

Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

спектрометричним методом на сучасних радіологічних приладах (Гамма-Плюс, СЕБ-

01-70) з використанням сцинтиляційного гамма- та бета-спектрометрів згідно діючих 

нормативних документів з відповідною пробопідготовкою. 

Ґрунтові зразки висушували до повітряно-сухої маси, розмелювали на млині 

Емліх і набирали у посудини Маринеллі при визначенні 
137

Сs, а при визначенні 
90

Sr – у 

вимірювальні кювети. Після цього зразки ґрунту зважували і ставили у прилади для 

визначення питомої активності радіонуклідів. Далі розрахунковим методом визначали 

щільність забруднення сільськогосподарських угідь досліджуваних територій. 

Результати досліджень. Ґрунтовий покрив досліджуваної території 

представлений в основному дерново-підзолистими ґрунтами легкого 

гранулометричного складу, які характеризуються підвищеною кислотністю ґрунтового 

розчину і низькою природною родючістю, що обумовлює високу рухливість 

радіонуклідів у системі «грунт-рослина» [2,4]. 

Щільність забруднення сільськогосподарських угідь північних районів 

Житомирської області представлена у таблиці 1.  

Таблиця 1. Групування ґрунтів сільськогосподарських угідь за щільністю забруднення 

радіонуклідами 

№ 

з/п 
Назва району 

Площа, 

тис. га 

137
Cs, Кі/км

2
 

90
Sr, Кі/км

2
 

до 1 1-5 5-15 

Середньо-

зважений 

показник 

до 

0,02 

0,02-

0,15 

0,15-

0,3 

Середньо-

зважений 

показник 

1 Народицький 18,0 3,6 13,8 0,6 1,93 5,7 8,8 3,5 0,094 

2 Коростенський 39,5 20,8 18,4 0,3 1,35 31,8 7,7 - 0,030 

3 Малинський 46,5 45,2 1,3 - 0,42 14,3 32,1 0,1 0,030 

4 Ємільчинський 17,4 17,2 0,2 - 0,35 7,5 9,5 0,4 0,045 

5 Овруцький 22,7 9,7 13,0 - 1,16 4,2 15,7 2,8 0,090 

6 Всього 144,1 96,5 46,7 0,9 - 63,5 73,8 6,8 - 

 
Результати радіологічних досліджень обстежених сільськогосподарських угідь 

(144,1 тис. га) п’яти районів Житомирської області (2013–2016 роки) показали, що 

площа ґрунтів із щільністю забруднення 
137

Сs до 1 Кі/км
2
 становила 96,5 тис. га (67,0 

%), із щільністю забруднення 
137

Сs 1–5 Кі/км
2 

– 46,7 тис. га (32,4 %), 0,9 тис. га (0,6 %) 

забруднені 
137

Cs у межах 5-15 Кі/км
2
. Площа ґрунтів із щільністю забруднення 

90
Sr до 

0,02 Кі/км
2
 становила 63,5 тис. га (44,0 %), із щільністю забруднення 

90
Sr 0,02–0,15 

Кі/км
2 

– 73,8 тис. га (51,3 %), із щільністю забруднення 
90

Sr 0,15–3,0 Кі/км
2
–6,8 тис. га 
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(4,7 %).  До районів із щільністю забруднення сільськогосподарських угідь 
137

Сs у 

межах 5–15 Кі/км
2
 відносяться ґрунти Народицького (3,3 %), Коростенського (0,8 %) 

районів. Сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких мають щільність забруднення 
90

Sr 

0,15–3,0 Кі/км
2
, виявлені у господарствах Народицького (19,4 %), Овруцького (12,3 %), 

Ємільчинського (2,3 %) і Малинського (0,2 %) районів. 

Середньозважені показники щільності забруднення ґрунту
 137

Cs були найвищими 

у ґрунтах Народицького, Коростенського, Овруцького районів і становили 1,93; 1,35; 

1,16 Кі/км
2
, 

90
Sr – 0,094; 0,030; 0,090 Кі/км

2 
відповідно.  

 

Висновки. 1. За результатами агрохімічного обстеження п’яти районів 

Житомирської області (2013–2016 рр.) найбільш забрудненими виявилися території 

Народницького, Овруцького та Коростенського районів. 

2. Для виробництва на забруднених територіях сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування, які відповідають вимогам радіаційної безпеки, важливо 

забезпечити у необхідних обсягах фінансування контрзаходів, які передбачають 

проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів на основі ресурсозберігаючих систем 

удобрення, забезпечення бездефіцитного балансу елементів живлення, що, у свою 

чергу, знижує забруднення радіонуклідами продукції рослинництва.  
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСУШЕНИХ ТОРФОВИХ ЕКОСИСТЕМ ПОЛІССЯ 

В. В. Коніщук, Н. М. Мельник 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

Площа водно-болотних угідь України 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. До осушених груп торфовищ віднесені родовища або ділянки, 

осушені і зайняті під сільськогосподарські угіддя. У балансі враховані не всі осушенні і 
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зайняті під сільгоспугіддя площі, а в основному, родовища, які включають великі 

осушувальні системи добування торфу на яких надалі практично виключене. У зв’язку 

з малою вірогідністю залучення цих родовищ до використаннявони переведені до 

забалансованих. Більшість осушених родовищ знаходяться в областях: Рівненській – 

128; Волинській – 80; Львівській – 39; Чернігівській – 37; Житомирській – 30; Київській 

– 16; Хмельницький – 15; Сумській – 14 [1] (табл. 1). 

Табл. 1. Осушені торфовища України 

Області Кількість 

торфових 

родовищ 

Площа 

га,  

в межах 

нульової 

глибини 

Площа 

га,  

в межах 

промислової 

глибини 

Площа 

га, залишок 

в межах 

промислової 

глибини 

Забалансові 

запаси 

тис. т 

Вінницька 4 668 471 386 2744 

Волинська 80 28180 16156 15314 48275 

Житомирська 30 7535 4419 4225 9644 

Івано-

Франківська 

9 870 680 543 3112 

Київська 16 25414 18841 18255 89386 

Кіровоградська - - - - - 

Львівська 39 19319 15369 14828 97217 

Полтавська 6 2960 1861 1795 5331 

Рівненська 128 30927 21116 20924 70172 

Сумська 14 9855 6728 6114 17431 

Тернопільська 14 3555 2723 2586 17296 

Херсонська - - - - - 

Хмельницька 15 3064 2204 2188 11605 

Харківська - - - - - 

Черкаська 3 1630 752 717 1662 

Чернігівська 37 28034 14505 13760 45716 

Всього 395 162011 105825 101630 419591 

 

Нині на території України налічуються значні площі промислово-вироблених 

торфових родовищ. На таких осушених родовищах відбуваються інтенсивні процеси 

мінералізації органічної речовини торфу. Внаслідок осушення і подальшої розробки 

торфових родовищ порушується їх гідрологічний режим, утворюються нетипові 

фітоценози із адвентивними видами, зростає пірогенна загроза. Колишні болота 

втрачають властиві їм біосферні функції.Унаслідок промислової експлуатації торфові 

родовища або їх ділянки зазнають змін, які можна відобразити у вигляді послідовності 

станів, що забезпечують раціональне використання земельних ресурсів.Під час 

переходу на останню стадію об’єкт торфовидобутку повинен бути підданий 

рекультивації, або реабілітації (наближене відновлення до попереднього стану). За 

нинішньої складної економічної ситуації з використанням осушених торфовищ, 

загальна площа яких у сільськогосподарському та лісогосподарському користуванні 

становить близько 300 тис. га, майже третина від загальної кількості площ торфовищ 

України, на промисловий видобуток торфу припадає менше 1%. Так, осушені 

торфовища в сільськогосподарському виробництві використовуються неефективно або 

й взагалі не використовується, перетворюються на чагарники, руйнуються або вже 

зруйновані гідротехнічні споруди, осушувальні канали, насосні станції, мости через 

канали та шлюзи. Унаслідок такого безгосподарного стану із року в рік зростає загроза 

торфових пожеж – надзвичайно небезпечних для населених пунктів, лісів, посівів 
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сільгоспкультур, промислових об’єктів, залізниці та інших споруд. 

Влітку на Україні масштабні торфові пожежі – щорічна проблема. Загасити тліючі 

торфовища майже неможливо за короткий час. У деяких місцях шар торфу сягає 3-6 

метрів, тому, коли здається, що пожежа ліквідована, вона через деякий час починає 

тліти знову. Горіння ж відбувається без полум’я і повільно, по декілька метрів на добу. 

Такі пожежі небезпечні раптовими проривами вогню з під землі й тим, що їх край не 

завжди помітний. Визначити таку пожежу можна лише за характерним запахом гарі, 

місцями з-під землі також просочується дим, а сама земля гаряча. Температура в товщі 

торфу, охопленого пожежею, більше тисячі градусів. Це створює проблеми з гасінням, 

водау зоні горіння випаровується перш ніж досягає вогнища. 

На території Київської області, за даними Державної служби з надзвичайних 

ситуацій (ДСНС), було зареєстровано 153 торфових пожеж на загальній площі більше 

130 га. А найбільше занепокоєння викликає тління торфу у зоні відчуження ЧАЕС, 

тому що є загроза підвищення рівня радіації внаслідок пожеж із перенесенням і 

подальшою міграцією радіонуклідів. Убезпечитися від стихії можнашляхом заводнення 

осушених торфовищ. Дієвим способом гасіння є обкопування території 

огороджувальними канавами. Їх копають до мінерального ґрунту або ґрунтових вод. У 

Європейському Союзі також доводиться боротись із проблемами торфових пожеж. 

Наприклад, в Голландії використовують метод контролюючого затоплення 80% 

небезпечних територій. Якщо літо видається спекотним, рівень води на торфовищах 

піднімають, а якщо вологе – знижують, щоб не заболочувати місцевість. У Фінляндії 

таким же методом затоплюють 100% торфовищ. Лідером з торфозаготівлі є Фінляндія. 

Там торф використовують в сільськогосподарських потребах, в медичних цілях, як 

паливо. Україна також має всі можливості, аби використовувати метод затоплення. Для 

цього треба відновити меліоративні системи – відновити шлюзи-регулятори на 

осушувальних системах і підняти рівень води на торфовищах. Це дасть змогу не тільки 

убезпечити від подібних катастроф, а й доправляти необхідну кількість води у всі 

регіони країни [2]. 

В Україні певний час існував проект, який мав на меті відновлення деградованих 

торфовищ. Планувалося, що його реалізація дозволить зменшити кількість викидів 

парникових газів та збільшити біорізноманіття на деградованих торфовищах площею 

20 тис. га шляхом їх відновлення. Нині 81% видобувного торфу використовують як 

паливо, а 19% – в сільськогосподарських цілях. Завершальним етапом розроблення 

торфових родовищ є рекультивація земель. Одним із методів рекультивації є створення 

ягідників [3]. В умовах Полісся України вивчалися рослини різних сортів іноземної 

селекції журавлини великоплідної, які  завезені з республіки Білорусь. Були створені 

дослідні насадження журавлини великоплідної на відпрацьованих торфовищах біля с. 

Вербівка Рівненської області, с. Секунь і Серхіву Волинській області. Вивчалися сорти 

журавлини великоплідної (VacciniummacrocarponAit. (Pers): Бекуіт, Бен Лір, Бергман, 

Ерлі Блек, Франклін, Ховес, Мак–Фарлін, Пілгрім, Стівенс, Уілкокс. Пізніше з 

республіки Білорусь був завезений сорт рослин журавлиниБлек Вейл. Середня 

врожайність ягід рослин різних сортів журавлини великоплідної за період 

спостережень становила 0,3-0,8 кг/м
2
. Найбільша середня  врожайність відмічена на 

дослідних ділянках сортів Стівенс, Бергман, Уілкокс, Пілгрім, Бен Лір. Після 

добування торфу в урочищах „Локоття” (Маневицький район біля с. Галузія) у 

Волинськiй області та «Засвіття», «Ситнелюк» (Володимирецький район Рівненської 

області) залишаться вироблені торфовища. Частина цих земель – найбiльш кислих i 

розташованих в цих урочищах пропонується використовувати для створення плантацій 

журавлинивеликоплiдної. Нині існує 3 основні напрями рекультивації земель після 

добування торфу: для вирощування сільськогосподарських культур; для 

лісорозведення; створення водойм і рибних господарств. Технічні вимоги до 

рекультивації земель та створення плантацій журавлини наступні: на ділянці 
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залишковий шар торфу – не менше 0,5 м; чеки шириною 40-50 м; вирівнювання 

поверхні чеків частини обмеженої дамбою кожного поля – +-5 см; забезпечення 

можливості регулювання рівня ґрунтових вод шлюзами на ділянках (чеках, картах): 

затоплення поверхні на – 30 см,  зниження від поверхні – до 1,0 м; піскування ділянок 

шаром піску 5-7 см; наявність водойми з водою для затоплення ділянок і поливу рослин 

в необхідній кількості. Вартість посадкового матеріалу – 4-5 тис. доларів США на 1 га. 

До плантації необхідно передбачити підведення електролінії 220 вольт. Планова 

урожайність плантації: 5-10 т/га. Окупність плантації на 3-5 рік після початку масового 

плодоношення рослин. Перспективним напрямом є також вирощування лохини 

канадської, біоенергетичних культур (верба, міскантус ін.). 

 

Висновки 

Ескалація (вибирання) торфу на деградованих постмеліоровано осушених 

територіях економічно вигідна та екологічно безпечна, оскільки забезпечує подальшу 

рекультивацію земель і реабілітацію екосистем, мінімізує пилові бурі, ерозію,пірогенну 

загрозу, зменшує міграцію радіонуклідів та інших полютантів. Реабілітовані 

відпрацьовані торфовища із створеними ягідниками, мисливськими угіддями, ставами, 

лісами, розсадниками лікарських трав зменшать антропічне навантаження на природно-

заповідні об’єкти. 

Одним з шляхів рекультивації відпрацьованих торфових кар’єрів і осушених 

земель є залучення їх для вирощування біоенергетичних культур, оскільки у багатьох 

випадках вироблені торфовища виявляються непридатними для ведення сільського 

господарства, що пов’язано з місцем його розташуванням (на схилах вододілів, в 

заплавах річок і озер), де практично неможливо відрегулювати водний режим. Крім 

того, дно таких кар’єрів може бути устелено водотривкими породами: сапропелями, 

мергелем, суглинками, глинами і мореною, що теж заважає водному обміну. 

Нерентабельним буде сільськогосподарське товаровиробництво якщо поклади 

представлені верховим торфом, а ступінь розкладу залишкового шару корисних 

копалин менше 20%. Тому іде цілеспрямований пошук невибагливих культур, які 

мають добру здатність до вегетативного розмноження; інтенсивне накопичення 

біомаси; можливість зростання в умовах короткострокового перезволоження, високу 

морозостійкість та опір шкідникам і хворобам. 
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Наведено результати досліджень щодо впливу способів основного обробітку ґрунту на 

забур’яненість агрофітоценозу люпину вузьколистого в умовах Полісся України. 

Проведення оранки на глибину 18–20 см зменшує потенційну та фактичну 

забур’яненість посівів люпину вузьколистого порівняно із дискуванням. Встановлено, 

що коефіцієнт співвідношення вегетативної маси люпину вузьколистого до біомаси 

бур’янів при проведенні оранки втричі зростає порівняно із дискуванням на глибину 8–

10 см. Найвищу урожайність зерна люпину вузьколистого отримано при проведенні  

полицевого обробітку ґрунту.  

Постановка проблеми 

Присутність бур’янів в посівах є найбільш обмежуючим фактором у вирощуванні 

сільськогосподарських культур, оскільки вони пригнічують ріст і розвиток культурних 

рослин, суттєво знижують їх продуктивність. За недостатнього захисту посівів від 

бур’янів в Україні зниження продуктивності сільськогосподарських культур суцільного 

способу сівби може сягати 20–50 %, а широкорядних посівів – до 40–80 % від 

можливого рівня [1]. 

Високий негативний вплив бур’янів на продуктивність культурних рослин 

зумовлює постійну актуальність контролювання їх рівня в агрофітоценозах. Сучасні 

технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають своєчасне 

застосування комплексу агротехнічних заходів,  і зокрема основного обробітку ґрунту.  

Науковими дослідженнями доведено, що основний обробіток ґрунту є одним із 

найбільш ефективних заходів контролю рівня присутності бур’янів в агрофітоценозах. 

У сумарному протибур’яновому ефекті системи обробітку ґрунту питомий внесок 

основного обробітку ґрунту становить близько 60, передпосівного – 30, післяпосівного 

– 10 % [2]. 

Розподіл насіння бур’янів у ґрунті залежно від способу основного його обробітку 

оцінюють по-різному. Так, в деяких наукових працях відзначена перевага глибокої 

полицевої оранки за рахунок того, що значна частина життєздатного насіння, 

кореневищ та кореневих пагонів переміщується у глибші шари ґрунту і проростки 

гинуть, не досягнувши поверхні ґрунту. За систематичного безполицевого обробітку 

ґрунту навпаки до 70 %  насіння бур’янів концентрується у верхньому шарі, що 

призводить до підвищення забур’яненості агрофітоценозів. Крім того, залежно від 

способу обробітку ґрунту змінюється і тип забур’яненості. Якщо при оранці домінують 

малорічні бур’яни, то при плоскорізному обробітку зростає забур’яненість 

багаторічними бур’янами  [3, 4]. 

Відомо також, що при оранці більша частина насіння бур’янів потрапляє в нижню 

частину орного шару, де закінчує протягом року біологічний спокій без втрати 

життєздатності і при повторній оранці виноситься на поверхню ґрунту і спричиняє 

забур’яненість посівів. При безполицевому обробітку локалізоване в поверхневому 

шарі насіння бур’янів зазнає різного фізико-механічного впливу, і в результаті значна 

частина його гине. Згодом за сприятливих умов бур’яни швидко проростають і в 

більшості знищуються наступним обробітком ґрунту [5]. 
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Посіви люпину вузьколистого значно потерпають від бур’янів. Це пов’язано із 

рівнем культури землеробства в господарствах, забур’яненістю полів сегетальною 

рослинністю та особливостями росту і розвитку культури. На початку вегетації 

рослини люпину вузьколистого ростуть повільно і бур’яни конкурують з ними за 

споживання вологи, поживних речовин та світла. Втрати врожаю через причину 

забур’яненості посівів люпину вузьколистого можуть складати до 30–50 %. Таким 

чином, встановлення закономірностей формування рівня забур’яненості 

агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від способу основного обробітку 

грунту є актуальним питанням. 

Мета, завдання та методика досліджень 

Метою наших досліджень було встановити особливості формування сегетальної 

рослинності в агрофітоценозі люпину вузьколистого залежно від способу основного 

обробітку грунту  в умовах Полісся. 

Дослідження проводили протягом 2015–2016 рр. в умовах дослідного поля Інституту 

сільського господарства Полісся НААН України на дерново-середньопідзолистих 

супіщаних ґрунтах. Ґрунт дослідної ділянки характеризується такими показниками: 

гумусу (за Тюріним і Кононовою) – 1,19–1,22 %, азоту, що легко гідролізується (за 

Корнфілдом) – 34,5–37,2  мг/кг ґрунту, рухомих форм фосфору (за Чіріковим) – 112–162 

мг/кг ґрунту, обмінного калію (за Чіріковим) – 101–117 мг/кг ґрунту, рНсол – 4,9–5,3.  
Досліджували способи основного обробітку ґрунту: І – полицева оранка на 

глибину 18–20 см (контроль): ІІ – дискування (БДТ–3) на глибину 10–12 см. Технологія 

вирощування люпину вузьколистого сорту Олімп загальноприйнята для зони Полісся. 

Площа дослідної ділянки 60 м
2
. Повторність досліду триразова, розміщення варіантів 

систематичне. 

Обліки забур’яненості проводили на фіксованих облікових майданчиках розміром 

0,25 м
2 

 у фазі сходів та перед збиранням урожаю за загальноприйнятими методиками 

[6]. Облік урожаю зерна люпину вузьколистого проводили поділяночно шляхом 

збирання та зважування зерна. Статистичну обробку отриманих експериментальних 

даних проводили методом дисперсійного аналізу за допомогою прикладних 

комп’ютерних програм.  

Результати досліджень 

Способи основного обробітку ґрунту мають значний вплив на формування його 

потенційної забур’яненості. В результаті досліджень встановлено, що дискування 

призвело до збільшення потенційної забур’яненості ґрунту в середньому на 50 %, 

порівняно з оранкою. Пояснюється це тим, що за такого способу безполицевого 

обробітку темпи поповнення насіння бур’янів за рахунок новоутвореного, здебільшого 

переважають над природним і антропогенним його знищенням. Встановлено, що за 

проведення оранки насіння бур’янів в орному шарі розподілялося більш рівномірно: в 

шарі 0–10 см його концентрувалося 48–59 %, в шарі 10–20 см – 41–52 %. За проведення 

способу безполицевого обробітку відбувається перерозподіл насіння бур’янів в орному 

шарі. Так, в шарі ґрунту 0–10 см його концентрувалося 63–78 %, а в 10–20 см – 22–

37 %. 

Проведені дослідження свідчать про істотний вплив способів основного обробітку 

ґрунту на забур’яненість посівів люпину вузьколистого (табл. 1). 

Облік забур’яненості посівів люпину вузьколистого свідчить, що у середньому за 

роки досліджень дисковий обробіток призводить до зростання на 302 шт./м
2
 кількості 

бур’янів в агроценозі, що на 79 % більше порівняно з оранкою. При дискуванні на 

глибину 8–10 см  збільшується на 79 г/м
2
 маса бур’янів або на 58 % порівняно з 

полицевим обробітком ґрунту. Встановлено, що співвідношення маси культурних 

рослин люпину вузьколистого до бур’янів при проведенні оранки на глибину 18–20 см 

складає 23,4, що втричі  більше ніж при дискуванні. В результаті проведення обліку 

забур’яненості посівів встановлено, що основними конкурентами-бур’янами рослин 
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люпину вузьколистого за роки досліджень були лобода біла та плоскуха звичайна. 

Таблиця 1.  Забур’яненість агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від способів 

основного обробітку  грунту, середнє за 2015–2016 рр. 

Варіант досліду 

Кількість 

бур’янів, 

шт./м
2
 

Маса, г/м
2
 Співвідношення 

маси культурних 

рослин до бур’янів 
бур’янів культури 

Оранка 

на глибину 18–20 см 
82 57 1332 23,4 

Дискування 

на глибину 8–10 см 
384 136 1062 7,8 

 

Продуктивність люпину вузьколистого сорту Олімп залежить від забур’яненості 

агрофітоценозу сегетальною рослинністю (рис. 1). 

Урожайність зерна люпину вузьколистого при полицевому обробітку ґрунту в 

середньому за роки досліджень становить 1,22 т/га. При основному обробітку ґрунту 

дисковими знаряддями за рахунок підвищення забур’яненості урожайність люпину 

вузьколистого знижується на 0,27 т/га або на 22 % порівняно із оранкою.  

 

Рис. 1. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від способів  

основного обробітку ґрунту, середнє за 2015–2016 рр. 

Висновки 

Таким чином встановлено, що проведення оранки забезпечує зменшення кількості 

бур’янів в агрофітоценозі люпину вузьколистого в 4,7, а маси – 2,4 рази порівняно із 

дискуванням на глибину 10–12 см. Коефіцієнт співвідношення вегетативної маси 

люпину вузьколистого до біомаси бур’янів при полицевому обробітку ґрунту втричі 

зростає порівняно із безполицевим. Застосування основного обробітку ґрунту 

дисковими знаряддями призводить до зниження урожайності зерна люпину 

вузьколистого на 22 % відносно оранки. 

Подальші дослідження будуть зосереджені на вивченні ефективності застосування 

хімічних заходів регулювання рівня присутності бур’янів в агрофітоценозі люпину 

вузьколистого за різних способів основного обробітку грунту. 
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Висвітлено процеси деградації сільськогосподарських угідь Житомирської області, 

зокрема вітрової та водної ерозії, розроблено заходи по зниженню їх інтенсивності та 

охорони еродованих земель. 

Враховуючи те, що розвиток аграрного сектора економіки нерозривно пов’язаний 

з використанням землі, як головного засобу виробництва, зростає небезпека скорочення 

площ продуктивних сільськогосподарських угідь і зниження виробництва продуктів 

харчування. 

У результаті проведених моніторингових досліджень  встановлено, що в межах 

земельного фонду Житомирщини  спостерігаються процеси як водної, так і вітрової 

ерозії. На сьогодні площа еродованих ґрунтів у регіоні становить 87,8 тис. га, з них 

піддано водній ерозії  67,3 тис. га та вітровій – 20,5 тис. га. 

Вітрова ерозія у поліських районах проявляється, головним чином, на осушених 

торф’яниках та легких ґрунтах, де критична швидкість вітру для відкритої поверхні 

ґрунту, за якої починається дефляція, становить: для мінеральних ґрунтів – 5-6, 

органогенних – 8-9 м/сек. 

Інтенсивний прояв вітроерозійних процесів пов'язаний з високою питомою вагою 

в масиві орних земель нестійких у протидефляційному відношенні, легких за 

гранулометричним складом ґрунтів. Це землі, в ґрунтовому покрові яких значний 

відсоток піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів, сформованих на глибоких пісках. Площа 

таких земель сягає 114,5 тис. га. З них, на даний час, еродовано 11%. Крім того 

дефляційно небезпечними є також супіщані відміни, утворені на глибоких пісках. 

Загальна площа дефляційно-небезпечних земель по області становить 148,4 тис. га.  

Залучення цих ґрунтів до складу орних земель є досить серйозною передумовою 

розвитку ерозійних процесів.  Тільки у поліській частині піддані вітровій ерозії 16,3 

тис. га, з них 12,5 – слабоеродовані, 3,1 – середньоеродовані та 0,7 тис. га – сильно 

еродовані. 

Крім дефляції, у регіоні велику загрозу становить і водна ерозія. На пологих 

схилах розвивається, головним чином, площинна водна ерозія. Проходить цей процес 

непомітно, особливо на початкових стадіях свого розвитку. З ґрунту виносяться мікро- і 

макроагрегати, що сформовані активною частиною гумусу. В результаті ґрунти 

втрачають значну кількість водостійких агрегатів, зростає розпиленість та глибистість 

їх поверхні. Поступово змивається орний шар і оголюється нижній горизонт. На крутих 
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схилах, поряд з площинною ерозією проявляється лінійний розмив ґрунту, який 

призводить до утворення ярів та балок, чим зменшує площу орних земель. 

 Водна ерозія поширена в південних лісостепових районах Житомирщини, де 

площа схилів становить 50,5 тис. га, в тому числі в Бердичівському – 5,0; Любарському 

– 11,5; Попільнянському – 8,9; Ружинському –16,1; Чуднівському – 9,0 тис. га. В зоні 

Полісся водна ерозія проявляється значно слабше, що пояснюється відносно рівнинною 

територією з наявністю схилів малої крутості. У даному регіоні водна ерозія ґрунтів 

переважно існує на території Словечансько-Овруцької височини, де землі на схилах 

займають понад 13 тис. га. Змив ґрунту в окремі роки тут досягає 300 м
3
/га, 

середньопотенційний змив становить 58 т/га за рік. Питома вага середньо- і сильно 

змитих земель на території кряжу на даний час дорівнює майже 37 %. Це головним 

чином орні землі, розташовані на схилах понад 3
0.
 На Житомирщині площа схилів, на 

яких інтенсивно проявляється ерозія, становить більше 63 тис. га. Серед них майже 

66% займають пологі схили, біля 30% – покаті схили крутістю 3,5º і 14% – круті схили.  

Від загальної площі ерозійно небезпечних земель водна ерозія займає 13 %. 

Більше третини цієї площі на теперішній час еродовано. Навіть на пологих схилах (1-

3
о
), площа яких дорівнює 17,7 тис. га., зафіксовано 1,3 тис. га. слабо змитих земель. 

Таким чином, ґрунтовий покрив зони потребує захисту від деградації як на 

схилових землях, так і на рівнинній території, тому особливої актуальності набувають 

питання раціонального використання та охорони еродованих земель. 

Протиерозійна організація території передбачає  переведення земель з крутизною 

схилів понад 5
0
 в категорію земель несільськогосподарського призначення; при 3-5

0
 – 

часткове переведення ріллі в інші сільськогосподарські угіддя та застосування 

різноманітних агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів; при 1-3
0
 – 

використання ґрунтозахисних сівозмін та інших заходів, посадка захисних насаджень.  

Ґрунтозахисні функції посівів реалізуються через просторове розміщення 

сівозмін, види, склад і межі яких мають відповідати агротехнологічним групам та їх 

контурним границям. Ґрунтозахисна функція сівозміни підвищується підсівними та 

проміжними культурами. На легких ґрунтах найвищу ефективність забезпечує 

середела, підсіяна під жито та післяжнивні посіви люпину. На схилових землях добрі 

результати дають післяжнивні посіви хрестоцвітих культур. Тобто, чим більше 

біорізноманіття сівозміни, тим вища її ґрунтозахисна здатність. Запровадження на 

схилах грунтозахисних сівозмін дозволяє захистити землі від водної ерозії на 50-60%, 

сприяє відтворенню земельноресурсного потенціалу та підвищує урожайність ерозійно 

небезпечних земель. 

Ерозійні втрати на слабозмитих ґрунтах можна знизити до нормативно безпечних 

рівнів (2,0 т/га за М.К. Шикулою) оптимізацією структури посіву, на середньо змитих – 

організаційні заходи треба обов’язково посилювати обробітком ґрунту без обертання 

скиби. Сильно змиті ґрунти треба заліснювати. На ерозійно небезпечних землях 

Овруцько-Словечанського кряжу в структурі посівних площ близько 60 % мають 

займати багаторічні трави та озимі культури. 

З метою зниження інтенсивності ерозійних процесів, широкого поширення 

набувають різні види ґрунтозахисного обробітку. На змитих ґрунтах, з гумусовим 

горизонтом менше 20 см, замість оранки необхідно застосовувати тільки безполицеве 

розпушування ґрунту різними типами знарядь, як вітчизняного, так і зарубіжного 

виробництва. Застосування безполицевих знарядь сприяє підвищенню стійкості ґрунту 

до дефляції у 5-15 разів, до змиву в 1,5-3,0 рази.   

Дослідженнями Інституту сільського господарства Полісся встановлено, що на 

схилах 3
0
 плоскорізний обробіток, порівняно з оранкою знижує в 3-4 рази рідкий стік та 

зменшує каламутність потоку в 3,5 рази (зяб під кукурудзу, середнє за 1989-1991 рр.). 

Інтенсивність вітрової ерозії за безплужного обробітку значно знижувалась. У 

середньому за 1995-1997 рр. відносна стійкість ґрунту проти оранки (за Шиятим) 
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зросла в 129 разів. 

Головною ознакою обробітку без обертання скиби, є збереження на поверхні 

рослинних решток, розпушення та подрібнення маси ґрунту оброблюваного шару без 

суттєвої зміни його положення у вертикальній та горизонтальній площинах. Фактично 

збереження такої будови орного шару моделює природні умови ґрунтоутворення. При 

цьому зростає фільтраційна здатність ґрунту, а це означає, що умови для формування 

стоку та змиву будуть обмежені. Визначено, що для захисту ґрунту від водної ерозії 

потрібно щоб на поверхні поля було не менше, ніж 600 шт./м
2
 післяжнивних решток 

колосових культур довжиною 16-18 см. При цьому найефективнішою є стояча стерня в 

рядках упоперек основного схилу. Змив ґрунту за таких умов зменшується у 10-12 

разів, порівняно з відкритим фоном. Рослинні залишки надійно захищають ґрунт від 

вітрової ерозії. Наявність на поверхні 200-300 шт./м
2
 стернин колосових культур 

попереджує дефляційний процес навіть при швидкості вітру більше 16 м/с на висоті 0,5 

м. 

Для боротьби з водною ерозією на полях крутизною до 3
0
 необхідно проводити 

оранку поперек схилу. Необхідно зауважити, що в умовах складного рельєфу орати під 

кутом до горизонталей практично неможливо, тому такі схили обробляють впоперек їх 

напрямку. 

Ефективним заходом для протидії водній ерозії є щілювання зябу. Щілювання є 

допоміжною операцією, яка доповнює основний обробіток і сприяє зменшенню 

поверхневого стоку на схилах. Проводять його впоперек схилу на глибину 50-70 см 

пізно восени, перед замерзанням ґрунту, або при промерзанні на глибину 4-6 см. Цей 

простий і доступний агроприйом забезпечує зменшення змиву на схилах в 2-3 рази. На 

рівнині за рахунок щілювання досягається більш рівномірний розподіл вологи по 

всьому полю, зменшується ризик утворення льодової кірки, вимокання рослин. Разом з 

тим збільшення глибини розпушування ґрунту при нарізанні щілин сприяє покращенню 

агрофізичних властивостей орного шару, особливо за мінімального обробітку ґрунту.  

Наступним прийомом, що дозволяє значно зменшити негативний вплив ерозії, є 

мульчування поверхні поля соломою зернових колосових, стеблами інших культур.  

Для зменшення втрат ґрунту від ерозії потрібно залишати на поверхні не 

загорнутими таку кількість післязбиральних решток зернових колосових: на піщаних 

ґрунтах – не менше 19, супіщаних та суглинкових – 13, пилувато-суглинкових – 11 ц/га.  

Оранка на зяб поперек схилу чи під кутом до горизонталей, а також 

грунтопоглиблення на схилах понад 3
0
 не забезпечують повного затримання талих і 

дощових вод. Тому тут потрібно застосовувати додаткові агротехнічні заходи: 

валкування, боронування, лункування, переривчасте боронування та щілювання зябу. 

Передпосівний обробіток ґрунту (боронування, дискування, культивація) на 

схилах виконують впоперек або під кутом до горизонталей, а на пологих схилах – по 

діагоналі, особливо при складній конфігурації полів. Для культивації і вирівнювання 

зябу з протиерозійними нерівностями використовують навісні КПН-4В і причіпні – 

КПГ-4 культиватори із середніми зубовими боронами.  

Важливе значення мають фітомеліоративні протиерозійні заходи. Пасовище, 

компонентами травосумішок якого є: пажитниця багаторічна, костриця лучна, грястиця 

збірна, тимофіївка лучна, конюшина лучна, конюшина повзуча або пажитниця 

багаторічна, костриця червона, стоколос безостий, тимофіївка лучна, конюшина 

гібридна, лядвенець рогатий попереджує грунторуйнівні ерозійні процеси на 

еродованих землях.  

Ефективними заходами боротьби з дефляцією є суцільне заліснення піщаних 

земель на підвищених елементах рельєфу, а також посадки на межах полів лісосмуг, які 

зменшують швидкість вітру та  захищають родючий шар ґрунту від механічного 

видування.  

Велике значення в боротьбі з водною ерозією надається гідротехнічним спорудам, 
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створення яких передбачає будівництво валів різних типів для регулювання стоку на 

схилах і безпечного відведення з полів надлишку талих і дощових вод у гідрографічну 

мережу або розосередження концентрованого стоку; будівництво складних 

протиерозійних споруд. Правильне використання гідротехнічних споруд і підтримка їх 

в належному стані – запорука збереження родючості ґрунту.  

Контроль за розвитком ерозійних процесів для ґрунтів поліської зони полягає в 

дотриманні двох основних показників: 

1. Норматив ерозії – кількість ерозійно втраченого ґрунту за рік, який становить 

0,1% від гумусного горизонту. 

2. Гранично допустима ерозія – втрати ґрунту за рік, які можуть бути відновлені 

завдяки ґрунтоутворенню за цей же час і становлять для сірих лісових – 1 т/рік, для всіх 

інших – 2 т/рік. 

Виконання цих заходів забезпечить охорону земель, як основного національного 

багатства держави; створить сприятливе навколишнє природне середовище; 

забезпечить інвестиційно-привабливе середовище щодо залучення коштів у реальний 

сектор економіки, зокрема в сільське господарство; дотримання пріоритету вимог 

екологічної безпеки. 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА  

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ 

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

Інститут сільського господарства Полісся  НААН, м. Житомир 

 

Обґрунтовано наукові основи оптимізації посівних площ з врахуванням зональних 

особливостей і кон’юнктури ринку. Досліджено  вплив  господарських і  економічних 

чинників на формування структури посівних площ в сучасних умовах господарювання. 

Методологічний підхід дає змогу враховувати економічну та екологічну складові 

використання сільськогосподарських  земель.   

Мета земельної реформи полягала у  формування повноцінного власника  на 

землі, який би не лише одержував високий врожай, а й піклувався про родючість 

ґрунту. Однак, ключовою проблемою у земельній реформі стали питання власності Для 

знову створених  сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх специфіки, 

сівозміни взагалі не розроблялися. Тому в  сучасному аграрному виробництві однією з 

проблем є різке зниження родючості ґрунтів унаслідок порушення й ігнорування 

закону повернення у ґрунт основних елементів живлення.  
У зв’язку з тим, що сьогодні держава не в повній мірі виконує притаманні їй 

функції контролю за використанням і охороною земель аграрні підприємства на 

власний розсуд використовують наявний земельний фонд, не особливо переймаючись 

можливими негативними наслідками невдалого господарювання, особливо в 

екологічному аспекті. Це ініціювало те, що часто екологічна складова поряд з 

економічною розглядається як додаткова.  Тому нині як і для науковців, так і широкого 

кола виробничників є актуальним пошук ефективних шляхів охорони, збереження і 

раціонального використання земельного фонду, в першу чергу, через призму 

обґрунтування та розроблення проектів землеустрою, які забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь. 
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Сьогодні агровиробник України потужно інтегрується у світовий ринок. Аналіз 

структури посівних площ свідчить, що в усіх регіонах України сьогодні зросла 

кількість виробничих структур – різних  сільськогосподарських комерційних 

підприємств, які мають вузьку спеціалізацію і вирощують обмежений набір  культур (2-

3) на які існує попит, і які забезпечують найвищу їх рентабельність. Приведення 

рослинницької галузі у відповідність до сучасних запитів ринку сільськогосподарської 

продукції і високий ступінь залежності виробників від результатів комерційної 

діяльності стали основною причиною звуження асортименту культур. Мається на увазі: 

кон'юнктура ринку; попит і пропозиція на товарну продукцію; її 

конкурентоспроможність; біржова ціна; вартість витрат на виробництво продукції, що 

реалізується; її собівартість, величина прибутку на гектар сівозмінної площі за того чи 

іншого набору та чергування культур у сівозміні. Тенденції до обмеження кількості 

культур у сівозмінах проявляються у всіх регіонах України. Попит на ринку на окремі 

види  сільськогосподарської продукції спонукає виробників формувати відповідну 

пропозицію, що в кінцевому результаті впливає на структуру посівів у цілому і 

кожного виробника окремо. 

Такі технічні культури,  як соняшник, ріпак, кукурудза на зерно, є високо 

рентабельними, їх часто висівають на необґрунтовано великих площах. В останні роки 

за насіння соняшника  пропонують  7850-8050 грн./т. Ціна на ріпак становить  8000-

8300 грн./т, тоді як на пшеницю  вона  майже  2 рази менша  - 3760-4092 грн./т. Тому 

спостерігається небезпечне з екологічної точки зору розширення полів (значне 

перенасичення сівозмін), занятих найбільш прибутковими культурами.  Прикладом 

цього є розширення  площ посівів соняшнику в Україні, так як ця культура, з 

економічної точки зору є безпрограшною: у 1945 р. їх було 0,92 млн. га, у 1960 р. -1,51 

млн. га, у 1970-1990 рр. відбулась стабілізація - на рівні 1,64-1,71 млн. га, а з 

інтенсивним розвитком агробізнесу в умовах зміни суспільної формації відбулось різке 

збільшення площі посівів до 2,94-4,74 млн. га впродовж 2011-2014 рр.  

Поряд з цим Україна вийшла на  лідерські позиції у світовому експорті кукурудзи. 

На рис. 1  наведені обсяги посівних площ, валові збори й експорт кукурудзи на зерно.  

Площа посівів кукурудзи в 2014 році  зросла майже до 5  млн. га. Особливо в останні 

роки збільшилася частка площ у загальній посівній площі під соєю (табл. 2). В окремих 

агропідприємствах і фермерських господарствах частка сої сягає 25-30% і більше.  

Однак, слід зазначити, що на експорт цієї культури  впливає те, що  в Україні  

виробляється 70% сої ГМО і низький вміст  в зерні протеїну.  
 

 

Рис.  1 - Обсяги посівних площ, валовий збір і  експорт кукурудзи на зерно в Україні 
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Рис. 2 - Обсяги посівних площ, валовий збір і  експорт сої  в Україні 

В останні роки в Україні  істотно збільшилася частка площ під соєю (рис. 2) у 

загальній посівній площі. В окремих агропідприємствах і фермерських господарствах 

частка сої сягає 25-30% і більше. Однак, слід зазначити, що експорт цієї культури 

стримується із-за  того, що близько 70% площ засівається генномодифікованими 

сортами та гібридами, у яких  низький вміст  в зерні протеїну.  
В Україні, розпочинаючи з 90-х років, відбулось поступальне, неконтрольоване 

скорочення посівних площ кормових культур через різке зниження поголів’я худоби, 

що призвело до нераціонального використання, а найголовніше до  виключення  із 

системи ведення господарств кормових сівозмін (рис. 3 і 4). 

Зменшились  площі  під  зернобобовими культурами, які є джерелом біологічного азоту 

та органічної маси, яка сприяє  підвищенню родючості грунту, покращенню його 

структури, Крім того скорочення посівів зернобобових культур позбавляє  

тваринництво високобілкових кормів. 

 

 

Рис. 3 - Динаміка змін  поголів’я ВРХ в Україні, ІСГП 
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За статистичними даними в останні роки в  Україні суттєво скоротились площі 

ячменю  - на 58%. Зокрема посіви жита озимого  за десятиліття  скоротились на 77% (із 

663 тис. га у 2005 р. до 151 тис. га у 2015 р.). Подібна   ситуація склалася  з гречкою, 

посіви її скоротились на 69%. Виробництво цих культур нижче за обсяги їх 

внутрішнього споживання. 

У зв’язку з такою ситуацією відбувається насичення структури посівних площ 

комерційно привабливими культурами в угоду ринковим пріоритетам. Тому сьогодні 

науковці б’ють тривогу про ігнорування загальних постулатів побудови  сівозмін, що в 

свою чергу призводить до однобокого виносу з ґрунту поживних елементів і 

незначного їх повернення з добривами, зниження продуктивності культур та 

погіршення якості вирощеної продукції. Крім того, 

вказані  тенденції  погіршують  фітосанітарний стан у посівах. Поряд з цим, заходи 

інтенсифікації землеробства, які використовуються за рахунок інтенсивного обробітку 

грунту, концентрації посівів високопродуктивних культур, інтенсивного хімічного 

захисту рослин супроводжуються цілою низкою несприятливих явищ, до яких у першу 

чергу, слід віднести зниження родючості ґрунтів. Структурні перетворення не 

сприяють оптимізації землекористування та відновленню екологічних властивостей 

ґрунтового покриву. В  сучасних умовах господарювання питання збереження і 

підвищення родючості ґрунтів не завжди, або ж практично повністю, не узгоджуються 

з бізнес-планами землекористувачів-орендарів.  

Відомо, що монокультура призводить до погіршення родючості грунту.  

Проведеними в Україні багаторічними дослідженнями в стаціонарних дослідах 

протягом тривалого часу встановлено, що  за умови монокультури врожайність 

польових культур  від ґрунтовтоми знижується  від  30 до 50% порівняно з 

вирощуванням їх у сівозмінах. Зазначене вище вплинуло на те, що в діючих  аграрних 

підприємствах спостерігаються масові порушення структури посівів, що призводить до 

зниження продуктивності землі.  

 

 

Рис. 4 - Динаміка змін посівних площ кормових культур в Україні, ІСГП 

Тенденція, що мають характер споживацького ставлення до землі  зберігається і 

навіть посилюється.  Проте слід зазначити, що  в Євросоюзі 100% землі, що 

знаходиться в обробітку використовується в сівозмінах, а в США – 85%. У Нідерландах 

навіть за умов розміру  земельних  ділянок 50-60 га і  переважання пшениці озимої 
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вдається підтримувати сівозміни, тому, що фермери сусіди домовляються між собою і 

висівають культури по черзі. 

Поширюється хибна практика у намаганні підвищити ефективність аграрного 

комплексу шляхом простого арифметичного збільшення кількості посівів прибуткових 

культур. Польовими експериментами і статистикою виробничих результатів доведено, 

що між збільшенням питомої ваги цих культур у структурі посівів та його врожайністю 

спостерігається зворотно пропорційна залежність. Хоча площі посівів  соняшнику 

постійно  збільшуються, проте  урожайність його насіння  знаходиться на низькому 

рівні -  в межах 9-16 ц/га. 

Значна частка енергонасичених культур у структурі посівних площ 

при  недотриманні  агротехнічних вимог обумовлює високий рівень технологічного 

навантаження на ґрунтовий покрив, який перевищує його екологічну стійкість 

(буферність), що матиме в майбутньому  не тільки екологічні, а й економічні негаразди. 

Тому  аргументи на користь розширення посівних площ  технічних культур, за межі  

допустимого рівня,  поки  що носять віртуальний характер і не мають 

експериментальної доказової бази.  Так, проведеними дослідження доведено, що  в  

класичній сівозміні, в якій поступово зростає концентрація соняшнику за межі 

допустимого рівня  з 10 до 50%  позиція зернової частки втрачається, як у результаті 

зниження врожайності зернових культур, так і внаслідок зниження виходу зерна з 1 га 

ріллі (рис. 5). У діапазоні насичення сівозмін соняшником від 10 до 50%  

рентабельність його виробництва знижується з 64 до 18%.а рентабельність зернової 

групи при цьому знаходиться на нижньому рівні і знижується з 162% до 56%, 

 Поряд з цим науковий прогноз засвідчує, що збільшення концентрації соняшнику в 

структурі посівних площ, більше допустимого рівня, має незворотний негативний 

вплив, тому що призводить до дефіциту вологи в ґрунті, в тому числі й глибоких його 

шарів і сприяє розповсюдженню хвороб і шкідників та забезпечує в сівозмінах 

зниження  урожайності наступних 2-3 культур. 

 

 

Рис. 5 -  Зміни рентабельності  сільськогосподарських культур  залежно від насичення 

сівозмін соняшником (ІСГСЗ), 2011 р. 

Через перенасичення структури посівних площ технічними культурами, особливо 

олійними, серед яких соняшнику належить важливе місце, спостерігається негативний 

вплив на реалізацію потенціалу продуктивності зернових колосових внаслідок,  

зниження частки добрих попередників для цих культур. 

Одержання високобілкового зерна по таких попередниках можливе при умові 

внесення високих доз добрив  до 120-150 кг азоту, що не завжди може бути економічно 
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виправданим. Поряд з цим  сільськогосподарські підприємства, в зв’язку з низькою 

платоспроможністю, не мають можливості витримувати науково обґрунтовані 

агротехнології (відповідний обробіток ґрунту, дотримання сівозмін, внесення добрив, 

застосування інтенсивних гібридів,  інтегрований захист від шкідників, хвороб і 

бур’янів тощо). Тому збільшення валового збору досягається не підвищенням 

урожайності, а розширенням посівних площ, незважаючи на спад родючості ґрунтів. 

Якщо ми беремо  за основу концепцію розвитку землеробства, побудовану на 

екстенсивних методах, то для соняшника дається зелене світло.  Проте  жодна 

економіка сільського господарства в світі  не базується на принципах такої пасивності і 

цілковитої приреченості.  

Оптимальне насичення сівозмін соняшником повинно становити не більше  

12,7%. Посіви соняшника можуть бути розширені  при наявності в сівозміні парів, а 

також при можливості забезпечити повний цикл агротехнологічних вимог щодо добору 

гібридів, використання добрив і засобів захисту рослин. 

 Зазначене вище і науковий прогноз засвідчують, що підвищення ефективності 

аграрного комплексу шляхом  збільшення кількості посівів прибуткових культур є 

недоцільним. У зв’язку з цим, у  всіх регіонах України необхідно оптимізувати площі 

посівів соняшнику, замінюючи його  іншими  культурами – льоном олійним і ріпаком. 

Олійний льон демонструє не меншу прибутковість і перевершує соняшник за низкою 

показників.  

Ріпаково-зерновий тандем вважається найбільш економічно ефективною ланкою в 

сучасних сівозмінах. Спеціалізовані ріпакові сівозміни з 50% насиченням озимих 

зернових дозволяють  одержувати високі врожаї. Проте збільшення посівних площ  

ріпаку  до 10%  посилює нестабільність сільгоспвиробництва через неможливість 

щорічно отримувати своєчасні сходи, оптимальні терміни сівби якого настають у 

другій половині серпня. Однак, враховуючи низьку зимостійкість цієї культури, 

подальше збільшення її посівів недоцільне.  

У Житомирській області сою можна вирощувати у так званому «соєвому поясі», 

куди входять райони зони Лісостепу, що підтверджується розробками вчених аграрної 

науки, які базуються на врахуванні агрометеорологічних умов та практичних 

результатів вирощування сої в сільгосппідприємствах. «Соєвий пояс», як правило, 

співпадає з регіоном вирощування кукурудзи на зерно. Досить продуктивною є ланка 

сівозміни  «кукурудза-соя» у співвідношенні 1:2 та 1:3. Урожайність зерна кукурудзи 

після сої підвищується на 3-5 ц/га.  Також можливі ланки «соя-ячмінь», «соя-озима 

пшениця»  або «соя-яра пшениця».  При цьому урожайність ячменю підвищується на 4-

6 ц/га, пшениці - на  2,5-4,0 ц/га. Використання таких сівозмін є доцільним, особливо в 

даний час, як  для великих приватних товаровиробників так і фермерських господарств. 

У ринкових умовах сівозміни  можуть бути динамічними, посівні площі під 

окремими культурами при необхідності коригуватися з урахуванням погодних умов, 

вимог кон'юнктури ринку без істотних порушень існуючих правил чергування культур. 

Це дозволяє у випадку необхідності замінити одну культуру другою, близькою по 

біологічним особливостям, не порушуючи при цьому принципи чергування культур.  

При формуванні оптимальної структури посівних площ і раціональних сівозмін 

необхідно враховувати фундаментальні позиції, які забезпечать збалансоване 

використання біологічних і природних ресурсів, створять умови для відновлення 

родючості ґрунтів. Якщо сівозміна надто спрощена до 2-3 полів то до неї слід долучати 

проміжні, сидеральні посіви з метою послаблення явища алелопатичної ґрунтовтоми. 

Крім того періодично вводити парові поля з метою  послаблення  ґрунтовтоми та 

покращення фітосанітарного стану посівів. За будь яких умов, принцип непорушності 

нормативів структури посівних площ  по всіх ґрунтово-кліматичних зонах повинен 

залишатись основоположним, який будується за законом плодозміни: 50% зернових 

колосових, 25 – бобових (кормових) чи зернобобових і 25% просапних.  
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При плануванні сівозмін слід враховувати, що різні культури виносять з грунту 

неоднакову кількість поживних речовин  і в різних співвідношеннях, а також 

залишають у ґрунті неоднакову кількість кореневих і післяжнивних решток. Найбільша 

кількість органічної маси  нагромаджується під багаторічними травами, а найменша  - 

під буряком і льоном. Зернові культури для формування урожаю використовують 

більше азоту й фосфору, а коренеплоди, бульбоплоди, багаторічні трави – калію. 

Зернобобові культури засвоюють азот з повітря, збагачують ним грунт та забезпечують 

оптимальні умови живлення для наступних культур. Ячмінь, льон, кормові та цукрові 

буряки краще засвоюють фосфор з легкорозчинних сполук ґрунту. Овес, гречка, а 

особливо люпин добре використовують його з важкорозчинних форм. 

Соняшник треба вирощувати у восьмипільній, льон – у семипільній сівозмінах, 

або на половині поля в чотири - чи трипільних сівозмінах з поперемінним розміщенням 

цих культур, як на одній так і на іншій половинах поля через ротацію, або поперемінно 

в різних сівозмінах протягом ротації. Не рекомендується розміщувати колосові зернові 

після колосових більше двох років, бобових після бобових. Недоцільно  розміщувати 

кукурудзу в сівозміні після соняшнику через падалицю і погіршення водного режиму.  
Освоєння сівозмін слід проводити в комплексі з системами обробітку ґрунту, 

удобрення, боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, 

захисту ґрунтів від ерозії та впровадження нових високопродуктивних сортів та 

гібридів. Провідні культури сівозміни, які визначають її агрономічну спеціалізацію, 

обов’язково слід розміщувати після найбільш кращих попередників. При цьому, 

одержання високих врожаїв провідної культури не повинно знижувати врожаї 

послідуючих культур сівозміни.  
Форс-мажорні обставини можуть  змінювати  структуру посівів не тільки на 

поточний, але й на наступний роки. Зміна розміщення культур і їх питомої ваги в 

сівозмінах внаслідок виникнення форс - мажорних обставин (посуха, морози, льодяна 

кірка, затоплення тощо), не повинна вважатися порушенням сівозміни. Дотримання цих 

нормативів напряму залежить від погодних умов. У випадку пересіву загиблих озимих 

культур виникає необхідність пересівати їх іншими культурами, що потребує 

прийняття оперативного рішення, та призводить до вимушеного відхилення від 

запланованої сівозміни. 

В умовах вузької спеціалізації господарств з високою концентрацією  у сівозмінах 

зернових  або просапних культур, високого насичення сівозмін культурами однієї 

біологічної групи на землях, слід обов’язково передбачати заходи зі збереження і 

підвищення родючості ґрунтів.  Тобто на землях, що знаходяться в інтенсивному 

обробітку, необхідно докорінно змінити структуру посівних площ у сівозмінах таким 

чином, аби вирощування в них польових культур супроводжувалося підвищенням 

родючості ґрунтів. Освоєні  науково обґрунтовані сівозміни у комплексі з іншими 

технологічними заходами  дають  змогу  підвищити продуктивність земель на 40-50%, 

забезпечивши при цьому відтворення родючості ґрунтів і охорону  навколишнього 

середовища.  

Пропонується чергування культур у сівозмінах контролювати через документ 

суворого обліку -  книгу історії полів. Товаровиробник самостійно, згідно своєї 

спеціалізації, має складати сівозміни і структуру посівних площ  та висилати  у 

земельну інспекцію, яка здійснює контроль за їх дотримуванням. Сільгосппідприємства 

повинні звітуватись у статистичне управління, як по структурі посівів, так і по кількості 

внесених добрив. 

У зоні Полісся відтворення родючості ґрунту неможливе без розвитку  

тваринницької галузі. Враховуючи ґрунтово-кліматичні умови зони Полісся та 

наявність великих площ природних кормових угідь (луки, пасовища) потрібно 

спрямувати  спеціалізацію господарств за напрямком виробництва м’ясо-молочної та 

м’ясної продукції, як це практикується у економічно розвинених країнах світу. Для 
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цього на державному рівні потрібно розробити економічні механізми ціноутворення, 

при яких розвиток тваринницької галузі став би економічно привабливим та 

прибутковим.  

Вищезазначене вказує, що сівозміни  зони Полісся мають  включати культури 

подвійного призначення – продовольчі  і кормові – для забезпечення можливості 

реалізації певної кількості зерна на внутрішній та зовнішній ринки і кормів для 

утримання тваринництва, а також (залежно від розміру і господарського спрямування 

господарств) – льон, картоплю, на більш родючих грунтах - сою і ріпак. Крім польових 

сівозмін має бути присутнім клин тривалого залуження орних і лучних угідь. 

Структура посівних площ є динамічною і залежною від багатьох чинників, тому її 

періодична оптимізація залишається актуальною з врахуванням  еколого-економічного 

підходу.  
Висновки 

До порушень встановлених вимог чергування сільськогосподарських культур у 

сівозмінах або навіть беззмінних посівів спонукає кон’юнктура ринку 

сільськогосподарської продукції. Цьому сприяють стабільні ціни та попит на 

комерційно привабливі, експортно орієнтовані культури. Тому за ринкових відносин в 

аграрному секторі вплив економічних факторів на сівозміну помітно зростає, вони 

часто стають домінуючими порівняно з агроекологічними причинами. Це вказує на те, 

що сучасне сільськогосподарське виробництво більше спрямоване на комерційну 

складову, ніж на оптимізацію землекористування.  

Оптимізація посівних площ є важливим засобом підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів. Тому на землях, які знаходяться в інтенсивному 

землеробстві,  необхідно змінити структуру посівних площ таким чином, аби 

вирощування польових культур забезпечувало охорону ґрунтів від деградації і  

супроводжувалось підвищенням родючості ґрунту.  
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В публікації наведено основні класичні визначення терміну агроекосистема. 

Запропоновано визначення терміну агроекосистема як природно-техногенної системи. 

Таке визначення дозволяє формалізувати вплив параметрів машин та обладнання на 

ефективність агроекоситеми. 

Постановка проблеми. Класичне визначення агроекосистеми таке: під 

сільськогосподарською екологічною системою (агроекосистемою) розуміють 

природний комплекс, змінений (трансформований) сільськогосподарською діяльністю 

людини [1]. Тобто, агроекосистема – це система рослинних, тваринних та 

мікробіологічних угруповань з вираженим механізмом саморегулювання, проектна 

продуктивність якої підтримується за рахунок прямих і опосередкованих енергетичних 

інвестицій. При припиненні або критичному зниженні яких вона деградує та втрачає 

свої проектні властивості.  

Отже, агроекосистема це нестала система агроценопопуляцій культивованих 

рослин на оброблювальних ґрунтах. Вона має певний склад, структуру й режим, які 

підтримуються і регулюються сільськогосподарськими працівниками. При відсутності 

контролю з боку працівників поступово втрачає свої властивості. 

Таке визначення агроекосистеми не дозволяє встановити, який вплив на 

ефективність агроекосистеми здійснюють параметри машин та обладнання, а також 

техніко-економічні показники технологій, що задіяні в межах агроекосистеми.  

Мета та завдання.Необхідна формалізація агроекосистем у вигляді природно-

техногенних агроекосистем (ПТАС).  

Результати.Кожна з яких є складною багатопараметричною ієрархічною 

структурою [2, 3], що складається з окремих об’єктів, які за визначеного рівня 

декомпозиції можуть вважатися за елементарні (такі що не підлягають подальшій їх 

декомпозиції) причому отримана структура визначена наявністю та щільністю енергії 

зав’язків поміж окремими її об’єктами. Крім того, така агроекосистема в процесі 

взаємодії з зовнішнім середовищем здатна до самоорганізації і розвитку, реагує на 

зовнішні впливи та зберігає стабільність у визначених просторово-часових межах. 

Проведена декомпозиція дозволяє вважати машини та обладнання, що 

застосовуються в межах окремої агроекоситеми, об’єктами які входять у склад даної 

агроекоситеми. Це дозволить оцінити та змоделювати вплив параметрів машин та 

обладнання на показники функціонування агроекоситеми. При цьому машини та 

обладнання можна в свою чергу розглядати як такі що, самі є підсистемою, яка входить 

до складу агроекоситеми.  

Агроекосистема в цілому та її підсистеми зокрема, повинні відповідати умовами 

існування: 

− наявність матеріальних об’єктів системи – матеріальна умова; 

− енергетична щільність зв’язків поміж об’єктами системи – енергетична умова. 

− обмін впорядкованою інформацією поміж об’єктами системи – ідеологічна 

умова. 

Розглядаючи впливи на елементи агроекосистеми, необхідно уникати таких, що 

призводять до порушення визначених діапазонів варіювання матеріальних, 

енергетичних та інформаційних властивостей системи, знижують її стабільність і 

можуть вважатися зовнішніми «забруднювачами» [2, 3]. 
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При представленні агроекосистеми у вигляді складної структури необхідно, щоб її 

функціонування відповідало узагальнюючим системним теоремам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11]: 

− агроекосистема є тим більш стабільною, чим більше елементів та в’язей її 

складають (принцип Барталанфі-Комонера); 

− у конкуренції з іншими агроекосистемами виживає та з них, яка найкращим 

чином сприяє надходженню до неї зовнішньої енергії на найефективніше використовує 

максимальну кількість енергії, що надійшла (принцип Лотка-Одум-Моїсєєва); 

− агроекосистема не може бути описаною одним параметром, вона завжди є 

суттєво багатопараметричною (принцип Мітчерліха); 

− сталість агроекосистеми визначається найслабшою ланкою в ланцюгу її потреб 

(принцип Лібіха); 

− агроекосистема не може спонтанно підвищити ступінь своєї симетрії (принцип 

Кюр’є); 

− з найбільшою ефективністю агроекосистема функціонує у визначених 

просторово-часових межах (принцип Шелудченка); 

− агроекосистема завжди протидіє зовнішнім впливам, які прагнуть змінити її 

стабільний стан (принцип ле Шателье-Брауна); 

− агроекосистема з одного стабільного стану може перейти в інший стабільний 

стан лише через стан хаосу (принцип Чернавського); 

− агроекосистему не можливо пояснити перебуваючи в її межах (принцип 

Гьоделя). 

Висновки.Таким чином при формалізації нової агроекосистеми необхідно чітко 

розуміти, на які цілі слід використати ресурси агроекосистеми. Причому, необхідно 

враховувати, що ґрунти є одночасно умовою і результатом сільськогосподарської 

діяльності. А також вони пов'язують у просторі і часі природні й економічні межі 

агроекосистем, тому необхідно оцінювати агроекосистему за впливом її складових на 

баланс гумусу, як основний параметр стану ґрунтового середовища агроекоситеми. 
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Наведено загальні відомості про енерговитрати в тваринницьких та птахівницьких 

приміщеннях в холодну пору року та існуючі методи  їх мінімізації з оцінкою 

енергетичної ефективності. 

Проблема. Сільськогосподарські виробництва є одними з найбільших споживачів 

паливно-енергетичних ресурсів. Найбільша кількість енергоносіїв в холодну пору року 

витрачається на підтримання мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та 

пташниках, а саме – біля 60% [5]. Виходячи з отриманих даних актуальною постає 

проблема пошуку та розробки енергетично ефективних методів підтримання 

нормативних параметрів мікроклімату в холодну пору року. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх розробок, які 

спрямовані на ефективне використання енергії, слід відзначити – теплоутилізатори  

вентиляційних викидів (забезпечують зменшення енергозатрат на 40 – 50% [1,4]); 

електроозонатори, іонізатори повітряного середовища [2] та інші. Розглянувши 

вищезгадані методи можливо простежити, що найбільш ефективним з точки зору 

енергетичної ефективності є використання вже нагрітого повітря, яке забирається на 

виході з виробничих приміщень та очищується від мікроорганізмів та шкідливих газів. 

Саме таке вирішення проблеми вбачають за доцільне у своїх дослідженнях Лебедев 

Д.П., Шаталов М.П., Самарин Г.Н., Герасимчук Ю.В., Тихомиров Д.А., Возмилов А.Г. 

Мета досліджень – наукове обґрунтування вибору методів зменшення 

енергетичних витрат в тваринницьких приміщеннях та пташниках у холодну пору року. 

Результати досліджень. Ефективність тваринницького виробництва залежить від 

вибору найбільш економічно доцільного енергоносія та обов’язкового впровадження 

енергозберігаючих технологій. В сільському господарстві найшли застосування 

наступні енергоносії – тверде, рідке, газоподібне паливо та електрична енергія [6]. При 

розгляді всіх чотирьох видів енергоносіїв та враховуючі сучасні умови постачання газу, 

зростання вартості його транспортування, електрична енергія все одно є найбільш 

перспективною у застосуванні. Витрати на реалізацію методів збереження енергії 

зазвичай значно менші ніж витрати  на її виробництво та транспортування у такому ж 

об’ємі. Звідси випливає, що енергозбереження є більш дешевим та екологічно чистим 

джерелом додаткової енергії [5].  

Отже, основні конструктивні рішення зі зменшення енергетичних витрат в 

тваринництві та птахівництві є: 

 Утилізація теплоти вентиляційних викидів в системах нагрівання припливного 

повітря; 

 Використання систем і засобів теплозабезпечення децентралізованого типу; 

 Підвищення ККД та надійності теплового обладнання. 
Найбільш енергомістким процесом в системах теплозабезпечення є  дотримання 

таких параметрів мікроклімату: температура повітря, вологість, газовий склад та 

відсутність шкідливих бактерій. Саме тут є можливість зниження енергетичних витрат  

шляхом автоматичного регулювання режиму мікроклімату (температури та вологості 

повітря) за рахунок використання теплоти видаленого з приміщення вентиляційного 

повітря. З цією метою необхідно створювати та застосовувати електричні вентиляційні 

установки з рекуперацією теплоти вентиляційного повітря, що видаляється. Це 

призведе до економії енергії за рахунок зменшення енерговитрат на нагрів припливного 
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повітря на 50%. Крім того слід вирішувати важливі питання, які стосуються очищення 

та знезараження вентиляційного повітря всередині приміщення [5].  

Розробкам теплоутилізаторів присвячені теоретичні та практичні роботи Антонова 

П.П. [8], Меновщикова Ю.А., Пановой Т.В. [7], Герасимчука Ю.В., Довбненко О.Ф. [3]. 

Теплоутилізатор УТ-Ф-12 виробництва ГКСБ м. Брест передбачає використання 

проміжного теплоносія для забезпечення теплообміну між припливним повітрям та 

тим, що видаляється. Теплоутилізатор «Агровент» розробки ГНУ ВИЄСХ також 

працює з використанням проміжного теплоносія. Вчені Красноярського ГАУ 

запропонували схему теплоутилізатора з тонкостінними трубками без використання 

проміжного теплоносія [9]. Широкого застосування ці розробки не отримали через 

значні капітальні витрати, величини конструкцій та не відповідність вимогам роботи у 

агресивному середовищі. 

На рисунку 1 приведено сучасну функціональну схему теплоутилізатора повітря, 

розроблену вітчизняними вченими Герасимчуком Ю.В., Довбненко О.Ф., Гірченко М.Т. 

[3], в будові якої усунено недоліки попередніх розробників. 

 

 

Рис. 1 Функціональна схема створення нормативного повітряного середовища в 

тваринницьких та птахівничих приміщеннях:  

1,11 – електронагрівачі повітря; 2,10 – регулюючі пристрої припливного і викидного 

повітря; 3,17 – повітропроводи; 4 – блок очищення від пилу і шкідливих газів; 5,9 – 

вентилятори припливного і викидного повітря; 6,12,18 – датчики температури; 7 – 

рекуперативний теплоутилізатор; 8,19 – припливні і викидні канали теплоутилізатора; 

13 – датчик вологості; 17 – датчик концентрації шкідливих газів. 

Висновок: Розглянуто існуючі методи економії енергоносіїв в 

сільськогосподарському виробництві,  запропоновано схему сучасного 

теплоутилізатора із захистом від обмерзання теплообмінної поверхні,  рециркуляцією 

викидного повітря і очищенням рециркуляційного повітря від шкідливих газів. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку: Перспективним є 
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удосконалення існуючого вологого електрофільтру з метою кращого очищення 

рециркуляційного повітря від шкідливих домішок: аміаку, сірководню та бактерій. 
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ВПЛИВ ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ В УМОВАХ 

ДП „МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В. Б. Левченко, к. с.-г. н., І. В. Шульга, 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. 
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Постановка проблеми 

Грунтові умови досить суттєво впливають на ріст і розвиток лісових культур 

сосни звичайної. Проте, до нинішнього часу в умовах Житомирського Полісся не 

зовсім досконало вивчені чинники, що змінюють їх ріст та розвиток. Крім цього не 

достатньо є вирішеним питання ефективного створення культур сосни звичайної (Pinus 

sylvestris) на різних типах ґрунтів Житомирського Полісся з урахуванням 

фітопатогенного навантаження в умовах свіжих та задернілих зрубів, а також створення 

культур в умовах незадовільного природного поновлення. 

Мета 

Метою наших досліджень є вивчення причин всихання насаджень сосни 

звичайної в умовах зони Полісся України. На сьогоднішній день 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].  

Завдання 

Завданням наших досліджень є виявлення причин всихання соснових насаджень, 

так як 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]. 

Методика 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 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). 
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Таблиця 1. Вплив грунтових умов на продуктивність лісових насаджень (середнє за 

2013 – 2016 рр.) 

Назва 

лісництва 
Тип грунту 

Вміст 

гумусу 

Продуктивність деревостанів 

2013 рік 2016 рік 

повнота 
запас, 

м
3
/га 

повнота 
запас, 

м
3
/га 

Українське Дерновосильнопідзолист

ий супіщаний 
0,6 0,7 350 0,4 210 

Іршанське Дерновосередньопідзоли

стий супіщаний, 

слабооглеєний  

0,4 0,7 380 0,5 200 

Слобідське Дерновосильнопідзолист

ий, оглеєний 
0,7 0,6 370 0,4 215 

Згідно результатів досліджень по вивченню впливу типу грунту на 

продуктивність лісових насаджень протягом 2013-2016 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 м
3
/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 – 2016 років (середнє) 

Назва 

лісництва 

Глибина залягання 

глеєвого горизонту, см 
Продуктивність деревостанів 

станом на 

2013 рік 

станом на 

2016 рік 

2013 рік 2016 рік 

повнота 

запас 

деревини, 

м
3
/га 

повнота 

запас 

деревини, 

м
3
/га 

Українське 80 - 85 40 - 45 0,7 350 0,4 210 

Іршанське 65 - 75 50 - 65 0,7 380 0,5 200 

Слобідське 90 - 95 70 - 75 0,6 370 0,4 215 

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 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). 

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: 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 
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воротами інфекції кореневої губки та опенька звичайного в кореневу систему культур 

сосни звичайної (таблиця 4). 

Таблиця 3. Вплив глибини залягання ґрунтових вод на продуктивність насаджень сосни 

звичайної (середнє за 2013 – 2016 роки) 

Назва 

лісництва 

Глибина залягання 

грунтових вод, см 
Продуктивність деревостанів 

станом на 

2013 рік 

станом на 

2016 рік 

2013 рік 2016 рік 

повнота 

запас 

деревини, 

м
3
/га 

повнота 

запас 

деревини, 

м
3
/га 

Українське 65 - 85 95 -120 0,7 350 0,4 210 

Іршанське 55 - 65 80 - 95 0,7 380 0,5 200 

Слобідське 62 - 75 80 – 90 0,6 370 0,4 215 

Таблиця 4. Вплив збудників грибкових та бактеріальних хвороб на продуктивність 

лісових насаджень сосни звичайної в умовах Українського, Іршанського, Слобідського 

лісництв (середнє за 2013 – 2016 роки) 

Назва 

лісництва 

Види 

фітопатогенних 

збудників 

Ураження 

рослин 

за 5 бальною 

шкалою 

Продуктивність деревостанів 

2013 рік 2016 рік 

повнота 
запас, 

м
3
/га 

повнота 
запас, 

м
3
/га 

Українське 

Pseudomonas 

fluorescens, Bacillus 

niesentericus, 

Strebtomices scabies, 

4 0,7 350 0,4 210 

Іршанське 

Ervinia carotovora 

subsp. atroseptica, 

Corynebacterium 

sepedonicum 

3 0,7 380 0,5 200 

Слобідське 

Strebtomices scabies, 

Ervinia carotovora 

subsp. atroseptica 

2 0,6 370 0,4 215 

 

Фітопатологічні обстеження, проведені нами протягом 2013–2016 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 

насадження взагалі гинуть. 

Висновки 

1. В результаті вивчення впливу дерново-сильнопідзолистого супіщаного, 

дерновосередньопідзолистого супіщаного слабооглеєного, дерновосильнопідзолистого 

оглеєного грунтів на приріст та продуктивність культур сосни звичайної було 
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встановлено, що оглеєння суттєво впливає на зниження приросту культур сосни 

звичайної, а в окремих випадках і взагалі може призводити до їх часткової загибелі. 

2. Зниження рівня залягання ґрунтових вод негативно позначається на 

продуктивності насаджень сосни звичайної. Зокрема це призводить до послаблення 

імунітету та всихання культур сосни звичайної. 

3. Збудники Pseudomonas fluorescens, Bacillus niesentericus, Strebtomices scabies, 

Ervinia carotovora subsp. atroseptica, Corynebacterium sepedonicum є воротами інфекції 

для проникнення кореневої губки, опенька осіннього в кореневу систему культур сосни 

звичайної. Подальші наші дослідження мають бути спрямовані на поглиблене вивчення 

причин всихання культур сосни звичайної, а також вплив фунгіцидної дії на збудників 

Pseudomonas fluorescens, Bacillus niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia carotovora 

subsp. atroseptica, Corynebacterium sepedonicum в умовах базового та тимчасових 

розсадників Слобідського, Іршанського, Українського лісництв ДП «Малинського ЛГ». 
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ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ КУЛЬТУРИ ЯК БАНК ЗБЕРЕЖЕННЯ 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (Pinus sylvestris L.) 

С. І. Матковська, доцент, к.с.-г.н., І. В. Баралевська, студентка І року магістратури 

Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир) 

 

Висвітлено роль еколого-географічних культур сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як 

банку збереження генетичного біорізноманіття головної лісоутворюючої породи 

Полісся України. Проаналізовано літературні джерела вітчизняних та зарубіжних 

вчених з даної проблематики за останні 50 років.  

Ключові слова: еколого-географічні культури, мінливість, популяції, сосна звичайна 

(Pinus sylvestris L.). 

Постановка проблеми: всебічне вивчення у географічних культурах 

господарсько-цінних, анатомічних, морфологічних, фізіологічних, біохімічних, 
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цитологічних та інших ознак і властивостей сосни звичайної дозволить розкрити 

потенціал закладений природою для отримання стійких, високопродуктивних 

насаджень у майбутньому [6]. 

Створення еколого-географічних культур із популяцій різного географічного 

походження сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) дозволяють зберігати генетичний 

матеріал різних популяцій одного виду на невеликій території. Робота зі створення 

географічних культур в Україні розпочалась в середині минулого століття і 

продовжується по сьогодні. Вивчення особливостей росту та біологічних особливостей 

виду в географічних культурах дозволяє поглибити знання про основні лісоутворюючі 

види. 

Мета: з’ясувати роль еколого-географічних культур сосни звичайної, як банку 

збереження біорізноманіття досліджуваного виду. 

Завдання, методика досліджень: для досягнення поставленої мети було 

поставлено наступне завдання – проаналізувати вітчізняні та зарубіжні літературні 

джерела, що висвітлюють питання стану та розвитку сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.)  в еколого-географічних культурах. При виконання поставленого завдання 

використовувався аналітичний метод. 

Результати досліджень: продуктивність сосни звичайної у межах ареалу добре 

вивчена, мінливість цього показника стала основою для складання таксаційних таблиць 

ходу росту і об’ємів в різних географічних зонах [2, 6]. Згідно ряду авторів: 

Г.Т.Криницький, Л.Ф. Правдін, І.М. Патлай, П.І. Молотков, Н.І. Давидова які 

досліджували швидкість росту і продуктивність сосни звичайної – закріплені спадково. 

Північні кліматипи при перенесені на південь в географічних культурах проявляють 

відсталість у рості і продуктивності у порівнянні з місцевими та південними 

кліматипами. Разом з тим існують численні повідомлення, що за особливостями росту 

та продуктивності високогірні кліматипи сосни звичайної проявляють схожість з 

кліматипами північних походжень.  

Показники збереженості і стійкості різних, за географічним походженням, 

кліматипів сосни звичайної вивчались багатьма вітчизняними та іноземними ученими 

[1], загалом була виявлена висока стійкість північних та східних сосон при перенесенні 

їх на південь та захід, зворотна тенденція не простежувалась. А от показник 

збереженості має пряму залежність від висоти гетерозиготності досліджуваних 

кліматипів [7], так більш стійкими виявились кліматипити які мають високу 

гетерозиготність не залежно від географічних напрямків перенесення.  

Однією із основни морфологічних ознак є форма стовбура, яка в значній мірі 

залежить від спадкових властивостей материнського дерева, яскравим пркладом цього 

твердження є загальновідомі насадження „п’яної сосни” у Німеччині [8], це явище 

викликане поєднанням впливу спадкових факторів та кліматичними особливостями 

нового місцезростання. Разом з тим гарну форму стовбура при перенесенні у нові 

умови місцезростання зберігають дерева сосни з північної та північно-західної Європи, 

частини середньоєвропейської височини, у тому числі і українського Полісся. 

Для сосни звичайної характерним є збереження форми крони при перенесенні її у 

нові умови місцезростання. Для південних сосон характерні широкі, сучкуваті крони, 

для сосен північного походження конусоподібні, низько опущені [10]. 

Разом з тим проявляються відмінності у спадкуванні певних господарсько-цінних 

ознак в залежності від екологічних, географічних та кліматичних особливостей 

досліджуваного регіону. 

Мінливість морфологічних і анатомічних ознак хвої вивчалась також в межах 

всього ареалу сосни звичайної. Перші повідомлення з’явились на початку 20-го 

сторіччя, і до сьогодні [5] вчені приділяють велику увагу вивченню особливостей 

функціонування асиміляційного апарату сосни звичайної, адже визначення стану хвої є 

одним із експрес методів прогнозування стану та розвитку дерева в цілому. 
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 В літературних джерелах добре висвітлені питання розмірів хвоїнок (довжини, 

ширини, товщини), особливості розташування тканин, кількість та розташування 

смоляних каналів, вміст хлорофілу [9].  

За морфологічними ознаками хвою сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)  

поділяють на різні групи так, у порівнянні з середньою довжиною хвої: 45-60мм, 

виділяють довгу хвою:60 мм і більше, та коротку: 45 мм і менше, даний показник 

варіює в залежності від віку, кліматичних умов, розташування у кроні, разом з тим він 

генетично закріплений для кожної популяції. 

 За кількістю смоляних каналів хвою сосни також поділяють на 3 групи: 1) мало 

смоляних каналів, якщо їх кількість менше 8; 2) середня кількість смоляних каналів, 

якщо їх кількість 8-12; 3) велика кількість смоляних каналів, якщо їх кількість більше 

12-16. Широку амплітуду має колір хвоїнок від світло-зеленої до темно зеленої.  

Ширина і товщина хвоїнок у географічному відношенні змінюється подібно до 

довжини, у північних популяцій хвоїнки більш тонші по відношенню до південних 

популяцій.  

Кількість смоляних каналів у хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) варіює від 5 

до 24 [3], і зменшується з півдня на північ. Так, у кліматипах північних походжень 

середня кількість смоляних каналів 6-9, а у кліматипах південних  південних 

походжень 18-20 [7]. 

Наведені вище матеріали свідчать про яскраво виражену географічну мінливість 

анатомічних, морфологічних та фізіологічних ознак хвої сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.) різного географічного походження. Будова, забарвлення генеративних 

органів у сосни звичайної є важливими систематичними ознаками [4]. Основними 

морфологічними ознаками шишок сосни звичайної різного географічного походження, 

що привертають увагу дослідників, є розмір, форма. Колір та поверхні насінних лусок. 

Розмір шишок сосни звичайної коливається від 2,5 см до 7,6 см. Довжина шишок 

спадкується як „материнська” ознака, мінлива вона також і в різних частинах крони 

дерева. Довжина шишок залежить від погодних умов року, віку, сексуалізації дерева, 

інтенсивності плодоношення.  

Для північних походжень характерні середні за розмірами, переважно сіруваті за 

кольором шишки. Для південних походжень характерні шишки крупні за розмірами та 

червоно-коричневі за кольором. Характерною формою апофізу луски шишок для 

північних походжень є пірамідальна, а для південних – гачкувата [11]. 

Особливу увагу на початку двадцять першого сторіччя вчені приділяють 

біохімічним, гістологічним, цитологічним, каріологічним дослідженням 

внутрішньовидової мінливості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), так дослідження 

пилку та апікальних меристем [3] виявили високу внутрішньовидову мінливість пилку, 

та тенденцію до зниження довжини пилкового зерна з півночі на південь. 

Висновки: підсумовуючи дані подані вище, можні відзначити, що поряд з доволі 

глибоким дослідженням географічної мінливості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за 

таксаційними, фенологічними, морфологічними показниками, вивчення показників 

накопичення маси наземних органів та фізіологічно активного коріння, біохімічних 

властивостей пилку, гаметофітного та ембріонального виживання насінних зачатків 

раніше не провадилось.  

Проведення досліджень географічної мінливості сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.) за комплексом ознак дозволить також виявити закономірності 

трансформації мінливості відповідно до географічно-кліматичних характеристик 

регіону походження насіння та визначити зв’язки окремих показників між собою. 

Практичним результатом таких досліджень має стати уточнення лісонасіннєвого 

районування сосни звичайної. 

Поряд з великою кількістю повідомлень про відмінності насіння, пилку різних 

кліматипів сосни звичайної в географічних культурах, в літературі відсутні дані про 
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вивчення виживання насінних зачатків під час ембріонального та гаметофітного 

розвитку. Ці дослідження, на нашу думку, цілком імовірно могли б дозволити також 

прогнозування швидкості росту рослини на ранніх етапах. 

Безперечно еколого-географічні культури сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)  є 

банком збереження генетичної інформації про головний лісоутворюючий вид Полісся.  
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Визначено вплив конструкційних параметрів вакуумної системи мобільної доїльної 

установки на стабільність функціонування її виконавчих механізмів. Встановлено 

порівняльний оціночний показник енергетичної та конструкційної ефективності 

структурно-функціональних схем вакуумної мережі відповідно до технологічних 

режимів роботи мобільної доїльної установки. 

Постановка проблеми. Раціональне використання земельних ресурсів Полісся 

України є запорукою ефективного функціонування аграрного сектору економіки нашої 
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держави в цілому та галузі тваринництва зокрема. Відомо, що міцна кормова база 

сприяє зростанню обсягів виробництва продукції тваринництва. Особливо це актуально 

для особистих селянських господарств, які виробляють більше 70 % незбираного 

молока в нетипових умовах, що впливає на його якість [1, 3]. Підвищити якісні 

показники свіжовидоєного молока до вимог державних стандартів можливо лише за 

рахунок широкого впровадження сучасних технічних засобів індивідуального доїння 

корів [5].  

Індивідуальним (мобільним) доїльним установкам вітчизняного та закордонного 

виробництва, порівняно із стаціонарними установками, притаманна вища 

продуктивність, менші затрати праці, менша питома енерго- та металоємність, за умови 

однакової кількості одночасних корово-доїнь [2, 4, 5], що робить їх привабливим 

варіантом для особистих селянських господарств. Але мобільні доїльні установки 

різних фірм-виробників мають відмінності конструкційно-технологічних параметрів 

вакуумної системи, тому є найменш дослідженими щодо впливу на ефективність 

машинного доїння корів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що систематичні коливання 

вакууму в піддійковому просторі доїльних стаканів зумовлюють скорочення надоїв 

молока на 9,2 % та зниження швидкості доїння на 11,8 % [3]. Тому рівень та 

стабільність робочого вакуумметричного тиску у вакуумній мережі вважається однією 

із основних техніко-технологічних характеристик доїльних установок. Щодо 

позитивного впливу на стабільність вакуумметричного тиску раціональних 

конструкційних параметрів вакуумної системи стаціонарних доїльних установок 

відзначається в багатьох роботах [4]. Але, стосовно установок індивідуального доїння 

відсутні будь-які науково-практичні рекомендації відносно геометричних параметрів та 

конструкційних рішень відповідно до техніко-технологічних показників та умов 

експлуатації.  

Тому, виникає потреба у формалізації взаємозв’язку між параметрами 

структурних елементів вакуумної системи та їх впливу на стабільність 

вакуумметричного тиску у вакуумній мережі. 

Мета досліджень спрямована на підвищення енергетичної ефективності 

функціонування виконавчих механізмів мобільної доїльної установки шляхом 

обґрунтування раціональної структурно-функціональної схеми вакуумної системи. 

Завдання дослідження полягає в оцінці впливу структурно-функціональної 

схеми вакуумної системи мобільної доїльної установки на її технологічну та 

енергетичну ефективність. 

Методи досліджень базуються на використанні теорії математичного 

моделювання, основних положень гідрогазодинаміки та вакуумної техніки. 

Результати досліджень. Величина коливання вакуумметричного тиску у вакуум-

проводі, незважаючи на неперервне функціонування вакуумного насоса, відповідно до 

виконаних досліджень, залежить як від геометричних параметрів складових елементів 

так і компонувальної схеми вакуумної системи (рис. 1).  

Дослідженнями встановлено, що за різного компонування (рис. 1) отримуємо 

відмінні значення втрат тиску у вакуум-проводі залежно від режимів функціонування 

мобільної доїльної установки. Величина падіння тиску, за умови стаціонарного потоку 

(∆р1нд) та стабільної роботи пульсатора доїльного апарата (∆р2нд), визначається 

наступним чином: 

1 1 1

2 2 2

;

,

нд н д

нд н д

р р р

р р р

  

  
 

(1) 

де р1н, р2н – вакуумметричний тиск за умови стаціонарного функціонування 

вакуумної мережі та стабільної роботи пульсатора доїльного апарата, за показами 

вакуумметра рн, кПа; 
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р1д, р2д – вакуумметричний тиск за умови стаціонарного функціонування 

вакуумної мережі та стабільної роботи пульсатора доїльного апарата, за показами 

вакуумметра рд, кПа. 

 

 

Рис. 1. Досліджувані схеми компонування елементів вакуумної системи: 

1 – вакуумний насос; 2 – вакуум-провід; 3 – вакуумний регулятор; 4 – вакуумні крани 

доїльних апаратів; 5 – вакуумний балон. 

 

Різниця між знайденими величинами з рівнянь (1) характеризує енергетичну 

недосконалість вакуумної мережі, що проявляється у втратах вакуумметричного тиску 

(∆рк) за умови функціонування виконавчих механізмів мобільної доїльної установки 

(рис. 2): 

1 2 .к нд ндр р р     (2) 

 

 

Рис. 2. Втрати вакуумметричного тиску (∆рк) за різних компонувальних схем. 

Для схеми 1 з одним доїльним апаратом (відповідно до рис. 1) втрати тиску ∆рк=0 

(рис. 2), що вказує на однакову ефективність вакуумної мережі при розглянутих 

режимах роботи. Від’ємне значення величини втрат тиску ∆рк (рис. 2) характеризує 

недостатню конструкційну ефективність компонувальної схеми вакуумної мережі.  

Для кількісної порівняльної оцінки компонувальних схем, виведемо коефіцієнт 

енергетичної та конструкційної ефективності (kк) вакуумної мережі (рис. 3): 
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Рис. 3. Коефіцієнт ефективності (kк) для досліджуваних схем вакуумної системи 

мобільної доїльної установки, за умови вакуумметричного тиску 47 кПа. 

Відповідно до графічних залежностей (рис. 3), лише для компонувальної схеми 4 

коефіцієнт ефективності має значення вище від одиниці (kк=1,067). Найменше значення 

коефіцієнта для компонувальної схеми 2 пояснюється вищими на 5,2–6,5 кПа втратами 

тиску у вакуумній мережі в режимі стабільної роботи пульсатора доїльного апарата. 

Варіанти компонувальних схем 1 (з одним д. а.) та 3 характеризуються однаковою 

ефективністю вакуумної мережі незалежно від режимів роботи. 

 

Висновки. Енергетична та конструкційна ефективність вакуумної мережі з 

тупиковим розміщенням вакуумного балона на 8,4–8,6 % вища відносно 

компонувальної схеми без вакуумного балона, оскільки потребує на 5–6 кПа нижчого 

рівня початкового вакуумметричного тиску живлення. 
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УДК 633.11:632+631.461.73 

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ФУНГІЦИДІВ 

У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

В. А. Мельниченко, к.с.-г.н., Н. В. Грицюк, к.с.-г.н. 

Житомирським національний агроекологічний університет, м. Житомир 

 

Досліджено вплив застосування фунгіцидів хімічного та біологічного походження у 

поєднанні з мінеральними добривами на розвиток борошнистої роси, септоріозу. 

Показано, що сумісне застосування Альто Супер 330 ЕС, к.е., 0,5 л/га з добривами 

зменшило ураженість борошнистою росою на 16,5 %, септоріозу – на 26,8 % 

порівняно з контрольним варіантом. Це забезпечило приріст врожаю пшениці озимої 

0,89 т/га. 

Нарощення виробництва зерна і підвищення ефективності зернового комплексу є 

одним із найважливіших напрямків розвитку сільського господарства України, де 

зернові культури займають понад 15 млн. га ріллі (50 %) у структурі зернових площ. 

Серед них однією із основних та найбільш поширених є пшениця озима. Одержанню 

стабільно високих врожаїв пшениці найчастіше перешкоджають шкідливі хвороби – 

грибні, бактеріальні, вірусні, які поряд із зниженням урожаю, погіршують і його якість. 

Навіть мінімальне ураження хворобами призводить до великих загальних втрат 

урожаю. Тому в інтенсифікації рослинництва важлива роль належить захисту рослин.  

В Україні втрати врожаю від грибних хвороб становлять 12–13 % потенційного 

врожаю, навіть часткове запобігання втратам істотно підвищує продуктивність 

рослинництва. Одними з найнебезпечніших грибних хвороб здатних знизити урожай 

пшениці є борошниста роса та септоріоз. Недобір урожаю від борошнистої роси 

становить 10–15 %, а деколи – 30–35 % [1], від септоріозу листя – 9–55 % [2]. 

Борошниста роса, збудник сумчастий гриб Еrуsiphe graminis DC f. tritici, на 

посівах пшениці озимої з’являється і розвивається ще з осені. Резерватором цього 

патогенну є сходи падалиці. Зимує збудник на посівах пшениці озимої і сходах 

падалиці у формі скупчення грибниці. Разом з грибницею можуть перезимовувати і 

конідії, зберігаючи свою життєздатність. Активний розвиток борошнистої роси 

спостерігається на затінених рослинах і в умовах коротшого періоду освітлення. 

Шкідливість борошнистої роси проявляється, насамперед, у зменшенні асиміляційної 

поверхні листків і руйнуванні хлорофілу та інших пігментів. За сильного ураження 

знижується кущистість, затримується фаза колосіння, гальмується достигання пшениці.  

Септоріоз (збудник Septoria tritici Rob.et Desm.) в Україні ідентифікується 

повсюдно і практично щороку. Хвороба здатна розвиватися на всіх надземних органах 

рослин протягом вегетації. Перші симптоми з’являються на сходах у вигляді бурих 

смуг, пляма або побуріння колеоптеле. У центрі їх містяться пікніди у вигляді дрібних 

чорних крапок. На стеблі уражуються вузли, а на зеленому колосі – луски. Особливо 

сильно хвороба розвивається за вологої погоди і температури повітря 20–25°С. Від 

уражених проростків хвороба поширюється на інші листки, де утворюються бурі плями 

неправильної форми з жовтуватою облямівкою. З часом плями можуть зливатися, а 

листок засихає. Хвороба уражує також колосові луски і насіння. Зерно при цьому може 

мати зморшкувату поверхню і меншу масу або й не відрізнятися від здорового [3].  

У зв’язку з вище сказаним невід’ємною частиною інтегрованого захисту пшениці 

озимої від хвороб є застосування фунгіцидів та біологічних препаратів, дія яких 

спрямована на покращення живлення рослин та посилення захисних сил рослинного 

організму, що в стислі строки забезпечують високу ефективність. Не менш важливим є 

внесення добрив для отримання стабільних урожаїв пшениці та підвищення якості 

зерна. Порушення балансу між елементами живлення негативно позначається не тальки 
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на процесах росту, розвитку і продуктивності рослин, а й на їх фітосанітарному стані. 

Тому метою наших досліджень було вивчення впливу комплексного застосування 

мінеральних добрив та препаратів хімічного та біологічного походження на ураженість 

пшениці озимої борошнистою росою та септоріозом. 

Дослідження проводили у стаціонарному досліді на дослідному полі ЖНАЕУ 

протягом 2014–2015 років. Попередником пшениці озимої була конюшина на зелену 

масу. Сорт – Царівна. Обробіток ґрунту – оранка на глибину 18–20 см. Площа облікової 

ділянки – 50 м² – повторність в досліді триразова; розміщення варіантів на повторенні – 

систематичне.  
Азотні добрива вносили у рядки та підживлення, а калійні та фосфорні – шляхом 

основного внесення перед посівом і в рядки. Обліки хвороб здійснювали за 

загальноприйнятою методикою [4]. 

Результати досліджень. Одними із основних показників, які характеризують 

ефективність сумісного застосування мінеральних добрив і обробки посівів пшениці 

озимої пестицидами та біопрепаратами є ураження рослин хворобами та їх вплив на 

урожайність зерна. Внесення мінеральних добрив та застосування препаратів показало 

значне зменшення ураження рослин борошнистою росою та септоріозом (табл. 1). 

Таблиця 1. Вплив мінеральних добрив та засобів захисту на ураження пшениці озимої 

хворобами (сорт Царівна, дослідне поле ЖНАЕУ, 2014–2015 рр.) 

№ 

з/

п 

Варіанти досліду 

Розвиток хвороби, % 
Технічна 

ефективність, % 

борошни-

ста роса 

септоріо

з 

борошни

-ста роса 

септоріо

з 

1 
Контроль (без добрив і обробки 

препаратами) 
19,7 31,2 - - 

2 
Альто Супер 330 ЕС, к.е., 0,5 

л/га 
5,1 7,0 74,1 77,6 

3 Агат 25–К, 30 г/га 10,6 19,3 46,2 38,1 

4 N100P70K70 20,2 24,8 - - 

5 
Альто Супер 330ЕС, к.е., 0,5 л/га 

+ N100P70K70 
3,2 4,4 83,8 85,9 

6 Агат 25–К, 30 г/га+ N100P70K70 3,9 5,8 80,2 81,4 

 

Результати наших досліджень свідчать, що при застосуванні фунгіциду Альто 

Супер 330 ЕС, к.е., з нормою витрати 0,5 л/га ураження рослин пшениці борошнистою 

росою становило 5,1 %, а септоріозом листя – 7,0 %. При комплексному застосуванні 

даного препарату з мінеральними добривами в дозі N100Р70К70 ураження рослин 

борошнистою росою зменшилося до 3,2 та септоріозом – 4,4 %. 

Після використання для обприскування посіву біологічного препарату Агат 25–К 

з нормою витрати 30 г/га спостерігалося значно більше ураження рослин борошнистою 

росою 10,6 і септоріозом 19,3 % порівняно із використанням фунгіциду. 

Внесення лише одних збалансованих мінеральних добрив у нормі N100P70K70 не 

впливало на розвиток борошнистої роси, проте ураження рослин септоріозом листя 

зменшувалося порівняно із контролем, що пояснюється факультативним паразитизмом 

збудника. 

При цьому найбільшу технічну ефективність у варіантах досліду отримали при 

використання фунгіциду Альто Супер 330 ЕС, к.е., 0,5 л/га у поєднанні з мінеральними 

добривами, яка становила проти борошнистої роси – 83,8 % та септоріозу – 85,9 %. 

Внесення мінеральних добрив та обробка посівів пшениці озимої препаратами 

значно вплинули на урожайність зерна, результати обліку якого на пшениці озимій 
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представлені в таблиці 2.  

Таблиця 2. Вплив мінеральних добрив та засобів захисту рослин на урожайність зерна 

пшениці озимої (сорт Царівна, дослідне поле ЖНАЕУ, 2014–2015 рр.) 

                   НІР05                                               0,020             0,040               

 

Аналіз отриманих даних обліку урожайності зерна свідчать, що в результаті 

комплексного застосування мінеральних добрив та фунгіцидів урожайність зерна 

збільшився від 3,26 до 4,15 т/га. Застосування препарату Агат 25–К, 30 г/га забезпечило 

отримання прибавки на рівні 0,25 т/га. Найвищу прибавку врожаю 0,89 т/га порівняно з 

контролем, ми отримали на варіанті, при внесенні мінеральних добрив та 

застосовуванні хімічного препарату Альто Супер 330ЕС, к.е., 0,5 л/га. Обприскування 

біологічним препаратом Агат 25–К, 30 г/га з повною нормою внесення мінеральних 

добрив N100Р70К70  забезпечило врожайність зерна пшениці 3,9 т/га.  

Таким чином, обприскування посівів пшениці озимої препаратами Альто Супер 

330ЕС, к.е., 0,5 л/га і Агат 25–К, 30 г/га та внесення мінеральних добрив сприяло 

значному зниженню ураження рослин борошнистою росою та септоріозом. 

Застосування мінеральних добрив із фунгіцидом Альто Супер 330ЕС, к.е., 0,5 л/га та 

біопрепаратом Агат 25–К,30 г/га забезпечило приріст врожаю +0,89 та +0,64 т/га 

відповідно. 
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№ 

з/п 
Варіанти досліду 

Урожайність, т/га Приріст 

врожаю, 

т/га 
2014 р. 2015 р. середня 

1 
Контроль (без добрив і обробки 

препаратами) 
2,94 3,58 3,26 - 

2 Альто Супер 330ЕС, к.е., 0,5 л/га 3,39 4,27 3,83 +0,57 

3 Агат 25–К, 30 г/га 3,22 3,81 3,51 +0,25 

4 N100P70K70 3,35 4,00 3,67 +0,41 

5 
Альто Супер 330ЕС, к.е., 0,5 л/га 

+ N100P70K70 
3,87 4,43 4,15 +0,89 

6 Агат 25–К, 30 г/га + N100P70K70 3,43 4,37 3,9 +0,64 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СУМІШІ ВІВСА З 

РЕДЬКОЮ ОЛІЙНОЮ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

В. В. Мойсієнко, д. с.-г. наук, професор, В. З. Панчишин, к. с.-г. наук, асистент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

На основі проведених польових досліджень встановлені енергетичні показники 

вирощування суміші вівса з редькою олійною  залежно від елементів технології 

вирощування. В умовах Житомирського Полісся при внесенні мінеральних добрив у дозі 

N60P60K60 + Rost-концентратсорти редьки олійної Либідь і Журавка у суміші з вівсом 

посівним сорту Житомирський забезпечують у період цвітіння 70,0–78,3 

ГДж/гаобмінної енергії. 

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні та й у світі в цілому проблема 

енергетичної безпеки постійно загострюється. Високі ціни на енергоносії, 

сільськогосподарську техніку, інші матеріально-технічні засоби створили умови 

слабкого ресурсного забезпечення сільського господарства. Виробництво кормової 

продукції в умовах інтенсифікації повинно базуватись на раціональному і ефективному 

використанні матеріальних і трудових ресурсів. Тому в світовій практиці поряд із 

традиційними методами оцінки ефективності виробництва продукції все більшого 

значення набуває метод енергетичної оцінки, який враховує як кількість енергії, 

витраченої на виробництво одиниці продукції, так і кількість акумульованої енергії в 

одиниці сухої речовини. Один із показників, який вказує на окупність витрат сукупної 

енергії, є коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) технології вирощування сумісних 

агрофітоценозів, який визначають шляхом поділу обмінної енергії з одиниці площі на 

витрати сукупної енергії на вирощування сумішей. Технологія вважається ефективною, 

якщо даний коефіцієнт перевищує одиницю. Широке використання однорічних 

сумішок дозволяє зменшити енерговитрати, збільшити економію матеріальних 

ресурсів, сприяє біологізації кормовиробництва і зменшує забруднення довкілля 

продуктами деградації азотних добрив. Виробничий досвід показує, що собівартість 

продукції тваринництва, виробленої в літній період, у півтора-два рази нижча за ту, яку 

вироблено в зимовий період під час стійлового утримання тварин [1,3]. 

Використання різних видів удобрення є досить ефективним агротехнічним 

заходом для підвищення кормової продуктивності сільськогосподарських культур. 

Однак, останнім часом виробництво мінеральних добрив стало енергоємним та 

дорогим процесом, що спричинило різке скорочення їх використання. Одним з 

альтернативних методів заміни традиційних мінеральних добрив є використання рідких 

комплексних добрив на хелатній основі [2].   

Однією з культур, яка може забезпечити високу енергетичну ефективність при 

вирощуванні є редька олійна. Цінність її характеризується рядом позитивних 

особливостей: скоростиглістю, високим коефіцієнтом розмноження, механізацією всіх 

процесів вирощування.  Дає високі врожаї за різних строків сівби – з ранньої весни до 

другої половини серпня. Вирощують її як у чистих, так і в змішаних посівах, урожай 

зеленої маси сумішки редьки з вівсом досягає 500–700 ц/га. Вегетаційний період за 

весняної  сівби близько 60 днів, за літніх проміжних посівів – на 15–20 днів коротший. 

Для отримання більш збалансованого корму редьку олійну слід збирати у фазі цвітіння, 

а для позитивної динаміки щодо приросту вегетативної маси збирання можна 

зміщувати на початок плодоношення редьки олійної  [4,5]. 

Метою наших дослідженьбуло дати біоенергетичну оцінку ефективності 

технологій вирощування сумісних посівів вівса з редькою олійною. 

Методика досліджень. Наукові дослідження проводили на дослідному полі 
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Житомир – 2017 

Житомирського національного агроекологічного університету, с. Горбаша 

Черняхівського району Житомирської області впродовж 2011-2013 рр. 

Схема досліду: Фактор А: сорти редьки олійної (Либідь, Журавка) у сумішці з 

вівсом сорту Житомирський; Фактор Б: варіанти з удобренням: без добрив (контроль); 

P60K60; N30P60K60; N60P60K60; N60P60K60 + РКД (Rost- концентрат: N5P5K5 + S+ Mg+ Fe+ 

Cu +Mn+ B +Zn +Mo +Co); Фактор В: фази збирання – бутонізація, цвітіння. 

Ґрунт дослідного поля ясно-сірий лісовий легкосуглинковий. Вміст гумусу 

низький – 1,08–1,20%. Вміст азоту, що легко гідролізується, становив 79,2–84,0 мг/кг 

ґрунту, рухомого фосфору  і обмінного калію – відповідно 258–320 і 90–110 мг/кг 

ґрунту; pHKCl – 4,97–5,06; гідролітична кислотність – 1,94–2,02 мг-екв/100 г ґрунту. 

Сума увібраних основ становила 10,0–11,0 мг/100 г ґрунту.  

Площа посівної ділянки в дослідах – 43,2 м
2
(3,6×12 м), облікової – 26 м

2
 

(2,6×10 м). Повторність – чотириразова. Розміщення ділянок –  

систематичне.Мінеральні добрива вносили у формі аміачної селітри (34,4 %), 

суперфосфату подвійного (40,5 %) та хлористого калію (60,0 %) згідно схеми досліду. 

Rost-концентрат вносили у фазах вегетації редьки олійної – сходи, 5–6 листків, 

бутонізація. Норма внесення – 3л/га за три обприскування. 

Результати досліджень.На основі проведених розрахунків встановлені 

енергетичні показники вирощування суміші вівса з редькою олійною залежно від 

досліджуваних факторів. Вихід валової енергії під час бутонізації на контрольних 

ділянках склав 29,5–32,2 ГДж/га, а на удобрених 33,2–59,1 ГДж/га.Під час цвітіння 

редьки олійної вихід валової енергії становив 51,6–57,1 ГДж/га та 66,8–145,7 ГДж/га 

відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1. Енергетична ефективність вирощування вівса посівного з редькою олійною 

залежно від елементів технології вирощування,середнє за 2011-2013 рр. 
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без добрив 

(контроль) 

бутонізація 6,4 32,3 18,0 3,64 4,38 5,0 2,8 25,9 

цвітіння 7,6 57,1 30,5 2,41 3,17 7,5 4,0 49,5 

P60K60 
бутонізація 8,5 36,1 20,1 4,30 5,15 4,2 2,4 27,6 

цвітіння 10,2 67,5 36,1 2,75 3,60 6,6 3,5 57,3 

N30P60K60 
бутонізація 13,0 47,1 26,3 5,03 6,00 3,6 2,0 34,2 

цвітіння 15,4 90,3 48,3 3,11 4,05 5,9 3,1 74,9 

N60P60K60 
бутонізація 16,4 52,5 29,3 5,72 6,79 3,2 1,8 36,1 

цвітіння 22,1 130,5 70,0 3,08 4,01 5,9 3,2 108,5 

N60P60K60 

+РКД 

бутонізація 18,2 59,1 33,1 5,61 6,64 3,3 1,8 41,0 

цвітіння 24,3 145,7 78,3 3,04 3,94 6,0 3,2 121,4 

Ж
у

р
ав

к
а 

без добрив 

(контроль) 

бутонізація 6,1 29,5 16,3 3,77 4,62 4,8 2,7 23,4 

цвітіння 7,2 51,6 27,4 2,54 3,39 7,1 3,8 44,4 

P60K60 
бутонізація 8,2 33,2 18,5 4,51 5,48 4,0 2,2 25,0 

цвітіння 10,4 66,8 35,6 2,81 3,73 6,4 3,4 56,4 

N30P60K60 
бутонізація 12,4 42,0 23,4 5,38 6,50 3,4 1,9 29,6 

цвітіння 16,4 97,3 52,0 3,06 4,05 5,9 3,2 80,9 

N60P60K60 
бутонізація 15,9 47,5 26,5 6,12 7,37 3,0 1,7 31,6 

цвітіння 21,5 120,6 64,5 3,24 4,26 5,6 3,0 99,1 

N60P60K60 

+РКД 

бутонізація 17,6 54,5 30,5 5,90 7,08 3,1 1,7 36,9 

цвітіння 23,2 130,5 70,0 3,23 4,23 5,6 3,0 107,3 
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Встановлено, що суміш з сортом Либідь забезпечила більший приріст валової 

енергії порівняно з сортом Журавка. Так, незалежно від удобрення під час збирання у 

фазі бутонізації різниця у виході валової енергії між сортами склала 2,7–4,5 ГДж/га, а у 

фазі цвітіння редьки олійної – 5,5–15,2 ГДж/га. При цьому енергетичний коефіцієнт у 

суміші з сортом Либідь коливався в межах 3,2–7,5, тоді як з сортом Журавка – 3,1–7,1. 

Внесення добрив сприяло збільшенню виходу обмінної енергії. Найбільший 

показник відмічений на варіанті удобрення N60Р60К60 + РКД –70,0–78,3 ГДж/га, тоді як 

на контрольному варіанті удобрення лише 27,4–30,5 ГДж/га під час збирання у фазі 

цвітіння редьки олійної. 

Затрати енергії на виробництво 1 кг кормових одиниць були вищими на 

удобрених ділянках. Так, встановлено, що енергоємність 1 кг кормових одиниць при 

внесенні фосфорно-калійних добрив коливалася в межах 3,60–5,48 МДж, а на варіанті 

удобрення N60Р60К60 + РКД – 3,94–7,08 МДж, тоді як на контролі лише 3,17–4,62 МДж . 

При збиранні сумішей у більш пізні строки підвищувався і енергетичний 

коефіцієнт. Так, під час збирання у фазі бутонізації він становив 3,1–5,0, а під час 

цвітіння редьки олійної – 5,6–7,5 незалежно від удобрення та сорту капустяного 

компоненту. 

Найбільший приріст валової енергії відмічений на варіанті з внесенням органо-

мінеральних добрив у суміші з сортом Либідь – 108,5 ГДж/га, що на 1,2 ГДж/га більше, 

ніж у суміші з сортом Журавка. 

За результатами досліджень встановлена урожайність сумішки вівса з редькою 

олійною залежно від елементів  технології вирощування. Вихід зеленої маси незалежно 

від сорту та удобрення склав 10,3–21,2 т/га у фазі бутонізації та 12,8–36,4 т/га у фазі 

цвітіння редьки олійної. Найбільший показник виходу зеленої маси відмічений на 

варіанті удобрення з використанням позакореневого підживлення – 32,5–36,4 т/га 

незалежно від сорту у фазі цвітіння редьки олійної. Суміш з сортом Либідь забезпечила 

більшу урожайність порівняно з сортом Журавка. При цьому, якщо на контролі різниця 

склала 1,0 т/га, то на варіанті удобрення N60P60K60 + РКД –3,9 т/га. 

Висновки. В агроекологічних умовах світло-сірих лісових ґрунтів 

Житомирського  Полісся суміш вівса з редькою олійною забезпечила в середньому за 

роки досліджень у період цвітіння незалежно від удобрення 12,8–36,4 т/га зеленої маси.  

Більш продуктивним у суміші був сорт редьки Либідь, який забезпечив вихід зеленої 

маси на рівні 36,4 т/га. 

Внесення мінеральних добрив значно сприяє збільшенню виходу обмінної енергії. 

Найбільший її вихідбув при внесенні повного мінерального удобрення у дозі N60P60K60 

та  Rost-концентрат, які містять N5P5K5 + S+ Mg + Fe + Cu + Mn + B +Zn +Mo + Co – 

70,0–78,3 ГДж/га. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОГАЗОВИХ  

УСТАНОВОК 

Ю. Л. Новосилецький, викладач вищої категорії 

Житомирський агротехнічний коледж 

 

У статтіі увага приділяється енергетичному розрахунку біогазової установки, 

створення екологічно чистих технологій переробки органічних відходів, визначено 

параметри контролю, проведення дослідженняня стуктури біогазової установк які є 

основою виробництва біологічного газу, проаналізовано основні параметри контролю 

процесу виробництва біогазу, дана оцінка роботи біогазової установки у варіаціях в 

декількох режимах при роботі системі атоматизованого контролю температури у 

реакторі. По такій технології можуть використовуватися різні відходи 

сільськогосподарських культур. Також для переробки і отримання газу можуть 

застововуватись відходи будь-яких інших виробництв харчової промисловості. 

Авторами конкретизовано технології  установки, методи впровадження. 

Вступ. Зменшення споживання не відновлювальних джерел тепло-електроенергії, 

збереженню екології і економному витрачанню ресурсів, є надзвичайно важливим 

питанням сьогодення. Розвиток біогазових та когенераційних установок на сучасному 

етапі має ряд особливостей, які полягають в інтенсивному підвищенні технологічних 

вимог до керування біогазовими та когенераційними установками. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над проблемами виробництва і 

споживання біогазу працює низка зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких D. 

Deublein, A. Steinhauser, N. Board, D. House, Г. М. Калетнік, В. О. Дубровін, М. О. 

Корчемний, Г. Г. Гелетуха, Ю. В. Кернасюк, М. О. Корчемний, М. Кобець та інші. 

Більшість авторів роблять акцент або на технічних сторонах процесу отримання 

біогазу, або на зарубіжному досвіді, тому необхідним є обґрунтування технологічних 

аспектів біогазового виробництва в Україні.  

Постановка завдання. Біогаз – це газ, який виробляється із органічних відходів 

(відходів їжі, тваринництва) з допомогою бактерій і має склад, подібний до природного 

газу: до 98% метану, а також сірководень, вуглекислий газ, воду тощо.[2]. Застосування 

біогазових установок дозволяє вирішити проблеми екологічного, енергетичного та 

агрохімічного характеру, а тому є базовою основою для створення екологічно чистих 

технологій переробки органічних відходів. Дуже часто через зношеність обладнання 

існуючих електромереж ускладнено підключення нових промислових споживачів, а 

іноді й просто економічно недоцільно (у разі великого віддалення споживача від ЛЕП). 

У результаті застосування автономних енергоджерел із комбінованим виробництвом 

електричної і теплової енергії  забезпечується певний енергетичний резерв в 

централізованій системі [1]. 

Метою даної статті дослідження різних типів біогазових установок з метою 

визначення потужності установок та їх автоматизації, виявлення особливостей 

функціонування  установок, особливостей їх регулювання для вироблення необхідної 

кількості енергії. 

Основна частина. Біогаз - це газ, що складається приблизно з 60% метану (CH4) і 

40% вуглекислого газу (CO2). Синонімами для біогазу є такі слова, як каналізаційний 

газ, шахтний газ і болотяний газ, газ-метан. Різні види мікроорганізмів метаболізують 

вуглець з органічних субстратів в безкисневих умовах (анаеробний).  

Для виробництва біологічного газу можуть використовуватися різні відходи 

сільськогосподарських культур, гній велико- і дрібно-рогатої худоби, трава, пташиний 

послід, відходи, отримані із забійних цехів і виробництв рибної промисловості. Також 
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для переробки і отримання газу годяться відходи будь-яких інших виробництв харчової 

промисловості, а окрім цього в хід йдуть водорості, з яких можливо отримувати досить 

велику кількість кубометрів газу на виході. Окрім цього вирощуються спеціальні 

енергетичні культури, такі як сільфій і силосна кукурудза. 

Як відомо, ферментація гною відбувається в анаеробних (безкисневих) умовах 

при температурі 330 
0
С. Загальна тривалість ферментації, що забезпечує знезараження 

гною, не менше 15 діб. Вихід біогазу складає 0,24 м
3
/кг. Для анаеробної ферментації 

можна використовувати як звичайний, так і рідкий гній, який після попередньої 

очистки подають до біореактора [3]. 

Вихід газу складає приблизно від 0,2 до 0,4 м
3
 на 1 кг сухого матеріалу біомаси 

при нормальних умовах, а також при витраті 5 кг сухої біомаси на 1 м
3
 води. На рис.1 

приведені основні типи БГУ, які економічно доцільно впровадити в експлуатацію  [4]. 

 

 

Рис. 1. Типи БГУ для господарств з вирощування ВРХ. 

З метою обґрунтування параметрів БГУ, були проведені технічні розрахунки 

установок відповідно до групи за кількістю голів тварин. 

Вихід гною в перерахунку на суху речовину за добу визначають за формулою: 

0,гнm n m 
 

(1) 

де,    m0 – вихід сухого гною на одну тварину за добу [5]; 

n – кількість худоби, гол. 

Тоді вихід гною для трьох груп ВРХ (див. рис. 1) буде складати: 

250 2 500 ;гнВРХІm кг   550 2 1100 ;гнВРХІІm кг  

700 2 1400 ;гнВРХІІІm кг    

 

Об’єм рідкої гнійної маси: 

гн
гн

гн

m
V




 

(2) 

де,      pгн  – щільність сухого гною, розподіленого в гнійній масі, кг/м
3
, pгн =50 

кг/м
3
. 

3500
10

50
гнВРХIV м  , 

31100
22

50
гнВРХIIV м  ,

31400
28

50
гнВРХIIIV м 

 

 

Розрахунковий об’єм біогазогенератора при безперервній технології виробництва 

біогазу дорівнює: 
I

г г гV t V   (3) 

де,     t г  – час перебування чергової порції гнійної маси в біореакторі складає від 

12 до 30 діб [5]. 
315 10 150 ;I

гВРХIV м   315 22 330 ;I

гВРХIIV м   315 28 420 ;I

гВРХIIIV м    

Згідно реальних умов господарства прийнято безперервну технологію 

виробництва біогазу. Добову продуктивність БГУ визначають за рівнянням: 

1БГУ гнV С m   (4) 

де,    С
1
 – вихід біогазу з 1 кг сухої маси. Для ВРХ С1=0,2 м

3
/кг [4]; 

       mгн – кількість сухого гною в реакторі, кг. 
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30,2 500 100БГУВРХIV м   30,2 500БГУВРХIV м  ;
30,2 1100 220 ;БГУВРХIIV м    

30,2 1400 280БГУВРХIV м    

 

Розрахункова теплота згоряння біогазу визначається за рівнянням: 

м м БГУЕ Н f V   (5) 

де,   Нм – питома теплота згоряння метану, 28 МДж/м
3
 [5]; 

       fм – частка метану в біогазі, для ВРХ fм = 0,6 [5]. 

28 0,6 100 1680 ;ВРХIЕ МДж   28 0,6 220 3696 ;ВРХIIЕ МДж    

28 0,6 280 4704 ;ВРХIIIЕ МДж    

 

Необхідна кількість теплоти для підігрівання біомаси в холодну пору року (15 
0
С) 

до оптимальної температури (33 
0
С) визначається за рівнянням: 

2 0 1(t )
,гнm С t

Q


 
  

(6) 

де,   mгн – вага гнійної маси в реакторі, кг; 

       η – ККД БГУ, η = 0,82 [5]. 

,гн гн гнm V    (7) 

де,  Vгн – об’єм гнійної маси, м
3
; 

     pгн  – густина гнійної маси (приймають pгн=1000 кг/м
3
) [4]. 

 
4 310 10 4,19 (35 15) 10

91,97 ;
0,82

ВРХIQ МДж
    

   

4 322 10 4,19 (35 15) 10
122,15 ;

0,82
ВРХIIQ МДж

    
   

4 328 10 4,19 (35 15) 10
257,5 ;

0,82
ВРХIIIQ МДж

    
   

Споживана електрична енергія для розігрівання реактора протягом 4 годин 

становить у першому варіанті 25,5 кВт·год., у другому 33,9 кВт·год. Та третьому 71,5 

кВт·год. 

Розрахункова потужність електричних нагрівачів на протязі чотирьох годин 

роботи становить: 

;
Q

P
t

  
(8) 

1

25,5
5,6 ;

4
P кВт 

33,9
8,5 ;

4
IIP кВт 

71,5
17,9 ;

4
IIIP кВт   

Відповідно до розрахунків прийнято модуль з двома БГУ. Модуль складається з 

реактору об'ємом 300 м
3
 з механізованим перемішуванням, автоматичною підтримкою 

заданої температури та електростанції на біогазі [5].Як свідчить проведений аналіз 

технологічного процесу, система автоматики, якою оснащена лінія з отримання біогазу 

– має ряд недоліків [1,5]. З метою усунення недоліків було запропоновано 

удосконалення системи автоматизації БГУ яка має такий вигляд. На рис. 2 

представлено структурну схему автоматизованого контролю температури у реакторі. 

Вона може бути у варіації в декількох режимах: «нагрів»,«контроль», «якість».  
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Рис. 2. Структурна схема системи при виробництві біогазу. 

Висновок. Метанове зброджування гною є складовою багатоступеневого 

процесу отримання біогазу. Ефективність отримання максимального обсягу біогазу 

залежать від температури, стабільності протікання процесу та інших факторів. 

Визначено, що біогазові установки з об’ємом реакторів до 25 м
3 

мають 

негативний енергетичний баланс. Установки з об’ємом біореактора більш ніж 100 

м
3 

з витримкою технології зброджування дають енергетичний ефект. Відповідно до 

розрахунків, для ферм ВРХ на 500…600 голів прийнята установка з біореактором 

об’ємом  300 м
3
. 

Використання автоматизованого контролю параметрів процесу отримання 

біогазу (температура, тиск, час та ін.) забезпечують максимальний виробіток біогазу. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА ВІД 

КРАТНОСТІ ПЕРЕМІШУВАННЯ 

М. Ю. Павленко, кандидат технічних наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Приведено результати експериментальних досліджень щодо впливу кратності 

перемішування на якісні показники дизельного біопалива при використанні 

циркуляційного перемішування компонентів суміші. 

Постановка проблеми. На даний час найбільш ефективною технологією 

виробництва дизельного біопалива на основі рослинних олійє технологія з 

використанням метилового спирту та лужних каталізаторів у заданих 

пропорціях[3].Така технологія не потребує складного обладнання, що в свою чергу 

позитивно відображається на вартостівиробленого дизельного біопалива. 

Удосконалення обладнання для виробництва дизельного біопалива на основі 

рослинних олійнеможливе без виконання оцінки впливу основних режимних і 

технологічних параметрів обладнання на якість отриманого біопалива. 

На даний час експериментально досліджено вплив параметрів процесу 

естерифікації на якісні показники дизельного біопалива, отриманого з ріпакової олії[1]. 

Експериментально встановлено вплив седиментації та концентрації реагентів на якість 

дизельного біопалива з використанням механічного перемішування [2]. 

Однак, дані щодовпливу кратності перемішування на якісні показники дизельного 

біопалива при використанні циркуляційного перемішування компонентів суміші 

відсутні, тому виникає необхідність проведення відповідних експериментальних 

досліджень. 

Мета досліджень – встановитивплив кратності перемішування на якісні 

показники дизельного біопалива при використанні циркуляційного перемішування 

компонентів суміші. 

Матеріали та методика досліджень. Для проведення експериментальних 

досліджень було використано циркуляційну установку для виробництва дизельного 

біопалива (рис. 1), у якій фіксованою була частота обертання гідростанції на рівні 200 

об./хв. 

Час перемішування суміші становив від 34,5 до 138 с (34,5 с – 1 кратне 

перемішування, 51,75 с – 1,5 кратне, 69 с – 2 кратне, 103,5 с– 3 кратне і 138 с – 4 

кратне). Час відстоювання отриманого дизельного біопалива становив від 1 до 21 діб з 

фіксацією кінематичної в’язкості та температури спалаху через 24, 240 та 504 год. 

Дослідження проводилися в науково-дослідній лабораторії технічних та 

біоенергетичних систем природокористування. 

Результати досліджень. У результаті проведення експериментальних досліджень 

були отримані наступні дані, які наведені в таблиці 1. 
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1 – циркуляційний реактор; 2 – дискова форсунка; 3 – рама; 4 – електродвигун; 5 – 

муфта; 6 – оптичний тахометр;7 – шестеренчастий насос; 8 – частотний перетворювач; 

9 – аналізатор параметрів мережі; 10 – джерело живлення 

Рис. 1. Схема експериментальної установки для виробництва дизельного біопалива 

 

Таблиця 1. Залежність кількісного виходу дизельного біопалива від кратності 

перемішування 

Технологічні параметри 
Кратність перемішування 

1 1,5 2 3 4 

Число обертів насоса, об./хв. 200 

Час перемішування, с 34,5 51,75 69 103,5 138 

Об'єм олії, мл 1000 

Об'єм метилату калію, мл 150 

Вихід дизельного біопалива, % 94,6 94,5 95 95 94 

Вихід гліцеринового осаду, % 16,09 15,65 15,65 16,09 16,96 

Час розділення суміші, хв. 50 45 44 41 38 

Кінематична в'язкість, мм
2
/с 4,86 4,66 4,65 4,63 4,62 

Температура спалаху, 
о
С 136 138 139 140 142 

 

Було встановлено, що при збільшенні кратності перемішування, час розділення 

суміші зменшується, що пояснюється більш повним проходженням процесу 

естерифікації. Кількісний вихід дизельного біопалива при зміні кратності 

перемішування залишався практично незмінним і знаходився в межах від 94 до 95% 

(середнє значення становило 94,62%). 

Аналіз впливу кратності перемішування на кінематичну в’язкість дизельного 

біопалива (рис. 2) показав, що зі збільшенням кратності перемішування кінематична 

в’язкість зменшується. 

Мінімальне значення кінематичної в’язкості досягається при 4 кратному 

перемішуванні суміші і становить 4,62 мм
2
/с. Хоча всі отримані показники 

відповідають вимогам ДСТУ 6081:2009, адже мають значення менше 5 мм
2
/с. 

Встановлено також, що зі збільшенням часу відстоювання від 24 до 168 год. з 

відкритим доступом повітря, температура спалаху поступово збільшується (рис. 3), при 

часі відстоювання від 168 до 288 год. зростає пропорційно часу, а при часі 

відстоювання від 288 до 384 год. ріст температура спалаху з відкритим доступом 

повітря сповільнюється. Температура спалаху дизельного біопалива відповідає вимогам 

ДСТУ 6081:2009, а саме 120
о
С, при часі відстоювання з відкритим доступом повітря 
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більше 308 год. При цьому кратність перемішування практично не впливає на значення 

температури спалаху, оскільки при відстоюванні упродовж 504 год. та зміні кратності 

перемішування від 1 до 4, температура спалаху знаходилася в межах від 136 до 142
о
С 

(середнє значення становило 139
о
С). 

 

Рис. 2. Вплив кратності перемішування та часу відстоювання з доступом повітря на 

кінематичну в’язкість дизельного біопалива 

При відстоюванні без доступу повітря температура спалаху дизельного біопалива 

не досягає нормативних значень згідно ДСТУ 6081:2009. 

 

 

Рис. 3. Вплив часу відстоювання з доступом повітря на температуру спалаху 

дизельного біопалива 

За результатами експерименту отримано рівняння регресії у вигляді поліному 

третього порядку, яке пов'язує температура спалаху дизельного біопалива з часом 

відстоювання з відкритим доступом повітря і має наступний вигляд: 

ТС = – 4E-06τ
3
 + 0,0029τ

2
 – 0,1996τ + 33,956 

де ТС – температура спалаху, 
о
С; τ – час відстоювання з відкритим доступом 

повітря, год. 

Висновки 
Таким чином, експериментально встановлено, щократність перемішування не 

впливає на кількісний вихід дизельного біопалива та його температуру спалаху, яка 

залежить лише від часу відстоювання з доступом повітря. Кінематична в’язкість 

дизельного біопалива зменшується при збільшенні кратності перемішування та часу 

відстоювання з доступом повітря, однак в межах значень кратності перемішування від 
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1 до 4, значення кінематичної в’язкості дизельного біопалива не виходить за межі 

нормативних значень. 
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ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ В ГРУНТОВОМУ ПОКРИВІ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р. П. Паламарчук, Ф. О. Вишневський, Б. Є. Дрозд, А. В. Протасевич 

Житомирська філія державної установи „Інститут охорони ґрунтів України“ 

 

У результаті досліджень встановлено, що вміст гумусу в ґрунтовому покриві орних 

земель Бердичівського району Житомирської області незалежно від їх типу та 

гранулометричного складу в 2012 році порівняно з 1970 роком знизився. Величина його 

зниження в розрізі генетичних груп ґрунтів варіювала від 7,4 до 22,6 %, а в розрізі 

гранулометричного складу − від 8,7 до 28,6 % в відносному значенні до початкового 

його вмісту. Загальні запаси гумусу зменшились на 8,9 т/га. 

Постановка проблеми. Одним із приорітетів в сільськогосподарському 

виробництві є забезпечення охорони ґрунтів та утримання їх родючості в належному 

стані [1, 2, 3]. 

Головною складовою родючості ґрунтів є вміст в ньому гумусу, що вимагає 

вирішення проблеми відтворення та збільшення його запасів. 

Актуальність питання відтворення гумусу зростає через недостатню компенсацію 

мінералізованих втрат органічної речовини і необхідністю відтворення ґрунтової 

родючості – найважливішої умови інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

[4, 5]. 

Метою досліджень було проведення агрохімічного обстеження орних земель 

Бердичівського району Житомирської області на протязі 1970 − 2012 рр. 

Завданням досліджень було виявлення закономірностей змін вмісту гумусу в 

основних генетичних групах ґрунтів орних земель досліджуваного району та його 

динаміка.  

Дослідження проводились польовими, порівняльно - екологічними та 

лабораторними методами. 

В ґрунтових зразках гумус визначався по методу Тюріна в акредитованих 

лабораторіях Житомирської філії державної установи „Інститут охорони ґрунтів 
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України“.  

Результати досліджень. Як свідчать дані агрохімічних обстежень за період 1970 

року вміст гумусу в 0 – 25 см шарі ґрунтів орних земель досліджуваного району в 

розрізі генетичних груп ґрунтів варіював від 1,37 до 4,04 %, а його середньозважена 

величина становила 2,58 %. Найнижчий вміст гумусу зафіксовано в дерново-

підзолистих – 1,37 %, найвищий − в дернових ґрунтах – 4,04 %. За кількісною 

величиною індексу показника вмісту гумусу генетичні групи ґрунтів розташувались у 

наступний зростаючий ряд: дерново-підзолисті > ясно - сірі і сірі опідзолені > темно - 

сірі і чорноземи опідзолені > чорноземи типові > лучно - чорноземні > лучні > дернові. 

За той же період встановлено, що показник вмісту гумусу в 0 – 25 см шарі ґрунтів 

орних земель досліджуваного району в розрізі ґрунтів за їх гранулометричним складом 

варіював від 1,12 до 3,11 %. Найнижчий його показник виявлено в глинисто-піщаних − 

1,12 %, найвищий – в середньосуглинкових ґрунтах – 3,11 %. За кількісною величиною 

індексу показника вмісту гумусу ґрунти за їх гранулометричним складом 

розташувались у наступний зростаючий ряд: глинисто - піщані > супіщані > 

легкосуглинкові > середньосуглинкові. 

Результати послідуючих турів дослідження агроекологічного стану орних земель 

досліджуваного району свідчать, що вміст гумусу в усіх генетичних групах ґрунтів до 

2002 року мав постійну тенденцію до зниження. 

В 2012 року вміст гумусу в ясно - сірих і сірих опідзолених, темно - сірих і 

чорноземах опідзолених, чорноземах типових та лучних ґрунтах зменшився від 0,01 до 

0,02 %, а в дерново - підзолистих та дернових ґрунтах залишився на рівні 2002 року. В 

тому ж періоді вміст гумусу в лучно - чорноземних ґрунтах збільшився на 0,05 %.  

Середньозважений показник вмісту гумусу в 2012 р. відповідно до 1970 р. 

зменшився на 0,29 % або 8,4 відсотки до початкового його вмісту. Найбільше зниження 

вмісту гумусу в абсолютному значенні зафіксовано в дерново - підзолистих та ясно - 

сірих і сірих опідзолених ґрунтах – на 0,30 %, а в відносному значенні − в дерново - 

підзолистих ґрунтах – на 22,6 % до початкового його вмісту. Найменше зниження 

вмісту гумусу, як в абсолютному, так і в відносному значенні, зафіксовано в лучно - 

чорноземних грунтах відповідно на 0,17 % та на 5,2 % до початкового його вмісту.  

За цей же період в даному районі в грунтовому покриві орних земель за їх 

гранулометричним складом спостерігалось також постійне зниження в них вмісту 

гумусу. Найбільше зниження вмісту гумусу в абсолютному значенні виявлено в 

глинисто-піщаних ґрунтах – на 0,32 %, найменше – в середньосуглинкових – на 0,27 % 

до початкового його вмісту. В відносному значенні найбільше зниження вмісту гумусу 

зафіксовано також в глинисто - піщаних ґрунтах – на 28,6 %, а найменше – в 

середньосуглинкових грунтах – на 8,7 % до початкового його вмісту. 

В процесі сільськогосподарського використання орних земель має місце 

тенденція до збільшення площ ґрунтів орних земель з дуже низьким, низьким і 

середнім та зменшення з підвищеним вмістом гумусу. За даними 1970 року обстеження 

площі ґрунтів угідь з дуже низьким вмістом гумусу займали 1,2 %, з низьким − 32,5 %, 

з середнім − 25,5 %, з підвищеним − 38,6 % та  високим – 2,2 % обстежених земель. В 

останньому періоді обстеження (2012 р.) площі ґрунтів орних земель з дуже низьким, 

низьким та середнім вмістом гумусу збільшились відповідно на 4,3; 0,6 та 4,5 %, а з 

підвищеним зменшились відповідно на  7,2 % обстежених земель. Площ ґрунтів з 

високим вмістом гумусу не виявлено.  

Одночасно із зниженням середньозваженого показника вмісту гумусу в ґрунтах 

орних земель відбулося зменшення його запасів. За період з 1970 р. по 2012 р. загальні 

запаси гумусу по досліджуваному районі зменшились на 8,9 т/га. 

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що вміст гумусу в 

усіх генетичних групах ґрунтів орних земель Бердичівського району, за винятком 2012 

року, мав постійну тенденцію до зниження. Середньозважений показник вмісту гумусу 
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за досліджуваний період зменшився на 0,29 % в абсолютному значенні або 11,2 % в 

відносному значенні до початкового його вмісту. 

За гранулометричним складом, за винятком 2012 року, спостерігалось також 

постійне зниження вмісту гумусу. При цьому прослідковується тенденція, що орні 

землі ґрунтів з більш легшим гранулометричним складом зазнають більшого зниження 

в них вмісту гумусу.  

Одночасно із зниженням середньозваженого показника вмісту гумусу в грунтах 

орних земель відбулося зменшення його середньозважених запасів до 69,8 т/га. 
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У роботі розглянуто питання можливості удосконалення системи керування 

сілськогосподарською технікою, що призначена для проведення польових робіт, шляхом 

комплексного використання інформації супутниковоїнавігаційної системи і 

інерціальної системи. 

Постановка проблеми. Одним з базових елементів ресурсозберігаючих 

технологій у сільському господарстві є "точне землеробство". Точне землеробство ‒ це 

керування продуктивністю посівів з урахуванням внутрішньо-польової варіабельності 

середовища існування рослин. Умовно говорячи, це оптимальне керування для кожного 

квадратного метра поля. Метою такого керування є одержання максимального 

прибутку за умови оптимізації сільськогосподарського виробництва, економії 

господарських і природних ресурсів. З огляду на це для організації "точного 

землеробства"  висуваються  наступні  завдання: 

− моніторинг і контроль  звикористаннямГНСС (Глобальних Навігаційних 
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Супутникових Систем (GPS/ГЛОНАСС)); 

− автоматизація процесів водіння техніки при проведенні технологічних операцій; 

− автоматичний моніторинг урожайності й складання карт урожайності полів; 

− складання ґрунтових карт господарств;  

− можливість вносити строго певну кількість добрив і насіння на різні ділянки поля; 

− накопичення і зберігання даних, що дозволить відслідковувати динаміку процесів;  

− відстеження зміни стану полів і посівів на різних ділянках, що дозволяє визначити 

послідовності їх обробки; 

− багатофакторний аналіз і візуалізація зібраних даних. 

Отже, "точне землеробство" містить у собі безліч елементів і напрямків 

досліджень, тому ми прагнули розглянути можливість удосконалення 

агротехнологічних операцій сучасного "точного землеробства". Зокрема, розглядається 

можливість удосконалення системикерування сілськогосподарською технікою, що 

призначена для проведення польових робіт з точністю водіння до 20 см між рядками. 

Система дозволяє працювати в полі вночі так само ефективно, як і вдень.Для реалізації 

технології "точного землеробства" необхідні сучасна сільськогосподарська техніка, яка  

керується  бортовою ЕОМ і має прилади точного позиціонування на місцевості (GPS-

приймачі). 
Однак у деяких ситуаціях проведеннявимірів з використанням ГНСС утруднене, 

або не забезпечує достатньої точності (погані погодні умови, проведення кінематичних 

вимірів у лісистій або гористій місцевості та ін.). 

Мета. Розв'язати проблему підвищення надійності і точності визначення 

координат рухомих об’єктів можливо комплексуванням супутникових і інерціальних 

технологій. Це порівняно новий і  наукомісткий сегмент в областіглобального 

позиціювання, що динамічнорозбудовується. Головною особливістю даного способу 

вимірівєвключення до складу навігаційного обладнанняінерціальних навігаційних 

систем.Інерціальний блок з певною дискретністю одержує від приймачаГНСС 

інформацію про позиціонування, на основі якої будує траєкторію руху 

використовуючивиміри власних навігаційних датчиків. 

Завдання досліджень.Проаналізувати можливості спрощення оптимальних 

алгоритмів оцінювання стану динамічних систем з урахуванням специфіки завдань 

обробки навігаційної інформації при керуванні сільськогосподарською технікою. 

Методика досліджень. Використання теоретичних основ синтезу 

субоптимальних алгоритмів з гарантованою якістю оцінювання стану динамічної 

системи.  

Результати досліджень.Коли супутниковий сигнал пропадає, інерціальна 

система продовжує будувати траєкторію руху, ґрунтуючись тільки на своїх даних.  

В основі роботи інерціальних навігаційних систем (ІНС) лежить метод 

автономного  обчислення шляху. Суть його полягає в  інтегруванні сигналів  

вимірювачів швидкості або прискорення, осі чутливості яких утримуються в заданій 

системі координат. Інтеграли швидкості відповідають прирісту   шляху, інтеграли 

прискорення відповідають прирісту швидкості. Якщо додати значення приростів  до 

початкових значень шляху або швидкості, можна одержати поточні значення 

пройденого шляху і швидкості. У системах, де первинними вимірювачами є 

акселерометри, для одержання швидкості  сигнал акселерометра інтегрують один раз, а 

для одержання пройденого шляху цей інтеграл (швидкість) інтегрують другий 

раз.Обчислюючи проекції пройденого шляху на осі вибраної системи координат, 

визначають координати рухомого  об'єкта. 

Обладнання ІНС, що реалізує метод обчислення  шляху, можнапроілюструвати 

узагальненою схемою, наведеною на рис.1.  

У бесплатформенихінерціальних системах (БІНС) замість гіростабілізованої 

платформи використовуютьблок гіроскопів і акселерометрів з обчислювачем. 
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Гіроскопи з акселерометрами (блок інерціальних чутливих елементів) прицьому 

встановлюють жорстко на корпусі об'єкта.  

 
1 ‒ ГСП – гіростабілізована платформа, що утримує осі 

чутливостіакселерометрів у заданій системі координат; 2 ‒ А –блок акселерометрів; 

3,6,8 ‒ суматори; 4,7 ‒ інтегратори; 5 – обчислювач вектора гравітаційного 

прискорення; 9 ‒ зворотні зв'язки; a, g'‒ вектори уявного і гравітаційного прискорень 

відповідно; W, V‒ вектори абсолютного прискорення і абсолютної швидкості; ΔV,Δr‒ 

прирости абсолютної швидкості і радіуса-вектора положення об'єкта;  ⃗‒ радіус-вектор 

положения об'єкта;   ⃗⃗ ⃗⃗ ,   ⃗⃗⃗⃗ ‒ початкові значення векторів; ψ,ϑ,γ – кути орієнтації об'єкта.  

Рис. 1. 

 

На рис.2 показано 1– блок чутливих елементів, що видають інформацію про 

векторуявного прискорення axyzу проекціях на осі зв'язаної з об'єктомсистеми 

координат xyz, а також про вектор кутової швидкості  ̅̇xyzвпроекціях на осі тієї ж 

системи координат. В обчислювачі 2 здійснюється перетворення проекцій прискорення 

зі зв'язаної системи внавігаційну (наприклад, географічну супровідну).  

 

 
Рис.2. 

 

Для високоточних систем навігації рухомих об'єктів найважливіше значення має 

проблема вдосконалювання методів обробки навігаційних параметрів об'єкта: 

координат, швидкості, курсу, кутів орієнтації. Для розв'язку цієї проблеми широко 

використовуються методи комплексування й статистичної оптимізації навігаційних 

систем (НС). Загальновизнаною теоретичною основою для оцінки навігаційних 

параметрів є методи оптимальноїкалмановської фільтрації. Але при цьому 

припускають, що параметри стохастичнихмарковських моделей похибок НС відомі 

точно, обчислення при знаходженніоцінки проведені без помилок, а обчислювальні 

можливості НС такі, що дозволяють реалізацію фільтра Калмана. 

Безсумнівною перевагою цих методів, є простота реалізації рекурентних процедур 

при реалізації алгоритмів оцінювання. 
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Однак, при практичній реалізації обробки навігаційної інформації доводиться 

враховувати, що параметри стохастичних моделей, що описують збурювання і похибки 

вимірів, точно невідомі, а можливості бортових обчислювальних засобів, які 

використовувуються для реалізації алгоритмів оцінювання, обмежені. 

Аналіз показує, що в розглянутих схемах комплексуванняможуть бути ефективно 

використані мінімаксніалгоритми оцінювання. Представляється актуальним подальший 

розвиток теоретичних основ і методів синтезу алгоритмів з гарантованою якістю 

оцінювання. 

Для цього необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Аналіз можливості спрощення оптимальних алгоритмів оцінювання стану 

динамічних систем з урахуванням специфіки завдань обробки навігаційної інформації 

при керуванні сільськогосподарською технікою.  

2. Розвиток теоретичних основ синтезу субоптимальних алгоритмів з 

гарантованою якістю оцінювання стану динамічної системи.  

3. Синтез спрощенихрекурентних фільтрівдля  оцінювання параметрів руху 

динамічних систем. 
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Визначено, що хімічні препарати Топаз, к.е. і Захист, в.г. дозволяють підвищувати 

урожайність картоплі в післядії від 8,3 до 11,1 %, а також зменшувати втрати маси 

врожаю до 6,6 % (відносно контролю без обробки). 

Постановка проблеми 

Основною причиною зниження якості насіннєвої картоплі в період зберігання є 

ураження хворобами грибного, бактеріального і нематодного походження [1, 2]. В 

останні роки великої шкоди насіннєвій картоплі завдають змішані гнилі, зокрема 

фузаріозно-бактеріальна, фітофторозо-бактеріальна, фузаріозно-фомозна, нематодо-
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фузаріозно-бактеріальна тощо [3, 4]. Значних збитків при зберіганні насіннєвої 

картоплі також наносять такі непаразитарні хвороби, як потемніння тканини бульб, 

дуплистість, задуха, переохолодження, підмерзання, ниткоподібнсть паростків [5, 6].  

Завданням дослідження було вивчення впливу хімічних і біологічних препаратів 

на якість картоплі при зберіганні врожаю. 

Об’єктом досліджень виступали різні види хвороб грибного і бактеріального 

походження та заходи захисту бульб в період зберігання картоплі із застосуванням 

хімічних і біологічних препаратів. 

Методика досліджень 

Експерименти здійснювалися протягом 2014–2016 рр. на базі дослідного поля 

Житомирського національного агроекологічного унверситету (с. Велика Горбаша 

Черняхівського району Житомирської області). 

Бульби картоплі обробляли препаратами восени в період сортування картоплі, 

застосовуючи при цьому наступні хімікати: Мікосан Н (біологічний); Топаз, к.е. 

(хімічний); Захист, в.г. (хімічний). За еталон брали Купроксат, к.с. У контролі бульби 

змочували в звичайній воді. Обробку бульб проводили за допомогою протруйника 

Матадор.  

Результати досліджень 

На основі проведених експериментів визначено, що обробка бульб восени через 

три тижні після збирання врожаю (при значній кількості механічно пошкоджених 

картоплин) дозволила значно знизити втрати під час зберігання і забезпечила 

підвищення врожайності в післядії. При використанні хімічного препарату Захист, в.г. 

загальні втрати врожаю після зимового зберігання для сорту Скарбниця складали 13,5 

%, а для сорту Поліське джерело відповідно 13,4 %, що на 6,3–6,6 % менше, ніж у 

контролі (без обробки). Дещо гірші показники спостерігалися при обробці бульб 

біологічним препаратом Мікосан Н. Втрати бульб становили для сорту Скарбниця – 

14,4 %, а сорту Поліське джерело – 15,1 %, що на 4,6–5,7 % менше, ніж у контролі. 

Осіння обробка бульб препаратами привела також до збільшення урожайності 

картоплі в післядії. Так, при обробці бульб сорту Скарбниця біологічним препаратом 

Мікосан Н урожайність бульб становила 27,3 т/га, фунгіцидами Топаз, к.е.– 28,6 т/га, а 

Захист, в.г. – 29,2 т/га в той час, як у контролі врожайність складала 26,4 т/га.  

При осінній обробці бульб сорту Поліське джерело біологічним препаратом 

Мікосан Н урожайність складала 25,5 т/га, хімічними препаратами – відповідно 26,0 і 

27,1 %. У контролі для сорту Поліське джерело урожайність бульб у післядії становила 

24,0 % (табл. 1, 2). 

Таблиця 1. Вплив осінньої обробки бульб препаратами на зменшення втрат при 

зберіганні і урожайність картоплі сорту Скарбниця в післядії (2014–2016 рр.) 

Препарат  

Норма 

витрати, 

кг/т, л/т 

Втрати врожаю, % 

Урожайність 

в післядії, т/га всього  

у тому числі 

природні 

втрати 

технічні 

відходи 
гниль 

Контроль  

(без обробки) 
- 20,1 7,5 7,4 5,2 26,4 

Купроксат, к.с. 

(еталон) 
1,0 17,4 7,7 5,7 4,0 

28,2 

(+6,8 %) 

Мікосан Н 

(біологічний) 
4,0 14,4 7,9 3,0 3,5 

27,3 

(+4,4 %) 

Топаз, к.е. 

(хімічний) 
1,0 13,6 7,1 4,0 2,5 

28,6 

(+8,3 %) 

Захист, в.г.  

(хімічний) 
1,0 13,5 7,6 3,9 2,0 

29,2 

(+11,1 %) 

НІР05 - - - - - 1,4 
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Таблиця 2. Вплив осінньої обробки бульб препаратами на зменшення втрат при 

зберіганні і урожайність картоплі сорту Поліське джерело в післядії (2014–2016 рр.) 

Препарат  

Норма 

витрати

, кг/т, 

л/т 

Втрати врожаю, % 
Урожайніст

ь в післядії, 

т/га всього  

у тому числі 

природ

ні 

втрати 

технічні 

відходи 
гниль 

Контроль  

(без обробки) 
- 19,7 7,0 6,4 6,2 24,0 

Купроксат, к.с. 

(еталон) 
1,0 13,5 7,0 5,6 3,9 

26,1 

(+8,8 %) 

Мікосан Н 

(біологічний) 
4,0 15,1 6,0 4,2 4,9 

25,5 

(+6,3 %) 

Топаз, к.е. 

(хімічний) 
1,0 14,1 6,6 4,5 3,0 

26,0 

(+8,3 %) 

Захист, в.г.  

(хімічний)  
1,0 13,4 6,4 3,7 3,3 

27,1 

(+9,8 %) 

НІР05 - - - - - 1,3 

 

Висновки 

Отже, до більш ефективних хімічних препаратів, які дозволяють зменшити 

загальні відходи після зимового зберігання врожаю, доцільно віднести Топаз, к.е. і 

Захист, в.г. Дані препарати дозволяють підвищити урожайність картоплі в післядії від 

8,3 до 11,1 % та зменшити втрати маси врожаю до 6,6 % у порівнянні з контрольним 

варіантом (без обробки).  
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Е. В. Романюк, викладач вищої категорії, викладач –методист 

Житомирський агротехнічний коледж 

 

Розглядаються питання інтегрованої системи захисту рослин, де поряд з хімічними 

вже давно застосовують біологічні й агротехнічні методи боротьби з шкідниками та 

хворобами. У біологічному рослинництві вони повинні бути основними, а не 

допоміжними засобами. 

Біологічні методи захисту рослин від шкідників і хвороб пов’язані з пошуком 

антагоністів, гіпер- або суперпаразитів, збудників хвороб, біофунгіцидів — 

антибіотиків, продуцентів мікроорганізмів з невисокою токсичністю для теплокровних, 

що покладае основи для вирощування екологічно-чистої продукції. 

На трав’янистих фітоценозах лук і пасовищ не треба здійснювати заходи 

боротьби з шкідниками, хворобами та бур’янами. Це питання постає після їх корінного 

поліпшення, коли вони перетворюються на агрофітоценози. Внаслідок необережного 

втручання людини в екосистему в них пригнічуються редуценти — організми 

деструктивного порядку, які перетворюють органічну речовину на мінеральні сполуки 

— гриби, гриби-сапрофіти, корисні бактерії. При цьому зменшується також кількість 

корисної макробіоти, зокрема земляних черв’яків, і, навпаки, поширюються небажані 

види грунтової мезобіоти — личинки різних шкідників. Останнє пояснюється тим, що 

різко зменшується кількість консументів — корисних ентомофагів, які в природі 

врівноважують кількість шкідників, тобто порушується динамічна рівновага між 

фітофагами й ентомофагами— шкідниками рослин і їх паразитами. Тому виникає 

необхідність штучно створювати чи порушувати певні трофічні зв’язки у створеній 

екосистемі поля і сівозміни в цілому (з урахуванням конкретних умов). 

Питання ці досить складні, і вирішувати їх треба лише на основі глибокого і 

детального вивчення біології шкідників, хвороб і бур’янів, їх можливих антагоністів-

ворогів, яких багато серед рослин і в тваринному світі — комах, жуків та ін. 

Для боротьби з бур’янами і шкідниками велике значення має сівозміна. В процесі 

чергування культур на полі щоразу створюється інше середовище, яке характеризується 

важко передбачуваними зв’язками ентомофагів з фітофагами, одних видів і рас бак-

терій та грибів з іншими, часто збіднюється видовий склад нейтральних фіто- і 

ентомофагів.(І.В.Бадулін, 2011) 

У найближчі роки в Україні може знизитись валове виробництво пестицидів, але, 

як свідчать характеристики нових пестицидів, зокрема інсектицидів і фунгіцидів 

(базагран, амбуш, цимбуш та ін.), їх активність різко підвищується. Це означає, що 

екологічна шкода від них не тільки не зменшується, а порівняно з раніше 

застосовуваними препаратами збільшується. 

Внаслідок неправильного застосування цих речовин на багатьох полях настільки 

відселектована і підсилена зоофауна. 

Слід зазначити, що ні кількість бур’янів, ні кількість хвороб і шкідників після 

застосування препаратів майже не зменшується, а лише відселектовуються більш 

шкідливі, стійкі і більш агресивні види і популяції. Так, дослідження Запорізької 

обласної сільськогосподарської дослідної станції (І. В. Бадулін,2011) показали, що на 

період цвітіння в травостої насінницьких посівів люцерни у верхньому ярусі травостою 

на 1 га налічується близько 2 млн комах, з яких до 500 тис. шкідливих. У процесі 

запилення люцерни крім диких і медоносних бджіл бере участь майже 40 видів комах 

інших видів. При застосуванні на цих посівах пестицидів, які потрапляють у грунт, на 
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рослини і тварини, розмноження корисної для культур ентомо- і фітофауни вже не 

стимулюється природними механізмами. Це часто призводить до того, що знищуються 

не шкідники, а їх природні вороги. 

Отже, обробіток угідь пестицидами сприяє появі в грунті нових шкідників. 

Альтернативні методи боротьби з шкідниками і бур’янами вимагають 

комплексного підходу і не дають негайного видимого ефекту, проте саме вони 

забезпечать реальне очищення полів від бур’янів, хвороб та шкідників, бо 

передбачають біологічні — природні фактори боротьби з шкідниками та хворобами. 

Шкідливість пестицидів значною мірою зумовлюється їх застосуванням без 

урахування потенціальної шкоди, яку можуть спричинити бур’яни, шкідники чи 

хвороби в даному сезоні на конкретному полі.  

Звичайно, не можна заперечувати швидку дію і високу ефективність хімічних 

засобів. Тому навіть у майбутньому при широкому застосуванні переважно 

агротехнічних і біологічних методів захисту рослин можуть створюватись ситуації, які 

вимагатимуть негайних і рішучих дій, наприклад при епізоотії лучного метелика, 

люцернової совки, а в південно-східних районах — саранових. 

Біометоди можна застосовувати і проти зазначених вище та інших шкідників, 

зокрема сірого бурякового довгоносика, який можна знищити грибковими принадами. 

Так, гриб мюскардина, який уражує травний канал цієї комахи у дощову погоду, 

спричинює масове знищення довгоносика. За даними О. В. Яблокова, у світі близько 

500 видів комах і кліщів, стійких проти одного або кількох пестицидів.За прогнозом 

учених, до 2020 р. всі основні шкідники і збудники хвороб та бур’яни можуть стати 

стійкими проти пестицидів. 

В інтегрованій системі захисту рослин поряд з хімічними вже давно застосовують 

біологічні й агротехнічні методи боротьби з шкідниками та хворобами. У біологічному 

рослинництві вони повинні бути основними, а не допоміжними засобами. 

Біологічні методи захисту рослин від шкідників і хвороб пов’язані з пошуком 

антагоністів, гіпер- або суперпаразитів, збудників хвороб, біофунгіцидів — 

антибіотиків, продуцентів мікроорганізмів з невисокою токсичністю для теплокровних. 

Велике значення мають екстракти, які одержують з вищих рослин, збудників 

хвороб з послабленою патогенністю або з гіпо- вірулентних штамів різних бактерій, які 

можна використати для вакцинації рослин та інших об’єктів. До них належать і 

речовини-імунізатори (системні псевдофунгіциди), або еліситори, які сприяють 

підвищенню стійкості рослин проти хвороб(М.М.Гольшин,2011) 

Заслуговують на увагу синтетичні фунгіциди з низькою токсичністю для 

теплокровних, які нешкідливі для навколишнього середовища і водночас досить 

конкурентоздатні порівняно з хімічними препаратами, а також комбіновані фунгіциди з 

широким спектром дії. Існують певні труднощі в застосуванні біометодів. Так, підібра-

ні антагоністи не мають достатнього спектра дії і обмежуються 1—2 хворобами чи 1—2 

шкідниками. Досить часто заходи, які дають позитивні результати в лабораторних 

умовах, неефективні в польових. Крім того, важко заготовити достатню кількість 

препаратів, екстрактів, гіперпаразитів. 

Прийоми застосування біологічних методів захисту рослин та їх ефективність. Не 

зважаючи на зазначені вище труднощі, вже є певні успіхи у пошуках антагоністів, 

гіперпаразитів, екологічно нешкідливих антибіотиків і синтетичних інсектофунгіцидів. 

Так, для захисту картоплі від парші і мокрої бактеріальної гнилі перспективні деякі 

бактерії, наприклад, ахінетобактер, альтернарія  можна використовувати проти 

септоспоріозу пшениці. 

Багато різних бактерій можна застосовувати для боротьби з кореневими гнилями. 

Крім того, ефективні антибіотики і біопрепарати, наприклад, ризоплан (для захисту від 

кореневих гнилей ячменю). Хітозан (УЕА), який містять багато фітопатогенних грибів, 

можна використовувати для протруювання насіння кукурудзи, люцерни, ріпака; 
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диметоморф — проти фітофторозу картоплі; диніконазол — проти листкових 

плямистостей, борошнистої роси, парші та іржі кукурудзи, пшениці, ячменю, кормових 

буряків, диетофенкарб — проти церкоспорозу буряків. 

Останнім часом у нашій країні, Росії, США, Канаді, Німеччині, Болгарії, Польщі 

значну увагу приділяють рослинним препаратам, які виготовляють із далматської 

ромашки, меліси, нагідок та ін. За  ефективністю дії на шкідників вони не поступаються 

перед стандартними хімічними препаратами. Набір вищих рослин, які можна ви-

користовувати для захисту зернових, кормових і коренеплодів, досить великий і кожна 

країна має свої можливості. Для цього використовують екстракти чистих рослинних 

препаратів, які містять піретрин, нікотин та інші. 

Стосовно пошуку ентомофагів-антагоністів фітофагів треба добре знати 

особливості паразита, який знищує іншого паразита, в даному випадку паразита-

фітофага. Так, зернові колосові культури мають багатоїдних і спеціалізованих 

шкідників, розвиток яких пристосований до певних етапів органогенезу, точніше онто-

генезу, рослин. 

Серед фітофагів зернових можна назвати насамперед підгризаючих совок, жуків-

коваликів, які живуть у грунті і живляться рослинами на початку їх вегетації. Боротьбу 

з ними можна організувати, підбираючи ентомофагів, які б знищували гусінь озимої та 

інших совок. Зокрема, виявлено багато природних ворогів озимої совки. Найбільш 

поширені трихограми (еванестенс і европроктідіс). Висівання трихограми ефективне 

ще й тому, що у всіх її видів у потомстві переважають самки. Можна застосовувати 

також мух-тахін, браконід, іхнеумонід та інших, а також теленомусів. Розвиток цих 

паразитів від яйця до дорослої комахи відбувається всередині шкідника-фітофага. Саме 

це і стало основою розробки заходів боротьби з гусеницями совок. Велике значення має 

трихограма і для боротьби з кукурудзяним метеликом. Проти озимих совок можна 

застосовувати також банхус і макроцентрус, личинки- яких зимують у гусеницях 

озимої совки. Макроцентрус застосовують і проти інших підгризаючих совок. 

У північних областях проти жуків-коваликів (домінує вид агріотес) можна 

застосовувати живородну муху пелетерію. 

Чисельність дротяників на посівах знижують параковдруси, тафірілініди та ін. 

Підбирають також ентомофагів для клопа-черепашки, який пошкоджує озимі та інші 

злакові зернові культури. Шкідниками клопа-черепашки є теленомуси, трисолькуси — 

невеличкі комахи. Дорослих клопів знищують також мухи фазії, або більш ефективні 

ентомофаги, які паразитують на яйцях черепашки. 

Для боротьби з фітофагами велике значення мають профілактичні заходи. Не слід 

розміщувати цукрові та кормові буряки біля посівів багаторічних трав та на старих 

бурячищах. Певне значення мають надранні посіви буряків на невеликих площах, де 

концентруються шкідники, гусінь листогризучих совок та ін. У цих місцях їх можна 

знищити з меншими затратами і незначною екологічною шкодою. 

Колорадського жука знищують принадами з картопляного лушпиння, які 

розкидають по краях полів перед садінням картоплі. На невеликих ділянках 

колорадського жука можна знищувати або відганяти настоями полину, листків тополі, 

оману. Рекомендується також висівати на сусідніх полях горох. Жук богомол, який осе-

люється на горосі, знищує колорадського жука. Проти попелиць зернобобових 

застосовують їх специфічних шкідників. 

Отже, для ефективного захисту рослин у сівозміні треба попередньо вивчити 

(прогнозувати) видовий склад ентомофагів, фітофагів, бактерій, грибів, насіння 

бур’янів. Це дасть можливість намітити реальні заходи захисту рослин, поліпшити 

умови навколишнього середовища, знизити до мінімуму застосування хімічних засобів 

боротьби з шкідниками, хворобами, бур’янами.  
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Проаналізовано біопродуктивність сосни звичайної в різних лісотипологічних умовах 

зростання у Міжрічинському регіональному ландшафтному парку Українського 

Полісся. За біометричними показниками (висота, діаметр) розроблені емпіричні 

рівняння з фітомаси стовбура, кори та крони дерева. Встановлено, що в лісорослинних 

умовах В3 сосна звичайна накопичує більшу надземну фітомасу ніж в умовах А1, А2, В2. 

Міжрічинський регіональний ландшафтний парк (РЛП), створено у 2002 році. 

Територія парку займає 102472,95 га. РЛП розташований у міжріччі р. Дніпра й 

р. Десни тому і отримав назву Міжрічинський. Південно-західна частина парку 

розташована у Чернігівської області в Козелецькому (87672,95 га) та Чернігівському 

(14800,0 га) районах, а східна проходить по межі р. Десна [7].  

Переважаючою лісовою породою РЛП «Міжрічинський» є сосна звичайна. У 

південній частині парку переважають різновікові соснові насадження, а центральній та 

північній старовікові, також зустрічаються мішані дубово-соснові та іноді дубово-

грабові деревостани. 

Для росту і розвитку сосни звичайної у парку спостерігаються різноманітні 

лісорослинні умови зростання. Тому, нашим завданням було оцінити біопродуктивність 

головної лісотвірної породи, залежно від лісотипологічних умов зростання. 

 

Матеріали та методи досліджень. Метою роботи була оцінка біологічної 

продуктивності соснових деревостанівМіжрічинського регіонального ландшафтного 

парку в різних лісотипологічних умовах зростання (А1, А2, В2, В3). Пробні площі 

закладали згідно методів закладки пробних площ у лісових насадженнях [3]. На кожній 

пробній площі встановлювали біометричні показники дерев. Об’єм деревини і кори 

визначали за чинними нормативними таблицями [4]. Фітомасу соснивстановлювали за 

методикою П. І. Лакиди [6]. В ході математичного моделювання використана базисна 

щільність деревини і кори згідно опублікованих даних радянських і зарубіжних авторів 

[2, 6].  
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Для встановлення фітомаси крони сосни звичайної, нами було використано 

рівняння яке запропонував А. С. Аткін [1]: 

 

                               (1), 

де Ркрони – фітомаса крони, кг; 

Рстовбура – фітомаса стовбура, кг. 

 

Описуючи залежності компонентів фітомаси дерева від його морфометричних 

показників використано емпіричне рівняння множинної статистичної алометрії:  

 
na

n

aa
xxxay ...21

210  ,    (2), 

де a0, а1, а2 – константи, відомі в економетрії як похідна функції Кобба-Дугласа 

[5];  

х1, х2, хn – морфометричні показники дерева, у нашому випадку х1 – діаметр, см; х2 

– висота, м. 

 

Результати досліджень.Для встановлення біомаси сосни звичайної в різних 

лісорослинних умовах зростання за формулою (2) розроблені емпіричні рівняння 

фітомаси постійні коефіцієнти рівняння наведені у табл. 1. 

Таблиці 1. Числові значення коефіцієнтів регресії для фракцій фіто маси сосни 

звичайної 

№ 

п/п 

Лісорослинні 

умови зростання 

Фракції 

фітомаси, кг 

Значення коефіцієнтів Коефіцієнт 

детермінації а0 а1 а2 

1. А1 (сухій бір) 

стовбур 3,6×10
–2 

1,65 1,05 0,97 

кора 0,6×10
–2

 1,47 1,03 0,97 

крона 0,25×10
–1

 0,996 0,44 0,97 

2. А2 (свіжий бір) 

стовбур 4,5×10
–2 

1,61 1,02 0,98 

кора 0,7×10
–2

 1,43 1,01 0,98 

крона 1,1×10
–1

 1,12 0,609 0,99 

3. В2 (свіжій субір) 

стовбур 2,2×10
–2 

1,82 1,03 0,98 

кора 0,4×10
–2 

1,46 1,19 0,88 

крона 1,2×10
–1

 1,27 0,436 0,99 

4. В3 (вологій субір) 

стовбур 3,9×10
–2 

1,47 1,20 0,98 

кора 0,8×10
–2 

1,34 1,09 0,99 

крона 1,0×10
–1

 1,19 0,568 0,99 

 

Для наведених рівнянь типу (2) характерний високий коефіцієнт детермінації (R
2
 

= 0,88–0,99), який підтверджує їх відповідність і точність.  

За отриманими емпіричними рівняннями встановлено розподілу фітомаси сосни 
звичайної в різних лісорослинних умовах зростання Міжрічинського регіонального 

ландшафтного парку (рис. 1). 

Отже, біомаса сосни звичайної в умовах В3 є більшою на 52% порівняно з 

умовами А1, а з умовами А2 і В2 на 34%. 
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Рис. 1. Розподіл фітомаси сосни звичайної в різних умовах місцевиростання 

Висновки. Згідно отриманих результатів дослідження слід зазначити, що в РЛП 

«Міжрічинський» сосна звичайна найбільше накопичує надземну біомасу в 

лісорослинних умовах В3. Отримані результати є важливими, як в екологічному, так і в 

ресурсознавчому питані і сприятимутьпідвищенню вирощування сосни звичайної у 

ЧернігівськомуПоліссі. 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО САЖКОВИХ ХВОРОБ 

Ю. Ф. Руденко, к. с.-г. н., Н. М. Плотницька, к. с.-г. н., О. А. Саюк, к. с.-г. н. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Проведено оцінку гібридів кукурудзи на стійкість до сажкових хвороб в умовах 

дослідного поля Житомирського національного агроекологічного університету. Високу 

стійкість до сажкових хвороб виявлено у гібридів ДКС–2960 та ДК–291, які доцільно 

вирощувати у господарствах різних форм власності.  

Наразі площі посівів кукурудзи на всій території країни зростають із року в рік. 

Не виключенням є і Житомирщина, де на долю кукурудзи припадає більше половини 
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орних площ, відведених під зернові культури. Проте значне зростання посівних площ 

під цією культурою створює досить негативний фітосанітарний стан посівів. Також 

негативним фактором є те, що багато господарств переходять на більш 

короткоротаційні сівозміни і навіть монокультуру кукурудзи, а також енергозберігаючі 

способи обробітку ґрунту, що не рідко призводить до накопичення інфекційного 

матеріалу збудників багатьох хвороб [2, 3]. Згідно ряду дослідників у структурному 

співвідношенні ураженість кукурудзи хворобами за останнє десятиріччя значно 

змінилася, зокрема знизилося ураження сажковими хворобами. Однією з причин цього 

є широке використання протруйників і вирощування гібридів кукурудзи з підвищеною 

стійкістю проти хвороб. Проте шкідливість сажкових хвороб кукурудзи все ще 

залишається високою [5].  

Пухирчаста сажка є найбільш поширеною хворобою кукурудзи і зустрічається в 

усіх регіонах вирощування культури. Зараження збудником хвороби відбувається 

протягом усього періоду вегетації кукурудзи. Уражується хворобою в середньому 3–

6 % рослин, а поширення хвороби може бути до 75 %, внаслідок чого втрати врожаю 

зерна можуть становити щонайменше 5–10 %, а в умовах монокультури цей показник 

значно зростає [1]. Ураження летючою сажкою відбувається у період від початку 

проростання кукурудзи до появи двох листочків. Інфікування відбувається за 

допомогою спор, що знаходяться на зерні або в ґрунті. За сильного розвитку хвороби 

недобір урожаю зерна може скласти 15–20 % [1, 2]. 

Однією з причин зростання шкідливості сажкових хвороб є широке використання 

гібридів, що не пройшли оцінки стійкості проти хвороб у конкретних агроекологічних 

умовах регіону. Саме тому метою наших досліджень стало питання вивчення стійкості 

гібридів кукурудзи до сажкових хвороб в умовах Житомирської області. Дослідження 

проводили протягом 2015–2016 рр. в умовах дослідного поля Житомирського 

національного агроекологічного університету. Загальна площа досліду – 0,2 га. 

Стійкість кукурудзи до сажкових хвороб оцінювали за загальноприйнятими 

методиками [4].  

У результаті проведених досліджень встановлено, що усі гібриди кукурудзи 

проявили різну стійкість до сажкових хвороб на природному інфекційному фоні 

дослідного поля ЖНАЕУ (табл. 1). 

Так, високу стійкість до сажкових хвороб проявили гібриди ДКС–2960 та ДК–291. 

Ці гібриди володіли дуже високою стійкістю до летючої сажки та високою до 

пухирчастої. Найвищий ступінь розвитку цих хвороб спостерігався у гібриду 

Кремінь 200 СВ. Інші досліджувані гібриди проявили високу стійкість як до летючої, 

так і до пухирчастої сажок. 

Таблиця 1. Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб (2015–2016 рр., дослідне 

поле ЖНАЕУ) 

Сорт/гібрид ФАО 
Стійкість до хвороб, % в т.ч. 

летюча сажка пухирчаста сажка 

ДКС–2960 201–300 +++ ++ 

ДК–291 100–200 +++  ++ 

PR 39 D81 301–400 ++ ++ 

РR–39 G13 180–200 ++ ++ 

Дніпровський 181 СВ 180–200 ++ ++ 

Кремінь 200 СВ  200–220 + + 

Стійкість: «+» – невисока (до 50 %); «++» – висока (до 80 %); «+++» – дуже 

висока (до 100 %). 

Крім того, практично в усіх варіантах досліду нами були відмічено й інші 

хвороби, зокрема, фузаріоз качанів, гельмінтоспоріоз та іржа (табл. 2). 
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Таблиця 2. Поширення хвороб кукурудзи (2015–2016 рр., дослідне поле ЖНАЕУ) 

Сорт/гібрид 
Поширення хвороб, % 

Летюча сажка Пухирчаста сажка Інші хвороби 

ДКС–2960 1,4 3,4 2,7 

ДК–291 0,4 2,8 3,5 

PR 39 D81 1,5 4,6 4,3 

РR–39G13 1,7 5,7 4,6 

Дніпровський 181 СВ 2,4 6,1 3,2 

Кремінь 200 СВ  4,1 8,7 5,3 

 

Найбільше поширення пухирчастої сажки кукурудзи нами виявлено у гібриду 

Кремінь 200 СВ, що становив 8,7 %. Найменшу кількість рослин з ознаками ураження 

цією хворобою спостерігали у гібридів ДКС–2960 та ДК–291. Аналогічну залежність 

отримано і по інших відмічених хворобах.  

Отже, при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Житомирщини необхідно 

особливу увагу приділяти стійкості сортів і гібридів до сажкових хвороб. Зокрема 

найбільш доцільно у господарствах різних форм власності вирощувати гібриди ДКС–

2960 та ДК–291.  
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОГЛЕЄНИХ ГРУНТІВ ЗОНИ 

ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Савчук О.І., Гуреля В.В., Кошицька Н.А., кандидати сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

 

Проведено аналіз ґрунтово-кліматичних умов зони Полісся та сучасного стану 

меліорованих  земель. На основі багаторічних досліджень рекомендовано 

використовувати осушені землі в якості кормових угідь. За умови розвитку 
тваринництва, створення високопродуктивних травостоїв на основі бобово-злакових 

травосумішок – основний напрямок раціонального використання оглеєних ґрунтів. 

Ґрунтовий покрив зони Полісся характеризується сильно розвинутим 

мікрорельєфом та великою строкатістю по рівню родючості. Під 

сільськогосподарськими  угіддями поліської частини області зайнято понад 1 млн. га, з 
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них понад 65 % належить дерново-підзолистим ґрунтам. Наступне місце за 

поширенням займають дернові ґрунти (21 %), болотні і торфоболотні (6 %), ясно-сірі 

лісові (5 %), решта – лучні.  

Більше 60 % площі дерново-підзолистих та 88 % дернових ґрунтів мають різний 

ступінь оглеєння (глейові, глеюваті, поверхнево оглеєні), тобто, є перезволоженими. 

Якщо врахувати болотні та лучні ґрунти, то майже половина земель 

сільськогосподарського призначення є перезволоженими.  

За водно-фізичними властивостями оглеєні ґрунти суттєво відрізняються від 

неоглеєних. Щільний глейовий горизонт перешкоджає проникненню талих та дощових 

вод в нижні шари, що обумовлює анаеробні процеси і, як наслідок, призводить до 

накопичення закисних сполук, які токсичні для кореневої системи рослин. Їм 

характерна низька насиченість основами, що пов'язано з вмістом значної кількості 

обмінно ввібраного водню, несприятливий водно-повітряний режим. Ці ґрунти також 

повільно прогріваються навесні і пізніше досягають фізичної стиглості.  Дерново-

підзолисті відміни мають кислу реакцію ґрунтового розчину, бідні на гумус та валові і 

легкорозчинні форми поживних речовин [1]. 

Для ефективного використання перезволожених земель, в 70-80 роки минулого 

століття  були проведені осушувані меліорації, більше половини із них гончарним 

дренажем та сіткою відкритих каналів.  

На даний час, за результатами моніторингових досліджень встановлено, що лише 

до 20 % осушуваних земель мають сприятливий еколого-меліоративний стан. За 

довготривалої експлуатації меліоративних систем загальна зношеність елементів 

інженерної інфраструктури складає понад 63 %.   

За зношеності та неефективної роботи гідротехнічних споруд, в умовах надлишку 

вологи, спостерігається вторинне заболочування території, що проявляється в 

поверненні рівня ґрунтових вод до свого попереднього стану.  

Хоча в останній період у зв’язку з потеплінням клімату відбувається зміщення 

температурних показників, характерних для Лісостепу, в зону Полісся. Разом з 

підвищенням температурного режиму, спостерігається зменшення річної кількості 

опадів. Віднедавна, за кількістю опадів поліський регіон віднесений до зони помірного 

зволоження (530-580 мм, ГТК – 1,15), раніше відносився до зони надмірного 

зволоження (576-822 мм, ГТК – 1,55). 

Якщо до 2000 року кількість посушливих років становила до 10 %, то за останні 

16 років прояв посухи займав більше 50 % (ГТК за вегетаційний період становив менше 

1,15 ).  

В умовах дефіциту опадів та підвищеної температури повітря, відбувається 

деградація рослинного покриву, знижується продуктивність земель, посилюються 

елювіально-глеєві процеси та підвищується кислотність ґрунтів, що в результаті 

приводить до процесів опустелювання.  

З врахуванням усіх об’єктивних процесів, що відбувалися в поліському регіоні на 

протязі останніх років, на сьогодні досить актуальним є питання про ефективне 

використання осушуваних земель. 
На даний час у переважній більшості стан осушувальних систем характеризується 

як незадовільний. Прийшли в непридатність здебільшого відкриті меліоративні мережі. 

Більш стійкими виявилися мережі з гончарним дренажем, але вони працюють в 
односторонньому напрямку – на відведення надлишкової вологи. Використання таких 

площ у складі орних земель вважається недоцільною. 

Покращення використання меліорованих земель, можливе в двох випадках: 

здійснення ремонту й реконструкції осушувальних мереж та розвиток тваринницької 

галузі і створення на цих землях сіножатей і пасовищ. 

Створення штучного травостою має свої як позитивні сторони, так і недоліки [2]. 

Недоліком є те, що штучний ценоз потребує значних фінансових та матеріальних 
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затрат, він не довговічний і потребує періодичного (7-8 років) перезалуження.  

Підбір компонентів при самозаростанні виконує сама природа. При створенні ж 

штучних травостоїв, необхідно враховувати такі основні моменти: 

- відповідність біологічних властивостей одного чи іншого виду до властивостей 

ґрунтового покриву; 

- біологічний цикл розвитку кожного виду; 

- кормова цінність виду; 

- здатність співіснувати з іншими видами. 

Одним із основоположників вчення про співіснування різних видів рослин був 

Болотов. Ще в кінці позаминулого століття він звернув увагу на те, що змішані посіви 

мають більшу стійкість при зміні умов розвитку і формують більший урожай, ніж чисті 

одновидові посіви. В більш пізніх його роботах вказується і на наявність негативних 

явищ при змішаних посівах окремих видів. Пізніше над цією проблемою вже 

працювало багато вчених.  

У результаті тривалих досліджень [3]  встановлено, що причиною здатності чи не 

здатності до співіснування різних видів рослин є виділення ними специфічних речовин 

– колини, які є для одного виду ядовитими, для другого – небезпечними, для третього – 

корисними.  

За класифікацією Л.Г. Роменського (1971), рослини, залежно від їх алелопатичної 

активності, тобто здатності до співіснування, поділяються на 3 типи: віоленти, 

експлеренти і патієнти. Перші – силовики. Вони характеризуються високою 

алелопатичною властивістю. До них відносяться високорослі види. Експлеренти 

характеризуються слабою активністю, добре співіснують з іншими видами та 

створюють з ними стійкі співтовариства. Сюди відносяться, в основному, злаки. Не 

дивлячись на свою слабкість, вони здатні відвойовувати для себе місце, заняте навіть 

сильно алелопатичними культурами. Така здатність проявляється через наростання їх 

кількості. Тут діє закон філософії – переходу кількості в якість. Патієнти – рослини, 

здатні витримувати ценотичний тиск з боку конкуруючих видів. Вони перемагають у 

боротьбі за існування завдяки своїй витривалості  до несприятливих умов середовища. 

Це тіньовитривалі рослини, що здатні існувати в затінених місцях. 

Тому, при створенні штучних ценозів, обов’язково потрібно враховувати 

алелопатичні властивості кожного виду, тобто, їх сумісність. 

На основі довготривалих досліджень, Вільямсом було доказано, що чим більше 

компонентів у сумішках, тим вони продуктивніші і стійкіші до змін погодних умов. Для 

сінокосів і пасовищ він рекомендував 9-10-компонентні травосумішки, з них 6-7 – 

злакові трави і 2-3 – бобові. Негативні результати були отримані, як правило, в тих 

випадках, коли сумішки складались без врахування сумісності рослин. 

Найбільш продуктивними виявились злаково-бобові травосумішки. Взаємодія між 

цими видами на протязі вегетації не однакова. На першому етапі розвитку 

спостерігається позитивний їх вплив  одне на одного. З часом характер відношення 

різко міняється. По мірі наростання маси злаків посилюється пригнічення ними 

бобових видів [4]. 

З приводу пригнічення бобових трав злаковими, існує й інша версія [5]. Вона 

основана на аутоінтолерантності бобових культур, тобто, їх самозріжуваності, а злаки 

просто займають площу, що звільнилась. І враховуючи те, що у бобових трав не 

однаково виражена аутоінтолерантність, необхідно для сумішки підбирати бобові 

компоненти з різною ступінню її проявлення. Відомо, що найбільш сильно ця 

властивість виражається в конюшині. За ступінню вираження аутоінтолерантності у 

бобових можна побудувати ряд за принципом зменшення: конюшина, люцерна, 

еспарцет, лядвенець. 

Таким чином, при підборі травосумішок для створення  високопродуктивних 

кормових угідь, поряд з іншими властивостями, необхідно враховувати властивість 
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різних видів до співіснування. 

Багаторічні трави дуже різноманітні за морфологічною будовою, вимогами до 

ґрунту та якісними показниками [6]: 

- Костриця лучна – напівверховий, рихлокущовий злак, утворює густу надземну 

масу, зберігається в травостої 6-8 років. Вологолюбива, морозостійка, середньо 

посухостійка, витримує затоплення до 15 днів. Навесні відростає не дуже рано, до 

ґрунту вимоглива, добре росте на окультурених дерново-підзолистих, суглинкових і 

супіщаних ґрунтах, добре відзивається на вапнування та добриво. Якість корму добра. 

- Тимофіївка лучна – верховий, рихлокущовий злак, суцільної дернини не 

утворює. Вологолюбива, переносить затоплення до 20 днів, вразлива до посухи, 

зимостійка, світлолюбива, тримається у травостої 5-6 років,  навесні відростає пізно, 

після скошування відростає повільно. Кращими ґрунтами є суглинкові і добре 

окультурені торф’яники, любить слабо кислу реакцію. Якість корму добра. 

- Cтоколос безостий – кореневищний верховий злак, використовується для 

сінокосів і пасовищ, тримається в травостої до 10 і більше років, невибагливий, морозо- 

та посухостійкий, виносить затоплення до двох місяців, ґрунтозахисна здатність та 

алелопатична активність висока. Високі врожаї дає на суглинкових та супіщаних 

ґрунтах, в заплавах річок, добре відзивається на добрива. Кормова якість середня. 

- Грястиця збірна – верховий, рихлокущовий злак, не утворює густу дернину. 

Вона швидко відростає навесні, тримається в травостої 7-8 років, алелопатично 

активна, на торфових ґрунтах може вимерзати, не переносить льодяної кірки, 

довготривалого затоплення та близького стояння ґрунтових вод. В умовах засухи різко 

знижує врожай; після скошування швидко відростає. Доволі вимоглива до ґрунтів, 

краще росте на суглинкових і супіщаних відмінах, любить слабо кислу реакцію  

ґрунтового розчину. Якість корму добра. 

- Райграс високий має добре розвинені прикореневі листки, тримається в 

травостої 3-4 роки, рано та швидко відростає навесні, погано переносить морози, не 

любить довготривалого затоплення, придатний для сінокосів. Добре поїдається всіма 

видами тварин. 

- Конюшина лучна – цінна бобова культура, має найбільшу продуктивність у 

перший рік використання, на другому році поступово випадає із травостою. Погано 

перезимовує у сильні морози. Має слабку стійкість проти посухи та затоплення, якість 

корму висока.   

- Люцерна тримається у травостої 7-8 років, не стійка до сильних морозів, не 

переносить спасування, навесні відростає пізно, посухостійка, нестійка проти 

затоплення. Найбільш продуктивна на 2-3-й роки, любить родючі ґрунти, може добре 

розвиватися на легких за механічним складом відмінах за умови проведення 

вапнування, якість корму висока. 

- Лядвенець рогатий зимостійкий, посухостійкий, вологостійкий, краще росте на 

родючих ґрунтах, може давати високі врожаї на супіщаних відмінах за умови доброго 

вологозабезпечення. За сприятливих ґрунтових умов тримається в травостої до 10 і 

більше років. Швидко відростає після скошування, характеризується великою 

здатністю до кущення, має високу кормову якість. 

Таким чином, багаторічні трави, які рекомендовані до поширення у зоні Полісся 

досить різноманітні за вимогами до умов зростання і біологічними особливостями. 

Кожна з них в оптимізованому агроландшафті займає свою нішу. На осушених 

мінеральних ґрунтах різного ступеня зволоження нами вивчалися технології 

вирощування таких багаторічних бобових трав як конюшина лучна, люцерна 

синьогібридна, лядвенець рогатий як у чистому посіві, так і в злаково-бобових 

травосумішках [7-9].   

Крім вищеназваних трав, на наш погляд, особливої уваги заслуговує така 

перспективна багаторічна бобова культура як еспарцет піщаний [10]. Він добре 
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зарекомендував себе в умовах засухи на дерновому осушеному ґрунті в поєднанні з 

люцерною та грястицею збірною.  

Тобто, основний напрямок раціонального використання осушених земель в 

умовах потепління клімату є розвиток тваринницької галузі та створення 

високопродуктивних кормових угідь на основі бобово-злакових травосумішок, що 

адаптовані до даних умов. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЗОНІ ПОЛІСЯ 

Савчук О.І., Кошицька Н.А., Гуреля В.В., кандидати сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

 

У результаті вивчення агроекологічного стану земель поліського регіону та на основі  

наукових досліджень, визначено основні засади ведення органічного виробництва у 

рослинництві: придатність ґрунтового покриву для отримання органічної продукції, 

дотримання сівозміни, органічна система удобрення та відповідний обробіток ґрунту.  

Найпоширеніший серед методів сучасного альтернативного землеробства, що 

охоплює галузі рослинництва і тваринництва, дістав назву «органічне землеробство» 

або «органічне виробництво». За визначенням, наведеним у Постанові Ради ЄС 
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834/2007, «органічне виробництво – цілісна система господарювання та виробництва 

харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращий досвід з огляду на збереження 

довкілля, рівень біологічного різноманіття, збереження природних ресурсів, 

застосування високих стандартів належного утримання тварин та метод виробництва, 

який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених із застосуванням речовин і 

процесів природного походження» [1]. 

Оскільки  органічне сільське господарство передбачає створення стійких зв’язків 

між ґрунтами, рослинами, тваринами, людиною і біосферою для продукування здорової 

продукції та охорони і поліпшення навколишнього середовища, воно є стратегією 

безпечного майбутнього  для усього світу. 

Основним принципом 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 забезпечити отримання стабільних урожаїв без внесення 

мінеральних добрив та зниження якісних показників продукції.  

На перших етапах розвитку органічного руху основним завданням було 

проведення зонального районування сільськогосподарських угідь, придатних для 

органічного виробництва з урахуванням перспектив формування національного ринку, 

потреб населення та експортних можливостей. На даному етапі пріоритетним є 

використання параметрів агроґрунтових потенціалів сільськогосподарських культур, 

які характеризують ресурсні можливості земель будь-якого регіону і сприяють 

раціональному використанню його ґрунтового покриву з урахуванням природної 

родючості.  
Науковцями Інституту сільського господарства Полісся НААН був проведений 

аналіз земельних ресурсів Житомирської області за агровиробничими та 

агроекологічними властивостями ґрунтів для призначення під органічне землеробство. 

Виходячи з характеристики агроекологічного стану ґрунтового покриву області, 

слідує, що вирощування рослинницької органічної продукції не можливе на землях, 

забруднених радіонуклідами; на перезволожених глейових ґрунтах; на бідних сильно 

кислих дерново-підзолистих (зокрема, піщаного і глинисто-піщаного механічного 

складу) та еродованих.  

Для органічного виробництва слід використовувати найбільш родючі ґрунти, на 

яких без застосування мінеральних добрив можна вирощувати стабільні врожаї 

сільськогосподарських культур. Для нашого регіону це чорноземи типові й опідзолені, 

сірі (ясно-сірі, темно-сірі) лісові (опідзолені), дернові не оглеєні, дерново-підзолисті 

супіщані та легкосуглинкові – з середнім і високим агрохімічним забезпеченням та 

оптимальними параметрами водно-повітряного режиму [2]. 

Наступним принципом органічного землеробства є дотримання науково 

обґрунтованого чергування культур, тобто плодозміни. 

За органічними стандартами сівозміна повинна включати мінімум 20 % культур, 

які забезпечують надходження в ґрунт 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, еспарцет і ін.). 

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, сівозміни 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 можуть самі 
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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 добриво знижує 

забур’яненість, а багаторічні бур’яни гинуть повністю. В боротьбі з останніми дуже 

ефективні післяукісні посіви. 

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 сумішки, жито озиме, хрестоцвіті культури, тощо). 

Так, за дослідженням проведеним в ІСГП, в короткоротаційній сівозміні (квасоля, 

жито озиме, картопля) за рахунок зернової культури знижується забур’яненість та 

підвищується врожайність наступної культури на 7-12 %.  

Слідуючим принципом 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 [3]. 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 у 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) [3]. 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 норму гною без 

зниження продуктивності сівозміни. Вапнування  ґрунтів не тільки підвищує 

врожайність культур, але і є способом покращення якості продукції. Зокрема, 

збільшується вміст білку в зерні, каротину в травах, підвищується цукристість 

коренеплодів. 

Наступною складовою системи удобрення культур в сівозміні є система 

застосування органічних добрив, в якій головна роль належить підстилковому гною. 

Особливо велике значення має гній на дерново-підзолистих ґрунтах, які дуже бідні на 

елементи живлення, мають дуже низьку мікробіологічну активність і незадовільні 

водно-повітряні властивості. Саме підстилковий гній, на відміну від інших добрив, має 

комплексний позитивний вплив на всі показники родючості ґрунтів. 

У середньому із 40 тоннами підстилкового гною вноситься біля 500 кг 

мікроорганізмів, у результаті життєдіяльності яких на протязі 3-4 років рослини 

забезпечуються необхідними елементами живлення та ростовими речовинами. В той же 

час ґрунт збагачується перегноєм, завдяки якому покращується його структура, водні, 

повітряні, теплові властивості. 

Тобто, основною умовою успішного функціонування органічного господарства є 

наявність тваринницької галузі. 

У системі мінеральних добрив дозволяються тільки мінерали природного 

походження, тобто такі, що не збагачені в результаті хімічної обробки. З фосфорних – 

це фосфоритне борошно, томасшлак; з калійних – каїніт, сульфат калію, сильвініт. 

Використання азотних добрив не допускається. Недостачу азоту в ґрунті необхідно 

компенсувати посівом бобових культур і азотофіксуючими біологічними препаратами. 

Застосування біопрепаратів в органічному землеробстві на сьогоднішній день є 
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особливо актуальним. Вони вносяться з метою боротьби з шкідниками та хворобами. 

Також вони є одним із шляхів зниження хімічного пресу на навколишнє природне 

середовище з посиленням функцій біологічної активності за внесення їх у ґрунт, 

обробки посадкового матеріалу, живлення у період вегетації рослин. Біологічні 

препарати діють як стимулятори і активатори росту, азотфіксуючі та 

фосфоромобілізуючі речовини, тощо. 

Одним із принципів органічного землеробства є обробіток ґрунту, який 

направлений на збереження його родючості та боротьбу з бур’янами. 

Основна мета обробітку ґрунту – оптимізація водно-повітряного режиму, 

накопичення й збереження в ґрунті поживних речовин, вологи, знищення основної 

маси бур’янів, збудників хвороб і шкідників. 

Основна вимога до обробітку ґрунту при органічному землеробстві – 

забезпечення природоохоронного характеру землекористування, послаблення 

ерозійного руйнування та переущільнення ґрунту, боротьба з бур’яновим ценозом 

агротехнічними методами.  

Технології обробітку ґрунту розробляються для кожної сівозміни і для кожної 

культури, що вирощується в зоні, залежно від попередників та відповідно до 

конкретних умов господарства.  

Для умов Полісся при підвищеній забур’яненості основний спосіб боротьби з 

бур’янами – система напівпарового обробітку ґрунту, який включає лущення стерні 

дисковими лущильниками слідом за збиранням попередньої культури і оранку плугами 

з передплужниками наприкінці липня – у першій половині серпня. В міру появи сходів 

бур'янів поле обробляють культиваторами в агрегаті з боронами, а останню 

культивацію проводять без боронування, щоб зменшити розпилювання та запливання 

ґрунту. 

Для зменшення енерговитрат, враховуючи ступінь зволоження ґрунту, його 

гранулометричний склад, глибину гумусового та наявність оглеєного горизонтів, 

основний обробіток можна проводити плоскорізними знаряддями на глибину 18-20 см, 

або важкими дисковими боронами у 2-3 сліди [4] .  

Безполицевий обробіток плоскорізними знаряддями менш енергозатратний. Він 

дає змогу підвищити продуктивність праці в 1,5-2,0 рази, зменшити витрати пально-

мастильних матеріалів на 15-17 % за рахунок використання широкозахватних агрегатів, 

підвищити протидефляційну стійкість ґрунту в 5-15 разів без істотного зниження 

продуктивності культури. 

Отже, в умовах Полісся, для успішного функціонування органічного виробництва 

в рослинництві, в першу чергу необхідно правильно підібрати ґрунти, сформувати 

сівозміну із введенням бобових культур, та таких, що мають високу стійкість до 

бур’янового ценозу, застосування гною, побічної продукції, сидератів і біопрепаратів за 

умови відповідного обробітку ґрунту.  
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ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОРТІВ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ 

ВІД ПОГОДНИХ УМОВ 

Сладковська Т. А. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

На основі проведених польових досліджень та отриманих даних представлені 

результати кореляційного аналізу залежності рівня врожайності сортів грястиці 

збірної від погодних умов.Визначено, що більш чуттєвим до змін температурного 

режиму був сорт Київська рання, а від кількості опадів більше залежав сорт Муравка. 

Постановка проблеми.В Україні налічується близько 2 млн га природних 

кормових угідь, на яких є дві тисячі видів вищих рослин, значна частина яких росте на 

сіножатях і пасовищах [1]. Найбільш поширені в травостої природних сіножатей і 

пасовищ злакові трави (Poaceae), мають високу кормову цінність і дають високі врожаї 

сіна, а також пасовищного корму. Вони становлять 60–70 % усього травостою [3].  

Зміцнення кормової бази для тваринництва потребує впровадження у 

виробництво високопродуктивних сортів злакових трав. Таким чином, можна 

стверджувати, що основою сільського господарства і надалі залишається сорт, який дає 

змогу в певних природних і виробничих умовах отримувати високі і стабільні врожаї 

продукції високої якості. Особливо велике значення мають сорти, адаптовані до 

конкретних агрокліматичних зон вирощування, оскільки вони з найбільшою 

ефективністю використовують свій генетичний потенціал, а також успішно 

протистоять несприятливим умовам зовнішнього середовища [4]. 

Одним із найбільш неконтрольованих факторів урожайності є погодні умови. З 

іншого боку, знаючи, які саме сорти підпадають під більший вплив випадкових 

погодних факторів, можна суттєво скоротити небажані коливання зазначеного 

показника. З методичної точки зору, чим більш тісною є залежність між рівнем 

врожайності та погодними умовами, тим більш ризиковим, а тому і небажаним для 

вирощування, є сорт.  

Мета наших наукових дослідженьполягає у пошуку шляхів підвищення  насіннєвої  

продуктивності грястиці збірної на основі комплексної оцінки інтродукційного потенціалу, 

кореляційних зв’язків, встановлення особливостей росту, розвитку рослин залежно від 

елементів технології вирощування  в умовах Полісся України[2]. 

Схема досліджень та методика досліджень.Польові досліди проводилися нами 

впродовж 2012–2015 рр.  в умовах Житомирського обласного об'єднання з насінництва 

кормових культур – ТОВ «Житомирнасінтрав-1», Житомирський район, с. Глибочиця. 

Грунт дослідних ділянок  дерново-підзолистий легкосуглинковий, вміст гумусу – 1,8%. 

Схема досліду: Фактор А  – сорти грястиці збірної: 1) Київська рання; 2) Муравка. 

Фактор В – удобрення: 1) без добрив (контроль); 2) Р60К60;  3) N60Р60К60; 4) N60Р60К60 + 

«Квантум-Зернові»; 5) N60Р60К60 + «Квантум-Зернові»  + «Квантум Бор-Актив». Фактор 

C – покривна культура: 1) вико-вівсяна суміш на зелений корм; 2) ячмінь ярий на зерно. 

На травостої грястиці збірної застосовували висококонцентроване комплексне хелатне 

добриво для позакореневого підживлення злакових культур у фазі виходу в трубку – 

«Квантум-Зернові»  та концентроване борне добриво «Квантум  Бор-Актив». 

Результати досліджень.Для оцінки тісноти взаємозв’язку та ступеня взаємодії 

врожайності насіння грястиці збірної використано метод кореляційного аналізу, 

зокрема парні коефіцієнти кореляції. У якості факторних ознак обрано середньодобову 

температуру та суму опадів. Для поглибленого дослідження впливу наведених факторів 

їх конкретизовано у розрізі місяців та декад. Зокрема в аналіз включено дані про 
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середньодобову температуру та про кількість опадів у І, ІІ і ІІІ декадах квітня, травня та 

червня.  

Вибіркова сукупність формувалась із значень результативної та факторних ознак 

за 2013–2015 рр. для 5-ти схем удобрення та двох сортів багаторічних трав. У 

результаті обсяг вибіркової сукупності для загальної кількості опадів та 

середньодобової температури за вегетаційний період склав 30n , а для окремих декад 

у розрізі сортів – 15n . За результатами кореляційного аналізу встановлено, що у 

цілому лінійний зв’язок між погодними умовами та рівнем врожайності багаторічних 

трав є тісним, оскільки фактичне значення t -критерію Стьюдента більше за табличне 

(табличний рівень складає   98,201,0;30. таблt  (табл.1).  

Таблиця 1. Результати кореляційного аналізу залежності рівня врожайності насіння 

сортів грястиці збірної від погодних умов 

Факторна ознака 

Парний 

коефіцієнт 

кореляції 

Фактичне значення 

t -критерію 

Стьюдента 

Результати t -

тесту 
Висновок  

Середньодобова 

температура у 

вегетаційний 

період 

-0,50 16,57 
.. таблфакт tt   

2,9857,16   

із ймовірністю 0,99 можна говорити 

про існування тісного лінійного 

зв’язку між середньодобовою 

температурою та рівнем 

врожайності 

Кількість опадів 

за вегетаційний 

період 

-0,94 154,51 
.. таблфакт tt   

2,9851,154 

 

із ймовірністю 0,99 можна говорити 

про існування тісного лінійного 

зв’язку між середньодобовою 

температурою та рівнем 

врожайності 

Дещо іншими є результати аналізу тісноти зв’язку між погодними факторами та 

врожайністю у розрізі сортів та місяців найбільш активного росту рослин (табл. 2).  

Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу залежності рівня врожайності насіння 

сортів грястиці збірної від погодних умов 

Факторна ознака 

Парний коефіцієнт кореляції 
Фактичне значення  

t -критерію Стьюдента 

с. Київська 

рання 
с. Муравка 

с. Київська 

рання 
с. Муравка 

Середньодобова температура  

Квітень, І декада 7,69 0,39 7,69 9,35 

Квітень, ІІ декада -0,11 -0,10 0,68 0,55 

Квітень, ІІІ декада 0,04 0,06 0,09 0,24 

Травень, І декада -0,08 -0,08 0,39 0,42 

Травень, ІІ декада 0,35 0,33 7,64 6,90 

Травень, ІІІ декада 0,02 0,06 0,03 0,18 

Червень, І декада -0,33 -0,30 6,82 5,29 

Червень, ІІ декада -0,31 -0,25 5,91 3,63 

Червень, ІІІ декада -0,36 -0,34 7,86 7,26 

Кількість опадів 

Квітень, ІІ декада 0,33 0,25 6,51 3,87 

Квітень, ІІІ декада 0,15 0,03 1,33 0,04 

Травень, І декада 0,00 0,14 0,00 1,12 

Травень, ІІ декада -0,36 -0,36 8,18 8,14 

Травень, ІІІ декада 0,26 0,38 4,18 9,00 

Червень, І декада 0,33 0,42 6,72 11,42 

Червень, ІІ декада 0,22 0,35 2,82 7,67 

Червень, ІІІ декада -0,21 -0,13 2,51 0,92 
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Примітка: табличне значення t -критерію Стьюдента для вибіркової сукупності 

15n  та рівня значущості 001,0  становить   98,201,0;15. таблt .  

Зокрема встановлено, що кореляційна залежністьспостерігається як від 

температурного режиму, так і кількості опадів. Про це свідчать відносно високі 

значення парних коефіцієнтів кореляції та дуже істотне переважання фактичних рівнів 

критеріїв Стьюдента порівняно із табличним. З наведеного можна зробити висновок, 

щобільш чуттєвим до змін температурного режиму був сорт Київська рання, а від 

кількості опадів більше залежав сорт Муравка. 
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На прикладі зони Полісся України проведено соціологічне дослідження щодо 

необхідності запровадження ринку сільськогосподарських земель. Проаналізовано 

нормативно-правову базу купівлі-продажу та оренди земель сільськогосподарського 

призначення в європейських країнах; питання ведення державного земельного кадастру 

і визначення ціни на земельні ділянки при купівлі-продажу.  

Постановка проблеми. Необхідною передумовою вирішення сучасних проблем 

аграрного сектору економіки є завершення земельної реформи, важливою складовою 

якої є запровадження ринку сільськогосподарських земель з відповідним 

інституційним забезпеченням його функціонування. Сільськогосподарський попит на 

землю є похідним від попиту на продовольство, створюване в рослинництві та 

тваринництві, і враховує рівень родючості ґрунтів та можливості її підвищення, а 

також її розташування, тобто віддаленість від центрів споживання продовольства та 

сировини. Попит на продукти харчування нееластичний, бо обсяг попиту на основні 

види продовольства змінюється несуттєво навіть при значній зміні цін. 

Несільськогосподарський попит має стійку тенденцію до зростання. Це попит на 

землю для будівництва житла, об’єктів інфраструктури, доріг та інших об’єктів. 

Несільськогосподарський попит, як правило, байдужий до рівня родючості ґрунтів, але 

значною мірою залежить від місця розташування земельних ділянок. 
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Відповідно до розроблених нормативних актів, становлення та розвиток ринку 

сільськогосподарських земель в Україні передбачає докорінну зміну земельних 

відносин, що існували протягом багатьох років. Однією з найактуальніших проблем 

реформування відносин власності в Україні є формування такої моделі ринку землі, 

яка відповідала б економічним інтересам суспільства, враховуючи соціальні та 

екологічні фактори. При цьому, як серед українських економістів, так і землевласників, 

немає єдиного погляду щодо ринку землі, питання його формування й досі викликає 

полеміку.  

Прихильники ринкових відносин зазначають, що ринок сільськогосподарських 

земель повинен функціонувати, оскільки приватна власність на землю стимулює її 

ефективне використання, сприяє залученню інвестицій на сільські території. 

Противники формування ринку земель сільськогосподарського призначення 

стверджують, що залучення землі у економічний обіг на сучасному етапі розвитку є 

недоцільним, оскільки це може призвести до цілої низки негативних наслідків. У 

створенні ринку земельних ресурсів найбільше зацікавлені міжнародні корпорації та 

фінансові організації, а також монопольно-фінансові структури, які скуповуватимуть 

земельні ділянки за сприятливих для них економічних умов, штучно утримуючи при 

цьому низькі ціни на землю. Запровадження ринку землі у сучасних умовах може 

позбавити права власності на неї тих, хто на ній працює. Дані питання є актуальними 

та потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження передумов розвитку ринку сільськогосподарських 

земель в умовах Полісся України. Об’єктом дослідження є процес формування ринку 

сільськогосподарських земель.  Методологічною основою дослідження є системний 

метод пізнання закономірностей розвитку земельних відносин, а також низка 

загальнонаукових і специфічних методів, які у сукупності дають змогу детально 

дослідити передумови запровадження ринку сільськогосподарських земель у зоні 

Полісся України. У процесі дослідження використовувалися такі методи: наукової 

абстракції – для формулювання теоретичних узагальнень і висновків; аналізу і 

синтезу – для вивчення характеру та причинно-наслідкових зв’язків, встановлення 

тенденцій розвитку явищ і процесів в аграрному секторі економіки; монографічний – 

для вивчення світового досвіду функціонування ринку земель в аграрному секторі 

економіки; соціологічного опитування – для визначення необхідності запровадження 

ринку сільськогосподарських земель. 

Результати досліджень. Впровадження сучасної моделі розвитку 

землекористування на ринковій основі, орієнтація на ефективне використання 

досягнень вітчизняної науки у сфері управління земельними ресурсами є невід’ємними 

складовими стратегії розвитку України як сучасної держави  [1]. З метою дослідження 

потенційних перспектив та  можливих негативних наслідків запровадження ринку 

сільськогосподарських земель проведено соціологічне опитування керівників 

підприємств та власників паїв у межах Полісся України. У процесі дослідження 

опитано 476 респондентів Житомирської, Волинської та Рівненської областей. 

Встановлено: вікову структуру власників земельних паїв, їх розподіл за рівнем освіти, 

зайнятість, ставлення власників паїв та керівників сільськогосподарських підприємств 

до скасування мораторію на продаж земель, готовність купувати землю, джерела 

фінансових ресурсів для купівлі землі, стан використання земельних паїв 

респондентами зони Полісся України, рівень проінформованості власників паїв про 

земельні питання [3]. 

Досліджуючи ставлення респондентів до скасування мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення встановлено, що лише 21 % власників земельних 

паїв та 17 % опитаних керівників аграрних підприємств позитивно ставляться до 

скасування мораторію на продаж земель. Мотивують респонденти це тим, що до 
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сільськогосподарського виробництва будуть залучатися інвестиційні кошти, земля буде 

використовуватися як застава для отримання кредитів, запрацюють іпотечні банки.  

Однак, недостатньо відпрацьована на державному рівні нормативно-правова база, 

збій у роботі державного земельного кадастру, значне стримування із оформленням 

документації різного спрямування ставлять під сумнів ефективність використання землі 

після скасування мораторію. Так, понад 50 % опитаних власників земельних паїв та 

керівників сільськогосподарських підприємств негативно відносяться до скасування 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Проведене соціологічне дослідження засвідчило, що на Поліссі України не 

створено відповідних передумов для запровадження ринку сільськогосподарських 

земель. Проблемними питаннями є відсутність відповідної інфраструктури та 

незахищеність власників земельних паїв. У процесі дослідження встановлено, що 

ринок землі має виконувати два основних завдання: по-перше, забезпечувати 

реалізацію принципу раціонального й ефективного використання землі, отримання 

максимальної віддачі з кожної одиниці земельної площі за мінімальних затрат; по-

друге, формувати відношення до землі як до особливої цінності, сприяти збереженню 

земель і підвищенню їх родючості. Дані завдання ринок може виконувати за умови 

активної ролі держави, яка забезпечить охорону земель як найважливішого природного 

ресурсу, створить правові, економічні й організаційно-технологічні умови для 

відтворення і підвищення родючості земель [5]. При цьому на земельному ринку 

основною операцією має бути оренда. На перших стадіях для функціонування 

повноцінного ринку землі провідна роль повинна належати ринковій інфраструктурі, 

яка опосередковує здійснення операцій купівлі-продажу, оренди, обміну та застави 

землі, забезпечує надійність та стабільність його функціонування.  

В Україні склалася ситуація, коли з однієї сторони – є бажання відмінити 

мораторій на купівлю-продаж земель, а з іншої – побоювання, що цей процес набуде 

спекулятивного характеру, зважаючи на відсутність відповідного законодавчого 

обґрунтування операцій із землею. Проведене соціологічне дослідження показало, що 

збитковість більшості вітчизняних виробників унеможливлює їх шанси на придбання 

земельних ділянок. При цьому сільське населення, значну частину якого наразі 

становлять пенсіонери (55 %) не має можливості ефективно працювати на землі. У разі 

відміни мораторію ця категорія населення є найбільш вразливою і, в умовах стихійного 

ринку, може за безцінь лишитися паїв.  

У сучасних умовах мораторій на продаж землі в Україні не запобігає здійсненню 

трансакцій з землею сільськогосподарського призначення, проте породжує їх тіньовий 

обіг за відсутності прозорого ринку. У результаті зазнають втрат жителі сільської 

місцевості – власники землі, які отримують нижчу ціну за свої земельні ділянки 

порівняно з умовами конкурентного ринку. Тіньові трансакції не передбачають сплату 

податків і відрахувань до державного та місцевих бюджетів. Для зняття мораторію, 

тобто запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, 

необхідно вжити ряд заходів, які забезпечили б його прозорість та ефективність [2].  

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн у сфері землекористування потрібно 

зазначити, що для розвитку орендних земельних відносин в Україні основну увагу слід 

зосередити на формуванні конкурентного середовища серед потенційних орендарів 

землі; забезпеченні захисту прав селян-орендодавців; підвищенні орендної плати за 

землю, впровадженні екологічного моніторингу та контролю, спрямованих на 

використання орендарями екологобезпечних агротехнологій і належне відтворення 

родючості ґрунтів [6]. Доцільним є впровадження механізму застави права оренди 

земельних ділянок, оскільки цей процес не призводить до зміни власника на земельну 

ділянку, а для орендатора матиме суттєву вигоду – дозволить залучити значні кошти 

для розвитку виробництва 
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Висновки. Розвиток ринку сільськогосподарських земель в Україні 

відбуватиметься у міру створення конкурентного середовища у національній 

економіці, розбудови спеціалізованої інфраструктури. Для того, щоб ринок купівлі-

продажу земель сільськогосподарського призначення став цивілізованим, необхідно 

запровадити регульований оборот. Це передбачає не лише скасування мораторію на 

продаж землі, але й доопрацювання законів “Про ринок землі” і “Про земельний 

кадастр”, які вводять в дію єдиний електронний земельний кадастр, без якого 

практично неможливо визначити реальне походження тієї чи іншої земельної ділянки і, 

відповідно, довести причетність до схем нелегальної торгівлі землею. Важливим 

кроком має стати включення земельних активів до статутних фондів 

сільськогосподарських підприємств, що дасть можливість зберегти цілісні земельно-

майнові комплекси в аграрному виробництві і забезпечити доступ власників таких 

підприємств до кредитних ресурсів.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО 
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О. Ф. Соколовський, викладач, кандидат технічних наук, доцент, М. В. Дурас, 

викладач, аспірант ННЦ ІМЕСГ 

Проведено аналіз ісучасних технологій в галузі розподілу електроенергії. 

Запропоновано систему електропостачання житлового кварталу із застосуванням 

мікропроцесорних пристроїв. Ідея полягає в інтегруванні локальної мережі приватного 

будинку в керовану електричну мережу населеного пункту. Впроваджена 

інтелектуальна система здійснює керування електроприладами будинків та 

перетоками енергії між джерелами і споживачами. Для підвищення 
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енергоефективності електричної мережі пропонується встановлення сонячних 

панелей на всіх будинках житлового кварталу. 

Проблема. Одним із пріоритетних національних інтересів у сфері енергетики на 

сучасному етапі є зменшення залежності національної економіки від негативного 

впливу проблем, пов'язаних з дефіцитом власних енергетичних ресурсів та 

необхідністю зовнішнього постачання в умовах стрімкого зростання вартості 

енергоносіїв. 

Мета досліджень – наукове обґрунтування зниження витрат на 

життєзабезпечення населеного пункту шляхом впровадження енергоефективних 

технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час експлуатація 

електричних мереж базується на чотирьох сегментах, обумовлених структурою 

глобальної електроенергетичної системи [1, 2]: 

- більша частина електроенергії виробляється великими електростанціями, 

розташованими в стратегічних точках єдиної енергетичної системи; 

- передавальна електрична мережа здійснює передачу електроенергії від 

електростанцій до центрів енергоспоживання і розподільних мереж. Вона є основою 

всієї системи енергопостачання і оснащена найсучаснішим обладнанням. Управління 

електричною мережею здійснюється централізовано відповідно до прийнятої 

ієрархії; 

- розподільні мережі займають місце між передавальною мережею і кінцевим 

користувачем. Вони з'єднані з передавальною мережею через «шини розподілу», по-

іншому – «підстанції», за допомогою трансформаторів. У силу економічних причин і 

заради спрощення експлуатації розподільні мережі в основному використовуються в 

радіальних структурах. В умовах відсутності значних місцевих джерел енергії 

(взаємопов'язаних на рівні розподілу) розподільні мережі характеризуються 

односпрямованістю потоку енергії (енергія завжди йде в одному напрямку, від 

підстанції до кінцевого користувача); 

- кінцеві користувачі, що є переважно пасивними клієнтами, характеризуються 

нерегульованими навантаженнями і не беруть участь в управлінні системою. 

Перші три сегменти, хоч вони і інституційно розділені за чітко визначеними 

сферами відповідальності, тісно взаємопов'язані і підкоряються конкретним фізичним 

законам, зокрема, балансу виробництва-споживання і технічним обмеженням. У цілому 

ця система була розроблена з метою виробництва, передачі і розподілу електричної 

енергії відповідно до кращих стандартів якості, безпеки та економії. Будучи 

найскладнішою системою з усіх будь коли побудованих людиною, вона складається з 

мільйонів кілометрів проводів та кабелів, генераторів, трансформаторів, точок 

приєднання і т.д. Вона об'єднує в собі кілька рівнів напруги, сучасні засоби захисту, 

контрольне обладнання та центри управління. 

Сегмент кінцевого користувача також помітно еволюціонував. Дійсно, споживачі, 

які були «пасивними» і не взаємодіяли динамічно з електроенергетичною системою, на 

даний час знаходяться в процесі перетворення, особливо завдяки розробці 

інтелектуального лічильника і пов'язаних з ним серверів і електрогенераторів. Вони, 

наприклад, мають можливості управління навантаженням, що дозволяє їм брати участь 

у вирішенні деяких мережевих обмежень, знижуючи пікове споживання або 

пропонуючи інші послуги, необхідні системі [3, 4]. 

Крім того, з розвитком розподіленої енергетики кінцевий користувач може, 

будучи споживачем, стати ще й виробником або джерелом накопичення енергії. Таким 

чином, споживач стає «активним», коли відкриваються можливості з регулювання 

навантаження, місцевому виробництву або накопичення енергії, залежно від вимог 

законодавства, структури ринку або доступних технологій. 



~162~ Збірник статей конференції 
 

Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся 

Результати досліджень. Зміна системи уявлень про розподільні мережі, розвиток 

інформаційних і комунікаційних технологій, удосконалення окремих компонентів 

перетворення енергії (наприклад, в галузі електроніки великих потужностей), 

досягнення у сфері пристроїв і систем захисту від збоїв сприяли виникненню нових 

технологій, які будуть впливати на розвиток електроенергетичної системи. 

Інтелектуальне керування системою може бути побудовано на основі компонентів 

або центрів управління (програмовані логічні контролери, виділені лінії, 

оптоволоконні, бездротові, WiFi, ADSL та ін.) [1]. Особливий інтерес викликають такі 

функції: 

- інтелектуальний лічильник в його різних варіантах: широкосмуговий 

двонаправлений зв'язок із засобами регулювання навантаження або без них і 

можливістю пропозиції енергетичних послуг, за допомогою різних засобів зв'язку; 

- вдосконалені пристрої для управління використання енергії та енергетичними 

послугами на стороні кінцевого користувача, які можуть бути пов'язані з 

інтелектуальними лічильниками або користуватися перевагами можливостей ADSL; 

- інтелектуальні засоби, пов'язані з різними домашніми компонентами споживання, 

що відносяться до енергоефективності або до надійності самої електроенергетичної 

системи. Типовим прикладом служить інтелектуальне і децентралізоване скидання 

навантаження для побутових електроприладів, яке спрацьовує на коливання частоти 

або напруги мережі; 

- засоби спостереження, контролю та управління мережею, пов'язані з виробництвом і 

споживанням енергії. Сюди відносяться інтелектуальні датчики і керування ними, 

передача та обробка зростаючих обсягів інформації, а також програмне забезпечення 

для допомоги операторам енергосистем і прикладні програми реального часу, в тому 

числі по надійності електричної мережі навіть на рівні систем розподілу; 

- інтелектуальні функції, що виконуються «об'єктами» або «пристроями» в рамках 

електричної мережі, характеризуються наступним ланцюжком: вимірювання → 

аналіз → рішення → дія → повідомлення. Такий ланцюжок властивий цілому ряду 

додатків: від пристроїв захисту і перемикання до пристроїв децентралізованого 

регулювання напруги і технологій самовідновлення. Він відноситься до всієї 

автоматизації розподілу з більш конкретними функціями розподіленого і 

автономного управління. 

Враховуючи сучасні досягнення в галузі електропостачання та інтелектуальних 

систем пропонується впровадження наступних технологій: 

- енергозабезпечення приватних будинків житлового кварталу від централізованої 
мережі та із застосуванням власних сонячних панелей [5]; 

- керування системою електропостачання та електромережею окремого будинку за 

допомогою програмованих контролерів. 

У результаті отримаємо наступні високотехнологічні рішення: 
- на боці кінцевого споживача: 

1) надання споживачам можливості самим генерувати електроенергію (виходячи 

із кліматичних умов нашої місцевості варто віддати перевагу 

фотоелектричним панелям, оскільки використання вітрогенераторів не буде 

таким ефективним), яку можна використати для власних потреб, або 

постачати її в зовнішню електромережу; 

2) використання накопичувачів енергії (акумуляторних батарей) для утворення 

резерву на випадок перерви в централізованому електропостачанні; 

3) встановлення інтелектуальних лічильників з можливістю відправки інформації 

про енергоспоживання оператору для збору даних; 

4) використання контролерів для управління мережею будинку, реагування на 

команди оператора шляхом регулювання навантаження і управління 

перетоками енергії; 
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- на боці оператора мережі: 

1) відслідковування інформації про навантаження житлового кварталу в режимі 

реального часу; 

2) керування деякими пристроями мережі окремого будинку для зменшення 

частки навантаження будинку в загальній мережі, у випадку якщо споживана 

ним енергія перевищує встановлені норми; 

3) збір і обробка даних від лічильників про споживану і генеровану енергію, а 

також їх аналіз для попередження пікових навантажень. 

Схема запропонованої інформаційної мережі зображена на рисунку 1. 

 

 

Рис. 1  Схема збору даних і керування енергосистемою житлового кварталу. 

Відповідно до розробленої топології збір даних і керування 

лічильникамиреалізований на основі технології PLC, контролери об’єднані 

стандартним інтерфейсом RS485, управління електроприладами будинку відбувається 

через мережу Ethernet. Обробку даних і часткове керування пристроями 

здійснюєцентральний контролер. За необхідності в керування мережею може 

втручатись диспетчер з поста оператора. 

Автоматичний контроль споживаної потужності забезпечується на двох рівнях: 



~164~ Збірник статей конференції 
 

Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся 

1. На загальному рівні центральний контролер порівнює споживану житловим 

кварталом потужність із заданою величиною. У випадку, коли споживана потужність 

перевищує встановлену норму, центральний контролер видає команду будинковим 

контролерам на підключення власних акумуляторних батарей для згладжування піку 

споживання. 

2. На місцевому рівні будинковий контролер перевіряє споживану потужність по 

кожній фазі (на тих, де немає пріоритетних споживачів). У випадку перевищення 

заданого порогу споживання запускається алгоритм відключення за пріоритетом. 

Таким чином, розроблена система керуваннядозволяє здійснювати взаємодію 

контролерів, власників будинків та оператора із завчасно сформованим набором 

«повноважень» для максимального використання можливостей сонячних систем та з 

метою повного задоволення потреб кінцевого споживача. 

 

Висновок: Існуючаструктура електропостачання не відповідає сучасним вимогам 

щодо енергозбереження та автономності кінцевих споживачів. Розроблена система 

пропонує наступні інновації: 

- інтегрування локальної мережі будинку в керовану електричну мережу 

населеного пункту; 

- інтелектуальне управління перетоками енергії; 

- застосування сонячної енергії для визначеної мережі електроприймачів; 

- адміністрування мережі з метою усунення надмірного споживання 

електроенергії; 

- доступ адміністратора до визначених каналів управління окремим будинком. 

Запропоновані інновації створюють підстави для зацікавленості користувачів 

щодо обмеження кількості включених електроприладів, що у поєднанні із перевагами 

зеленого тарифу дозволить досягти значного підвищення енергоефективності 

електричної мережі та забезпечить високу автономність систем життєзабезпечення 

населених пунктів. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку: Подальші дослідження 

рекомендується направити на розроблення схеми силової мережі та детального 

алгоритму роботи запропонованої системи. 
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АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ВИРОЩУВАННЯ 

АМАРАНТУ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

*Тетерук О.О., - аспірантка, *Ландін В.П., - д.с.-г.н., зав. відділом радіоекології в 

агросфері, **Рахметов Д.Б.,- д.с.-г.н., зав. відділом нових культур, ***Гуреля В.В.- 
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ВСТУП. Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції 

радіоактивного забруднення і подальшого розповсюдження радіонуклідів в Україні 

зазнала територія площею 9 млн. га, що спричинило обмеження можливостей 

агропромислового виробництва і лісогосподарського користування на площі 256 тис. 

га. 

З огляду на це на Житомирщині виникла надзвичайно важлива проблема 

забезпечення радіоекологічної безпеки населення, яке проживає на забруднених 

територіях, та розробки заходів зі зниження накопичення радіонуклідів у продукції 

рослинництва [1]. 

Територія Полісся має значний потенціал продукування рослинної сировини, 

потрібної для створення нової біоенергетичної галузі. Для цього необхідно здійснити 

систему активних заходів по підвищенню культури адаптивного землеробства: 

впровадити найбільш раціональну структуру посівних площ із ефективним 

використанням органічних і мінеральних добрив, раціонально використовувати 

сільськогосподарські землі, вирощувати адаптовані інтродуценти та традиційні 

сільськогосподарські культури, широко впроваджувати в виробництво новітні 

досягнення сільськогосподарської науки і передового досвіду в біотехнології та 

біоконверсії. 

Слід зазначити, що сучасні технології по біоконверсії сприяють вирішенню 

проблем поліпшення стану довкілля, забезпеченню енергетичної незалежності країни. 

Відновлювана енергетика пропонує цікаві можливості для сільгоспвиробника: 

переробка біомаси та біовідходів (рідкий гній), вироблення біогазу, електрики, тепла, 

виробництво екологічно чистих рідких або твердих добрив. Проте вартість біоенергії 

напряму залежить від вартості сировини, яка використовується для відновлювання 

енергії,  саме тому багаторічні високопродуктивні рослини можуть буди дешевим 

джерелом на Поліссі. Серед них на особливу увагу заслуговує Амарант (Щириця) [2]. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Значний внесок у вирішення проблеми 

зменшення переходу радіонуклідів в сільськогосподарську продукцію внесли наукові 

праці Гудкова І. М., Гродзинського Д. М., Прістера Б. С., Смаглія О. Ф., 

Лазарєва М. М., Славова В. П., Кутлахмедова Ю. О., Перепелятнікова Г. П., Чоботька 

Г. М., Кашпарова В. О., Кучми М. Д., Орлова О. О., Вінничука М. М., Дідуха М. І., 

Зінченка В. О., Мойсієнко В. В. та інших авторів.  

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ. Методи дослідження: польові, лабораторні, 

методи математичної статистики, картографічний. 

Дослідження проводились в стаціонарних польових дослідах, розміщених 

поблизу села Христинівка на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті, який має 

наступні показники: 

- фізичні властивості (орний шар 0-20 см): питома маса – 2,60 г/см
3
; щільність 

(об’ємна маса) – 1,48 г/см
3
; найменша вологоємність (НВ) – 15,3 %; повна 
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вологоємність (ПВ) – 27,6 %; запаси вологи при НВ – 23,4 %; запаси доступної вологи – 

20,4 %; вміст фізичної глини – 12,2 %. 

- хімічні властивості: вміст гумусу (0-10 см шар ґрунту) – 1,7 %; рН сольове – 

6,21; насиченість основами – 4,52 %; гідролітична кислотність – 1,5; вміст рухомого 

алюмінію – 0,21 мг/ 100г ґрунту; вміст кальцію – 0,86 мг/ 100г ґрунту; вміст фосфору – 

17,38 мг/ 100г ґрунту; вміст калію – 1,75 мг/ 100г ґрунту. 

За фізичними та хімічними властивостями ґрунт цілком відповідає найбільш 

поширеним дерново-підзолистим ґрунтам в зоні Полісся. 

Розбивка дослідної ділянки, польові роботи на дослідній ділянці, внесення 

добрив, обробіток ґрунту, сівба та садіння, догляд за рослинами та дослідом, облік 

урожаю проводились за загально прийнятими методиками. 

Предметом дослідження була обрана Щириця (Amaranthus L.). 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. Екологічна ситуація, що склалася на радіоактивно 

забрудненій території Полісся України, визначає необхідність застосування заходів, 

спрямованих на зменшення інтенсивності потоку радіонуклідів у трофічному ланцюгу 

людини. 

Районування і активне впровадження сортів кормових інтродуцентів в Україні 

останні десятиріччя свідчать про високу екологічну стійкість і продуктивність їх у 

різних видах посівів. Завдяки високій екологічній стійкості, нові культури, на відміну 

від традиційних кормових рослин, інтенсивно нарощують біомасу до пізньої осені. 

Значну роль інтродукція відіграє в підвищенні родючості землі та створені умов 

стійкого ведення сільського господарства, особливо це стосується біоекологізації 

землеробства Полісся на радіоактивно забруднених деградованих ґрунтах [3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За час проведення польових досліджень були 

проведені спостереження за розвитком щириці.  

Основними достоїнствами амаранту є інтенсивне зростання, невибагливість до 

ґрунтів, висока посухо- і солестійкість, стійкість до хвороб, пластичність, легка 

адаптивність до різних умов середовища, висока продуктивність зеленої маси і насіння, 

а також її поживна цінність. 

Для амаранту характерним є висока насіннєва продуктивність. Біологічна 

врожайність різних сортів в зоні Полісся України становить від 3,5 до 8,6 т/га. Реальна 

насіннєва продуктивність досягає 1,2-2,5 т/га. 

Амарант як нова культура перспективна, особливо в посушливих умовах. Він 

може широко використовуватися для приготування силосу в чистому виді і у суміші з 

іншими культурами. 

До позитивних якостей амаранту також відносять споживання різними видами 

сільськогосподарських тварин, можливість тривалий час використовуватися в зеленому 

конвеєрі. Цінним хімічним складом відрізняється силос амаранту. У ньому міститься 

23,6 % сухої речовини, 3,5 – протеїну, 1,9 – білку, 9,6 – БЕР, 0,9 – ліпідів, 5,5 – 

клітковини і 4,2 % – золи. Крім того, що рослина не знижує кормові достоїнства від 

фази стеблування до цвітіння, період годівлі може бути продовжений за рахунок посіву 

в 2-3 строки з інтервалами в 10-15 діб. Тому його можна вирощувати як проміжну 

культуру у післяукісних та післяжнивних посівах. В умовах України оптимальні строки 

останньої сівби – початок ІІІ декади липня. 

Зелена маса амаранту також має високу енергетичну поживність. В 1 кг зеленого 

корму амаранту вихід валової енергії становить 2,3-2,5 і обмінної – 1,1-1,3 МДж.  

За результатами досліджень для щириці характерна досить висока врожайність. В 

середньому за три роки – 70 т/га. 

В результаті радіологічних досліджень були отримані наступні дані (табл. 1-2). 

Найбільшою питома активність 
137

Cs спостерігається у щириці на третьому році 

досліджень. 
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Таблиця 1. Питома активність 
137

Cs в рослинах, Бк/кг 

Рослини 
1 рік 2 рік 3 рік 

Контроль N30P60K90 Контроль N30P60K90 Контроль N30P60K90 

Травостій 

пасовища 
1352 - 1126 - 1203 - 

Амарант 2351 2145 3240 2567 3337 2914 

 

В порівнянні з травостоєм природного пасовища у щириці виявлена менша 

питома активність 
137

Cs, що дозволяє рекомендувати цю культуру до використання у 

кормовиробництві. 

Таблиця 2. Питома активність 
137

Cs та коефіцієнт переходу 

Рослини 
Питома активність, Бк/кг 

КН КП +- 
Контроль N30P60K90 

Травостій пасовища 1227 
 

0,27 1,33 - 

Амарант 2976 2542 0,70 3,41 2,08 

 

В фазі достигання питома активність 
137

Cs зменшується, що пояснюється 

приростом біомаси. 

Крім того, починаючи з 2016 року, були розпочаті нові дослідження, які 

базуються на тому, що на одному і тому ж ґрунті накопичення радіонуклідів різними 

рослинами може відрізнятись в декілька разів. Визначним чинником в цьому є 

біологічні особливості рослин, а саме видові та сортові особливості. Так потреба 

рослини в калію визначає більше накопичення його аналогу – цезію. Крім цього 

надходження радіонуклідів в рослини залежить від розподілу кореневої системи в 

ґрунті, їх продуктивності, тривалості вегетаційного періоду тощо. 

В результаті радіологічних досліджень були отримані наступні дані (табл. 3). 

Таблиця 3. Питома активність 
137

Cs в залежності від сортів 

Культура 

Питома активність 
137

Cs, Бк/кг 

Повторення 
Середнє 

1 2 3 4 

контроль 

Амарант «Грозинський» 4343 4042 4472 4343 4300 

Амарант «Кармен» 2704 2678 2392 2626 2600 

Амарант «Кремовий» 1122 1110 1269 1379 1220 

з внесенням добрив К90Р60 

Амарант «Грозинський» 3943 3460 3683 3794 3720 

Амарант «Кармен» 2199 2244 2335 2290 2267 

Амарант «Кремовий» 995 1124 1016 1189 1081 

Найбільша питома активність спостерігається у амаранту сорту «Грозинський». 
Однак саме у цього сорту спостерігається найбільший відсоток зменшення 

питомої активності (13,5 %), на другому місці – сорт «Кармен» (12,8 %) та «Кремовий» 

(11,4 %). 

ВИСНОВОК. З наведених даних видно, що використання зеленої маси амаранту 

(особливо з ретельним вибором сортів) дає змогу більш ніж вдвічі знизити питому 

активність корму в порівнянні з кормом, що традиційно використовується населенням, 

яке проживає на території радіоактивного забруднення.  
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Щирицю можна також рекомендувати використовувати в якості альтернативного 

біопалива, оскільки питома активність 
137

Cs не перевищує допустимого рівня питомої 

активності для дров 600 Бк/кг.  
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Показано, що екологічне оцінювання технологій вирощування сільськогосподарських 

культур доцільно здійснювати за структурою показників: родючість ґрунту, 

фітосанітарний, екотоксикологічний стани, якість і безпека продукції. Обґрунтовано, 

що такий спосіб оцінювання дає можливість отримати якісне зерно пшениці і 

уникнути негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

Постановка проблеми. Сільськогосподарські культури є незамінним продуктом 

харчування і цінною сировиною для харчової промисловості. Сорти 

сільськогосподарських культур різняться за морфологічними ознаками, смаковими 

особливостями, стійкістю до несприятливих факторів навколишнього середовища. 

Вагому роль у забезпеченні якості продукції рослинництва відіграють національні і 

міжнародні стандарти, нормативно-правові акти, різноманітні методи контролю за 

якістю вирощуваної сільськогосподарської продукції, багато з яких гармонізовано з 

міжнародними нормативними документами. 

І тому важливим залишається питання створення системи оцінки якості продукції 

рослинництва яка буде відповідати як українським, так і міжнародним стандартам, 

забезпечить безпечне харчування людей та підвищить її конкурентоспроможність на 

світовому ринку [1]. 

Метою роботи є розробка показників екологічної оцінки технологій вирощування 

сільськогосподарських культур за впливом на агрохімічний, фітосанітарний, 

токсикологічний стан агроекосистеми. 
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Методика і завдання досліджень. Для розробки системи екологічної експертизи 

технологій вирощування  сільськогосподарських були використані літературні джерела, 

фондові матеріали, нормативно-правовові документи [3]. 

Об’єктами екологічної експертизи технологій вирощування 

сільськогосподарських культур є матеріали, документація та наукові звіти щодо їх 

впливу на показники родючості ґрунтів, фітосанітарний стан посівів, якість продукції 

рослинництва, міграції хімічних елементів. 

Попередню оцінку технологій вирощування сільськогосподарських культур, а 

саме їх екологічну експертизу, доцільно здійснювати на стадії розробки та апробації 

перед широким впровадженням у виробництво. Екологічну експертизу доцільно 

здійснювати за системою показників і нормативів, що враховує вплив технології на 

екотоксикологічний, агрохімічний, фітосанітарний стани агроекосистеми, якість зерна 

пшениці озимої. У межах визначених показників необхідно проводити оцінку 

технології за 4 класами: незадовільний, задовільний, нормальний і оптимальний стани 

[2]. 

Діапазон показників у межах класів визначали відповідно до чинних нормативів, 

кількісних параметрів шляхом їх адаптації з урахуванням класичних підходів до 

екологічного нормування. 

Результати дослідження. Для проведення екологічної оцінки технологій 

вирощування  сільськогосподарських культур було обґрунтовано і класифіковано такі 

основні критерії щодо екологічної оцінки технологій вирощування [1]:  

1. Кліматичні умови є важливим показником в основні фази росту і розвитку овочевих 

культур (оптимальна температура повітря і оптимальна кількість опадів в основні фази 

росту і розвитку коренеплодів, забезпеченість ґрунту вологою).  

2. Забезпеченість ґрунту оптимальним вмістом гумусу, рухомих форм азоту, 

фосфору, калію, рівнем кислотності ґрунту. Оптимальні параметри ґрунту для 

вирощування овочевих культур залежать від комплексної системи удобрення, 

правильного обробітку ґрунту, підбору попередників і сортового потенціалу. 

Оптимальні параметри ґрунту визначаються згідно характеристики сорту, 

технологічних карт вирощування культури, нормативних документів та державних 

стандартів. 

3. Фітосанітарний стан посівів встановлюється з урахуванням порогів 

шкодочинності у фазах росту і розвитку культури, за рівнем забур’яненості, 

захворюваності, раціонального використання агротехнічного, фізико-механічного, 

біофізичного, імунологічного, біологічного, хімічного методів захисту рослин та 

чинних нормативів.  

4. Акумулятивні і міграційні процеси шкідливих речовин в ґрунті залежать від рівня 

та динаміки застосування мінеральних добрив і засобів захисту рослин, їх кількісного 

та якісного складу (в т.ч. домішок), поведінки в ґрунтовому комплексі, а саме – 

особливостей впливу процесів вилуговування і міграції токсикантів у нижні шари 

ґрунту, активності мікробіологічних і біохімічних процесів у ґрунті, які визначають 

їхню біодоступність і біотоксичність у трофічному ланцюзі живлення. Тому 

акумулятивні й міграційні процеси токсикантів у ґрунті формують радіальну міграцію, 

яка характеризується коефіцієнтом концентрації, який показує ступінь накопичення 

хімічних речовин у ґрунті відносно контролю: 

Кс = ki / Ki, 
де Кс – коефіцієнт концентрації, 

     k і – вміст (кількість) шкідливої речовини у n – компоненті, 

      К – вміст (кількість) шкідливої речовини в еталоні (контролі). 

Окрім того, транслокаційні процеси шкідливих речовин характеризують 

особливості переходу їх з ґрунту у вегетативні та генеративні органи рослин. Тому для 

виявлення впливу різних елементів технологій на транслокаційні процеси було введено 
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коефіцієнт біологічного поглинання шкідливих речовин, який дозволить встановити 

взаємозв’язок між вмістом у ґрунті та рослинах сполук важких металів. 

5. Якість та безпека овочевої продукції враховує біохімічні, санітарно-гігієнічні, 

біометричні показники, наявність карантинних рослин, шкідливих домішок, фізичні 

показники. 

Біохімічні показники. Коренеплоди характеризуються амінокислотним складом, 

вмістом сахарози, клітковини, каротину, вітаміну С, цукру, наявністю сухої речовини і 

кислотністю загальною. 

Санітарно-гігієнічні показники характеризуються вмістом токсичних та 

радіоактивних елементів, нітратів, нітритів, мікотоксинів, пестицидів. 

До фізичних показників овочевої продукції належать: зовнішній вигляд 

коренеплодів, смакові якості, колір і запах, шкідливі домішки, пошкодженні 

коренеплоди.  

Біометричні показники характеризують розмір коренеплоду за довжиною і 

формою коренеплоду.  

6. Продуктивність коренеплодів залежить від характеристики сорту, фактичних 

даних сорту, що отриманні при випробовуванні технологій. Для обґрунтування 

оптимальної продуктивності овочевих культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

України доцільно включати сорти, які зареєстровані в Державному реєстрі сортів. 

7. Економічна ефективність включає показники собівартості та рентабельності. 

За рекомендаціями міжнародних організацій, а також проф. Макаренко Н.А. 

екологічну оцінку доцільно проводити за 4 класами. Діапазон показників у межах цих 

класів визначається згідно нормативів із врахуванням методичних підходів до 

екологічного нормування. 

Екологічне нормування технологій вирощування коренеплодів визначається з: 

врахуванням закону Лібіха, зміни стану компонентів агроекосистеми під впливом 

агротехнологій: зона оптимуму – зниження < 10%, зона комфорту – зниження на 10 – 

25%, інпесимуму – зниження > 25%.  

Виходячи з цього, технологію вирощування овочевих культур доцільно оцінювати 

за кожним показником таким чином [1]: 

I клас – незадовільний стан (відхилення від оптимуму в сторону погіршення 

перевищує 25%); 

II клас – задовільний стан (відхилення від оптимуму в сторону погіршення 

більше 10%, але не перевищує 25%); 

III клас – нормальний стан (відхилення від оптимуму в сторону погіршення не 

перевищує 10%); 

IV клас – оптимальний стан (відхилення від оптимуму в сторону погіршення не 

спостерігається). 

Заключним етапом є визначення інтегрального показника методом експертних 

оцінок [1]. Відповідно до цього було встановлено пріоритетний ряд щодо впливу 

технологій на кліматичний, екотоксикологічний, агрохімічний, гідрохімічний, 

фітосанітарний стан агроекосистеми, якість, безпечність і продуктивність 

коренеплодів, економічна ефективність овочевої продукції. Визначено ваговий внесок 

кожного з критеріїв, щодо впливу їх на технології вирощування овочевих культур: 

кліматичні показники > рівень родючості ґрунту > сортовий потенціал культури > 

сівозмінна і фітосанітарний стан посівів > акумуляційні і міграційні процеси 

шкідливих речовин в ґрунті та транслокаційні процеси токсикантів з ґрунту в рослини 

> якість і безпечність овочевої продукції > продуктивність > економічна 

ефективність. 

Висновки. Отже, проведення екологічної оцінки дозволить зробити висновок, що 

для отримання якісної і безпечної овочевої продукції необхідно правильно 

використовувати біокліматичний потенціал сільськогосподарських територій, 
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здійснювати контроль за технологіями її вирощування та враховувати об’єкти, які 

можуть негативно впливати на сільськогосподарські угіддя (підприємства, ТЕС, 

автошляхи, захоронення, звалища тощо). 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ҐРУНТОВОГО 

ПОКРИВУ В КОНТЕКСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

П. І. Трофименко, к. с-г. н., О. В. Зубова, асистент, Н. В. Трофименко, к. е. н., 

І. Ф. Карась, к. с-г. н., О. П. Лук’яненко, асистент 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

 

В роботі окреслено сучасні проблеми дистанційного зондування ґрунтового покриву у 

контексті раціонального землекористування. На досліджених ділянках ґрунтового 

покриву з характерними для перехідної зони Полісся ґрунтами за оригінальною 

методикою визначено ступінь екранованості ґрунтів як основної перешкоди для 

діагностування їх показників. Встановлено, що величина екранованості ґрунтів 

істотно корелює з їх відбивною здатністю та основними вегетаційними індексами, 

розрахованими за характеристиками супутникових спектрозональних знімків Landsat 7 

Постановка проблеми. Людська діяльність змінює клімат, ландшафти. В такому 

середовищі вирішення питань оперативного відслідковування змін в агроекологічного 

стану набуває актуального характеру. Своєчасне та оперативне картографування змін 

агроекологічного стану ґрунтів із застосуваннямдистанційних методів можливе через 

залежності між основними діагностичними ознаками ґрунту та яскравістю і тоном 

зображення його на знімках[1].Іноземні та вітчизняні вчені [2, 3, 4] приділяють багато 

уваги розробцістворенню та удосконаленню методів цифрового картографування 

ґрунтів.Дослідники [5, 6] вказують на наслідки нераціонального землекористування, 

через що відбувається ерозія та опустелювання значних територій орних земель, та 

небажаних наслідків, серед яких зниження вмісту гумусу, збільшення виділення CO2 та 

інші. Важливе значення при цьому відіграє врахування наземних перешкод у вигляді 

рослинного покриву на ґрунті. 

Крім того, якісна діагностика ґрунту обмежена рядом факторів, таких як 

ландшафтні (поверхнева рослинність у різних стадіях вегетації, рослинні залишки, 

чагарники в різних стадіях розвитку, умови рельєфу) та метеорологічні (ступінь 

прозорості атмосфери, вологість). 

Мета та завдання. З метою визначення оптимальних підходів та 

методологійдистанційного діагностування показників агроекологічного стану ґрунтів з 

урахуванням покриття рослинністю булипоставлені завдання: 
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 чисельно оцінити вплив екранованості земної поверхні на точність визначення 

вільних від рослинності ділянок ґрунтового покриву; 

 оцінити можливості ідентифікаціївидів рослинного покриву на ґрунті; 

Методика досліджень. Дослідженняпроведено у 2015 р. на території дослідного 

поля Житомирського національного агроекологічного університету, яке відноситься до 

зони Центрального Полісся України й розташоване в Черняхівському районі, 

Житомирської області.На досліджуваній території з найбільш поширеними ґрунтами на 

різних угіддях були закладені точки та проведено їх точну прив’язку, в результаті якої 

були отримані координати 15 точок в географічній системі координат WGS 84. 

Одночасно з цим визначали екранованість ґрунтів на основі цифрових знімків, 

зроблених цифровою камерою з висоти 1 м у триразовій повторності й подальшим 

обчисленням середнього значення. Екранованість у відсотках визначали з допомогою 

електронної палетки у програмі CorelDrawХ4.Радіометрична корекція значень DN 

здійснювалася за стандартними алгоритмами, рекомендованими дослідниками та 

виробниками знімків. Перетворення значень безрозмірних величин DN (цифрових 

значень), пропорційних інтенсивності випромінювання від об’єктів, що досягає сенсора 

R у безрозмірні абсолютні значення відбиття – ρ альбедо та розрахунок вегетаційних 

індексів проводили у відповідності з Landsat 7 ScienceDataUsersHandbook[7]. 

Результати досліджень.В ході досліджень виявлений для більшості залежностей 

середній, високий та дуже високий ступені кореляційного зв’язку між значеннями ρ 

альбедо, основними вегетаційними індексами – з одного боку та величинами 

екранованості ґрунту – з іншого.У випадку групування точок з переважаючою 

рослинністю, що вегетує, найбільш інформативним виявилися 1-й (450-515нм), 4-й 

(760-900нм) та 7-й (2080-2350нм) супутникові канали з коефіцієнтами кореляції для 

ідентифікації змішаної рослинності відповідно r = – 0,71, r = – 0,77, r =– 0,75. Суха 

рослинність найкраще ідентифікувалася на 4-ому каналі r =– 0,62. Рослинність, що 

вегетує закономірно добре визначалася з допомогою вегетаційних індексів NDVI 

(вегетаційний індекс) SAVI (ґрунтовий вегетаційний індекс), MSAVI (модифікований 

ґрунтовий вегетаційний індекс) з коефіцієнтами кореляції відповідно r = 0,58, r = 0,80,  r 

= 0,78. Ділянки чистого ґрунту (без рослинності) добре визначаються з допомогою 

індексу NDSI (нормалізований ґрунтовийіндекс засолення)r = – 0,72. 

Такі результати дають можливість визначати показники ґрунтув умовах 

екранованості на тих ділянках, де рослинність займає мінімальну площу. 

Висновки.Використана методологія дозволяє в складних умовах строкатого 

ґрунтового покриву Полісся України, визначати ступінь екранованості ґрунтів на 

основі спектрозональних знімків та види рослинного покриву. Отримані залежності 

вказують на принципову можливість врахування кількісного впливу екранованості на 

діагностику показників ґрунту, але методика такого розрахунку потребує подальшого 

удосконалення. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Трофименко П.І., к. с.-г. н., доцент, Карась І.Ф., к. с.-г. н., доцент Трофименко Н.В., 

к. е. н., доцент  Зубова О.В., асистент Лук’яненко О.П., асистент 

Житомирський національний агроекологічний університет Кафедра геодезії та 

землеустрою 

Актуальність досліджень 
Земля є одним із найбільш важливих джерел існування людства. Найбільшу 

цінність у земельному фонді складають оброблювальні землі. Як відомо, Україна 

характеризується переважною більшістю родючих ґрунтів [1]. Забезпечення потреб 

населення у продуктах харчування призвело до високого рівня розорюваності земель. 

Проте такий рівень освоєння має і негативні наслідки. Досить часто спостерігається 

порушення структури угідь через нераціональне використання земельного фонду 

України та Житомирської області зокрема [2]. Аналіз структури угідь на території 

нашої області дозволить шукати шляхи їх оптимізації, що досить актуально на даний 

час. 

Результати досліджень 

В ході досліджень встановлено, що протягом 2010–2015 рр. відбулися певні зміни 

у структурі земельного фонду Житомирської області, який в загальному становить 

2982,7 тис. га. Розподіл земель між основними категоріями угідь є неоднорідним. Так, 

більшу половину (50,9% та 50,6%) від загальної площі відповідно у 2010 та 2015 рр. 

становили сільськогосподарські угіддя. Серед сільськогосподарських угідь 

найбільшими є площі під ріллею, які за п’ять років зросли від 1084,6 до 1111,2 тис. га. 

Площа перелогів, навпаки, зменшилася з 92,5 до 63,6 тис. га. Площі багаторічних 

http://www.geo.uzh.ch/fileadmin/files/content/abteilungen/rsl1/Remote_sensing_of_soils_BAFU_report_dpi300_v.pdf
http://www.geo.uzh.ch/fileadmin/files/content/abteilungen/rsl1/Remote_sensing_of_soils_BAFU_report_dpi300_v.pdf
https://www.researchgate.net/publication/309443226_Risk_Assessment_of_Land_Degradation_Using_Satellite_Imagery_and_Geospatial_Modelling_in_Ukraine
https://www.researchgate.net/publication/309443226_Risk_Assessment_of_Land_Degradation_Using_Satellite_Imagery_and_Geospatial_Modelling_in_Ukraine
http://dx.doi.org/10.5772/6240
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat7_Handbook.pdf
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насаджень, сіножатей та пасовищ фактично не змінилися. Виявлена закономірність 

вказує на те, що значна кількість виробників сільськогосподарської продукції, 

озброївшись сучасними технологіями, технічними засобами, повертаються до 

збільшення площ ріллі за рахунок розробки перелогів (табл. 1).  

Таблиця 1. Динаміка змін структури земельного фонду у розрізі угідь Житомирської 

області за період з 2010 по 2015 рр. 

Основні види земельних угідь 

Земельний фонд Житомирської області, тис. га 

2010 рік 

% до площі 

загальної 

території 

2015 рік 

% до площі 

загальної 

території 

1 2 3 4 5 

Загальна територія, у тому числі: 2982,7  2982,7  

Сільськогосподарські угіддя, з них: 1515,6 50,9 1510,3 50,6 

рілля 1084,6 36,4 1111,2 37,3 

перелоги 92,5 3,1 63,6 2,1 

багаторічні насадження 23,4 0,8 23,4 0,8 

сіножаті і пасовища 315,1 10,6 312,1 10,5 

Ліси та інші лісовкриті площі 1110,5 37,2 1123,2 37,7 

Забудовані землі 88,4 3,0 89,0 3,0 

Відкриті заболочені землі 101,0 3,4 101,2 3,4 

Відкриті землі без рослинного 

покриву або з незначним 

рослинним покривом 

37,5 1,3 38,3 1,3 

Інші землі 72,9 2,4 72,1 2,4 

Території під поверхневими водами 48,8 1,6 48,6 1,6 

Дані за джерелами [3, 4]. 

 

Зауважимо, зазначений процес набуває масовості та підсилюється внаслідок 

впливу деяких політичних чинників. Йдеться, у першу чергу, про очікування можливої 

відміни мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, 

який на сьогодні є чинним. На нашу думку, така перспектива спонукає орендарів 

земельних часток (паїв), які у випадку формування повноцінного ринку землі, мають 

першочергове право купівлі орендованих земель, до більш ефективного використання 

орних земель вже сьогодні. Зокрема, деякі з орендарів та власників земельних часток 

(паїв) на території Житомирщини та інших регіонів України проводять комплекс робіт 

з розчищення чагарників, навіть на відносно малородючих ділянках ріллі, яка 

тимчасово відносилася до перелогів, про що свідчать наведені дані по динаміці площ за 

досліджуваний період (табл. 1). 

Тенденція незначного збільшення площі була характерна і для лісів та 

лісовкритих площ. Територія цієї категорії земель зросла на 0,5%, що є наразі досить 

позитивним. Площі під будівництвом у відсотковому відношенні є сталими та не 

змінились за останні п’ять років (3,0%). Також фактично не змінились відкриті 

заболочені землі (3,4%) та відкриті землі без рослинного покриву або з незначним 

рослинним покривом (1,3%). Також змін не зазнали як інші землі та території під 

поверхневим водами (по 2,4% та 1,6% відповідно) (табл. 1). 

Отже, в Житомирській області за 2010–2015 рр. земельний фонд зазнав незначних 

змін, які стосувалися, в основному, сільськогосподарських угідь.  

Висновки та перспективи подальших досліджень  
Таким чином, встановлено, що на території Житомирської області 

сільськогосподарські угіддя становлять майже 50,6% від загальної площі. У даному 
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випадку можна зробити висновок про певну наближеність величини частки 

сільськогосподарських угідь у структурі земельного фонду Житомирської області до 

оптимально визначених для зони Полісся України меж (50%) [5]. Проте, ефективність 

їх використання лишається на надто низькому рівні. 
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АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ҐРУНТОЗАХИСНИХ 

ТРАВОСУМІШОК В СИСТЕМІ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗОНИ ПОЛІССЯ 

Н. В. Цуман, к.с.г.н, доцент, С. В. Журавель, к.с.г.н, доцент, С. С. Журавель, 

аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми та огляд літератури. Довготривалий антропогенний вплив 

на всі елементи геосистем (розширення орних земель, суцільні вирубки хвойних і 

цінних листяних порід, прокладка комунікацій, регулярні весняні і осінні безконтрольні 

трав’яні підпали і інше - процес їх структурної трансформації. Для біотибагатьохх 

еэкосистем екстенсивне природокористуванняібагаторічневилучення цінних ресурсів 

нанесли безповоротні втрати. 

Найбільший впливвід антропогенного навантаженняспостерігається призміні 

складу флориі типології рослинності. Для регбіонузони Полісся актуальними стають 

питанняприродокористування, экологічної урожайностїта збереження 

потенціалуприроднихфітоценозів іагросистем.  

Структура посівних площ в Україні, що склалася тепер, не завжди відповідає 

біологічним вимогам культур до ґрунтово-кліматичних умов, і істотно впливає на 

продуктивність ґрунтів. Урожайність сільськогосподарських культур певною мірою 

залежить від рівня потенційної родючості ґрунту і забезпечення вологою території. 

Виявлена загальна закономірність: найнижчі урожаї отримують на бідних дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся, вищі - на потенційно родючих ґрунтах зони 

недостатнього зволоження Степу і найвищі - на потенційно родючих ґрунтах 

достатнього і нестійкого зволоження Лісостепу.[3] 

Сучасний рівень та подальше ведення сільськогосподарського виробництва в ХХІ 

столітті включає ряд факторів: тривалість використання, родючість та продуктивність 
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грунтівякі залежать від їх властивостей, клімату, соціально-економічних умов 

господарювання, розвитку науки і техніки. Теоретичною основою високої 

продуктивності ґрунтів є врахування біологічних вимог культур, що вирощуються, до 

тепла, вологи тощо. [6] 

Українське Полісся поділяється на Правобережне та Лівобережне - залежно від 

розташування на берегах Дніпра. Українське Полісся в складі країни є окремою 

ґрунтово-кліматичною зоною, яка розміщена в межах Волинської, Львівської, 

Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Чернігівської і 

Сумської областей. 

Дерново - підзолисті грунти займають домінуюче місце в зоні Полісся, що 

сформувались під мішаними і сосновими лісами в умовах промивного типу водного 

режиму на водно-льодовикових, алювіальних та моренних відкладах. Основною 

діагностичною ознакою цих ґрунтів є виражена диференціація профілю на генетичні 

горизонти.  

Ґрунти мають слабку гумусованість (від 0,3-0,5 до 1,5-2,5% гумусу). Гумус грубий 

з великою кількістю слабомінералізованих органічних решток. Ґрунтово-вбирний 

комплекс не насичений основами (20-70%), має високий вміст обмінного водню та 

дуже кислу реакцію ґрунтового розчину. [5] 

У гранулометричному складі орного шару найбільшу частку має фракція 

фізичного піску (89,0%), а на фізичну глину припадає лише 9,9%, мулистих часток 

усього 1,9%. Такий гранулометричний склад зумовлює незадовільні водно-фізичні 

властивості ґрунту. Об'ємна маса в орному шарі дерново-підзолистих ґрунтів 

перевищує оптимальні значення на 0,3-0,5 г/см3. При цьому є й дуже низька щілинність 

цих ґрунтів, як і рівня граничної вологоємності і водопідіймальної здатності при 

високій водопроникності. 

Внаслідок таких значень водно-фізичних властивостей ці ґрунти швидко 

прогріваються і підсихають, що дає змогу на 10-15 днів раніше розпочати тут весняні 

польові роботи. Комплексне вивчення закономірностей формування врожаю рослин у 

системі ґрунт-рослина-атмосфера, його прогнозування та програмування можливі на 

основі кількісної оцінки кліматичних факторів.[5] 

В умовах сільськогосподарського виробництва різних форм власності,одним з 

антропогенних чинників виробництва сільськогосподарської продукції в зоні Полісся є 

застосування ресурсо- і енергозберігаючих технологій, адаптованих не тільки до 

природних умов, але й до соціально-економічних особливостей господарств, є 

основним напрямком відновлення   Поліського регіону. 

В умовах обмеженого ресурсного забезпечення сільського господарства в цілому, 

зростає потреба в науково-обґрунтованих енергозберігаючих технологіях, що  

збагачують  ґрунт органічною речовиною та біологічним азотом, поліпшують 

фітосанітарний стан посівів і фізико-біохімічні властивості ґрунту, зберігаючи його від 

ерозії. [ 6 ] 

Склад сільськогосподарських угідь та їх площа за дослідженнями Лихочвора В.В. 

в зоні Полісся раніше визначали в першу чергу на основі спеціалізації господарств. 

Сама спеціалізація диктувалася потребами планової економіки, яка не завжди 

враховувала особливості конкретного землекористування, зокрема, дрібноконтурність 

та строкатість ґрунтів. Це значно зменшувало ступінь їх раціонального використання.[ 

4 ]. 

Тому вже названі причини, як відмічає Карасюк І.М., потребують проведення 

трансформації земельних угідь. А тут ще добавляються соціально-правові, екологічні 

та економічні фактори. Соціально-правові фактори обумовлено в першу чергу зміною 

форм власності та зменшенням працездатного населення в сільськогосподарському 

виробництві, що призводить до зменшення площ землекористувань, їх роздрібнення і, 

як наслідок, змінюється інфраструктура. [ 7 ] 
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В сучасних умовах господарювання відбувається спеціалізація господарств на 

виробництво тієї чи іншої продукції залежно від кон’юнктури ринку в умовах браку 

коштів. А це часто призводить до порушення агротехніки вирощування 

сільськогосподарських культур, зокрема недотримання часової ізоляції між ними в 

полях сівозміни, недостатнє внесення добрив. Як наслідок – деградація гумусного 

покриву.  

По-друге, велика частка земельних угідь виключається із сфери 

сільськогосподарського виробництва через низьку родючість грунтів, віддаленість 

земельних ділянок, поганих шляхів сполучення з центрами реалізації продукції тощо, 

що призводить до збільшення витрат. Крім того, на Поліссі значні земельні ресурси 

піддавалися радіонуклідному забрудненню. 

Якщо в нормальних умовах склад і співвідношення створювались історично під 

впливом природних (клімат, рельєф, грунти, ступінь зволоження земель, глибина 

залягання ґрунтових вод, природна рослинність) і економічних (існуючого розселення, 

розташування виробничих центрів та інженерне влаштування території) умов, то у 

випадку радіаційного забруднення ці умови мають не визначальне, а підпорядковане 

значення. Визначальна роль тут належить рівням забруднення сільськогосподарської 

продукції. [ 11 ] 

Таким чином, питання оптимізації структури земельних угідь в ряді інших 

проблем, що постають перед сільськогосподарським виробництвом, займає одне з 

головним місць. Для його вирішення потрібно виходити з науково обґрунтованих 

принципів організації території землекористувань. 

Сільськогосподарські культури виносять із ґрунту з врожаєм різну кількість 

основних елементів харчування. Тому беззмінний обробіток культур приводить до 

однобічного виснаження ґрунту одного з елементів живлення і погіршує його 

поживний режим.[ 9,10 ] 

При беззмінних посівах також збільшується засміченість посівів, рослини 

вражаються хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур. При беззмінних 

посівах у ґрунті зростає негативний фітопотенціал - на рослинних залишках однієї і тієї 

ж культури накопичуються збудники її хвороб і кожен наступний посів уражається 

ними в ще більшому ступені. Точно так само при цьому збільшується заселеність 

ґрунту шкідниками, що ушкоджують посіви даної культури. Але проста зміна культур 

на полях позбавляє збудників хвороб (звичайно ґрунтові гриби) і шкідників рослини – 

«хазяїна», і вони гинуть. 

 Сучасні засоби інтенсифікації, на жаль, не дозволяють усунути причини 

біологічного порядку в грунтах, тому вони стають головними чинниками в отриманні 

продуктивності урожаю,  при цьому фітосанітарна роль сівозміни зростає. Беззмінне 

внесення лише мінеральних добрив викликає швидке засмічення полів так званими 

спеціалізованими бур'янами, що добре пристосовані до  технології обробки даної 

культури і від них важко позбутися за допомогою лише хімічних заходів боротьби. 

Економічні й організаційно-господарські причини чергування культур 

визначаються тим, що сівозміна була і є основною ланкою зональної системи 

землеробства. Вона забезпечує раціональне використання земель, ресурсів і 

біологічного потенціалу довкілля, техніки, добрив, робочої сили. Сівозміна створює 

сприятливі передумови для успішного захисту рослин від хвороб, шкідників, бур'янів, 

ґрунту - від водяної і вітрової ерозії, сприяє підвищенню родючості ґрунту та 

одержання стійких і високих врожаїв сільськогосподарських культур при найменших 

витратах праці і засобів на одиницю продукції. [ 9] 

Мета досліджень. Створення нормативно ґрунтозахисних контурно-

меліоративних елементів в системі землеробства в сучасних умовах господарювання на 

основі впровадження травопільної системи землеробства. Показати залежність від 

сівозміни, де чергування культур має економічну доцільність та повністю забезпечує 
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виконання господарством намічених планів за умови відповідності спеціалізації 

господарства. Вимога розміщення провідних культур у сівозміні по найкращих 

попередниках, яка забезпечує еколого-економічні фактори охорони грунтів. 

Виходячи з цього нами відмічається, що найбільш раціональне розміщення у 

сівозміні основних культур має раціональну послідовність.  

Методика проведення досліджень. Сільськогосподарські культури за їх 

здатність нагромаджувати рослинні рештки можна розподілити на три основні групи: 

багаторічні трави (бобові, злакові та їх сумішки), які нагромаджують найбільше 

кореневих і післяукісних решток -50-80 ц/га і більше сухої маси, що в 1,3-1,5 рази 

більше від сформованого врожаю; озимі жито й пшениця, які залишають рослинних 

решток 40-50 ц/га, що дорівнює врожаю або дещо менше від нього; ярі культури, які 

нагромаджують порівняно мало решток, - 20-40 ц/га і менше. [12,13 ] 

Серед них найменше органічної маси залишають просапні - кукурудза, картопля й 

коренеплідні культури, а також льон - 5-50% маси рослин, яка відчужується з урожаєм. 

Як показують досліди, проведені в основних ґрунтово-кліматичних зонах 

України, зональні та ґрунтові умови істотно не впливають на нагромадження кореневих 

і післяжнивних решток у кореневмісному шарі ґрунту, їхня кількість визначається 

біологічними особливостями культур і рівнем урожаїв. 

Рослинні рештки містять багато елементів живлення, які використовують 

наступні культури сівозміни. Тому облік їхньої маси і наявності в них поживних 

речовин має важливе значення для вирішення багатьох інших важливих теоретичних і 

практичних питань, таких як розроблення систем удобрення, сівозмін та ін. 

У рештках бобових культур переважає коріння, особливо багаторічних трав. Так, 

частка коріння еспарцету, конюшини, вико-вівса становить 70% рослинних решток, 

гороху - 60, люпину - 40%.  

У соняшнику і картоплі, навпаки, стеблові та листкові рештки втроє переважають 

масу коріння. Тому приорювання гички картоплі, цукрових буряків та стеблових 

решток соняшнику поліпшує баланс органічних речовин ґрунту в спеціалізованих 

просапних сівозмінах.[ 14 ] 

За даними Кияка Г.С. - підвищення культури землеробства передбачає 

впровадження у виробництво заходів, що становлять науково - обґрунтовану його 

систему. Серед них важливе значення мають правильні сівозміни, які є головною і 

незамінною її ланкою та посідають особливе місце за різноманітним сприятливим 

впливом на родючість ґрунту і врожайність сільськогосподарських культур. На основі 

сівозмін створюють системи удобрення, механічного обробітку ґрунту і захисту посівів 

від бур'янів, шкідників та збудників хвороб. Безсистемне проведення цих заходів, без 

врахування того, що вирощували на полі в попередні і що буде висіяне в наступні роки, 

призводить до низької ефективності й запущеності полів. У правильних сівозмінах 

краще виявляються об'єктивні закони землеробства, а їх дотримання дає змогу 

регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві. 

Полісся порівняно краще ніж інші зони забезпечені природними кормовими 

угіддями, тому структура посівних площ тут може істотно відрізнятися навіть за 

однакової спеціалізації і в кожному конкретному випадку їх треба уточнювати, 

виходячи з природних умов. 

Враховуючи господарські та природні умови, розмір полів у сівозмінах Полісся 

має складати від 50 до 150 га, на окремих ґрунтових відмінах   

Німецький луговод Е. Клапп (Клапп Е. 1961) всі види трав по ступеню стійкості 

до пригнічувальної дії інших компонентів розділив на три групи. До першої, найбільш 

пригнічувальної, належать: конюшина лучна, люцерна гібридна, райграси; до другої – 

лисохвіст лучний; а конюшину білу, кострицю червону він відніс до третьої групи.  

Загальна площа Полісся України 8745,8 тис. га або 14,5% всієї території України 

(Вернандер Н. Б., 1965). Переважають на Поліссі дерново слабо і дерново сильно 
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підзолисті ґрунти. Вони займають близько 60% території. 

У зв’язку з слабким дренуванням території і близьким заляганням ґрунтових вод 

близько 60% підзолистих ґрунтів належать до глеюватих і глейових. Для Полісся 

України характерний рівнинний рельєф з достатньо густою річковою сіткою з 

короткими схилами, в більшості випадків з ґрунтами глинисто-піщаного, піщаного, і 

супіщаного механічного складу, великим поширенням боліт, малим розміром і 

багатоконтурністю полів.   

Дослідна ділянка, на якій проводилися дослідження, розміщена  на полях науково-

дослідного інституту сільського господарства Полісся. 

Ґрунти дослідної ділянки - дерново-середньопідзолисті глеюваті, на 

воднольодовикових відкладеннях. 

Верхній гумусово-елювіальний горизонт НЕ (0-24 см) містить 1,37% гумусу, 

середньокислий, сірий, нестійко-комкуватої структури, супіщаний, густо пронизаний 

корінням рослин. Перехід різкий по глибині і по кольору 

Показники агрохімічних властивостей ґрунту в стаціонарному досліді наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. Агрохімічні властивості ґрунту дослідної ділянки (в шарі 0-20 см) 

Роки 

закладанн

я 

Гумус, 

% 

РН 

сольове 

Ступінь 

насичення 

основами, % 

Нr 

Сума 

поглинутих 

основ мг-

екв./100г гр. 

Л
ег

к
о
гі

д
р
о
л
із

о
- 

в
ан

и
й

 а
зо

т 

Рухомі 

форми  

мг-екв. на 

100г гр. 

Р2О5 К2О 

2012 

2016 

1,20 

1,22 

6,18 

6,15 

80,4 

80,1 

3,1 

3,2 

12,7 

12,9 

14,8 

14,9 

10,8 

10,6 

11,6 

11,4 

Агрохімічні властивості ґрунту за роками відрізняються не суттєво і є типовими 

для зони. 

Основні водно-фізичні властивості ґрунту наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2. Водно-фізичні властивості дерново-середньопідзолистого оглеєного ґрунту 

Глибина  

О
б

’є
м

н
а 

м
ас

а 

ґр
у
н

ту
, 
г/

см
3
 

Питом

а маса 

ґрунту, 

г/см
3
 

Загальна 

шпару-

ватість,

% 

Польова 

вологоємкість 
Максимальна 

гігроскопічніст

ь, % 

Вологість 

стійкого 

в’янення 

% мм % мм 

0-10 

10-20 

1,47 

1,45 

2,54 

2,52 

43 

41 

19,5 

19,9 

29,0 

29,5 

1,76 

1,77 

2,4 

2,3 

3,4 

3,3 

 

Із даних таблиці 2 видно, що грунт на дослідній ділянці характеризується не 

сприятливими водно-фізичними властивостями. Зокрема грунт має високу об’ємну 

масу і низьку водоутримуючу здатність. 

В одному шарі ґрунту (0-20 см) питома і об’ємна маси склали відповідно 2,56 і 

1,49 г/см
3
, при подальшому збільшенні цих показників по ґрунтовому профілю. 

Польова вологоємкість і вологість стійкого в’янення склала відповідно 29,0 і 3,7 мм, що 

вказує на низьку водоутримуючу здатність і дефіцит вологи в посушливий період. 

Агрокліматичні умови Полісся характеризуються різноманітністю, які обумовлені 

впливом сонячної радіації, циркуляцією атмосфери і рельєфом місцевості. 

Характерною особливістю природних умов зони є їх зональність що проявляється 

в зміні ґрунтового і рослинного покривів, будові рельєфу, випаданні неоднакової 

кількості опадів, в різниці температурного режиму.  
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Найбільш поширені в зоні Полісся дерново-підзолисті ґрунти характеризуються 

промивним типом водного режиму.Проте формування врожаїв вирощуваних культур 

залежить від розподілу опадів за вегетаційний період в окремі роки. 

Для характеристики метеорологічних умов в роки проведення досліджень були 

використані дані Коростенської метеостанції. 

На дослідній ділянці застосовувались загальноприйняті для зони Полісся України 

агротехніка вирощування сільськогосподарських культур.   

Для посіву використали сорт конюшини лучної Носівська-5 і тимофіївку лучну 

сорт Сарненська-35.  

В якості добрив використовували аміачну селітру, простий гранульований 

суперфосфат і 56-відсотковий хлористий калій.  

Схема удобрення в сівозміні: 

1.Органічні 12 т/га+мінеральні 

2.Органічні 12 т/га+N43Р43К43 

3.Органічні 12 т/га+N43Р43К43 з розподілом під кожну культуру 

4.Органічні 12 т/га+оптимальні для зони N86Р68К86 

Результати досліджень.Облік врожаю зеленої маси травосумішки з конюшини та 

тимофіївки лучної показує, що з кожним наступним укосом врожай зеленої маси і сухої 

речовини зменшувався у два і більше разів в порівнянні з першим. Це пов’язано з 

використанням із ґрунту поживних речовин, вологи, які потрібні для розвитку рослин. 

Дані таблиці 3 є достовірними та підтвердженні статистичними даними. 

Таблиця 3. Урожай зеленої маси (2012 - 2016 рр.) 

Варіанти 

удобрення 

Облікова 

площа, м
2
 

Врожай з/маси, ц га Середнє 

по 

варіанту 

Суха речовина, ц/га 

Середнє 
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

2012-2016 

І укіс 

1 25 356,0 332,0 348,0 345,0 77,2 72,1 75,5 74,3 

2 25 368,0 372,0 384,0 375,0 79,1 80,0 82,6 80,6 

3 25 336,0 348,0 360,0 348,0 66,9 69,2 71,6 69,2 

4 25 356,0 324,0 348,0 343,0 69,1 62,8 67,5 66,5 

ІІ укіс 

1 25 120,0 131,0 148,0 133,0 29,8 32,5 36,7 33,0 

2 25 126,0 120,0 126,0 124,0 30,1 28,7 30,1 29,6 

3 25 143,0 137,0 154,0 145,0 32,6 31,2 35,1 33,0 

4 25 131,0 120,0 137,0 129,0 28,6 26,2 29,9 28,2 

ІІІ укіс 

1 25 18,4 21,0 18,0 19,0 5,0 5,8 4,9 5,2 

2 25 26,0 24,0 23,0 24,0 7,3 6,7 6,5 6,8 

3 25 28,0 25,0 24,0 26,0 7,7 6,9 6,6 7,1 

4 25 29,0 29,0 27,0 28,0 8,3 8,3 7,7 8,1 

Разом по варіантах за 3 укоси 

1 25    497    112,5 

2 25    523    117,0 

3 25    519    109,3 

4 25    500    102,8 

НІР 
2012- 

2016 р. 
       7,19 

В кормовій травосумішці, яку ми пропонуємо, для сумішки конюшини та 

тимофіївки, мінеральні добрива застосовувати економічно не доцільно, так як, 
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прибавка врожаю не забезпечує окупність витрат на низькородючих дерново-

підзолистих грунтах. 

Ботанічний аналіз травосумішки (2012-2016 рр.) 
В

ар
іа

н
т 

П
о
в
то

р
ен

н
я
 Маса фракції ботанічного снопа, г % фракції ботанічного снопа 

К
о
н

ю
ш

и
н

а 

Т
и

м
о
ф

ії
в
к
а 

Б
у
р
’я

н
ів

 

В
сь

о
го

 

Т
и

м
о
ф

ії
в
к
а 

К
о
н

ю
ш

и
н

а 

Б
у
р
’я

н
ів

 

В
сь

о
го

 

2012 

І укіс 

1 

І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,040 0,340 0,140 1,520 68,4 22,4 9,2 100 

2 0,420 0,800 0,230 1,450 29,0 55,2 15,8 100 

3 0,810 0,370 0,170 1,350 60,0 27,4 12,6 100 

4 0,900 0,820 0,080 1,800 50,0 45,6 4,4 100 

1 

ІІ
І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,220 0,260 0,070 1,550 78,7 16,8 4,5 100 

2 1,000 0,740 0,260 2,000 50,0 37,0 13,0 100 

3 1,830 0,350 0,020 2,200 83,2 15,9 0,9 100 

4 1,220 0,800 0,200 2,220 55,0 36,0 9,0 100 

ІІ укіс 

1 

І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,000 0,200 0,150 1,350 74,1 14,8 11,1 100 

2 0,970 0,340 0,090 1,400 69,3 24,3 6,4 100 

3 1,000 0,060 0,090 1,150 87,0 5,2 7,8 100 

4 0,700 0,300 0,190 1,190 58,8 25,2 16,0 100 

1 

ІІ
І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,000 0,200 0,150 1,350 74,1 14,8 11,1 100 

2 0,970 0,340 0,090 1,400 69,3 24,3 6,4 100 

3 1,000 0,060 0,090 1,150 87,0 5,2 7,8 100 

4 0,700 0,300 0,190 1,190 58,8 25,2 16,0 100 

2016 

І укіс 

1 

І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,090 0,250 0,010 1,350 80,7 18,5 0,8 100 

2 0,900 0,500 0,020 1,420 63,4 35,2 1,4 100 

3 0,920 0,360 0,120 1,400 65,7 25,7 8,6 100 

4 1,200 0,480 0,060 1,640 73,2 23,2 3,6 100 

1 

ІІ
І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,040 0,520 0,110 1,670 62,3 31,1 6,6 100 

2 0,580 0,640 0,010 1,230 47,2 52,0 0,8 100 

3 0,950 0,580 0,020 1,550 61,3 37,4 1,3 100 

4 1,160 0,580 0,010 1,750 66,3 31,1 0,6 100 

ІІ укіс 

1 

І 
п

о
в
то

р
ен

н
я
 

1,100 0,100 0,020 1,220 90,2 8,2 1,6 100 

2 0,850 0,200 0,120 1,170 72,6 17,1 10,3 100 

3 0,910 0,120 0,060 1,090 83,5 11,0 5,5 100 

4 0,900 0,210 0,020 1,130 79,6 18,6 1,8 100 

1 

ІІ
І 

п
о
в
то

р
ен

н
я
 

1,000 0,090 0,010 1,100 90,9 8,2 0,3 100 

2 1,500 0,180 0,040 1,720 87,2 10,5 2,3 100 

3 1,200 0,210 0,080 1,490 80,5 14,1 8,4 100 

4 0,930 0,090 0,020 1,040 89,4 8,6 2,0 100 
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В 2012 році в І укосі фракція конюшини коливалась в межах від 29,0 до 83,2%; 

тимофіївки – від 15,9 до 55,2%, фракція бур’янів становила від 0,9 до 15,8%. 

У ІІ укосі фракція тимофіївки була в межах від 58,8 до 89,5%, конюшини – від 8,4 

до 25,2%, бур’янів від 0,3 до 10,6%, а в 2016-фракція конюшини різко зменшилась і 

становила в межах від 52,0 до 8,2%; тимофіївки – від 63,4 до 90,9%, фракція бур’янів 

становила від 0,3 до 10,6% 

Вирощування конюшини лучної в сумішці з тимофіївкою в кормовій сівозміні, в 

якій забезпечує два-триукоси- рівень продуктивності можливо довести до 777 ц/га. 

зеленої маси, 116,3 ц/га. сухої речовини. 

Висновки 

Збільшення виробництва кормів із багаторічних трав на деградованих грунтах для 

в зоні Полісся та підвищення економічної ефективності господарств можна досягти за 

рахунок  таких стратегічних напрямків як: технічний, технологічний, агрохімічний та 

організаційно – економічний. 

Важливо знати, що урожайність культури формується за тим поживним 

елементом (азотом, фосфором чи калієм), який знаходиться ґрунті. 

Важливою ланкою є підбір травосумішок з бобовим компонентом для зони 

Полісся України. 

Також слід відмітити, що більшість господарств є неприбутковими, отримують 

величзні збитки. Це говорить про занепад кормової галузі сільського господарства на 

основі травосіяння в державі.   

Але зараз існує конкуренція між орендарями за право власності землі в оренду. Це 

є передумовою для створення ринку землі. Тому створення сівозмін з введенням 

багаторічних травосумішок дасть можливість запровадити правильні сівозміни і 

ефективно використовувати земельні ресурси;вирощувати нові високоврожайні сорти 

рослин, а також високопродуктивні породи тварин;організувати високоефективне 

виробництво з врахуванням екологічних аспектів;негайно відмовитися від збиткових і 

не перспективних та розширення прибуткових видів виробництва. Прийняття до уваги 

цих та ще багато інших пропозицій, на нашу думку, значно покращить діяльність 

господарства і виведе їх з тривалої не тільки економічної, а й екологічної кризи 

деградації земель. 
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УДК 631.371 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА 

Чуба В.В., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Зменшення залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв є 

важливим стратегічним завданням для кожної країни.Нестабільність ціни на 

нафтопродукти та постійна тенденція до їх зростання  ставлять в незахищений стан  

товаровиробників. Особливо це відображається на сільськогосподарському секторі 

виробництва, адже кошти які вкладаються у вирощування сільськогосподарських 

культур дають прибуток майже через рік, а будь яка затримка через нестачу дизельного 

пального під час посіву, догляду чи збирання може привести до втрати значної частину 

врожаю.   

Аналіз властивостей дизельного біопалива показує, що більшість проблем 

широкого використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами пов’язана з 

необхідністю дотримання вимог зберігання та контролю за параметрами палива та 

організацією високого рівня технічного обслуговування техніки яка на ньому працює. 

Крім того слід зазначити, що в залежності від сировини деякі фізичні властивості 

біопалива можуть змінюватись в ту чи іншу сторону.  Процес переетирифікації 

значно зменшує в’язкість олії і робить дизельне біопаливо придатним для 

використання в дизельних двигунах. Дизельне біопаливо вироблене з тваринних 

та рослинних жирів в порівнянні з дизельним паливом, попри ряд переваг має 

деякі недоліки які важко усунути, це насамперед: вища температуру застигання 

ніж дизельне біопаливо рослинного походження - від +5 °С до +17 °С; агресивну 

дію на конструкційні матеріали та покриття; біопаливо є гарним розчинником і 

вимиває бруд та лакові відкладення, які залишаються в системі після 

використання дизельного палива нафтового походження; менша теплотворна 

здатність дизельного біопалива призводить до його перевитрати від 12 до 20% у 

порівнянні із дизельним паливом.Для використання дизельного біопалива при роботі 
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МТА, паливні системи двигунів енергетичних засобів повинні бути модернізовані, що 

потребує додаткових капіталовкладень.  

Дизельне біопаливо досить агресивно поводиться щодо конструкційних 

матеріалів, тому при його використанні доцільно дотримуватися наступних правил: 

 дизельне біопаливо повинно відповідати вимогам ДСТУ 6081:2009 "Паливо 

моторне. Ефіри метилових жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. 

Технічні умови"; 

 ємності для зберігання дизельного біопалива та паливні баки повинні 
періодично очищатися від осаду та утворень мікрофлори; 

 для зменшення негативного впливу дизельного біопалива на моторну оливу 
початок роботи та нагрів двигуна до робочої температури рекомендується здійснювати 

на дизельному паливі; 

 закінчувати роботу необхідно також на дизельному паливі, щоб забезпечити 

заміщення дизельного біопалива в паливній системі для здійснення, в подальшому, 

правильного запуску двигуна; 

 при потраплянні дизельного біопалива на лакофарбове покриття, його 
терміново необхідно змити або насухо витерти, також потрібно запобігати 

потраплянню дизельного біопалива на гуму; 

 через кожних 50 годин роботи необхідно виконувати операцію зливання 
осаду з фільтрів грубої та тонкої очистки палива; 

 необхідно виконувати періодичний злив 5 % залишку палива через кожних 

100 годин роботи з метою контролю за утвореннями осаду та відкладень мікрофлори; 

 при постановці трактора на довготривале зберігання чи при перерві в роботі 
більш ніж на місяць, дизельне біопаливо повинно бути злито із паливного баку; 

 рекомендується виконувати зберігання дизельного біопалива при температурі 

вищій за плюс 10 С; 

 рекомендується при температурі навколишнього середовища вищій за 10 С 

виконувати підігрів палива в паливному баці до температури 30…35 С.  

Додаткові експлуатаційні витрати при використанні дизельного біопалива 

пов’язані зі зменшенням терміну служби моторної оливи, фільтрів очистки палива та 

додаткових витрат дизельного палива, які пов’язані з запуском двигуна на дизельному 

паливі та з необхідністю здійснення підігріву паливного баку дизельного біопалива при 

низьких температурах навколишнього середовища. 

Загальну додаткову витрату дизельного палива, при роботі МТА на дизельному 

біопаливі, виходячи з річної витрати дизельного палива, можна визначити наступним 

чином: 

    ГОДНКРПНВТПФТОФГОЗПКР
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де QДП– річний обсяг використання дизельного палива, л; QЗМ– середня змінна 

витрати палива МТА, л; kКР– коефіцієнт розподілення витрат дизельного палива, згідно 

граничної температури використання дизельного біопалива без застосування нагріву, 

відн. од.; kЗП– коефіцієнт запасу, відн. од.; VФГО– об’єм фільтру грубої очистки палива, 

л; VФТО– об’єм фільтру тонкої очистки палива, л; VП– внутрішній об’єм паливопроводів, 

л; VПНВТ– внутрішній об’єм головки паливного насоса високого тиску, л; tН– час роботи 

двигуна на дизельному паливі, необхідний для розігріву дизельного біопалива в 

паливному баці, год.; GГОД – годинна витрата дизельного палива на режимі роботи 

двигуна при розігріві дизельного біопалива, л. 

Дотримання відповідних правил дозволяє використовувати дизельне біопаливо в 

чистому вигляді та зменшує його негативний вплив на енергозасоби. Запропонована 

залежність дозволяє визначити додаткову експлуатаційну витрату дизельного палива 

пов’язану із застосування дизельного біопалива. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО 

МАТЕРІАЛУ ХМЕЛЮ 

Л. Ю. Шпакевич, науковий співробітник 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

Приведені результати досліджень свідчать про повну відповідність 

досліджуваного рулонного способу вирощування біологічним і технологічним 

нормативам та вимогам отримання стандартних саджанців хмелю. Отримана наукова 

інформація стала основою розробки технологічного проекту вирощування саджанців 

хмелю у рулонах, що за умови підбору системи механізмів, сприятиме механізації 

виробничих операцій і підвищенню  ефективності виробництва. 

Вирішення проблем виробництва садивного матеріалу було і є актуальним у 

розсадництві багатьох культур [2]. Серед розмаїття способів вирощування садивного 

матеріалу та його використання заслуговують на увагу наукові розробки з питань 

рулонних технологій, складові операції яких забезпечують  вирощування саджанців з 

так званою напівзакритою кореневою системою [1, 2, 3]. При такому способі 

технологічний регламент передбачає формування рулону з субстратом, в якому 

упаковано саджанець, де складаються умови просторового обмеження вбік і вільного 

росту кореневої системи вниз. Проведений добір, вивчення та узагальнення науково-

технічної та патентної документації вказує, що можливий напрямок досліджень і 

робоча гіпотеза мотивується тим, що з врахуванням досліджень минулих років 

подальше удосконалення рулонної технології вирощування садивного матеріалу хмелю 

повинно базуватися на вивченні та розробці елементів цілісного процесу вирощування, 

який включатиме вкорінення різного розсадного матеріалу в рулонах з поживними 

субстратами різного походження. 

Актуальність роботи полягає в опрацюванні технологічних операцій вирощування 

однорічних вегетуючих саджанців з метою широкого залучення до використання 

розсадного матеріалу культури in vitro, а також різних видів живцевого матеріалу, що 

забезпечить отримання саджанців вищих фітосанітарних ґатунків на фоні збільшення 

щільності садіння розсадного матеріалу  і виходу саджанців у межах 100-200 шт/м2.  

Розробка технологічних операцій вирощування садивного матеріалу хмелю в 

рулонах передбачала вивчення по елементної послідовності технологічних циклів: 

попереднього вкорінення різного розсадного матеріалу; дорощування до вегетуючих чи 

однорічних саджанців і їх садіння на постійне місце. Єдність технологічного процесу 

повинна забезпечувати скорочення трудових витрат і підвищувати коефіцієнт виходу 

садивного матеріалу. 

Метою проведених польових досліджень було удосконалення рулонної технології 

вирощування садивного матеріалу хмелю з вивченням технологічних операцій, їх 

параметрів та характеристик: щільність садіння; вихід саджанців та їх якісні 

характеристики; нормативні матеріали і комплектуючі, їх об’єми  для підтримання 

технологічних процесів; субстрати; а також агротехнічні вимоги до вирощування  

саджанців. 

Дослідження проведено у період 2014-2015 рр. на експериментальній базі 

Інституту сільського господарства Полісся НААН  Схема досліду передбачала 

вирощування саджанців з кореневищних живців, зелених пагонів та in vitro у грядах 

шкілки (контроль);  вирощування саджанців з кореневищних живців, зелених пагонів, 

in vitro в рулонах з органо-мінеральним субстратом; вирощування саджанців з 

кореневищних живців, зелених пагонів, in vitro в рулонах з агроперлітом. Повторність в 

досліді чотириразова. В кожному варіанті висаджується 200 шт. розсадного матеріалу. 

В якості поживного субстрату  використано  органо-мінеральна суміш на торф’яній 
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основі, збагачена макро- і мікроелементами. 

Результати досліджень. Обґрунтування агротехнічних параметрів технології 

вирощування саджанців хмелю є передумовою створення садивного матеріалу з 

напівзакритою кореневою системою, де передбаченні обмеження розвитку коренів у 

боковому напрямі і вільного росту вниз. У досліджуваних варіантах обмежуючі функції 

отримувались за рахунок використання смуг поліетиленової плівки товщиною 200 мк. 

У дослідженнях отримано результати, які вказують на повну придатність 

технологічного напрямку вирощування садивного матеріалу в рулонах для отримання 

однорічних саджанців хмелю. При цьому, технологічно придатним є використання усіх 

видів розсадного матеріалу (здерев’янілих живців, зелених пагонів та розсади in vitro). 

Встановлено, що в умовах 2014 року, який характеризувався нестійким 

температурним і водним режимами, особливо в період коренеутворення, рівень 

приживлення кореневищних живців у грядах становив 40 % при щільності садіння 40 

шт/м2. При вкоріненні їх в рулонах, не враховуючи суттєве збільшення щільності 

садіння до180 шт/м2, відмічено зростання рівня приживлення до 59,0% в органо-

мінеральному субстраті та до 61,1% в агроперліті. Збільшення рівня приживлення 

живців в рулонах пояснюється більш сприятливим для вкорінення співвідношенням 

твердої, рідкої  та повітряної фаз субстрату, близької до оптимальної (1:1:1). 

Складні погодні умови періоду закладання досліду суттєво вплинули на рівень 

приживлення зелених пагонів, який становить 5% у грядах і 40% у рулонах. Вихід 

саджанців становив 4 шт/м2 у контрольному варіанті, 29 і 32 шт/м2 у рулонах з 

агроперлітом і органо-мінеральною сумішшю. Також, суттєво вплинули екологічні 

умови і на рівень приживлення розсади in vitro, як у грядах (40%), так і рулонах – 25 та 

19%. Тенденція зменшення рівня приживлення у варіанті з наповненням рулонів 

агроперлітом (19%) пояснюється труднощами підтримання температурного і водного 

режимів у рівнозначному стані в субстраті з агроперліту, якому властива підвищена 

сипучість і низька об’ємна маса на рівні 0,41 г/см3, проти 0,97 г/см3 органо-

мінерального субстрату. 

Щодо рівня приживлення різного розсадного матеріалу в умовах 2015 року, то 

при грядовому способі вирощування  отримано рівень виходу 28% і 50% у рулонах. У 

технологічних процесах вирощування садивного матеріалу у рулонах підтверджено 

позитивні тенденції підвищення показників ефективності у варіантів з використанням 

менш сипучого субстрату з суміші торфу і піску у співвідношенні 2:1 по об’єму.  

У той же час вихід саджанців з одиниці площі (м2) у середньому за 2014-2015 рр 

при вирощуванні у рулонах збільшився: саджанців in vitro у 2,5-3 рази, саджанців з 

кореневищних живців – у 6-8  разів та саджанців з зелених пагонів у 8-9 рази. При 

цьому при вирощуванні саджанців з зелених пагонів та розсади in vitro переваги мав 

органо-мінеральний субстрат, а при вирощуванні саджанців з кореневищних живців – 

суміш на основі агроперліту. Збільшення виходу саджанців кореневищних та зелених 

пагонів з одиниці площі становило 2,5-3,0%, при зростанні питомої ваги отримання 

стандартних саджанців у загальній структурі на 3-4 %. 

Безперечно, при вирощуванні в грядах саджанці хмелю мали більш вагові 

характеристики. Так, маса одного саджанця становила: з кореневищних живців – 135,0 

г; зелених пагонів – 142,5 г; розсади in vitro – 122,0 г. При вирощуванні у рулонах 

фактор обмеженості об’єму субстрату і простору для росту став основною причиною 

зниження вагових характеристик. Середньо-виважена вага одного саджанця коливалась 

в межах 61,5-72,5 г., при використанні в якості розсадного матеріалу кореневищних 

живців, 94,5-152 г зелених пагонів і розсади in vitro  52,0-67,5 г. Слід відмітити, що по 

всіх варіантах досліду отримані саджанці за якісними характеристиками відповідали 

нормам діючого стандарту.  

Викладені результати досліджень свідчать про повну відповідність 

досліджуваного рулонного способу вирощування технологічним вимогам отримання 
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стандартних саджанців хмелю. За умов вирощування з дотриманням агротехнічних 

вимог згідно ДСТУ 7008:2009 [5], з заведенням стебел на підтримки, отримано 

саджанці, які відповідають за якісними показниками нормам діючого ДСТУ 

4810.2:2007 [4]. 

Висновки: 

1. Створена базова система даних, регламентуючих основні вимоги до технологічного 

процесу вирощування в т.ч. щільність встановлення рулонів у розсаднику – 18 шт/м2; 

висота рулону – 20 см; діаметр – 19 см; об’єм – 5667 см3. Щільність садіння  живців та 

розсади  in vitro – 180 шт/м2, зелених пагонів - 360 шт/м2, проти 40 шт/м2 у 

контрольному варіанті. 

2. Встановлено, що при рулонній технології вирощування створюються біолого-

технологічні умови, які активізують регенераційну здатність різних видів розсадного 

матеріалу хмелю, його вкорінення і дорощування як до стандартних однорічних 

саджанців. 
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Проведено аналіз апаратного забезпечення технологічних процесів 

низькотемпературного радіаційного сушіння сільськогосподарських матеріалів за 

рахунок енергетичного використання побічної сировинисільськогосподарського 

виробництва.. Сформовано концепцію використання портативних модулів отримання 

електроенергії та живлення низькотемпературних сушарок. 

Постановка проблеми.  

Сушіння сільськогосподарської продукції (СП) розглядають як комплекс 

технологічних заходів, метою якого є підготовка СП до тривалого зберігання чи 

переробки. Але так як сушка СП являється не тільки теплофізичним процесом але і 

технологічним процесом при якому відбуваються незворотні фізико-механічні та 

колоїдно-фізичні зміни одним з ключових питань є збереження цінних поживних 

речовин СП. 

Удосконалення технологій сушіння здебільшого направлено на інтенсифікацію 

процесу зниження вологи при збереженні поживних якостей сировини. Можна 
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виділити 4 основних типи сушки: конвективну, низькотемпературну, радіаційну та 

комбіновану [1]. 

Найбільш широко використовуваним способом інтенсифікації конвективної 

сушки є використання псевдорозрідженоготипу сушіння. Але створення умов для 

псевдорозрідження висушуваної сировини вимагає калібрування розмірів частинок 

самої сировини. Проте даний спосіб інтенсифікації призводить до швидкого нагріву 

частинок сировини, що може приводити до втрати цінних властивостей [1]. Одним з 

рішень даної проблеми є використання холодного осушеного повітря, але при цьому 

продуктивність сушіння значно знижується. 

Використання радіаційних способів нагріву (інфрачервоного, струмів високої та 

надвисокої частоти) дозволяє максимально зберегти властивості сировини та 

забезпечити швидке зниження вологості. Радіаційний нагрів володіє рядом переваг, а 

саме: безінерційністю, бактерицидною дією, зниженням теплових втрат, екологічністю, 

більшою швидкістю волого виділення та  збереженням цінних властивостей 

висушуваного матеріалу. Радіаційні способи нагріву (наприклад, інфрачервоний) 

дозволяють значно спростити конструкцію корпусу сушарки за рахунок відсутності 

необхідності використання теплоізоляції так як температура повітря в сушарці може 

бути нижча температури висушуваного матеріалу [2]. 

До недоліків радіаційного сушіння відносять значну витрату електроенергії, 

дороговизну обладнання, високу нерівномірність теплового впливу на продукт сушіння 

через велику відмінності відстаней від джерела випромінювання до матеріалу, малу 

об'ємну продуктивність тамалу мобільність сушильних агрегатів через необхідність 

під’єднання до джерел енергоживлення. 

В останній час активно досліджуються способи енергетичного використання 

побічних продуктів сільськогосподарського виробництва. Зокрема розробляються 

технічні засоби (теплогенератори) для спалювання біомаси (пелети, солома, тирса, 

тощо) з використанням теплоти згорання для сушіння. Разом з тим існує проблема  

непостійності складу генераторного газу при спалюванні біомаси, котра пов’язана з 

впливом агротехнічних умов, виду підготовки біомаси до спалювання, типу 

теплогенератора, тощо [3]. Це ускладнює використання продуктів горіння біопалива 

для сушки матеріалів якість котрих сильно залежить від дотримання оптимальних 

режимів сушіння (лікарські трави, хміль, тощо). Одним з ключових факторів при 

сушінні СП є те, що не дотримання температурного режиму може призвести до 

коагуляції білка, втрату цінних властивостей та життєвих функцій насінини, втрату 

здатності її до проростання, тощо. З точки зору переробки багатьох видів 

сільськогосподарських матеріалів, наприклад, лікарських трав слід зазначити, що 

частина лікарських трав ефективні тоді, коли використовуються з мінімальним 

ступенем обробки тому, що в живій рослині всі діючі речовини та ферменти 

перебувають в діючому стані [4]. Але більшість лікарських трав піддають сушінню. 

Трави, листя, цибулини, квітки, коріння і кореневища сушать при температурі 50…60 
о
С, плоди при 70…90 

о
С, а сировину з вмістом ефірних олій при 35…40 

о
С [4]. В 

зв’язку з цим розробка пристроїв та обґрунтування режимів їх роботи для генерування 

електроенергії з біомаси та використання згенерованої енергії для радіаційної сушки 

чутливих матеріалів є актуальним завданням. Це дозволить реалізувати сушіння 

матеріалів з максимальним збереженням цінних властивостей. 

В останні роки лідерами з виробництва електричної енергії з біомаси є наступні 

країни: Фінляндія - 13,6%; Данія - 11,9%; Австрія - 6,4% і Нідерланди - 5,9%. У той же 

час в Україні було вироблено лише 0,175% електроенергії з ВДЕ, в тому числі з біомаси 

- 0,005% [5]. Причому основною сировиною для виготовлення електроенергії є тверда 

біомаса (пелети, солома, тирса, в перспективі – енергетичні культури) [5]. Причому ЕС 

планує до 2030 року підняти долю електроенергії з біомаси майже в 2 рази до 8% від 

всієї виробленої електроенергії [6]. В той же час енергетична стратегія України до 2030 
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передбачає, що в 2030 році обсяг виробництва електроенергії з біомаси складе всього 

2,4% від загальної генерації електроенергії з ВДЕ або 0,1% від всієї генерації 

електроенергії в Україні, що на порядок менше ніж заплановано в країнах ЕС.  

 

Мета, завдання та методика досліджень.  

Метою дослідження є визначення доцільності та раціонального складу 

обладнання лінії низькотемпературного сушіння з використанням газогенераторних 

технологій. Для проведення дослідження використано комплекс методів наукового 

дослідження: порівняльний, теоретичний і статистичний методи, системний метод 

аналізу і синтезу, формальна та аналітична оптимізація системи використання 

радіаційного сушіння високочутливих матеріалів. 

 

Результати досліджень.  

Конструкціїустановок для низькотемпературного сушіння доситьрізноманітні. 

Інфрачервоні низькотемпературні сушарки можуть бути як безперевної дії так і 

періодичної. 

Для апробації систем живлення низькотемпературних сушарок в ЖНАЕУ 

розроблено модульний генератор горючого газу, генератор оснащений електронною 

системою керування на базі мікропроцесорного пристрою АТОS.  

Проведені дослідження ефективності роботи пропонованого генератора горючого 

газу із врахуванням коефіцієнту корисної дії електростанції дозволив зробити 

висновок, що при витраті палива 4,5 кг/год для деревного вугілля та цурок, 5,5 кг/год 

для пелет із тирси та 3,5 кг/год для пелет із соломи можна отримати наступну 

максимальну потужність: для деревного вугілля – 4,4 кВт, для деревних цурок – 3,3 

кВт, для пелет із тирси – 2,6 кВт, для пелет із соломи – 2,2 кВт. 

Розроблений генератор горючого газу може бути використаний у складі 

установки для живлення низькотемпературних електричних сушарок, або інших 

об’єктів сільськогосподарського виробництва чи комунального господарства. 

Для підвищення ефективності роботи генератора горючого газу за рахунок 

зменшення часу його роботи в перехідних режимах пропонується використання 

автоматичної системи керування подачею повітря в камеру утворення горючого газу, 

що складається із мікропроцесорного пристрою АТОS та датчиків температури газу та 

вмісту СО в отриманому газі. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

1. В зв’язку з цим розробка пристроїв та обґрунтування режимів їх роботи для 

генерування електроенергії з біомаси та використання згенерованої енергії для 

радіаційної сушки чутливих матеріалів є актуальним завданням. Це дозволить 

реалізувати сушіння матеріалів з максимальним збереженням цінних властивостей.  

2. Пропонований модульний генератор горючого газу при витраті палива 4,5 

кг/год для деревного вугілля та цурок, 5,5 кг/год для пелет із тирси та 3,5 кг/год для 

пелет із соломи може забезпечити наступну максимальну потужність електростанції: 

для деревного вугілля – 4,4 кВт, для деревних цурок – 3,3 кВт, для пелет із тирси – 2,6 

кВт, для пелет із соломи – 2,2 кВт та  може бути використаний у складі установки для 

живлення низькотемпературних електричних сушарок. 

3. Подальші дослідження повинні бути напрямленими на узгодження та 

формалізацію параметрів низькотемпературних сушарок та їх джерел живлення на 

основі конверсії біологічної сировини аграрного походження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ КОРМОВИХ КУЛЬТУР НА 

ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

М. В. Яцик, канд. техн. наук, Г. В. Воропай, канд. техн. наук, С. М. Кіка 

Інститут водних проблем і меліорації НААН України, Київ 

 

Наведено результати досліджень закономірностей водоспоживання 

високопродуктивних кормових культур, зокрема пайзи, амаранту, кормових бобів в 

умовах вегетаційного періоду 2016 року. Проведені дослідження засвідчили, що 

найбільшу кількість вологи зазначені культури використовують у червні-липні, у період 

інтенсивного накопичення органічної речовини. 

Постановка проблеми. Для забезпечення сталого розвитку кормової бази та 

iнтенсифiкацiї кормовиробництва необхідним є впровадження у сільськогосподарське 

виробництво високопродуктивних кормових культур [3], зокрема пайзи, амаранту, 

кормових бобів. Зазначені культури формують високі врожаї зеленої маси і насіння 

навіть в екстремальних посушливих умовах. 

Одержання високих і сталих врожаїв кормових культур залежить від обсягів 

водоспоживання на одиницю продукції. Недостатня вологозабезпеченість кормових 

культур у період вегетації значно знижує інтенсивність їх росту і негативно впливає на 

їх потенційні можливості та кормову продуктивність [5], тому дослідження 

закономірностей процесів водоспоживання слугуватиме основою для обґрунтування 

оптимальних параметрів водного режиму при вирощуванні пайзи, амаранту та 

кормових бобів і оперативного планування осушувально-зволожувальних заходів. 

Мета, завдання та методика проведення досліджень. Метою досліджень є 

встановлення особливостей водоспоживання високопродуктивних кормових культур 

пайзи, амаранту та кормових бобів на осушуваних торфових ґрунтах у зоні Західного 

Полісся. 

На пілотному об’єкті – модульній ділянці осушувально-зволожувальної системи 
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Сарненської дослідної станції були проведені комплексні експериментальні 

дослідження, які включають збір та аналіз метеорологічних даних (кількість опадів, 

температура та дефіцит вологості повітря), спостереження за параметрами водного 

режиму ґрунту (динаміка рівнів ґрунтових вод (РГВ), пошарова вологість в зоні 

аерації), фенологічні спостереження (динаміка лінійного приросту, потужність 

кореневої системи, листковий індекс), облік врожайності. 

Польові та лабораторні дослідження проводились згідно методик, наведених в 

[1,2]. Для визначення вологості ґрунту використовували термостатно-ваговий метод. В 

порівнянні з традиційним методом використовували також тензіометричний метод, 

який базується на вимірюванні капілярного потенціалу ґрунтової вологи в зоні аерації 

тензіометрами [4]. Заміри рівнів ґрунтових вод проводились по декадах мірною 

стрічкою. Листковий індекс визначали розрахунковим способом. Сумарне 

водоспоживання визначалося на основі проведення водно-балансових розрахунків. 

Результати досліджень. Натурні дослідження закономірностей водоспоживання 

пайзи, амаранту та кормових бобів протягом вегетаційного періоду проводились на 

осушуваному торфовищі Чемерне Сарненській дослідній станції Інституту водних 

проблем і меліорації НААН України. Облікова площа дослідних ділянок 4 м
2
, 

повторність трьохразова. Ґрунти дослідних ділянок – потужні низинні гіпново-осокові 

високозольні осушувані торфові. Орний шар характеризується такими показниками: 

щільність – 0,29-0,33 г/см
3
, шпаруватість – 80-85%; повна вологоємність – 280-295%. 

Кислотність ґрунту – рНсол. – 5,0-5,2. Забезпеченість рухомими формами: NH4 та NO3 – 

67,2; Р2О5 – 21; К2О – 14 мг/100 г ґрунту. 

У дослідах вивчали пайзу сорту Лебедина 2, амарант сорту Поліщук, кормові 

боби сорту Чабанські. Сівбу здійснювали широкорядним способом з шириною міжрядь 

45 см за норми висіву – амарант – 0,5 кг/га, пайза – 6 кг/га, кормові боби – 160 кг/га. 

Під передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива в нормі N45Р60К120. 

Погодні умови у 2016 році були посушливими і не зовсім сприятливими – з 

нерівномірною кількістю опадів та з різкими перепадами температури. За вегетаційний 

період 2016 року випало 176 мм опадів, що на 224 мм (56 %) менше 

середньобагаторічного значення. Середньомісячна температура повітря за період 

вегетації 2016 року становила +16,2 °С та була вищою на 1,5 °С порівняно з 

багаторічним показником. Також було зафіксовано пізні весняні заморозки 17 травня -

1,1 °С, 11 червня -0,6 °С та 12 червня -1,1°С, які дуже сильно пошкодили досліджувані 

кормові культури. 

В умовах вегетаційного періоду 2016 року РГВ знаходились в межах: квітень – 

46-64; травень – 64-69; червень – 69-80; липень – 50-80; серпень – 80-97; вересень – 96-

101 см від поверхні ґрунту та були не зовсім сприятливі для росту і розвитку 

досліджуваних кормових культур. Вологість ґрунту під кормовими культурами 

протягом вегетаційного періоду коливалась в межах 55,1-63,9 % від повної 

вологоємності (ПВ) в шарі 0-30 см; в шарі ґрунту 0-50 см – 67,0-71,3 % від ПВ. 

Незважаючи на пізні весняні заморозки у першій декаді червня, внаслідок чого 

ріст та розвиток досліджуваних культур був пригнічений, починаючи з кінця червня, 

ріст пайзи, амаранту та кормових бобів істотно прискорюється; максимальні показники 

лінійного приросту було відмічено протягом липня-серпня місяця (табл.1). 

Встановлено, що листковий індекс для пайзи в фазу інтенсивного кущіння (І 

декада липня) становив 7,3. На початку фази колосіння пайзи (ІІІ декада липня) цей 

показник становив 16,8 одиниць. Листкові індекси амаранту і кормових бобів в фази 

інтенсивного кущення та бутонізації (І декада липня) були відповідно 5,3 та 5,5. В фазу 

повного цвітіння (ІІІ декада липня) ці показники змінилися до 7,0 та 10,9 відповідно. 

Потужність кореневої системи досліджуваних кормових культур в ці фази коливались в 

таких межах: у пайзи – 31-49 см; амаранту – 26-39 см та кормових бобів – 61-68 см. 
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Таблиця 1 – Динаміка росту досліджуваних кормових культур в 2016 р. на 

осушуваному торфовому ґрунті 

Культура 

Дата заміру висоти рослин 
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0
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Амарант - 3 12 33 55 73 92 112 152 - 

Пайза - 4 10 16 27 45 67 117 152 165 

Кормові боби 15 23 43 55 77 77 89 96 105 - 

Аналіз водоспоживання кормових бобів показав, що у фазу появи сходів, 

кущення, фазу бутонізації, колосіння (І декада травня – І декада червня) обсяг 

використаної вологи становив 61,5 мм з шару ґрунту 0-30 см (в зоні максимальної 

концентрації кореневої системи). Початок фази цвітіння (ІІ декада червня) відзначився 

сповільненням росту та скороченням обсягів водоспоживання внаслідок шкідливої дії 

пізніх весняних заморозків. Найбільші обсяги водоспоживання кормових бобів було 

відмічено в фазу повного цвітіння, початку формування бобів (І декада липня) і 

становило 102 мм (рис.1). Загалом за вегетаційний період 2016 року водоспоживання 

кормових бобів становило 270,5 мм з шару ґрунту 0-30 см. Це відносно низький 

показник, вагомими причинами якого були пізні весняні заморозки та недостатня 

забезпеченість атмосферними опадами. 

Аналіз водоспоживання пайзи та амаранту показав, що витрати вологи пайзи в 

фазу появи сходів (ІІІ декада травня) становить всього 20 мм, амаранту – 35 мм з шару 

ґрунту 0-30 см. В фазу повних сходів (І-ІІ декади червня) водоспоживання пайзи 

практично призупинилося і становило в межах 3 мм; витрати амарантом в цей період 

становили 22 мм внаслідок шкідливого впливу пізніх весняних заморозків. У пайзи 

максимальні показники водоспоживання відмічено у період з 20 червня по 10 липня 

(фаза виходу в трубку); амаранту – впродовж липня (фаза кущення-викидання волоті) і 

становили відповідно 119 та 105 мм (рис.1). Загалом в умовах 2016 року обсяги 

водоспоживання пайзи та амаранту склали відповідно 229,4 та 233,8 мм з шару ґрунту 

0-30 см. Це також відносно низькі показники, суттєвий вплив на які мали пізні весняні 

заморозки та посушливі умови вегетаційного періоду. 

 

Рис. 1. Водоспоживання високопродуктивних кормових культур з шару ґрунту 0-30 см 

Висновки. За результатами проведених польових досліджень встановлено, що в 

умовах 2016 року на пілотному об’єкті СДС відмічено відносно невисокі показники 

водоспоживання досліджуваних кормових культур (229,4 – 270,5 мм), що обумовлено 

вкрай несприятливими погодними умовами вегетаційного періоду 2016 року, в т.ч., 

пізніми весняними заморозками, що значно уповільнило їхній ріст і розвиток та 
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призвело до істотного зниження урожайності. 

Найбільше споживання вологи кормовими бобами спостерігалося в фазу 

інтенсивного накопичення вегетативної маси (цвітіння-формування бобів) і становило 

102 мм за декаду. 

У пайзи максимальні показники водоспоживання відмічено у період з 20 червня 

по 10 липня (фаза виходу в трубку); амаранту – впродовж липня (фаза кущення-

викидання волоті) і становили відповідно 119 та 105 мм. 

За результатами досліджень встановлено також, що урожайність зазначених 

культур, незважаючи на надзвичайно несприятливі кліматичні умови вегетаційного 

періоду 2016 року, була достатньо високою. Зокрема, на фоні внесення мінеральних 

добрив в нормі N45Р60К120 було отримано урожайність вегетативної маси кормових 

бобів 37,5 т/га, амаранту – 43,5 та пайзи – 57,1єт/га, що свідчить про їх високу 

адаптаційну здатність до специфічних ґрунтово-кліматичних умов осушуваних 

торфовищ. 
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