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УДК 631:582.622
М.М. Пархоменко
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ОСНОВІ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІЗИМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Трансформація агрофітоценозів у сільськогосподарських 
підприємствах сьогодні залежить від кон’юнктури цін. Це стосується 
головним чином виробництва зерна кукурудзи та насіння ріпаку, 
соняшнику, сої, а також зерна пшениці озимої. Сучасні сівозміни, 
згідно з дослідженнями П. І. Бойка, незалежно від зони розміщення, 
мають високу питому вагу окремих культур, яка може сягати 
в структурі сівозміни більше, ніж 50%. Це супроводжується 
біологічною деградацією ґрунтів, накопиченням збудників хвороб 
і шкідників, а наявність структури великої кількості культур 
інтенсивного типу веде до розвитку процесів поверхневої та 
вертикальної ерозії, особливо ґрунтів дерново-підзолистого 
типу. Наші багаторічні дослідження, проведені у стаціонарній 
лізиметричній установці, показали, що інтенсивність процесів втрат 
біогенних елементів із кореневмісного шару ґрунту на середньо-
окультурених дерново-підзолистих ґрунтах залежно від типу 
рослинності може змінюватися у декілька разів.

Нами встановлена наступна закономірність: залежність між 
вимиванням біогенних елементів та водорозчинного гумусу і видами 
сільськогосподарських культур можна представити так: чорний пар > 
кукурудза > картопля > зернові > зернобобові > багаторічні трави > 
переліг.

Отже, розрахунки показують, що питома вага у сівозміні 
просапних культур і багаторічних трав повинна бути однаковою.

Надлишок елементів живлення, внесених у ґрунт із добривами –  
потенційне джерело їх вимивання. Здатність утримувати поживні 
елементи визначається різноманітністю гранулометричного складу 
ґрунтів: пісок < суглинок < глина, але завжди обмежена на дерново-
підзолистих легких ґрунтах України. Так, при вирощуванні кукурудзи 
і картоплі втрати азоту із ґрунту й добрив на дерново-підзолистому 
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супіщаному ґрунті, відповідно до культур при беззмінному їх 
вирощуванні за чотирирічний період (2013-2016 рр.) становлять 142 і 
96 кг/га; водорозчинного гумусу – 26 і 30 кг/га; оксиду кальцію – 186 
і 204 кг/га; оксиду магнію – 22-24 кг/га. Втрати названих елементів із 
піщаного ґрунту були вищими в 1,2-1,3 рази.

Важливим агрохімічним заходом, що запобігає втратам вологи 
і, як результат, біогенних елементів ґрунту та добрив, є оптимізація 
системи удобрення. Узагальнення досвіду землеробства багатьох 
країн з використання органічних добрив, у тому числі й наші 
дослідження, дозволяють зробити висновок, що для запобігання втрат 
біогенних елементів, особливо азоту, необхідно керуватись такими 
загальними положеннями: 

 – на 1 га сівозмінної площі слід вносити щорічно не більше 200 
кг азоту;

 – у господарствах, які мають тваринницькі комплекси, у 
сівозмінах необхідно вводити проміжні культури на корм худобі, але 
як зелене добриво;

 – восени внесення безпідстилкового гною можна комбінувати 
із заорюванням соломи або зеленого добрива – у цьому випадку 
азот іммобілізується восени та у весняно-літній період, що значно 
скорочує його втрати.

З метою розробки заходів ефективного використання орга-
ні чних та мінеральних добрив, у тому числі й сидератів як 
гумусонакопичувачів, аби регулювати процес гуміфікації-
мінералізації, важливо мати дані про гранулометричний склад ґрунту, 
його фізико-хімічні властивості, гідротермічний режим і біологічну 
активність, а також про хімічний склад добрив, співвідношення у них 
вуглецю до азоту (С:N). Наші дослідження показали, що доповнення 
мінеральної системи кукурудзи і органо-мінеральної системи 
картоплі сидерацією дозволяє підвищити урожайність на 15-24%, 
покращити якість продукції та зменшити втрати біогенних елементів 
на 22-34%.
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УДК 631.417.2
В. М. Шкляр, молодший науковий співробітник
ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН”

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ВБИРНОГО 
КОМПЛЕКСУ НА ВМІСТ ГУМУСУ В СІРОМУ ЛІСОВОМУ 

ҐРУНТІ

Найкращі у фізико-хімічному відношенні властивості ґрунту 
складаються за ступеня насичення основами 95 %, де частка кальцію 
має становити 80-85 % від ємності вбирання. Величина втрат кальцію 
ґрунтами залежить від багатьох факторів: механічного складу ґрунту, 
суми опадів, норм мінеральних добрив, кислотності, вмісту кальцію 
та магнію в ґрунті. Декальцинація ґрунтів супроводжується їх 
дегуміфікацією, що підтверджується падінням запасів гумусу в усіх 
ґрунтово-кліматичних зонах України.

Визначали вплив трансформації вбирного комплексу на зміну 
запасів гумусу в сірому лісовому ґрунті Лісостепу за вапнування та 
різних систем удобрення в сівозміні.   

Дослідження проводили в 2013-2016 рр. в ДПДГ “Чабани” 
ННЦ “Інститут землеробства НААН” у стаціонарному досліді, 
який закладено у 1992 році на сірому лісовому крупнопилувато-
легкосуглинковому ґрунті. Семипільна сівозміна включає такий 
набір культур: соя, пшениця яра, кукурудза на силос (гречка),  ячмінь 
з підсівом конюшини, конюшина на зелений корм, пшениця озима, 
просо. У 2013 році розпочалась IV ротація сівозміни. Схема досліду 
включає комбінації різних доз мінерального і органічного удобрення 
та хімічної меліорації. Органічні добрива, а саме побічна продукція 
попередника (солома сої і зернових культур – 2,4–5,9 т/га) та сидерат 
(зелена маса конюшини – 17,4–22,3 т/га) заорювались під основний 
обробіток ґрунту. Сидерат вноситься на 5-й рік ротації сівозміни. 
Вапно внесено під першу культуру III ротації сівозміни за величиною 
гідролітичної кислотності повною дозою у кількості – 4,4-5,4 т/
га CaCO3 та 1,5 дози – 7,3 т/га CaCO3. Мінеральні добрива вносили 
з розрахунку N52P28K52 (рекомендована доза), N78P42K78 (помірна) і 
N104P56K104 (підвищена) на 1 га сівозмінної площі.
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Результати проведених досліджень свідчать, що ґрунтово-
вбирний комплекс сірого лісового ґрунту характеризується різною 
стійкістю до зовнішнього впливу, зокрема мінеральних добрив 
та вапнування. Комплексна хімічна меліорація викликає значні 
зміни в структурі обмінних катіонів вбирного комплексу ґрунту. 
В ньому зростає вміст обмінного кальцію та магнію, змінюється 
співвідношення в складі обмінних катіонів, зростає ємність вбирання. 
Дія обмінних катіонів кальцію і магнію на ґрунт не обмежується 
лише нейтралізацією вільних кислот і кислих солей ґрунтового 
розчину, вони також істотно впливають на гумусний стан сірого 
лісового ґрунту. Так, на варіанті де проводили вапнування у повній 
дозі за гідролітичною кислотністю вміст обмінного водню в роки 
проведення досліджень був на 28 % нижче порівняно з вихідним 
значенням і становив 27 % від ємності вбирання, а ступінь насичення 
ґрунту основами на 10-й рік дії вапна  складала 73 %. Трансформація 
ґрунтового вбирного комплексу сприяла збереженню запасів гумусу, 
які були на 8,4 % вищі ніж на контролі (без добрив) та становили в 
середньому за роки досліджень 36,62 т/га.

Дослідженнями встановлено позитивну роль поєднання 
вапнування та органо-мінеральних систем удобрення, що сприяло 
розширеному відтворенню запасів гумусу. На варіанті, де вносили 
полуторну дозу вапна розраховану за гідролітичною кислотністю 
по фону органічних та підвищеної дози мінеральних добрив на 
8-10-й роки дії хімічної меліорації частка кальцію була найвищою в 
досліді і становила в середньому 81 % від ємності вбирання, а частка 
обмінного водню лише 13 %. Ступінь насичення ґрунту основами 
на цьому варіанті в роки досліджень становила 87 %. Таким чином, 
полуторна доза вапна у поєднанні з органо-мінеральною системою 
удобрення навіть на 8-10-й роки після проведення хімічної меліорації 
підтримувала ступінь насичення ґрунту основами на високому 
рівні, за якого ґрунт володіє найбільш сприятливими фізико-
хімічними властивостями для розвитку і отримання високих врожаїв 
сільськогосподарських культур та накопичення гумусу в сірому 
лісовому ґрунті, запаси гумусу в орному шарі становили 44,48 т/га.
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УДК 631.816.1: 631.821: 631.43: 631.445.2 
О. С. Гавришко, аспірант 
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ НА ФІЗИЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ  ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ПОВЕРХНЕВО-
ОГЛЕєНОГО ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ

У практиці сільськогосподарського виробництва отримання 
високих урожаїв пов’язують, переважно із наявністю поживних 
речовин, недооцінюючи при цьому важливість фізичних 
властивостей. Об’єктивну наукову інформацію про вплив фізичних 
властивостей на формування величини та продуктивність сівозміни 
можна отримати лише у базових стаціонарних дослідах. Одним 
із таких є дослід, закладений в Інституті сільського господарства 
Карпатського регіону НААН у 1965 р. на ясно-сірому лісовому 
поверхнево-оглеєному ґрунті з різними дозами і співвідношеннями 
мінеральних добрив, гною і вапна. Для дослідження впливу тривалого 
удобрення і вапнування на загальні фізичні властивості ґрунту та 
продуктивність сівозміни у досліді було закладено чотири ґрунтових 
розрізи.

Дані аналізів показали, що середні показники щільності твердої 
фази коливаються в межах 2,54–2,70 г/см3. У варіанті контролю 
значення показника щільності становлять в орному шарі – 2,67 
у підорному – 2,74 г/см3. Довготривале систематичне внесення 
самих мінеральних добрив (вар. 15) зумовило зростання показника 
щільності твердої фази ґрунту у горизонті HEglорн. до 2,70 г/см3. Дуже 
високий показник 2,82 г/см3 горизонту Ehgl, варіанту мінерального 
удобрення зумовлюється вимиванням в умовах періодично 
промивного типу водного режиму великої кількості мінеральних 
сполук та їх акумуляції у вказаному горизонті. Найнижчі значення 
2,63–2,65 г/см3 спостерігаються у варіантах органо-мінеральної 
системи удобрення на фоні вапна.

Щільність будови на контролі без добрив по всьому профілю 
становить 1,29–1,66 г/см3. Позитивну дію на складення ґрунтової 
маси, а саме 1,24–1,28 г/см3 в HEglорн. – HEglп/орн. шарах проявила 
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органо-мінеральна система удобрення на фоні вапнування 1,0 н  
СаСО3 (вар 7). Високі значення переущільнення 1,34–1,32 г/
см3 у варіанті органо-мінеральної системи удобрення (вар. 13) на 
фоні вапнування 1,5 н СаСО3, є негативним показником для даної 
системи удобрення і ґрунту, зокрема, та зумовлені в основному 
тривалим (більше 50 років) обробітком ґрунту. Варіант внесення 
самих мінеральних добрив характеризується заниженою величиною 
щільності будови в орному шарі – 1,18 г/см3, про те є оптимальною у 
HEglп/орн. (1,27 г/см3), з глибиною величина цього показника зростає у 
горизонті Ehgl до 1,40–1,46 г/см3, у горизонті Igl значення зросли до 
1,63–1,65 г/см3.

Загальна шпаруватість верхніх горизонтів досліджуваних 
варіантів коливається в межах 48–56 %, з глибиною вона більш 
помітна і зменшується до 33–35%. Зниження загального об’єму 
шпар з глибиною спричинено процесом значного переущільнення 
підорних горизонтів, зростанням розпиленості агрономічно стійких 
структурних агрегатів та зменшенням в нижче лежачих до породи 
шарах вмісту органічних речовин. Велика різниця у значеннях 
кількості шпар заповнених повітрям всіх варіантів, спостерігається 
у товщі ґрунту до 50 см. Високими показниками характеризуються 
орні горизонти вар. 13 та вар. 15, а саме 34,45 та 48,53%, відповідно. 
Нижчі значення варіантів контролю та органо-мінеральної системи 
удобрення на фоні вапнування 1,0 н СаСО3 (вар. 7) – 34,37–22,73%.  
З глибиною об’єм шпар зайнятих повітрям різко знижується.

Проведені дослідження показали, що формування величини 
врожаю вирощуваних культур та продуктивності сівозміни в 
цілому знаходилося в чіткій залежності від систем удобрення, які 
характеризувалися різними загальними фізичними властивостями. 
Так, найвищу продуктивність сівозміни (кукурудза на силос – ячмінь 
ярий з підсівом конюшини лучної – конюшина лучна – пшениця 
озима) 7,19 т/га з.о. було отримано за органо-мінеральної системи 
удобрення з внесенням на гектар сівозмінної площі 10 т гною та 
мінеральних добрив в дозі N65P68K68 на фоні вапнування 1,0 н СаСО3 
(вар. 7), проти 2,67 т/га з.о. на контролі без добрив. У варіанті 
застосування органо-мінеральної системи удобрення на фоні внесення 
1,5 н СаСО3 (вар. 13) продуктивність сівозміни становить 6,24 т/га з.о.
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При односторонньому тривалому застосуванні лише мінеральних 
добрив продуктивність гектара сівозмінної площі була дуже низькою 
і становила 3,16 т з.о. або лише на 0,49 т/га з.о. більше контрольного 
варіанту.

Таким чином, органо-мінеральної системи удобрення з 
внесенням 10 т/га сівозмінної площі гною, N65P68K68 на фоні 
періодичного вапнування,0 н СаСО3 за Нг на кислих ясно-сірих 
лісових поверхнево оглеєних ґрунтах в найбільшій мірі сприяє 
формуванню ґрунтів з кращими оптимальними фізичними 
властивостями, що забезпечує отримання найвищої продуктивності 
сівозміни в цілому.

УДК 631.582;631.8
О.П. Чмель
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ  І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН 
УКРАЇНИ

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА 
ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СІВОЗМІН ЗА РІЗНИХ 

СИСТЕМАХ УДОБРЕННЯ

Високопродуктивне землеробство неможливе без вирішення 
суперечностей між хімізацією землеробства і впливом її на 
біосферу, тобто використання таких технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, які підвищують родючість ґрунту, 
покращують якість продукції, задовольняють вимоги захисту 
навколишнього середовища від забруднення. На думку вітчизняних 
і зарубіжних учених у сфері аграрних наук є чимало ефективних 
заходів і технологій, що вирішують зазначену проблему.

Ми вважаємо, що біологізація будь-яких ланок сучасних 
агротехнологій – актуальні питання землеробства, на що і були 
направлені наші дослідження.

Дослідження проводили на середньоокультурених супіщаних 
дерново-підзолистих ґрунтах дослідного поля Інституту сільсько-



10

госпо дарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН  в умовах стаціонарного польового досліду (короткоротаційна 
сівозміна) за наступною схемою: сівозміна I – картопля – овес 
голозерний-люпин вузьколистий – жито озиме; сівозміна II – 
кукурудза на зерно – овес голозерний – люпин вузьколистий – жито 
озиме.

Система удобрення: без добрив, органічна, мінерально-міні-
мальна, мінеральна-середня, мінеральна-висока, органо-мінеральна, 
сидеральна. Дослідження проводилися на двох фонах: фон I – 
без інокуляції, фон II – інокуляція насіння рекомендованими 
препаратами: Біогран – для картоплі, Мікрогумін – для вівса, 
Ризогумін – для люпину, Діазобактерин – для жита озимого.

Гній з розрахунку 40 т/га вносили під кукурудзу та картоплю 
(органічна система удобрення).

Мінеральні системи удобрення передбачали застосування 
N26P19K34 (мінімальна), N52P38K64 (середня) і N79P68K101 (висока). 
Органо-мінеральна система удобрення – гній + N52P38K64.

Сидеральна система удобрення передбачала вирощування редьки 
олійної на сидерат після жита озимого. 

Дослідження показали. що найбільш високі й стабільні врожаї 
всіх культур сівозміни були отримані при органо-мінеральній 
системі удобрення: картоплі більше 30 т/га, жита озимого 5,9 - 6,1 т/
га, люпину вузьколистого 1,7 - 1,9 т/га, вівса голозерного 4,7 - 4,8 т/
га, кукурудзи на зерно біля 8 т/га. Мінеральна система удобрення з 
високою кількістю туків N79P68K101 декілька поступалася органо-
мінеральній системі; органічна і сидеральна системи були практично 
рівноцінні.

Інокуляція була малоефективною на першій культурі сівозміни 
за внесення гною. Це пов’язано з тим, що з гноєм до ґрунту 
надходить величезна кількість мікроорганізмів, які створюють для 
інтродукованого в агроценоз мікроорганізму значну конкуренцію; 
застосування гною можна розглядати як неспецифічну бактеризацію 
ґрунту. У цілому ж дія інокулянтів висока по вузькоспеціалізованій 
зерно-картопляній та зерно-кукурузній сівозмінах; використання 
біопрепаратів забезпечило приріст урожаю в середньому 0,5 т/га 
к. од., що суттєво і математично достовірно. У той же час, приріст 
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урожайності від застосування біопрепаратів можна збільшити за 
оптимізації мінерального живлення культур сівозміни в 1,2 - 1,7 рази 
і довести до 0,8 т к. од. з гектара. У лізиметричних дослідженнях 
встановлено позитивну дію інокуляції у сполученні з сидерацією 
на урожайність, зменшення втрат азоту та водорозчинного гумусу 
за межі кореневмісного шару грунту. Так, втрати азоту за дією цього 
поєднання  зменшилися в 1,4 - 2,0 рази, гумусу в 1,6 - 1,8 рази проти 
органо-мінеральної системи удобрення.

УДК 631.5:633.11
П.С. Заяць 
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ВПЛИВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 
ТА ГЕРБІЦИДІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

У балансі продовольчого зерна країни провідне місце 
належить пшениці озимій. Найважливіше завдання на перспекти-
ву – підвищення врожайності й поліпшення якості зерна на основі 
інтенсифікації виробництва.

Серед різноманіття факторів, які тим чи іншим чином впливають 
на показники якості зерна пшениці озимої, певне значення мають 
строки і норми внесення гербіцидів. Це пов’язано з можливим 
проявом хімічного стресу не лише на сегетальні види, але й частково 
на культуру, що зумовлює актуальність досліджень з вивчення цих 
питань.

Польові дослідження проводились у 2014-16 рр. в стаціонарному 
досліді лабораторії обробітку ґрунту та боротьби з бур’янами 
ННЦ «Інститут землеробства НААН». Грунт сірий лісовий 
крупнопилувато-легкосуглинковий. Дослід закладений в ланці 
зерно-просапної сівозміни на двох фонах основного обробітку ґрунту: 
полицевому та безполицевому на 20-22 см. Схема досліду полягала 
з вивчення ефективності гербіцидів динітроаніліної + похідних 
сечовин (Марафон (пендиметалін, 250 г/л + ізопротурон, 125 г/л) у 
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дозі 3,5 і 4,0 л/га) та сульфонілсечовиної (Пік 75 WG (просульфурон,  
750 г/кг) у дозі 15 і 20 г/га) групи за внесення їх в осінній і весняний 
період на фоні оранки і безполицевого обробітку. Агротехніка 
вирощування пшениці озимої загальноприйнята для зони Лісостепу, 
сорт Артеміда. 

В результаті проведених досліджень у 2014-2016 рр. було 
встановлено, що посіви пшениці озимої по безполицевому обробітку 
порівняно з оранкою забезпечували нижчу урожайність зерна – на  
3,4 %, натура зерна (-0,9 %) і клейковина (-0,6 %). 

Осіннє внесення гербіциду Марафон у фазі 1-3 листків культури, 
в прорівняні з весняним у фазі кущення, сприяли збільшенню 
рівня урожайність зерна пшениці за фону оранки при дозі 4,0 л/га  
складала – на 11,7 % та 10,1 % за дози 3,5 л/га, а за безполицевого 
обробітку, відповідно 6,5 % та 3,4 %. Максимальний вміст білка в 
зерні озимої пшениці (11,0 %) був одержаний по фоні оранки та 
клейковини (23,5 %) по безполицевому обробітку при вирощуванні 
озимини на ділянках з внесенням гербіциду Пік (20 г/га) у осінній 
строк внесення. Щодо натури зерна, то найбільш виповнене зерно 
було на варінті з осіннім внесення Марафону (4 л/га) по фону 
оранки, що складав 789 г/л, що на 10,1-12,0  г/л вище до контролю, 
скловидністю на 19,3 %, маса 1000 зерен на 3,7 %, відповідно.

Що стосується впливу норм гербіцидів, внесених в різні 
строки, одержані дані вказують, що найбільші показники якості 
зерна сформувавлося на ділянках, з внесенням максимальних доз 
препаратів Марафон та Пік і перевищували показники: скловидності 
на (5,0-8,6 %) і (2,2-3,4 %) та урожайності на (5,2-6,2 %) і (3,3-8,3 %) 
відповідно за оранки.

Отже, з отриманих даних за роки досліджень можна зробити 
висновок, що найвищі показники були отримані за осіннього строку 
внесення по фону оранки, при цьому внесення препарату Пік 20 г/га 
забезпечував вміст білку (11 %) та клейковини (23,5 %), а Марафон 
у нормі 4,0 л/га урожайність (6,5 т/га), натура зерна (789 г/л) і 
скловидність (65,7 %).
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УДК 631.431.7
С.Г. Пелюховський
ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН”

ЩІЛЬНІСТЬ СКЛАДЕННЯ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ЗА 
РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

У кожній агрокліматичній зоні існує ряд природних чинників, що 
обмежують або поліпшують показники врожайності. Одним з таких 
чинників є щільність складення ґрунту. Існує стійка закономірність 
між щільністю ґрунту і урожаєм сільськогосподарських культур. 
Зменшення або, особливо, збільшення щільності ґрунту, у порівнянні 
з оптимальною на 0,1-0,3 г/см3, може привести до зниження урожаю на 
20-40 % [1]. Несприятливі наслідки цього виражаються в наступному: 
зменшення об’єму кореневої зони, погіршення водно-повітряного 
режиму і надходження поживних елементів у рослину. Негативні 
явища ущільненості стану ґрунту відмічено в працях [2, 3, 4].

Мета дослідження – вивчити вплив тривалого застосування 
добрив та післядії вапнування у польовій сівозміні на показники 
щільності складення сірого лісового ґрунту.

Об’єкт дослідження – зміна показників щільності сірого 
лісового крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту за тривалого 
застосування удобрення та хімічної меліорації.

Дослідження проводилися протягом 2013 – 2015 рр., у ННЦ 
“Інститут землеробства НААН” в стаціонарному досліді відділу 
агроґрунтознавства з “Вивчення технологічних прийомів відтворення 
і регулювання родючості сірого лісового ґрунту”. Щільність 
складення ґрунту визначали згідно ДСТУ ISO 11272:2001 на початку, 
в середині та на кінці вегетації пошарово на глибині 0-20 та 20-40см.

Результати дослідження. Мінеральні добрива забезпечують 
рослину легкодоступними поживними елементами. Вони не тільки 
впливають на врожайність, але і на хімічний і фізичний стан 
ґрунтового середовища. Застосування лише мінеральної системи 
удобрення призводить до негативних змін показників щільності 
складення ґрунту, які простежуються упродовж всього вегетаційного 
періоду. Динаміка коливань щільності за вегетаційний період на 
даному варіанті була найбільшою 0,11-0,12 г/см3.
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Вапно, як меліорант на кислих ґрунтах, не тільки сприяє 
зменшенню кислотності і підвищенню суми обмінних основ, але 
й підвищує коагуляційну здатність тонко-дисперсної частини 
ґрунту. В результаті – підвищується структурність, водо- та повітро-
проникність, а також зменшується щільність складення ґрунту. 
На варіанті де застосовували одинарну дозу вапна розраховану за 
показниками гідролітичної кислотності, щільність складення ґрунту 
зменшилася на 3,75% відносно варіанта без добрив. Ущільненість 
орного шару ґрунту даного варіанту на протязі вегетації в середньому 
становила 0,08 г/см3.

Зароблення в ґрунт пожнивних рештків, а також сидерату 
активно впливає на формування фізичних параметрів у верхньому 
його шарі. У варіанті, де використовувалася органічна система 
удобрення, середній показник щільності становив 1,39 г/см3, що на 
2,65% менше, порівняно із варіантом без добрив. Ущільненість ґрунту 
на вказаному варіанті протягом вегетаційних періодів досліджуваних 
років залишалася стабільною на рівні 0,09 г/см3.

Мінеральні добрива, діючи в ґрунтовому середовищі посилюють 
процеси мінералізації. Тобто процеси розкладання пожнивних 
рештків рослин посилюються. В результаті середні показники 
щільності у варіанті з органічним удобренням були меншими на 2,5% 
відносно варіанта з мінеральним удобренням.

Подібні результати ми спостерігали на варіанті, де вносили 
подвійну дозу мінеральних добрив і одинарну дозу CaCO3  

(1,0 Hг). На 10-й рік післядії вапна ущільненість орного шару ґрунту 
впродовж вегетації підвищилася на 0,01 г/см3 відносно варіанту, де 
вносили мінеральні добрива і CaCO3 (1,0 Hг) в одинарній дозі. За 
роки дослідження ущільненість протягом вегетації цих варіантів була 
однаковою, і в середньому становила 0,08 г/см3.

Висновки. Використання різних систем удобрення по різному 
впливали на показники щільності. Рослинні рештки перемішуючись 
у ґрунті позитивно впливали на динаміку його щільності, а постійне 
використання мінеральної системи удобрення негативно впливає 
на щільність ґрунту впродовж всього вегетаційного періоду. Що 
стосується вапнування сірого лісового ґрунту, то цей захід поліпшує 
щільність складення і зменшує ущільненість протягом вегетації.
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УДК 630.182:615.244:615.322.015
О.Я. Ярута, аспірантка
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
РОСЛИНАМИ БЕЛАДОННИ В ЛІСОСТЕПУ  

УКРАЇНИ

Роль хімічних елементів, з валентністю два і більше, важлива для 
живого організму, оскільки саме вони забезпечують дію ферментів – 
білків-каталізаторів біохімічних реакцій. Атоми таких елементів 
входять до складу активних груп складних білків. Відповідно, у 
низьких кількостях такі хімічні елементи необхідні рослинам і всьому 
живому. У той же час підвищені концентрації таких елементів згубно 
діють на живі організми. Тому дослідження біологічної дії важких 
металів сформувалися в окремий напрямок науки.

Моніторинг концентрації важких металів у лікарських рослинах 
має особливо велике значення, оскільки дозволяє своєчасно 
формувати заходи, спрямовані на збереження здоров’я людей. 
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Польові дослідження виконували в Інституті садівництва НААН 
в умовах стаціонару лабораторії квітково-декоративних, лікарських 
та ефіроолійних культур протягом 2014-2016 років, лабораторні – в 
Інституті фізіології і генетики НАНУ. Об’єктами досліджень були 
корінь та насіння беладони звичайної.

За результатами досліджень встановлено, що такі важкі 
метали, як Ве, Pr, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th в основному 
акумулюються в корені рослин беладони, тоді як в насінні ці 
елементи були в межах, яка менша порогу чутливості аналітичних 
приладів. Проте, за результатами аналізів концентрація деяких 
хімічних сполук у зразках насіння беладони була набагато вищою у 
порівнянні зі зразками коренів рослин. Так, сполуки магнію (Mg) у 
насінні в середньому за роки досліджень рослини беладони звичайної 
накопичували до 2338,28 мг/кг, тоді як корені рослини акумулювали 
до 2036,54 мг/кг, фосфору (Р) – 4580,57 мг/кг і 1397,90 мг/кг, міді 
(Cu) – 11,61 і 7,44, цинку (Zn) – 50,58 мг/кг і 15,03 мг/кг відповідно.

Враховуючи те, що гранично допустимий коефіцієнт (ГДК) для 
магнію у біосировині лікарських рослин не встановлено, а добова 
потреба в елементі дорослої людини – 300-400 мг/100 г, то очевидно, 
що його кількісний вміст у біосировини беладони звичайної є 
незначним, оскільки досліди проводили без підживлення рослин. 
Стосовно інших елементів, то вони є досить завищеними до вимог 
ГДК – міді – в 11 і 7 (відповідно) разів перевищують норму; цинку 
в 5 і 1,5 разів відповідно. Проте, всі ці хімічні елементи необхідні 
рослинам для їх росту і розвитку, тому така їх концентрація хоча 
і є завищеною до вимог визначених Настановою СТ-Н МОЗУ 
42-4.5:2012, але не критично, оскільки в процесі їх переробки для 
виготовлення ліків вона зменшується в рази. 

Якщо вміст вище описаних хімічних сполук можна 
відрегулювати та оптимізувати їх вміст у біосировині елементами 
технології вирощування культури, то такі важкі метали як свинець 
(Pb), марганець (Mn), залізо (Fe), стронцій (Sr) є результатом 
діяльності людини і потужним джерелом надходження в атмосферу 
через високо енергетичні і транспортні системи. 

Результати досліджень показали їх значну присутність у 
рослинах беладони. Так, Sr коріння беладони в середньому за роками 
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досліджень акумулювало до 24,08 мг/кг, в насінні – 3,48 мг/кг, тоді 
як ГДК становить для стронцію – 1,0 мг/кг; Fe – 241,05 мг/кг та 51,55 
мг/кг, відповідно до 0,3 мг/кг ГДК; Мn – 18,71 мг/кг і 17,56 мг/кг, 
що у 9 і 5 разів перевищують допустиму норму; показники свинцю 
в середньому за роки досліджень відповідали показнику ГДК – не 
перевищували 0,3 мг/кг.

За роками досліджень найвищий вміст важких металів як у 
насінні, так і в коренях рослин беладони був у 2014 році. Це можна 
пояснити тим, що в наступні роки рослини культури очистили ґрунт 
засвоєнням і виведенням хімічних сполук у період вегетації, тим 
паче, що за технологією її вирощування, як лікарської не передбачене 
внесення мінеральних добрив.

Наступні дослідження спрямовані на регулювання агроеколо-
гічними методами присутність елементів, які перевищують ГДК для 
лікарських рослин.

УДК 631.51:631.431.1:631.445.2
А. В. Бикін, О. Л. Козачок, аспірант
НAЦІОНAЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДО-
КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ НА ЩІЛЬНІСТЬ 
СКЛАДЕННЯ ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ

Щільність ґрунту – важлива характеристика, що вказує на 
умови росту і розвитку рослин. Від неї залежать всі ґрунтові режими, 
повітрообмін, водопроникність, вологоємкість, теплоємкість, 
інтенсивність мікробіологічних та окисно-відновних процесів. Вона 
впливає на технологічні властивості, зокрема на якість обробітку 
ґрунту. За пухкої будови орного шару створюються умови для 
підвищеної втрати вологи через випаровування, а за щільної – 
несприятливі для розвитку кореневої системи рослин.

Щільність ґрунту можна вважати інтегральним показником 
його агрофізичного стану. Для переважної більшості сільськогоспо-
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дарських культур оптимальна щільність будови ґрунту становить  
1,00-1,30 г/см3. За щільності вище 1,30 г/см3 відмічається пригнічення 
росту та розвитку рослин.

Наукові дослідження проводилися впродовж 2013 – 2015 рр. 
у польовому досліді кафедри агрохімії та якості продукції 
рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП України (Бориспільський 
район, Київська область) в короткоротаційній сівозміні з таким 
чергуванням культур: пшениця яра, кукурудза на зерно, соя. Площа 
посівної ділянки становила 100 м2, облікової – 54 м2, повторність 
досліду – трикратна. Дослід закладений із сортом сої Мерлін 
(внесений до Державного реєстру сортів з 2008 року).

Варіантами обробітку ґрунту була оранка, мінімальний 
обробіток, щілювання та пряма сівба (без обробітку). Попередником 
для сої була кукурудза на зерно. Традиційний спосіб обробітку ґрунту 
включав наступні технологічні прийоми: лущення стерні попередника 
(10 – 12 см), зяблеву оранку (25 – 27 см), передпосівну культивацію 
(10 – 12 см). У варіанті із щілюванням проводили лущення стерні 
попередника (10 – 12 см), осіннє щілювання (38–40 см) та перед-
посівну культивацію весною (10 – 12 см) за мінімального обробітку 
ґрунту здійснювали лущення стерні (10 – 12 см) та передпосівну 
культивацію (10 – 12 см). У варіантах з прямою сівбою проводили 
лише заробляння добрив на 3 – 4 см.

Нами установлено, що щільність ґрунту у варіантах із 
безполицевими обробітками була вищою порівняно з традиційною 
технологією. Це закономірно, оскільки остання передбачає лущення 
стерні попередника, зяблеву оранку та передпосівний обробіток. 
Варто зазначити, що у варіанті із щілюванням цей показник був 
нижчим, ніж за мінімального обробітку та прямої сівби, що зумовлено 
розпушенням (на 38–40 см) та передпосівною культивацією (на 
10–12 см). Таким чином, за оранки у фазу сходів щільність ґрунту 
(шар 0–10 см) була меншою, ніж за щілювання на 0,07 г/см3, за 
мінімальний обробіток на 0,15 г/см3, за пряму сівбу на 0,21 г/см3.

Залежно від способів обробітку ґрунту найбільш переущіль-
неним був шар 20–30 см. За оранки на початку вегетації щільність 
зони «плужної підошви» становила 1,55 г/см3, що на 0,08–0,16 г/см3 
більше, ніж за безполицевих обробітків. Варто зазначити, що у 
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варіанті із щілюванням щільність ґрунту була найменшою і становила 
1,40 г/см3. Це означає, що щілювання сприяло руйнуванню більш 
переущільненого шару. За традиційного обробітку ґрунту в період 
від фази сходів до технічної стиглості у шарі 20–30 см щільність 
знижувалася від 1,55 г/см3 до 1,46 г/см3, а за безполицевих 
підвищувалася на 0,01–0,09 г/см3. На нашу думку це пов’язано з тим, 
що за оранки створювалися кращі умови для розвитку кореневої 
системи у верхньому шарі, і це в свою чергу сприяло розущільненню 
нижнього.

Таким чином, за мінімізації обробітку ґрунту показники 
щільності були вищими, порівняно із традиційним способом, що 
в результаті негативно позначалося на продуктивності сої. Так, за 
оранки її врожайність становила 3,81 т/га, що на 0,58 т/га більше за 
щілювання, на 0,36 – за мінімальний обробіток та на 0,79 т/га – за 
пряму сівбу.

УДК 631.85:635.07:635.21
А. В. Бикін, І. П. Бордюжа, аспірант
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДО-
КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 
РОЛЬ РІДКИХ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ У ОПТИМІЗАЦІЇ 
ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ВРОЖАЮ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

СТОЛОВОЇ

Картопля є важливою сільськогосподарською культурою, 
яка широко використовується для харчових та кормових потреб. 
У передових країнах її врожайності досягає 40 – 55 т/га. Тоді як 
в Україні останніми роками вона коливалася у межах 16 – 18 т/
га. Зазвичай рівень врожайності визначається величиною частки в 
урожаї фракції бульб розміром > 50 мм. Для досягнення найбільшого 
виходу товарної фракції одним із ефективних факторів є оптимізація 
технології вирощування рослин, зокрема, застосування мінеральних 
добрив та введення до технології живлення стимуляротів росту.
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Метою досліджень було вивчення впливу різних форм 
фосфорних добрив та їх комбінацій з кальцієм, магнієм та бором на 
вихід товарної продукції картоплі столової.

Дослідження проводились в польовому досліді кафедри агрохімії 
та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП України 
в Бориспільському районі, Київської області протягом 2015-2016 рр.

Площа облікової ділянки становила 40 м2, повторність досліду – 
3-кратна. Розміщення варіантів було систематичним. Схема досліду 
включала передпосівну обробку бульб Атоніком Плюс, з наступними 
варіантами удобрення: 1. Без добрив (контроль); 2. N120P105K180 
(Рам); 3. N120P105K180 (Рркд); 4. N120P105K180Ca21Mg15B1,5 (Рам, CаСО3); 
5. N120P105K180Ca21Mg15B1,5 (Рркд, р.Ca,Mg). Де, Рам – амофос; Рркд – 
РКД 11-37; р.Са, Mg – розчини Са та Mg.

Для проведення дослідження було обрано середньопізній сорт 
Моцарт (оригінатор HZPC Holland, Нідерланди).

Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений грубопи-
луватий легкосуглинковий на лесі, характеризувався слабко-кислою 
реакцією ґрунтового розчину, низьким вмістом мінерального азоту, 
високим ступенем забезпечення рухомими сполуками фосфору і 
калію та середнім – обмінним кальцієм та магнієм.

У досліді використовували наступні добрива: аміачна селітра 
(Naa) (ДСТУ 7370:2013), амофос (Pам) (ТУ 2186-675-00209438-
03), РКД 11-37 (ТУ – 2186-627-00209438-01), сульфат калію (ГОСТ 
4145-74), сульфат магнію, СаСО3 (ГОСТ 8253-79), Босфоліар Борон  
(В–21%), Атонік Плюс.

Дослідженнями встановлено, що найбільший вихід товарної 
фракції бульб становив на рівні 32,1 т/га за використання РКД у 
нормі Р105, що на 20,2 т/га вище порівняно контролю. Застосування 
мінеральних форм добрив у нормі N120P105K180 (Рам) зумовили 
приріст урожайності бульб розміром >50 мм на 9,65 т/га відносно 
контролю. Проте, використання рідких фосфорних добрив (Рркд) 
сприяли підвищенню виходу урожайності бульб фракції розміром 
>50 мм на 10,5 т/га відносно варіанту з амофосом. Це можна 
пояснити властивістю цих добрив сприяти збільшення кількості 
у грунті легкодоступного фосфору для рослин. За додавання до 
складу макроелементів кальцію, магнію та бору у нормі Ca21Mg15B1,5 
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обумовило приріст урожайності бульб товарної фракції (>50 мм) на 
13,8-14,5 т/га порівняно до контролю (11,9 т/га), проте не становили 
суттєвої різниці між собою (Рам – 25,7 т/га, Рркд – 26,4 т/га).

Частка нетоварної фракції (<50 мм) у варіантах з Рам була 
більшою на 0,50 т/га, порівняно варіанту з Рркд (10,4 т/га), 
аналогічна тенденція відмічалась і у варіантах з додаванням кальцію, 
магнію та бору (Рам – 10,5 т/га та Рркд – 9,69 т/га). Ця тенденція 
може бути обумовлена процесами ретрограції фосфору у грунті 
кальцієм, що обмежує використання рослинами доступного фосфору 
на початкових етапах росту та розвитку. 

Таким чином, застосування рідких комплексних добрив у 
нормі P105 на фоні азотно-калійних (N120K180) дозволяє отримати 
урожайність на рівні 42,5 т/га за товарності картоплі столової на рівні  
на рівні 80,4 %.

УДК 631.46.631.445.41:631.84 
І.М. Малиновська, доктор сільськогосподарських наук 
О.О. Черниш, О.П. Сорока 
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ПЕРЕБІГ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІРОМУ 
ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ   ЗА ВАПНУВАННЯ   І   МІНЕРАЛЬНОГО 

УДОБРЕННЯ

Агротехнічні прийоми, що використовуються у технологіях 
вирощування сільськогосподарських культур, впливають на 
перебігання мінералізаційних та синтезаційних процесів у ґрунтах. 
Вивчення закономірностей перебігу мікробіологічних процесів під 
впливом агротехнічних заходів залишається актуальним і значимим 
для сільськогосподарської науки, зокрема, ґрунтознавства.

 Дослідження проводили у системі полігонного моніторингу, 
який було створено на базі стаціонарного досліду відділу 
агроґрунтознавства ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
«Розробка й удосконалення інтенсивних технологій вирощування 
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сільськогосподарських культур на основі розширеного відтворення 
родючості ґрунту». У адміністративному відношенні територія 
досліду розміщена у Києво- Святошинському районі Київської 
області, на правобережжі р. Дніпро. Ґрунт дослідної ділянки – сірий 
лісовий крупнопилувато-легкосуглинковий. Вапно (вапнякове та 
доломітове борошно) вносили у 1992 – 1994 та повторно у 2005 –  
2007 рр. 1,0 і 1,5 дози за гідролітичною кислотністю (повна доза   
1,0 Нг становила 4,5-6,0 т/га СаСО3).

Об’єктом досліджень були варіанти стаціонарного досліду: 1 – 
контроль (без добрив); 2 – вапнування за показником гідролітичної 
кислотності повною дозою 1,0 Нг; 3 – N60Р30К60; 4 – N60Р30К60+ CaCO3 
(1,0 Hг); варіанти удобрення по фону заорювання побічної продукції 
рослинництва (солома сої і зернових культур 3-6 т/га) і біомаси 
сидеральної культури (зелена маса конюшини становила 18-22 т/га): 
6 –  N60Р30К60, 7 – N60Р30К60+ CaCO3 (1,0 Hг), 12 – N90P45K90+ CaCO3 
(1,0 Hг), 13 – N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Hг. У 2015 році у досліджуваних 
варіантах вирощували гречку сорту Синтетик, попередник – пшениця 
яра. Площа посівної ділянки 60 м2, облікової – 24 м2, повторність 
досліду чотириразова.

Показник інтенсивності процесу мінералізації сполук азоту 
розраховували за  Є.Н. Мішустіним і Е.В. Руновим (1957), індекс 
педотрофності – за Д.І. Нікітіним та В.С. Нікітіною (1978), активність 
процесу мінералізації гумусу – за І.С. Демкіною та Б.Н.Золотарьовою 
(1986). Фітотоксичні властивості ґрунту визначали з використанням 
рослинних біотестів  (пшениця озима) за  Н.А. Красильніковим 
(1966). Для узагальнюючої оцінки біологічного стану ґрунту 
розраховували показник сумарної біологічної активності (СБА) із 
використанням методу відносних величин  (Русакова, 2013).  

У результаті проведених досліджень встановлено, що вапнування 
призводить до збільшення чисельності мікроорганізмів основних 
еколого-трофічних груп, зниження активності мінералізації гумусу: за 
відсутності мінерального удобрення – на 8,77 %, на фоні мінерального 
удобрення – на 10,6%, за внесення екзогенної органічної речовини – 
на 28,6%; до зменшення активності витрачання органічної речовини 
ґрунту: за відсутності мінерального удобрення на 28,5 %, на фоні 
мінерального удобрення – на 25,3%, за внесення екзогенної органічної 



23

речовини – на 47,9%; до зниження інтенсивності мінералізації сполук 
азоту, особливо, за внесення екзогенної органічної речовини: за 
одинарної дози добрив – у 1,90 рази, за 1,5 дози – 2,61, за подвійної 
дози – у 3,75 рази.

Зростання дози мінеральних добрив також  призводить до 
уповільнення мінералізації гумусу, загальної органічної речовини 
ґрунту  і сполук азоту.

Заорювання біомаси сидеральної культури і побічної продукції 
попередника у сівозміні покращує екологічні умови в агроценозі, 
про що свідчить зростання чисельності азотобактера, зниження 
питомого вмісту меланінсинтезувальних мікроміцетів на 12,4%, 
зменшення фітотоксичності ґрунту на 16,8% порівняно із середньою 
фітотоксичністю ґрунту варіантів без внесення екзогенної органічної 
речовини.

УДК 633.8:631.58
О.В. Павленко
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

ЩІЛЬНІСТЬ СКЛАДЕННЯ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА 
ТРАДИЦІЙНОГО І НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Пoкaзникoм, який нaйбiльш пoвнo xaрaктеризyє aгрoфiзичнi 
влaстивoстi ґрyнт oвoгo середoвищa в цiлoмy, є щiльнiсть ґрyнт 
y (мaсa aбсoлютнo сyxoгo ґрyнтy в oдиницi oб’ємy при йoгo 
непoрyшенiй бyдoвi (г/см3), яка зaлежить вiд грaнyлoметричнoгo 
склaдy, прирoди мiнерaлiв, вмiстy oргaнiчниx речoвин, 
стрyктyрнoгo стaнy ґрyнтy тoщo, який є oдним iз нaйвaжливiшиx 
чинникiв для ствoрення сприятливиx yмoв для рoстy тa рoзвиткy 
рoслин. Oптимaльнa щiльнiсть ґрyнт y для вирoщyвaння 
бiльшoстi сiльськoгoспoдaрсьx кyльтyр стaнoвить 1,1 – 1,3 г/см3.  
Переyщiльнення ґрyнт y знaчнo зменшyє йoгo пoристiсть тa 
вoдoпрoникнiсть, щo призвoдить дo зниження врoжaйнoстi 
сiльськoгoспoдaрськиx кyльтyр.
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Щiльнiсть ґрyнт y в oрнoмy i пoсiвнoмy шaрax змiнюються в 
прoцесi меxaнiчнoгo oбрoбiткy ґрyнт y. Це пoяснюється тим, щo при 
великиx знaченняx пoкaзникiв щiльнoстi y ґрyнт i пoлiпшyється 
пoвiтряний тa гaзoвий oбмiн, збiльшyється кiлькiсть недoстyпнoї 
вoлoги зa рaxyнoк зменшення її прoдyктивнoї чaстини. У зaнaдтo 
пyxкoмy ґрyнт i рoслини пoгaнo прoрoстaють,  пoдaльший їx рoзвитoк 
yпoвiльнюється внaслiдoк швидкoї втрaти вoлoги.

Oднiєю iз прoблем свiтoвoгo землерoбствa є ерoзiйнi прoцеси, 
щo призвoдять дo пoгiршення ґрyнт oвoї рoдючoстi, щo є oднiєю  
з oснoвниx причин зниження врoжaйнoстi сiльськoгoспoдaрськиx 
кyльтyр. Тoмy виниклa неoбxiднiсть ствoрення теxнoлoгiй, якi б 
мoгли вирiшити цi прoблеми. 

Нами були проведені дослідження в пoльoвiй лaбoрaтoрiї 
ВП НУБiП Укрaїни «Aгрoнoмiчнa дoслiднa стaнцiя» кaфедри 
землерoбствa тa гербoлoгiї Нaцioнaльнoгo yнiверситетy бioресyрсiв i 
прирoдoкoристyвaння Укрaїни в стaцioнaрнoмy дoслiдi пo вивченню 
ефективнoстi системи землерoбствa No-till в yмoвax Лiсoстепy 
Укрaїни в кoрoткoрoтaцiйнiй сiвoзмiнi з нaстyпним чергyвaнням 
кyльтyр: кyкyрyдзa нa зеpнo – coя – ячмiнь яpий. 

Програмою досліджень передбачалось вивчення впливу різних 
систем землеробста, зокрема традиційної та No-till, на показники 
щільності грунту, а також біологічної урожайності сої. 

Щільність орного шару ґрунту визначалася на глибині 0-10,  
10-20, 20-30 см за методом М. Качинського. 

За результатами досліджень встановлено, щo зa oбox систем 
землерoбствa щiльнiсть ґрyнт y нa всix вaрiaнтax дoслiдy не виxoдилa 
зa межi oптимaльнoї. Нa перioд сiвби кyльтyри зa трaдицiйнoї ситеми 
щiльнiсть кoливaлaсь в межax 1,0 – 1,2 г/см3, a зa No-till – 1,2 – 1,3 г/см3.  
В процесі вегетації рослин щільність грунту зростала під впливом 
ґрунтообробних знарядь, атмосферних опадів, а також за рахунок 
властивого будь-якому ґрунту самоущільнення та на час збирання 
врожаю за системи No-till та традиційної вона відповідно складала       
1,3 – 1,4 та 1,25-1,3 г/см3. Все це позначилось і на урожайності 
культури, так за системи No-till вона становила 44,5 ц/га та 
традиційної – 51,1 ц/га. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що 
щільність грунту за обох систем землеробства сприятлива для 
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вирощування сільськогосподарських культур. Проте, біологічна 
урожайність сої за системи No-till була меншою на 6,6 ц/га. Це 
пояснюється меншою густотою стояння на 10-15% порівняно з 
традиційною системою.

УДК 631.58:631.874
І. А. Панасюк, О. П. Луцюк 
ВОЛИНСЬКА  ДСГДС НААН

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ ДОБРИВ У СУЧАСНОМУ 
ЗЕМЛЕРОБСТВІ

В існуючій економічній ситуації у найближчі роки підтримувати 
родючість ґрунтів на оптимальному рівні традиційним шляхом, тобто 
внесенням гною, не є реальним. Тому при розробці ефективних та 
екологічно збалансованих агротехнологій необхідно застосовувати 
місцеві ресурси органічної речовини, зокрема сидерати. 

Термін «сидерація» запропонував французький учений Ж. Віль, 
у перекладі з латинської він означає «зірковий», «променевий», тобто 
добриво, яке можна одержати шляхом перетворення сонячної енергії 
в органічну речовину. 

Аналіз сучасних напрямків використання зелених добрив в 
землеробстві показує, що вибір того чи іншого виду визначається 
характером дії. Так, для збільшення вмісту азоту в ґрунті 
використовують бобові культури:  однорічний і багаторічний люпини, 
пелюшку, вику, середелу, буркун та інші. Для поліпшення структури 
верхнього шару ґрунту – злакові: райграс, яре і озиме жито, однорічні 
злаково-бобові сумішки. 

Основна теоретична передумова успішного вирощування 
проміжних культур на зелене добриво в умовах Полісся – це 
наявність теплого літньо-осіннього періоду після збирання озимих та 
ярих культур, який становить 80-95 днів із сумою температур вище  
5 оС – 700 - 800 оС і кількістю опадів 170-230 мм.

Застосування сидеральних добрив у землеробстві забезпечує 
нагромадження біологічного азоту бобовими культурами, який 
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використовують із повітря бульбочкові бактерії. Нагромадженого 
азоту вистачає як сидеральній культурі, так і наступній після неї. 
При врожаї сидеральних культур 30 – 35 т/га надходить до ґрунту  
150 – 200 кг/га біологічного азоту, що дорівнює внесенню приблизно 
30-40 т/га гною.

Збільшення вмісту гумусу залежить від строку заорювання 
сидерату. Весняна заробка створює кращі умови для збереження 
і нагромадження органічної речовини. Заорана пізно восени зелена 
маса пожнивної бобової культури (150-200 ц/га) за дією рівноцінна 
внесенню 20 т/га гною. Однорічний жовтий люпин при цьому дає 80-
160 ц/га кореневих і пожнивних решток з коефіцієнтом гуміфікації 
0,15-0,25. Ріпак при використанні на зелене добриво залишає в ґрунті 
10-15 ц/га рослинних решток з коефіцієнтом гуміфікації 0,15-0,20 або 
більше 200 кг/га гумусу. 

Після заорювання зеленої маси поліпшується повітряний і 
водний режим ґрунту за рахунок того, що по ходах відмерлих коренів 
добре здійснюється аерація і збільшуються запаси вологи. 

На піщаних ґрунтах Полісся проміжні посіви сидератів під час 
осінніх дощів затримують від вимивання легкорозчинні форми 
поживних речовин, зокрема азоту, кальцію і калію. При цьому 
ефективніше проходить використання поживних елементів з 
нижніх шарів ґрунту для формування врожаю шляхом переводу їх з 
важкодоступних форм у легкорозчинні.

Сидерація також сприяє зменшенню негативної дії ерозійних 
процесів. Протягом літньо – осіннього періоду ґрунт під сидератами 
менше розмивається,  розпилюється й ущільнюється дощами, вода не 
стікає по поверхні, не змиває родючого шару, а поглинається ґрунтом, 
поповнюючи запаси вологи.

Застосування сидератів сприяє біологічній активності ґрунту 
за рахунок збільшення чисельності ґрунтових мікроорганізмів. 
В результаті цього підвищується родючість ґрунтів і урожай 
сільськогосподарських культур.

Важливе значення сидерати відіграють у боротьбі з бур’янами, 
хворобами і шкідниками. Сидеральні культури (редька олійна, 
пелюшка та інші) затінюють і пригнічують бур’яни і проявляють по 
відношенню до них антагоністичну дію. При заорюванні маси зеленого 



27

добрива посилюється активність великої групи сапрофітних ґрунтових 
мікроорганізмів, які є антагоністами багатьох збудників хвороб. 

Важлива роль сидератів у підвищенні урожайності сільсько-
господарських культур. За даними досліджень Волинської ДСГДС, 
ріст продуктивності культур від сидерації становить: озимих зернових – 
1,7-4,3 ц/га, картоплі – 50-90, цукрових буряків – 50-140, зеленої маси 
кукурудзи – 70-130, зерна кукурудзи – 10-13, гречки – 6-10 ц/га.

УДК 631.153.3:631.582
С.О. Кудря, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

СІВОЗМІНА, ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Сівозміна – науково обгрунтоване чергування сільськогоспо-
дарських культур і парів у часі і на території, або тільки в часі.

Схема сівозміни – перелік сільськогосподарських культур і 
парів у порядку їхнього чергування. Чергування культур у сівозміні 
здійснюється після найкращого попередника.

Попередник – культура чи пар, розміщені в даному полі у 
попередньому році.

Ротація сівозміни – це період (зазвичай 4-10 років), протягом 
якого всі сільськогосподарські культури і пар займають послідовно 
(згідно зі схемою їх чергування) кожне поле сівозміни. Період ротації 
залежить від кількості полів сівозміни.

Основою кожної системи землеробства є сівозміна. Перше 
наукове тлумачення сівозміни було сформульовано у вигляді теорії 
плодозміни ще на початку XIX ст. Альбрехт Даніель Теєр обґрунтував 
її доцільність, виходячи з своєї теорії гумусного живлення рослин, 
з якої випливає необхідність чергування культур, що виснажують 
ґрунт і збагачують його гумусом. Вже всередині цього століття також 
розглядали дане питання з позиції теорії мінерального живлення 
Ю. Лібіха, тобто з точки зору однобічного виснаження ґрунту на 
елементи живлення. 
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Представники іншого напрямку – П. А. Костичев і В. Р. Вільямс –  
пов’язували зменшення родючості ґрунту під час вирощування 
зернових культур з погіршенням його фізичних властивостей. 
Зокрема, з агрономічно цінної структури грунту було сформовано 
висновок про необхідність запровадження в сівозміну сумішки 
багаторічних бобових і злакових трав, здатних створювати кращу 
структуру. При цьому одночасно затверджувалась необхідність 
чергування культур для усунення несприятливих фітосанітарних 
умов: забур’яненості посівів, нагромадження шкідників, ґрунтових 
патогенів, специфічних для тих або інших рослин тощо.

Дмитро Миколайович Прянішніков виділив 4 причини 
необхідності чергування сільськогосподарських культур:

 – причина біологічного порядку (зниження засміченості грунту 
бур’янистими рослинами, хворобами та шкідниками),

 – причина агрофізичного порядку (оптимальна будова орного 
шару грунту),

 – причина агрохімічного порядку (забезпеченість грунту 
необхід ними елементами живлення)

 – причина економічного порядку (розміщення оброблюваних 
сільськогосподарських культур з урахуванням віддаленості від спо-
живачів продукції рослинництва, зокрема кормові енергоємні 
культури розміщують поблизу тваринницьких ферм).

Загалом склався всебічний підхід до оцінки значення сівозміни, в 
основі якої є такі критерії: регулювання режиму органічної речовини 
ґрунту і мінеральних елементів живлення; підтримання задовільного 
структурного стану ґрунту та інших фізичних властивостей; 
регулювання водного балансу агроценозів; запобігання процесів 
ерозії та дефляції; зменшення забур’яненості посівів; регулювання 
фітосанітарного стану ґрунту.

Оскільки сучасні системи землеробства розробляються з 
урахуванням глибокого аналізу природних і економічних умов 
сільськогосподарського виробництва, то в її основі має бути  
раціональна структура посівних площ, науково обґрунтовані 
сівозміни, природна зональність з відображенням місцевих ґрунтових 
і кліматичних умов та спеціалізації сільськогосподарського 
виробництва. Дослідження виявлення ефективного розміщення 
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озимих зернових культур в сівозмінах проводяться нами в польовому 
стаціонарному досліді на типових чорноземах зони нестійкого 
зволоження Лівобережного Лісостепу Панфільської дослідної станції 
ННЦ «Інститут землеробства НААН». Результати наших досліджень 
будуть висвітлені у наступних публікаціях.

УДК 633.11«324»:631.531.02
Д. В. Коновалов
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

РОЛЬ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ 
ВРОЖАЮ ТА ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ

Мінеральні добрива є одним із найбільш ефективних способів 
підвищення родючості ґрунту, збільшення рівня врожайності, покращення 
якості зерна та насіння.

Науковими дослідженнями й практикою доведено, що внесені 
мінеральні добрива при основному обробітку грунту сприяють не 
тільки підвищенню врожайних властивостей, а й значно покращують 
посівні якості насіння. Проте, внесення мінеральних добрив при 
основному обробітку ґрунту не завжди достатньо для одержання 
високоякісного насіння й реалізації генетичних можливостей нових 
високоінтенсивних та інтенсивних сортів. Досягти цього можна 
завдяки приміненню позакореневих підживлень насінницьких посівів 
пшениці озимої азотними добривами на різних етапах органогенезу. 
У зв’язку з цим нами проведено дослідження з вивчення впливу 
позакореневих підживлень аміачною селітрою (NH4NO3) насінницьких 
посівів розсадників розмноження першого (Р-1) та другого (Р-2) років 
на фоні N30P78K78.

Сівбу насінницьких посівів проводили 20 вересня з нормою 
висіву 5,5 млн схожих насінин на 1 га. Облікова площа ділянки –  
10 м2, повторність триразова. Контролем залишався варіант, 
висіяний на фоні N30P78K78 за внесення мінерального добрива в 
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основне удобрення. Перше підживлення аміачною селітрою у дозі 
N20 проводили по мерзлоталому грунті перед початком відновлення 
вегетації, що співпадало з другим-третім етапами органогенезу;  
друге – в дозі N35 на початку виходу рослин пшениці озимої в трубку – 
четвертий-пятий етапи органогенезу; третє підживлення в дозі N30  – у 
період між колосінням рослин – налив зерна – восьмий-девятий етапи 
органогенезу.

На фоновому варіанті (N30P78K78 – контроль) без підживлення, 
врожайність і вихід кондиційного насіння по досліджуваних сортах у 
середньому за три роки (2013-2015 рр.) були практично однаковим: 
6,9 і 6,8 т/га врожайність та 5,9 і 5,10 т/га – вихід кондиційного 
насіння. Проте, у несприятливому 2013 р. сорт Подолянка менше 
реагував на метеорологічні умови і його врожайність становила  
5,3 т/га і вихід кондиційного насіння 3,87 т/га, що на 1,8 і 1,29 т/га  
більше сорту Смуглянка. Зменшення врожайності і виходу 
кондиційного насіння у сорті Смуглянка можна пояснити тим, що  
короткостеблові сорти високоінтенсивного типу у посушливі роки 
менше реагують на добрива, ніж середньорослі сорти інтенсивного типу.

За данними досліджень кореневе підживлення рослин 
аміачною селітрою на фоні повного мінерального живлення сприяє 
підвищенню показників енергії проростання і лабораторної схожості 
насіння. Вийнятком є третє підживлення рослин у фазі колосіння-
налив зерна, яке викликало часткове вилягання рослин сорту 
Смуглянка (на 0,3 бала) і сильного вилягання сорту Подолянка (на 
2,0-2,5 бала). Це призвело до втрат лабораторної схожості насіння 
на 2% у сорту Смуглянка, проте залишилось у межах кондиційності, 
і на 7-8% у сорту Подолянка, внаслідок чого насіння стало не 
кондиційним (схожість 89%).

Висновки. Проведені дослідження свідчать, що на фоні повного 
мінерального добрива (N30Р78К78) – контролю, внесеного перед сівбою 
насінницьких посівів розсадників розмноження (Р-1 і Р-2) сортів 
різного ступеня інтенсивності вирощування, кореневе підживлення 
аміачною селітрою на різних етапах органогенезу рослин не однаково 
впливає на формування врожайності і посівних якостей насіння. 
Так, перше весняне підживлення по мерзлоталому грунті в дозі N20 
спряло ускоренню відновлення вегетації, додатковому кущенню 
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і збільшенню вегетативної і кореневої маси. Друге підживлення в 
дозі N35 під час виходу рослин в трубку забезпечило кращий ріст і 
розвиток рослин і підвищену густоту стеблестою, особливо менш 
інтенсивного сорту Подолянка.

Третє підживлення в дозі N30 під час колосіння-налив зерна 
призвело до незначного зниження у сорту Смуглянка і значного – 
у сорту Подолянка не тільки врожайності, але й посівних якостей 
насіння. Це можна пояснити як виляганням, так і їх ураженням 
хворобами.

УДК 633.11«324»:631.531.01
М.М. Аникієнко
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА 
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Відомо, що дотримання елементів сортових технологій є одним 
із найбільш дієвих засобів гарантованого підвищення врожайних 
властивостей насіння. Вплив окремих чинників на врожай зерна 
вивчено досить добре для багатьох культур. Багато досліджень 
проведено і щодо впливу добрив на якість рослинної продукції. Проте 
зв’язок добрив з якістю насіння та його врожайними властивостями 
вивчено значно менше. Лише в останні два-три десятиріччя цьому 
питанню науковці та особливо спеціалісти виробництва приділяють 
належну увагу. 

Більшість науковців, вивчаючи живлення рослин, приділяють 
увагу в основному таким елементам як: азот, фосфор та калій, але 
згідно «закону мінімуму», який запропонував Юстус фон Лібіх, ріст 
врожаю в найбільшій мірі залежить від внесення елемента, який є в 
мінімумі, бо дефіцит одного з елементів живлення пригнічує процес 
засвоєння інших життєвонеобхідних елементів.

Мікроелементи входять в активні центри ферментів і беруть 
участь в складних біохімічних процесах, здатних зв’язувати як місток 
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субстрат із ферментом або фермент із коферментом; встановлено, 
що іони металу здатні підтримувати третинну і четвертинну будову 
білків ферментів. Багато мікроелементів це метали зі змінною 
валентністю, схильні до участі в окисно-відновних реакціях. Вони 
беруть участь у процесах переносу електронів, посилюють дію 
ферментів, перетворюють нітрати в амонійний азот, інтенсифікують 
дихання клітин, фотосинтез, синтез ферментів та амінокислот, 
вуглеводний і азотний обмін, і, як наслідок, безпосередньо впливають 
на мінеральне живлення рослин. Хелатні комплекси мікроелементів 
добре розчинні у воді, рослини їх легко поглинають, а потім 
використовують із них метал.

В експериментальних дослідженнях використовували сорти 
пшениці озимої м’якої селекції Інституту фізіології рослин і 
генетики НАН України, а саме високоінтенсивні, короткостеблові 
сорти Смуглянка і Фаворитка та інтенсивні, універсального типу 
використання, середньорослі сорти Сонечко і Подолянка. Для посіву 
використовували насіння розсадників розмноження першого року, 
яке за посівними якостями відповідало стандарту ДСТУ-2240-93. 
Перед сівбою насіння інкрустували мікродобривом «Нано-Мінераліс, 
РК» (0,1 л/т) у робочому розчині з протруйниками насіння «Круїзер» 
(0,5 л/т) та «Максим Стар» (1,5 л/т).

Дослідження проводили відповідно до загальноприйнятої 
методики. Результати досліджень показали, що практично по всіх 
варіантах удобрення при різних концентраціях робочих розчинів 
за позакореневого підживлення посівів в критичні фази розвитку 
пшениці озимої отримана прибавка врожаю в межах 6,0-11,0 ц/га у 
порівнянні зі стандартом традиційної системи удобрення. Також 
відмічається позитивний вплив позакореневого підживлення 
мікродобривами «Мікро-Мінераліс, РК (Зернові) у поєднанні з 
«Мікро-Мінераліс, РК (Мідь)» та «Мікро-Мінераліс, РК (Калій)» в 
період найбільшої чутливості рослин до нестачі елементу живлення, 
що дало змогу отримати найбільші прибавки урожайності у 
порівнянні зі стандартом (без внесення мікроелементів). 

Варто підкреслити те, що позакореневе підживлення 
мікродобривом «Мікро-Мінераліс, РК (Зернові) у робочому розчині 
з «Мікро-Мінераліс, РК (Мідь) сприяє пригніченню розповсюдження 
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патогенів на рослинах, що в свою чергу зменшує пестицидне 
навантаження на навколишнє середовище та сприяє кращому росту і 
розвитку рослин пшениці озимої.

На основі результатів дослідження робимо висновок, що 
високоінтенсивні, короткостеблові сорти типу Смуглянка та 
Фаворитка краще реагують на внесення додаткових елементів 
живлення у формі хелатних комплексів, ніж сорти універсального 
типу використання Сонечко та Подолянка і формують більші 
надбавки до врожаю і виходу кондиційного насіння пшениці озимої.

УДК 631.5:633.2
В.М. Штакал, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ФОРМУВАННЯ УКІСНОГО КОНВЕєРА СОРТІВ ГРЯСТИЦІ 
НА ОСУШЕНИХ ТОРФОВИЩАХ ЛІСОСТЕПУ

В країнах Європейського союзу організація укісних конвеєрів  
на основі різних за стиглістю сортів грястиці збірної, пажитниці 
багаторічної та бобових видів здійснюється,  починаючи з другої 
половини минулого століття. Однак, в наших умовах, внаслідок 
слабкої зимостійкості та недовговічності цих видів та надмірного 
зволоження в осіннє-зимовий період, організація укісних конвеєрів 
на осушених торфовищах не набула широкого поширення. Проте 
в останній період селекціонерами ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» виведені різні за стиглістю сорти грястиці збірної, які 
мають підвищену зимостійкість та пристосовані до умов заплавних 
лук Полісся і Лісостепу. Тому вивчення адаптації цих сортів та їх 
продуктивності і довговічності в умовах органогенних ґрунтів має 
важливе значення.  

Експериментальні дослідження проводилися на Панфильській 
дослідній станції ННЦ «Інститут землеробства НААН» у 2014 – 2016 рр.  
на осушених торфових ґрунтах заплави р.Супій (ділянка заплави 
№3). Облікова площа ділянки – 28 м2 , повторення – чотириразове. 
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Мінеральні добрива згідно схеми досліду вносили на початку 
вегетації в дозах Р45К120 і N90Р45К120. За період вегетації проводили три 
укоси трав. Із ранньодозріваючої грястиці збірної використовували 
сорт Київська рання 1, середньодозріваючої – сорт Муравка і 
пізньодозріваючої – Українка.

Погодні умови вегетаційних періодів характеризувалися 
недостатнім зволоженням, особливо в другій половині вегетації, 
коли сума опадів не перевищувала половинної середньо багаторічної 
норми. Внаслідок цього рівні ґрунтових вод опускалися до  
120 – 160 см від поверхні, що значно нижче оптимальних рівнів  
(70 – 80 см). Однак, за стійкого водного режиму, таке зниження рівнів 
ґрунтових вод  суттєво не вплинуло на формування врожайності 
травостоїв, а пересихання верхніх шарів торфу стримувало 
проходженню процесів вегетативного відновлення трав після укосів.

Дослідженнями  встановлено високу стійкість сортів грястиці 
збірної до умов осушених ґрунтів та враховуючи погодні умови 
лісостепової зони. Так, протягом трирічного використання, всі 
сорти успішно розвивалися на торфових ґрунтах. Їх висота досягала 
105 – 135 см, щільність – 1200 – 1800 шт/м2. Фотосинтетичний 
потенціал при формуванні першого укосу складав 1,0 – 1,2 млн/м2/га  
діб, а за вегетацію – понад 4 млн/м2/га діб, а чиста продуктивність 
фотосинтезу  у фазі виколошування-цвітіння – 4 – 5 г/м2 за добу. 
Ботанічний аналіз показав, що у травостої частка грястиці збірної 
складала 78 – 92% і це перешкоджало поширенню в ньому несіяних 
злаків та різнотрав’я.

Встановлено також можливість організації укісних конвеєрів 
на основі сортосуміші грястиці збірної з різних за стиглістю її сортів 
(Київська рання 1, Муравка, Українка). Їх різниця в укісній стиглості 
в першому укосі складає 7 –10 днів і в другому – третьому укосах –  
20 – 25 днів.

За врожайністю такі травостої забезпечують отримання на фоні 
РК 42 – 45 т/га, а за повного мінерального удобрення – 58 – 62 т/га 
зеленої маси. При цьому розподіл зеленої маси за укосами складав 
у відношенні: 50 : 30 : 20 %. Тобто, розподіл зеленої маси протягом 
вегетації був досить рівномірним в той час, коли на прилеглих до 
них богарних  чорноземних ґрунтах, особливо в посушливі періоди,  
злакові види практично не формують другого і третього укосів.
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Вихід сухої маси травостоїв різних сортів грястиці збірної 
на фоні РК складав 10 – 12 т/га і 7 – 8 т/га корм.од., а за повного 
мінерального удобрення, відповідно 12 – 14 і 8 – 9 т/га. Кращими за 
продуктивністю були сорти Муравка і Українка.

Внесення азотних добрив на фоні РК у перший рік користування 
травостоєм мало суттєвий приріст урожайності лише по окремих 
варіантах досліду, а, отже, малоефективне з економічної та 
енергетичної точки зору. На другий і третій роки  користування 
ефективність внесення азоту підвищувалася і його внесення давало 
суттєве підвищення врожайності. Травостої відзначалися високим 
вмістом сирого протеїну, що складав 13 – 16 %. Внесення азотних 
добрив підвищувало його вміст на 1 – 2 %. Корм з травостоїв 
відповідав зоотехнічним вимогам та іншим показникам, які зазначені 
в ДСТУ 4674:2006, зокрема вмістом клітковини, жиру, БЕР, 
мікроелементів. 

УДК 631.615:633.853.34
Л.В. Богатир
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА 
ОСУШУВАНИХ ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ ЛІСОСТЕПУ

В Україні нараховується близько 3,3 млн га осушуваних земель, 
з яких близько 0,9 млн га – органогенні. Одним із основних завдань 
сільськогосподарської науки є розробка ефективних способів 
використання таких ґрунтів, які могли б забезпечувати не лише 
високу окупність одиниці площі, але й підвищували їх природну 
родючість. Традиційною сільськогосподарською культурою, що 
успішно вирощують на осушуваних торфових ґрунтах, є багаторічні 
злакові трави, які займають у структурі посівних площ близько  
70–75 %. Проте створені багаторічні травостої потребують 
періодичного перезалуження у зв’язку з випаданням високо-
продуктив них видів (С.С. Проскура, О.В. Троїцький, М.В. Безуглий, 
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Слюсар І.Т. та ін.). Натомість високу ефективність у напрямі 
використання органогенних ґрунтів забезпечує вирощування 
кукурудзи, адже ця культура може забезпечити отримання до 90 т/га 
силосної маси, 22–25 т сухої (енергетичної) маси або близько 10 т/га 
зерна. 

На сьогодні особливо гостро стоїть питання освоєння 
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в Україні, саме 
вирощування кукурудзи дає можливість отримати до 240 ГДж/
га обмінної енергії. Також кукурудза є найбільш перспективною 
культурою, сировина якої може використовуватись для отримання 
біогазу (16 тис. м3/га).

Тому виникла потреба дослідити окремі елементи технології 
вирощування кукурудзи, які направлені на зниження мінералізації 
торфовищ з одночасним ефективним використанням їхньої 
природної родючості для отримання високої врожайності культури. 
На вирішення цих актуальних питань і були направлені дослідження.

Наукові дослідження проводили протягом 2013–2015 рр. на 
Панфильській дослідній станції ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» (заплава річки Супій), яка розміщена в лівобережній частині 
Лісостепу України.

Агрохімічна характеристика ґрунту дослідних ділянок: глибина 
торфового шару 1,2–1,4 м, вміст валового азоту – 1,3–2,0 %;  
фосфору – 0,76–0,92; калію – 0,09–0,15; кальцію – 20–26; зольність – 
30–40 %; рН сольове – 7,0–7,5.

Схема досліду передбачала такі способи основного обробітку 
ґрунту: оранка на глибину 25–27 см, дискування на 10–12 см та 
нульовий обробіток (пряма сівба насіння в дернину з внесенням 
гербіциду суцільної дії Раундап (5 л/га)). На фоні різних способів 
обробітку ґрунту вносили різні дози удобрення, зокрема: без добрив 
(контроль), гумісол; реаком; K90; Р45К120;  N45P45K120,; N45P45K120 + 
реаком.

За результатами досліджень встановлено, що врожайність 
кукурудзи в досліді коливалась в межах 41,9–96,7 т/га на силос 
та 4,2–10,4 т/га зерна. За оранки на 25–27 см та дискування на  
10–12 см спостерігали вищу врожайність, ніж за нульового обробітку. 
Важливим фактором у прирості врожайності були калійні добрива, 
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як окремо, так і в поєднані з фосфорними і азотними добривами. 
Так, за внесення К90 урожайність збільшувалась на 40 % порівняно 
з неудобренми ділянками. Внесення рідких органічних і хелатних 
добрив неістотно впливали на підвищення урожайності. За внесення 
N45P45K120 та у поєднанні з реакомом отримали приріст силосу –  
35,4–48,2, а зерна 4,37–5,43 т/га.

Як альтернатива вирощування кукурудзи на силос для 
використання на біоенергетичні цілі дає змогу отримати за 
урожайності (85,2 – 87 т/га) 228–240 ГДж обмінної енергії або 17,0–
17,4 тис. м3/га біогазу. 

УДК 633.1:633.35
Д.П. Сокирко
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА 
СТАНЦІЯ ІМ. М.І.ВАВИЛОВА ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АПВ 
НААН

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ 
СИМБІОТИЧНОГО АПАРАТУ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР  

В ЛІВОБЕРЕЖНМУ ЛІСОСТЕПУ

Регулювання інтенсивності та спрямованості мікробіологічних 
процесів у ґрунті технологічними заходами є практичний спосіб 
використання діяльності мікроорганізмів з метою підвищення 
зернової продуктивності рослин. У зв‘язку з цим, значний 
теоретичний та практичний інтерес має застосування мінеральних 
добрив і біологічних препаратів на основі азотфіксувальних штамів 
бактерій, за допомогою яких є можливість в зоні кореневої системи 
зернобобових культур формувати та підтримувати високу активність 
мікрофлори певного складу.

Дослідження з вивчення впливу технологічних факторів на 
формування симбіотичного апарату зернобобових культур проводили 
у 2015–2016 рр., на Полтавській ДСГДС ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ 
НААН. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний 
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важкосуглинковий, орний шар якого характеризується такими 
основними агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним 
та Кононовою) – 4,9–5,2 %; азоту, що легко гідролізується (за 
Корнфілдом) – 119,1–127,1 мг; Р2О5 в оцтовокислій витяжці (за 
Чириковим) – 100,0–131,0 мг; обмінного калію (за Масловою) –  
171,0–200,0 мг/кг ґрунту. Схема досліду передбачає внесення 
різних доз мінеральних добрив (N15Р15К15, N30Р30К30, N15Р30К30 + N15 

(підживлення), N45Р45К45, N30Р45К45+ N15 (підживлення)) та інокуляцію 
насіння мікробіологічним препаратом Ризогумін. Повторність 
досліду триразова. Розміщення варіантів і повторень – систематичне. 
Посівна площа ділянки 100 м2, облікова – 80 м2. У досліді висівали 
наступні сорти: гороху – Царевич, нуту – Пам’ять, чини – Сподіванка. 
Попередником зернобобових культур в досліді є кукурудза на зерно.

Проведені обліки кількості бульбочок та їх маси на кореневій 
системі зернобобових культур показали, що процес утворення 
бульбочок значною мірою залежить від гідротермічних умов у першій 
половині вегетації культур. 

Інокуляція насіння мікробіологічним препаратом Ризогумін 
позитивно впливала на формування симбіотичного апарату чини, 
кількість та маса бульбочок на кореневій системі якої збільшилися, 
відповідно на 9 шт/рослину і 14,4 г/100 рослин, порівняно із фоном 
без обробляння насіннєвого матеріалу. За внесення частини азоту 
в підживлення на фоні інокуляції насіння спостерігалося деяке 
збільшення кількості і маси бульбочок, порівняно із внесенням всієї 
дози азоту під основний обробіток грунту.

Найсприятливішими умови для формування симбіотичного 
апарату чини виявилися на фоні мінерального удобрення N15Р30К30 + 
N15 (підживлення). Внесення всієї дози азотних добрив під основний 
обробіток або її збільшення до N45 не сприяли росту кількості та маси 
бульбочок. 

Результати досліджень також свідчать, що внесення фосфорних 
і калійних, а також мінімальних доз азотних добрив, застосування 
інокуляції насіння та підживлення рослин, мали позитивний вплив 
на формування симбіотичного апарату нуту. Інокуляція насіння 
біологічним препаратом Ризогумін забезпечила збільшення кількості 
бульбочок та їх маси по відношенню до контролю – на 1,6 шт./рослину 
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і 2,4 г/100 рослин, за перенесення частини азоту у підживлення, 
відповідно – на 0,8–3,7 шт./рослину і 2,1–3,6 г/100 рослин.

Умови формування симбіотичного апарату у гороху були 
найбільш сприятливими на фоні мінерального удобрення N15Р30К30 + 
N15 (підживлення) за інокуляції насіння мікробіологічним препаратом 
Ризогумін.

Отже, інокуляція насіння мікробіологічним препаратом 
Ризогумін та перенесення частини мінерального азоту в підживлення 
сприяли підвищенню ефективності симбіотичної діяльності 
зернобобових культур. 

УДК 631.5:633.853.494
Б.І. Бур’ян, О.М. Курбанова
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ СОРТІВ  
І ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО  ВІД СТРОКІВ 

СІВБИ

У сучасних умовах ефективність сільськогосподарського 
виробництва в Україні залежить від використання культур, які 
забезпечують гарантований збут при високій рентабельності 
виробництва, що диктується ринковими умовами.

Ріпак озимий на сьогодні залишається однією із важливих 
сільськогосподарських культур у виробництві країни.

У нинішніх економічних умовах, з погляду на підвищення 
цін на енергоносії, добрива і засоби захисту, виникають потреби 
у здешевленні виробленої рослинницької продукції через 
удосконалення існуючих елементів агротехніки. 

Однією із важливих умов нормального осіннього росту і 
розвитку рослин ріпаку озимого є дотримання оптимальних строків 
сівби. Саме строки сівби визначають такі важливі показники як 
польова схожість насіння, перезимівлю і збереженість рослин, а також 
формування оптимальної площі листкової поверхні та накопичення 
запасних поживних речовин. Рівень та особливості проходження цих 
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життєво-важливих процесів визначають насіннєву продуктивність 
культури.

Формування посівів з оптимальною площею листкової  
поверхні – найважливіша умова отримання високих урожаїв, яка 
може слугувати діагностичним показником урожайності.

Тому, метою досліджень було встановити вплив сорто-гібридного 
складу залежно від строків сівби в умовах Західного Лісостепу на 
формування асиміляційної поверхні ріпаку озимого.

Дослідження проводились на базі Інституту сільського 
господарства Західного Полісся протягом 2014-2016 років. Площа 
облікової ділянки 50 м2, повторність триразова. Норма висіву –  
0,9 млн схожих насінин на га. Досліджувані сорти Черемош, Сенатор 
Люкс, гібриди – ДК Секвойя, Ексель.

В результаті проведених досліджень встановлено, що площа 
листкової поверхні ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу 
залежала від сорто-гібридного складу та строків сівби.

В середньому за три роки досліджень визначення протягом 
весняно-літньої вегетації площі листкової поверхні у різні фази 
розвитку ріпаку озимого показало високу залежність даного 
показника від строків сівби. За результатами проведених досліджень 
встановлено, що асиміляційна поверхня посівів у фазу бутонізації 
залежала від строків сівби і була більшою в 1,7-5,0 разів за першого 
строку сівби та на 2,2-4,5 разів за другого строку сівби, порівняно з 
третім строком, де показники площі листкової поверхні коливались 
від 12,94 до 81,43 тис. м2/га.

Найбільшою асиміляційна поверхня була у фазу цвітіння, вона 
була в межах 63,14-148,11 тис. м2/га за першого строку сівби, за 
другого строку сформувалась площа листкової поверхні на рівні 
216,34-307,07 тис. м2/га, а за третього – 38,02-101,27 тис. м2/га.

У фазу стручкування, згідно результатів досліджень, у зв’язку 
з підвищеною температурою повітря, а також дозріванням насіння, 
в період, коли відмирають нижні яруси листків, площа листкової 
поверхні різко зменшилася.

Таким чином, в умовах Західного Лісостепу сорти ріпаку озимого 
Черемош, Сенатор Люкс та гібриди  Ексель, ДК Секвойя формують 
найбільшу асиміляційну поверхню у фазу цвітіння за другого строку 
сівби (20.08) – 216,34-307,07 тис. м2/га.
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УДК 633.34:631.5:631.526.32
В. Ю. Браценюк, аспірант
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 
НААН

ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ 
ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ СОРТІВ СОЇ РІЗНИХ ГРУП 

СТИГЛОСТІ

На сучасному етапі розвитку тваринництва України особливо 
гостро постало питання збільшення виробництва зернових бобових 
культур, які є джерелом рослинного білка, збалансованого за 
амінокислотним складом.  У виробництві рослинного білка важливе 
значення має вирощування сої, насіння якої переважає всі інші 
зернобобові культури за вмістом білка, олії та багатьох цінних 
вітамінів.

Головними факторами, що впливають на величину врожаю 
рослин сої, є розмір листкової поверхні та її продуктивний період, 
тобто тривале перебування в активному стані. Біологічне значення 
розмірів листкової поверхні, передусім, полягає в тому, що від них 
залежить ступінь поглинання посівами фотосинтетично активної 
радіації (ФАР). 

Особливе значення мають способи сівби. Соя, як світлолюбна 
культура формує високий урожай лише за оптимальних для 
конкретного сорту площі живлення та густоти рослин. Однак, 
основна вимога – якнайкраще освітлення листкової поверхні. Тому 
важливим є встановлення оптимальної густоти посіву сої шляхом 
правильного  вибору способу сівби, який би забезпечив оптимальний 
ріст і розвиток рослин та високу продуктивність.

Метою досліджень було вивчити вплив способів сівби на 
продуктивність різних сортів сої в умовах Західного Лісостепу.

Дослідження проводились на експериментальній базі Інституту 
сільського господарства Західного Полісся. Попередник – пшениця 
озима. Повторність – триразова. Площа облікової ділянки – 50 м2. 

Грунтовий покрив дослідних ділянок був представлений 
чорноземом типовим слабогумусованим легкосуглинковим  і 
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характеризувався такими агрохімічними показниками орного шару: 
вміст гумусу 1,82% (за Тюріним), рухомого фосфору і обмінного 
калію (за Кірсановим) – відповідно 22,05 і 14,25 мг/100 г грунту, 
лужногідролізованого азоту ( за Корнфільдом ) 13,3 мг/100 г 
грунту, pHKCl (потенціометрично) 6,89, гідролітична кислотність –  
0,87 мг-екв/100 г грунту.

За результатами досліджень 2015 року встановлено, що 
найбільшу листову поверхню рослин сої сформовано у фазі наливу 
зерна (607,5-1186,0 см2/рослину). За звичайного рядкового способу 
сівби площа листової поверхні була вищою на 9-18%, порівняно 
з широкорядним способом. Найвищі показники зафіксовано у 
ранньостиглих сортів КиВін і Монада.

Фотосинтетичний потенціал змінювався залежно від сортового 
складу і способів сівби. За період галуження стебла – наливу зерна він 
був вищим на посівах сої з шириною міжрядь 15см (на 23,5-34,4%). 
Максимальні показники зафіксовано у сортів КиВін і Монада.

Таким чином встановлено, що в умовах Західного Лісостепу 
за вирощування сої, при збільшенні ширини міжрядь з 15 до 45см 
спостерігалось зменшення площі листової поверхні на 9-18%,  
а фотосинтетичного потенціалу на 23,5-34,4%. Найкращі показники 
зафіксовано  у ранньостиглих сортів КиВін  і Монада.

УДК 633.854.54:631.8
О.В. Кразьба, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА 
УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЛІСОСТЕПУ

Основним критерієм, який відображає ефективність застосу-
вання складових технології вирощування сільськогосподарських 
культур, у тому числі й льону олійного є рівень урожайності.

Завдяки оптимізації елементів технології  можливо досягти 
максимальної реалізації генетичного потенціалу сорту в госпо-
дарському урожаї. 
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Дослідження з вивчення впливу мінеральних добрив, мікро-
добрив та фітогормону на формування рівня урожайності насіння 
льону олійного проводили у 2015 – 2016 році в короткотерміновому 
досліді відділу адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, 
круп’яних і олійних культур ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Метою і завданням досліджень було вивчення особливостей 
формування продуктивності льону олійного сорту Оригінал 
залежно від впливу досліджуваних факторів: фактор А (рівень  
удобрення) – 1. без добрив, 2. N30P45K60, 3. N45P60K90, 4. N60P90K120; 
фактор B (позакореневе підживлення мікродобривами) – 1. без 
обробки, 2. Brexil Zn (10%), 3. Boroplus (15%), 4. Brexil Zn (10%) + 
Boroplus (15%); фактор C (внесення фітогормону) – 1. без обробки, 
2. Naturall Brassinolide 0,01% SP.

За результатами досліджень встановлено, що у середньому за 
2015 – 2016 рр. на варіанті без внесення мінеральних добрив приріст 
від обробки посівів льону олійного досліджуваними препаратами 
Brexil Zn, Boroplus та Naturall Brassinolide 0,01% SP у фазу бутонізації 
склав від 5,37 % (1,57 т/га) до 57,05 % (2,34 т/га), порівняно з 
варіантом без їх застосування (1,49 т/га).

За внесення мінеральних добрив у дозі N30P45K60 у поєднанні з 
позакореневим підживленням Brexil Zn, Boroplusу фазу бутонізації 
забезпечувало приріст урожайності 15,29 % (1,81 т/га) і 24,20 % 
(1,95 т/га), а за оброблення фітогормоном Naturall Brassinolide 0,01%  
SP – 21,66 % більше у порівнянні до неудобреного варіанту. Найвищу 
урожайність насіння льону олійного 2,28 т/га забезпечував варіант, 
де передбачалося позакореневе підживлення посівів препаратами 
Brexil Zn + Boroplus та листове підживлення фітогормоном Naturall 
Brassinolide 0,01% SP, де приріст урожайності становив 45,22 % до 
контрольного варіанту.

За рівня удобрення N45P60K90 відмічено аналогічно дію поза-
кореневого підживлення посівів мікродобривами, де урожайність 
насіння льону олійного відповідно становила 1,81 т/га, 2,06 т/
га та 2,09 т/га, а приріст врожаю склав 1,69 %, 15,73 % та 17,42 % за 
показників на варіанті без обробки 1,78т/га.

Найвищу урожайність насіння забезпечував варіант, де 
передбачалося внесення мінеральних добрив у дозі N45P60K90 та 
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оброблення посівів фітогормоном Naturall Brassinolide 0,01% SP та 
композиції препаратів Brexil Zn + Boroplus – 2,66 т/га.

На варіанті внесення мінеральних добрив у дозі N60P90K120 
позакореневе підживлення мікродобривами позитивно вплинуло 
на показники врожайності насіння льону олійного, забезпечивши 
приріст врожаю від 18,24 % (2,01 т/га) до 34,12 % (2,28 т/га) 
порівняно із варіантом, де підживлення не проводили (1,7 т/га). 

Урожайність насіння 2,63 т/га льону олійного отримано за 
умови внесення повного мінерального добрива N60P90K120  у поєднанні 
з позакореневим підживленням мікродобривом Boroplus у суміші 
з фітогормоном Naturall Brassinolide 0,01% SP. Приріст до контролю 
(без добрив) становив 1,14 т/га.

Найвищу врожайність у 2015 – 2016 рр. льону олійного 
сорту Оригінал забезпечував варіант де передбачалося внесення 
мінеральних добрив у дозі N45P60K90 та оброблення посівів 
фітогормоном Naturall Brassinolide 0,01% SP у композиції преп аратів 
Brexil Zn + Boroplus – 2,66 т/га.

УДК 631.53.01:633.85
І. М. Катеринчук, аспірант
П. С. Вишнівський, доктор сільськогосподарських наук
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ РІПАКУ ЯРОГО 
ЗАЛЕЖНО ВІД ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ  

ТА ЗАСТОСУВАННЯ  РІСТРЕГУЛЮЮЧОГО ФУНГІЦИДА 
«ПІКТОР»

Ріпак є цінною олійною культурою, адже насіння містить  
40-44 % олії та 18-22 % білка. Ріпакова олія за біологічними 
властивостями, знаходить все ширше застосування у багатьох галузях 
народного господарства. Проте, внаслідок біологічного і механічного 
змішування насіння, пошкодження шкідниками і хворобами рослин, 
недотримання агротехнології вирощування та впливу інших факторів 



45

погіршуються біохімічні показники насіння. Тому, з метою отримання 
більшого виходу олії за рахунок врожайності різних фракцій насіння, 
є потреба вивчити якість отриманого насіння за біохімічними 
показниками.

Мета наших досліджень, полягала у вивченні якісних показників 
насіння залежно від фракційного складу насіння та рістрегулюючого 
фунгіцида «Піктор».

Дослідження проведено у відділі селекції і насінництва ріпаку та 
льону ННЦ «Інститут землеробства НААН» протягом 2013 р. 2014 р. 
2016 р. Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений, типовий 
для даного агроґрунтового району. Технологія вирощування культури 
загальноприйнята для зони Північного Лісостепу, за виключенням 
елементів, які досліджувались. Предметом досліджень був сорт ріпаку 
ярого Магнат та сортозразок МВМ (Гладіатор), насіння яких висівали 
за фракціями – до 2,5 г; 2,6-3,5 г; 3,6 г і більше. У фазу бутонізації 
застосовували рістрегулюючий фунгіцид «Піктор». 

Аналіз отриманих результатів впродовж 2013 р. 2014 р.  
2016 р. показав, що сівба різних фракцій насіння та рістрегулюючий 
фунгіцид «Піктор» впливали не лише на продуктивність ріпаку 
ярого, а й на якісні показники насіння. Встановлено, що найвищий 
вміст протеїну (24,99 %) в сорту Магнат було отримано за сівби 
насіння фракції 2,6-3,5 г, у сортозразку МВМ (Гладіатор) 24,23 % за 
сівби насінням фракції до 2,5 г. При оброблені препаратом «Піктор» 
відмічено тенденцію до збільшення цього показника в сорту 25,10 
% за сівби насіння фракції до 2,5 г, а у сортозразку 24,59 % за сівби 
насінням фракції 2,6-3,5 г. Найбільший вихід протеїну з одиниці 
площі в сорту Магнат – 0,46 т/га отримали за сівби насінням 
фракції 3,6 г і більше, аналогічна тенденція виявлена і при оброблені 
препаратом «Піктор» (0,47 т/га). У сортозразку МВМ відмічено 
найбільший вихід даного показника (0,37 т/га) за сівби насінням 
фракції 2,6-3,5 г та при оброблені препаратом «Піктор» – 0,41 т/га за 
сівби насінням фракції до 2,5 г.

Крім загального вмісту протеїну велика увага приділяється 
дослідженням олії в насінні. Відмічено, що в сорту Магнат та 
сортозразку МВМ найбільший вихід олії 42,65 – 42,89 % отримали 
за сівби насінням фракції 3,6 г і більше. Оброблення препаратом 
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«Піктор» досліджуваного сорту та сортозразку, сприяло до 
збільшення цього показника за сівби насінням фракції до 2,5 г 
та 3,6 г і більше. Найбільший вихід олії з одиниці площі в сорту 
Магнат – 0,79 т/га отримали за сівби насінням фракції 3,6 г і більше, 
у сортозразку МВМ – 0,66 т/га за сівби насінням фракції 2,6-3,5 
г. При оброблені препаратом «Піктор», у сортозразку МВМ за 
сівби насінням фракції до 2,5 г, відмічено найбільший вихід цього 
показника 0,72 т/га, а у сорту Магнат за сівби крупної фракції насіння 
3,6 г і більше – 0,80 т/га

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, 
що найвищий вміст протеїну як у сорту, так і в сортозразку можна 
отримати за сівби насінням фракції 2,6-3,5 г, а вихід протеїну з 
одиниці площі за сівби насінням фракції 3,6 г і більше. Найбільший 
вміст олії та вихід олії з одиниці площі у сорту Магнат та сортозразку 
МВМ відмічено за сівби насінням фракції 2,6-3,5 г та 3,6 г і більше. 
Аналогічну тенденцію виявлено і за обробки препаратом «Піктор».

УДК 633.12:631.5
А.В. Рарок, В.М. Бурдига  
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВТРАТИ УРОЖАЮ СОРТІВ ГРЕЧКИ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ 
ЗБИРАННЯ

Гречка – одна із основних круп’яних культур. Сучасні 
інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, 
особливо гречки, вимагають підвищенні вимоги до сортів, які 
пропонуються виробництву. До цих вимог належать: удосконалення 
архітектоніки рослин, підвищення адаптивної спроможності 
рослин в умовах стресових ситуацій (низькі температури, засухи, 
спалахи захворювань, забур’яненість), що дозволяє їм повніше 
використовувати закладені в них продуктивний потенціал і зводити 
до мінімуму втрати врожаю.
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Мета досліджень: встановити особливості формування уро-
жайності сортів гречки при різних строках збирання та застосуванні 
десикантів. 

Дослідження проводились на дослідному полі Науково-
дослідного інституту круп’яних культур ПДАТУ в 2008-2016 рр. 
Вивчались сорти Вікторія, Антарія, Малинка, Крупнозелена за різних 
строків збирання: на 75, 80, 85, 90 (контроль) роздільним методом 
та прямим комбайнуванням після обробки десикантами (Ураган  
Форте – 3,5 л/га, Раундап – 4,0 л/га). Спосіб сівби широкорядний, 
норма висіву – 2 млн./га схожих зерен, попередник озима пшениця. 
Площа облікової ділянки – 50 м2, повторність – чотириразова. 

Урожайність – це комплексна ознака, результат взаємодії 
генотипу сорту, який зумовлює особливості росту і розвитку рослин в 
ценозі з умовами зовнішнього середовища. 

Аналіз формування фотосинтетичного потенціалу на рослинах 
сортів гречки показав, що найбільш інтенсивно наростання листового 
апарату відбувалося на 75 і 80 добу, далі з подовженням вегетаційного 
періоду відбувалося опадання нижніх листків, що привело до 
зменшення їх числа та загальної площі листків на рослині. При 
аналізі морфологічної структури рослин сортів гречки залежно 
від строків збирання відмічено наступне: висота рослин становила  
100-106 см, більш високорослими були рослини сорту Вікторія 
– 104-106 см., на 75 добу вона  становила 104,5 см, на 85-90 –  
106,2 см. У сорту Малинка на 75 добу – 102,5 см, на 85-90 добу –  
103,7 см, відповідно у сорту Крупнозелена на 75 добу – 102,7 см, на 
85-90 добу – 103,1-104,0 см. Рослини сорту Антарія були за різних 
строках збирання на 3-5 см нижчими від вище згаданих сортів. 

Продуктивність рослин (повноцінних зерен)  у сортів становила, 
в середньому за роки досліджень, від 47 до 56 зерен . Так, у сорту 
Вікторія на 75 добу сформувалось 47 зерен, на 80–49 шт., 85–53 шт., 
90 добу – 49 шт. Відповідно така ж закономірність продуктивності 
рослин  спостерігалася у решти сортів: у сорту Антарія – 50, 52, 
54, 55, 50 зерен, у сорту Малинка – 49, 52, 54, 56, 50 зерен, у сорту 
Крупнозелена – 50; 50; 52; 55;53 зерен.

Впродовж років досліджень за результатами статистичної 
обробки даних урожайності найменшим варіюванням характери-
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зувався сорт Малинка – при коефіцієнті варіації V =7% він є більш 
пластичним до умов вирощування, а істотно вищу врожайність 
(1,96 і 1,99 т/га) за умов роздільного збору врожаю сформували 
відповідно сорти Антарія і Малинка. Залежно від строку роздільного 
збору врожаю в усіх сортів перенесення його від раннього  
(75 діб) на 10 діб пізніший термін істотно збільшувало приріст 
зерна гречки на 0,19–0,29 т/га. При цьому, використання десикації 
і прямого комбайнування на 85 добу забезпечували отримання 
додатково ще 0,02– 0,07 т/га виповненого зерна усіх сортів гречки, 
порівняно з подовженням вегетації до 90 діб. Найбільш ефективним 
використання десикації і прямого обмолоту виявилося на посівах 
гречки сортів Антарія і Малинка, де втрати зерна внаслідок осипання 
були, відповідно 0,16 – 0,18 т/га, при рівні врожайності 1,67–1,62 т/
га. Найменш доцільним у цьому відношенні виявилася десикація 
посівів гречки сорту Крупнозелена на 85 добу вегетації – перенесення 
строків збору на 90 добу з роздільним комбайнуванням спричинило 
мінімальний недобір 0,02 т/га.

УДК 631.559:633.11: 633.13:631.53.01
І.А. Лутак, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ І ВІВСА

Наукою і практикою встановлено, що високоякісне насіння 
є одним із факторів формування високопродуктивних посівів 
сільськогосподарських культур. Головним носієм властивостей сорту 
є насіння. Дослідженням щодо проблеми прогнозування врожайних 
властивостей насіння та відбору найціннішого посівного матеріалу 
присвячено багаторічні наукові праці Г.В. Гуляєва, І.Г. Строни, 
М.М. Макрушина, М.О.Кіндрука, В.П. Кавунця та інших. Цими 
роботами встановлено основні технологічні передумови формування 
високоякісного насіння зернових колосових культур. Накопичено 
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досить значний експериментальний матеріал стосовно впливу 
крупності на якість насіння. Але все ж вплив крупності оцінюється 
досить неоднозначно, до того ж не визначено основний показник 
крупності та його параметри залежно від культури чи сорту. Багато 
питань щодо формування врожайності і посівних якостей насіння 
пшениці ярої та вівса залежно від фракційного складу насіння, 
удобрення та сорту залишаються недостатньо вивченими, вимагають 
більш повного і глибокого вивчення та аналізу. Ще більшого значення 
вони набувають і для практичного насінництва, тому дослідження, 
в даному напрямі залишаються актуальними як у науковому, так 
і у виробничому плані. На вирішення зазначених питань й були 
направлені наші дослідження.

Мета досліджень полягала в дослідженні впливу фракційного 
складу насіння пшениці ярої і вівса на його посівні якості та врожайні 
властивості з метою визначення оптимального фракційного складу 
насіння культур і сортів, що вивчаються, впливу мінеральних добрив 
на насіннєву продуктивність і його якість, а також визначення 
економічної ефективності досліджуваних факторів.

Дослідження проводили у 2013-2016 рр. в ДП ДГ «Чабани» 
ННЦ «Інститут землеробства НААН». Для вирішення поставленої 
мети було закладено трифакторний польовий дослід: Фактор 
А – фракції: 1,7 і > мм (min); 2,0 і > мм; 2,2 і > мм; 2,4 і > мм.  
У пшениці ярої контролем слугувала фракція 2,2 і > мм, у вівса 
– 2,0 і > мм. Фактор В – сорти: пшениця яра – Рання 93, Недра;  
овес – Нептун, Парламентський. Фактор С – удобрення: 1. N30P50K60; 
2. N60P50K60. Норма висіву 5 млн схожих насінин на гектар. Ґрунт 
дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений легкосуглинкового 
гранулометричного складу. Попередник – гречка. Площа облікової 
ділянки – 25 м2. Розміщення ділянок – систематичне. Основні 
елементи технології вирощування – загальноприйняті для зони, крім 
досліджуваних чинників.

Визначено, що показники посівних якостей насіння та польова 
схожість у пшениці ярої та у вівса сорту Нептун кращими є за 
використання середнього і крупного за розмірами насіння, а саме 
– 2,2 і > мм, 2,4 і > мм. У вівса сорту Парламентський максимальні 
показники забезпечив варіант із фракцією насіння розміром 2,0 і > 
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мм. Використання для сівби різних фракцій насіння суттєвого впливу 
на показник маси 1000 зерен не мало. Встановлено, що впродовж 
2013-2016 рр. найвищий рівень урожайності насіння (N30P50K60) у 
пшениці ярої формує фракція 2,2 і > мм, у вівса – 2,0 і > мм та 2,2 і > 
мм залежно від сорту.

Збільшення дози азотного добрива з N30 до N60 на фоні 
фосфорних (Р50) та калійних (К60) підвищило показники врожайності 
насіння у всіх варіантах фракційного складу. Відмічено, що найбільш 
високі показники насіннєвої продуктивності формувалися на тих 
варіантах досліду, де вносили попередньо азоту в дозі N30. Даний 
технологічний прийом сприяв поліпшенню показників посівних 
якостей вирощеного насіння, зокрема маси 1000 зерен.

Отже, встановлено, що на фоні мінерального живлення N30P50K60 

та N60P50K60 для пшениці ярої сортів Рання 93 та Недра доцільно 
використовувати для сівби фракції насіння розміром 2,2 і > мм, а для 
вівса – 2,0 і > мм та 2,2 і > мм відповідно сортів Парламентський та 
Нептун. Основним показником якості фракції насіння є його маса, 
яка позитивно корелює з посівними якостями.

УДК 631.81:712.42
А. В. Бикін, Ю. А. Дземенюк, аспірант
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДО-
КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ГАЗОННИХ 
ТРАВ 

На сьогоднішній день досить динамічно поширюється 
застосування у міському озелененні, упорядкуванні дачних і 
присадибних ділянках, та територій державних та приватних 
підприємств, газонних покривів. Існує два методи їх формування: 
посівний і рулонний. Останній має багато переваг перед першим, 
серед яких основними є: швидкість влаштування, відсутність бур’янів 
під час сходів, швидке набуття стану витримування рекреаційного 
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навантаження та широкий діапазон температури для влаштування. 
Завдяки цим перевагам рулонний газон витісняє посівний 
(класичний).

Проте для забезпечення його високої якості необхідне суворе 
дотримання технологічних параметрів, розробка яких вимагає 
глибоких наукових досліджень. З цих позицій суттєву роль відіграє 
оптимізація умов живлення рослин. Вони визначають якість, 
довговічність, привабливість та швидкість утворення газонного 
покриття. Однак, нині наукова і практична забезпеченість цього 
питання в нашій країні є обмеженою. З цією метою упродовж 2016 
р. проводились дослідження у тривалому досліді кафедри агрохімії 
та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП України 
(Бориспільський р-н, Київська обл.). Ґрунт дослідної ділянки – 
темно-сірий опідзолений грубопилувато-легкосуглинковий на лесі.

В досліді використовували суміш насіння для спортивного 
газону марки ТМ TRIFOLIUM. Посівна ділянка становила  
64 м2, а облікова – 45 м2. Розміщення варіантів – систематичне, 
повторюваність – трикратна. В досліді використовували традиційні 
мінеральні добрива та рідкі (КАС і РКД), які заробляли у ґрунт 
на глибину 20 см за допомогою фрези. Підживлення проводили 
ранцевим обприскувачем вручну з витратою робочого розчину 10 л на 
100 м2. В досліді застосовувався автоматичний полив з дозою 14 л/м2.

Внесення твердих добрив у нормі N60P45K45 забезпечувало 
суттєвий приріст надземної та підземної частини рослин порівняно 
з контролем. Так, сумарний приріст травостою в період з 1 червня по  
15 вересня досягав рівня 22 см. Середньотижневий приріст  за 
цей період склав 5 см. Слід зазначити слабкий розвиток кореневої 
системи рослин у досліді, особливо її вторинної частини. Однак, 
застосування добрив обумовлювало більшу довжину коренів. Так, 
за використання N60P45K45 цей показник був на 3 см більший за 
аналогічний у контролі.

За внесення рідких азотних і фосфорних добрив на фоні 
калійних, порівняно до контролю (без добрив), суттєвої різниці у 
середньотижневих приростах вегетативної частини не встановлено. 
Проте ці варіанти переважали останній за характером розвитку 
кореневої системи, яка відрізнялася більшою потужністю (довжина 
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коренів зросла на 1,5-2 см). Крім того, слід відзначити збільшення 
поглинаючої робочої поверхні за рахунок кореневих волосків.  
Аналогічну тенденцію встановлено і по відношенню до рослин 
варіантів з твердими мінеральними добривами. Слід відзначити більш 
інтенсивне забарвлення газону за використання  рідких азотних і 
фосфорних добрив на фоні калійних. Застосування Азотеру в нормі 
1,5 мл/м2 разом з внесенням фосфорних добрив обумовлювало 
потовщення первинних коренів. Позакореневе підживлення гуматом 
калію в нормі 5 мл/м2 сприяло більш інтенсивному зеленому 
кольору газону не залежно від мінерального фону порівняно  
із контролем.

Отже, отримані результати дослідження дозволяють зробити 
висновок про те, що мінеральні добрива позитивно впливають на 
ріст і розвиток злаків у газонних агрофітоценозах, що важливо 
для отримання якісних рулонних газонів. Найкращі результати 
забезпечувало застосування рідких добрив. Газони мали більш 
інтенсивне забарвлення та потужну кореневу систему. Це є основним 
показником декоративності, та міцності дернини на розрив.

УДК 633.2:03:631.82
В.М. Волошин, молодший науковий співробітник
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД 
СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ

В умовах неналежного ресурсного забезпечення сільського 
господарства найбільш доцільними в луківництві є малозатратні 
технології створення сіяних травостоїв, які базуються на 
використанні продуктивного потенціалу травостоїв багаторічних 
трав і природних травостоїв з застосуванням економічно доцільних 
та екологічно безпечних доз мінеральних добрив. Цим вимогам 
відповідає використання багаторічних бобових трав як джерела 
дешевого симбіотичного азоту при формуванні сіяних бобово-



53

злакових лучних агрофітоценозів, що дозволяє економити азотні 
добрива, забезпечувати високу окупність витрат та вирішувати 
проблему кормового білка. Дослідженнями багатьох вчених 
встановлено, що правильно підібрані травосуміші за участю бобових 
трав за своєю продуктивністю у 1,5-3 рази переважають злакові на 
одному і тому ж безазотному фоні. Тому особливої актуальності 
набуває вивчення впливу систем удобрення та режимів використання 
на особливості формування травостоїв і їх продуктивність. 

Дослідження з встановлення кращих типів травостоїв за 
різних варіантів удобрення і використання нами проведено у ННЦ 
«Інститут землеробства НААН» (смт Чабани Києво-Святошинського 
району Київської області). Дослід, який закладено у 2013 р. шляхом 
підсівання бобових трав у старосіяний злаковий травостій. Було 
використано районовані сорти бобових і злакових трав. На дослідну 
ділянку восени 2013 р. поверхнево було внесено дефекат у дозі 5 т/га 
СаСО3. Повторність досліду – чотириразова. Обліки і спостереження 
проводили за загальноприйнятими у кормовиробництві методиками.

Дослідна ділянка є суходолом із сірим лісовим ґрунтом, який 
у 0-10-см шарі містив гумусу 1,94-2,07 %, лужногідролізованого 
азоту – 67,9-74,9, рухомого фосфору – 15,5-21,0 і обмінного калію 
– 7,5-10,4 мг/100 г ґрунту з рН – 5,4-5,5. Розмір посівних ділянок 
– 15, облікових – 10 м 2 .  Фосфорні і калійні добрива вносили в 
один строк, азотні – в чотири рівними частинами під кожний укіс 
за багатоукісного використання (N140 (35+35+35+35) і в два строки за 
сінокосного(N140 (70+70). 

Аналіз одержаних даних показав, що в середньому за 2014-
2016 рр. поміж різнотипних травостоїв у варіанті без добрив 
найпродуктивнішим виявився люцерно-злаковий травостій, який за 
багатоукісного використання забезпечив одержання з 1 га 7,41 т/га 
сухої маси і 4,91 т/га кормових одиниць, а за сінокісного – відповідно 
8,10 і 2,69 т/га з рівнем  нагромадження симбіотичного азоту у 
варіанті без добрив  73-142 кг/га. 

На азотні добрива найкраще реагували злаковий та переложні 
травостої, де також домінували злаки. При внесенні N140 на 
цих травостоях продуктивність підвищилась від 2,75-3,59 до  
5,78-7,68 т/га сухої маси або в 2,1 рази  тим часом як  на бобово-
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злакових травостоях  – від 5,64-8,10 до 7,52-8,93 т/га сухої маси або 
лише  в 1,1-1,3 рази.

На відміну від азоту фосфорні і калійні добрива у дозах Р60К120 
значно менше впливали на продуктивність травостоїв. Збір з 1 га 
сухої маси збільшувався лише на 0,13-0,69 т.

Аналіз режимів використання показав, що вони мало 
впливали на продуктивність. За виходом з 1 га сухої маси незначну 
перевагу в більшості на удобрених варіантах мав сінокісний режим 
використання, порівняно з багатоукісним. Тим часом, як за виходом 
з 1 га кормових одиниць і сирого протеїну, у варіантах із внесенням 
азотних добрив дещо більша продуктивність була за багатоукісного 
використання, ніж за сінокісного. 

Підсівання  багаторічних бобових трав у злаковий травостій 
поліпшувало якість корму, зокрема вміст сирого протеїну в сухій масі 
на фоні без внесення добрив збільшувався, наприклад за сінокісного 
використання від 11,4 % до 14,4-16,5 %, що більше ніж при внесенні на 
той же злаковий травостій N140 з роздрібним внесенням азоту. 

УДК 633.11:631.531.048:551.5
Л.В. Худолій, к.с.-г.н.
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 
НА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВМІСТ 

МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ В ГРУНТІ

Одержання стабільних врожаїв пшениці озимої у Право-
бережному Лісостепу в значній мірі залежить від наявності вологи в 
ґрунті та забезпеченості нею рослин протягом вегетаційного періоду. 

Вологість ґрунту має значний вплив на розвиток вузла кущення 
та ріст вузлових (вторинних) коренів, які відіграють важливу роль 
у споживані рослинами ґрунтової вологи та елементів мінерального 
живлення, визначають ступінь формування надземної маси рослин 
і рівень урожайності. За умови кращого розвитку вузлових коренів, 
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збільшується рівень використання ґрунтових запасів вологи, 
елементів живлення та формується вищий урожай. 

З метою оцінки рівня вологозабезпеченості посівів пшениці 
озимої за основними етапами розвитку нами проводились спо-
стереження за динамікою запасів продуктивної вологи в ґрунті 
залежно від системи захисту та варіантів удобрення, що сприятиме 
збереженню та відтворенню родючості ґрунту. 

Дослідження проводили в період з 2011 по 2013 роки в 
довготривалому стаціонарному досліді відділу адаптивних 
інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи в ДП 
ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства НААН». Схема досліду 
включала моделі технологій, які відрізнялися внесенням різних доз 
мінеральних добрив на фоні заробки побічної продукції попередника 
– гороху, на які накладалися дві системи захисту: мінімальна 
(тільки протруювання насіння), інтегрована, яка передбачала 
комплекс заходів по захисту рослин від хвороб, шкідників, бур’янів 
та вилягання. Погодні умови за роки проведення досліджень були 
сприятливі для росту і розвитку пшениці озимої. Об’єктом наших 
досліджень був сорт пшениці озимої – Бенефіс.

 За результатами досліджень встановлено, що в середньому за 
три роки запаси вологи в метровому шарі ґрунту на час сівби були 
на рівні 100-113 мм, що створювало сприятливі умови для появи 
сходів, росту і розвитку рослин. У наступні етапи органогенезу 
запаси продуктивної вологи в ґрунті  визначались інтенсивністю 
використання її з різних шарів залежно від умов живлення рослин, 
запасів вологи на початок відновлення весняної вегетації і кількості 
опадів на той, чи інший етап органогенезу. 

Найвищу продуктивність посіву отримано у варіанті з унесенням 
Р135К135+N60(ІІ)+N75(ІV) +N45(VІІ) на фоні заробки побічної продукції 
попередника, інтегрованого захисту, обприскування Плантафолом. 
Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 см складали перед 
сівбою – 116 мм, на IV етапі органогенезу – 161 мм, на ІХ – 108 мм.

Внесення добрив сприяло ефективнішому використанню запасів 
продуктивної вологи і знижувало коефіцієнт водоспоживання, 
порівнянно з варіантом без добрив на 33 % за внесення Р45К45 +N30(ІІ) 
+N30(ІV) на фоні заробки побічної продукції та 48 % – за збільшення 
дози добрив до Р135К135+N60(ІІ) +N75(ІV)+N45(VІІ). 
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Кількість мінерального і лужногідролізованого азоту в ґрунті 
залежала від дози внесених добрив і  відрізнялись за етапами 
органогенезу пшениці озимої. Вміст мінерального азоту в 0-20 см шарі 
ґрунту на ІV етапі змінювався в межах 13,13 – 43,26 мг/кг залежно від 
варіанту удобрення. Відповідно до ДСТУ 4362-2004 його кількість 
коливалась від достатньої до дуже високої у всіх варіантах удобрення, 
крім контролю та варіанту з внесенням лише побічної продукції 
попередника. На ІХ етапі органогенезу рослини відчували потребу в 
азоті ще і за внесення Р45К45+N30(ІІ)+N30(ІV).

Забезпечення рослин лужногідролізованим азотом у ґрунті 
з ІV до ХІІ етапу була на рівні дуже низького (менше 100 мг/кг). 
Найближча до оптимальної його кількість була за внесення Р135К135+
N60(ІІ)+N75(ІV)+N45(VІІІ) на фоні побічної продукції попередника. У цьому 
ж варіанті відмічено найвищий вміст рухомого фосфору в ґрунті в 
шарі 0 – 20 см на рівні 270,8  – 191,3 мг/кг, що відповідало високому  
і дуже  високому його вмісту, а вміст обміного калію варіював у межах 
підвищеного і високого (185,8 – 108,3 мг/кг).

УДК 631.5: 633.18
О.В. Пташинська
ІНСТИТУТ РИСУ НААН

АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ РИСУ

Проведені моніторингові дослідження агромеліоративного і 
агрохімічного стану ґрунту рисової зрошувальної системи Інституту 
рису НААН протягом 2011-2015 рр. показали, що відсутність 
примусового дренажу та надмірне неконтрольоване використання 
поливу супутніх культур способом короткочасного напуску води 
в чеки привели до погіршення властивостей рисових ґрунтів. 
При цьому відмічено підвищення щільності ґрунту, збільшення 
концентрації солей ґрунтового розчину у шарі 0-40 см, погіршення 
показників родючості ґрунту, і, як наслідок – зменшення урожайності 
культур сівозміни
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У зв’язку з цим актуальності набувають дослідження в напряму 
застосування агротехнічних заходів, які б сприяли відновленню 
родючості і поліпшенню агромеліоративного стану ґрунтів – з одного 
боку, з іншого – забезпечували б оптимальну вологозабезпеченість 
культур рисових сівозмін з метою отримання стабільних врожаїв.  

У зв’язку з цим, у 2016 році в Інституті рису розпочато 
дослідження з вивчення ефективності різних способів основного 
обробітку ґрунту під культури рисової сівозміни, які включали 
варіанти із поглибленням глибини обробітку до 40-45 см за 
допомогою глибокорозрихлювача (ГР-1,8) з функцією щілювання. 
У якості контрольних варіантів застосовували оранку на глибину  
20-22 см під попередники рису і дискування у 2 сліди на глибину 10-
12 см під посіви рису.

Для визначення ефективності застосування даного агро-
технічного прийому протягом вегетаційного періоду було визначено 
показники твердості, щільності ґрунту та запасів вологи в ґрунті у 
динаміці під посівами сільськогосподарських культур, як зрошуваних, 
так і не зрошуваних, за варіантами різних способів основного 
обробітку ґрунту.

За результатами аналізів і спостережень встановлено, що 
підплужна підошва утворилася на глибині 25-30 см. Щільність 
ґрунтів складає 1,12-1,36 г/см3.

Встановлено, що формування рівня врожайності рису в значній 
мірі залежить від попередника. Так, за рекомендованого основного 
обробітку ґрунту способом дискування у два сліди на глибину  
10-12 см урожай зерна рису по таким попередникам, як люцерна, 
гречка, просо, соя коливався в межах 6,32-6,47 т/га. Істотне зниження 
врожаю відмічено після сорго – 5,95 т/га, яке вирощувалося на 
зерно. В той же час доведено, що поглиблення обробітку ґрунту 
до 40-45 см сприяло підвищенню врожаю рису на 2,69 т/га (41,3 %) 
при сівбі його після післяжнивної гречки; на 1,31 т/га (20,7 %) після 
післяжнивного проса; на 0,63 т/га (9,7 %) після сої. Ефективність 
цього обробітку ґрунту після люцерни і сорго була значно нижчою –  
+ 0,21-0,23 т/га (3,5 %). 

Проведення операції глибокого розпушування ґрунту під супутні 
культури рисової сівозміни, за умов року, виявилося неефективним. 
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Таким чином, можна відмітити, що застосування глибокого 
обробітку ґрунту способом його щілювання під посіви рису дає 
значний позитивний ефект і сприяє зростанню врожайності зерна 
культури. 

УДК 631.51:631.816.1:633.12
М.С. Ткач, Ю.О. Кравченко
ІНСТИТУТ РИСУ НААН

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ 
НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВІВ 

ГРЕЧКИ В  РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Важливим резервом збільшення обсягів виробництва зерна 
цінної круп’яної культури – гречки є використання поливних масивів 
рисових зрошувальних систем, які розташовані у Південному Степу 
України. Загальна теплозабезпеченість вегетаційного періоду в цій 
зоні дозволяє вирощувати гречку у поукісних або післяжнивних 
посівах.

Гречка досить вибаглива до внесення мінеральних добрив, 
оскільки основна маса елементів живлення надходить до рослин 
протягом  перших 45 діб вегетації. Більше половини з них спожи-
вається під час цвітіння – плодоутворення, коли вона швидко 
розвивається і нагромаджує сухі речовини та формує органи 
плодоношення, менша частина – до цвітіння.

Обробіток ґрунту повинен спрямовуватися на створення 
найсприятливіших умов водного, повітряного, теплового і поживного 
режимів для кра щого формування кореневої системи й листкового 
апарата гречки.

Вивчення цих двох факторів і виділення оптимальних варіантів 
з метою створення кращих умов для росту і розвитку рослин гречки, 
максимальної реалізації їх продуктивного потенціалу  і відповідного 
підвищення врожайності культури є досить актуальним. 

Польові дослідження проводилися на рисовій зрошувальній 
системі Інстутуту рису. Післяжнивну гречку висівали у складі 
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типової рисової сівозміни після збирання пшениці озимої на 
зерно. Післяжнивні рештки і внесені згідно схеми досліджень (без 
добрив, N40P30; N80P60К30) мінеральні добрива у вигляді карбаміду, 
суперфосфату або сульфоамофосу і сульфат калію,  задисковували 
у два сліди на глибину 12-14 см і заорювали на глибину 20-22 см 
у ґрунт. Після чого проводили вологозарядковий полив методом 
короткочасного напуску води в чеки. Після підсихання верхнього 
шару ґрунту, проводили передпосівну культивацію ґрунту на глибину 
6-7 см та сівбу гречки зерновою сівалкою СЗ-3,6 суцільно-рядовим 
способом нормою висіву 3,5 млн./га схожих зерен, глибина заробки 
насіння – 4-5 см. У дослідах висівали гречку сорту Степова (селекція 
Інституту рису НААН та Інституту круп’яних культур ПДАТУ). 
Після сівби проводили прикочування ґрунту. 

Вегетаційні поливи посівів визначали у відповідності до рівня 
вологозабезпеченості ґрунту в певні фази розвитку культури від 
сівби до початку достигання зерна. У середньому за роки досліджень, 
протягом періоду вегетації посіви гречки поливали 1-2 рази способом 
дощування (ДМ барабанного типу) поливною нормою 350-400 м3/га у 
фази цвітіння рослин і  період наливу зерна. 

Аналіз урожайних даних показав, що максимальний урожай 
зерна післяжнивний посів гречки протягом 2011-2015 рр. сформував 
при внесенні  підвищеної дози мінеральних добрив під оранку на 
глибину 20-22 см - 2,34 т/га.  Високий рівень врожаю отримано також 
на варіанті з внесенням 40 кг/га д.р. азоту і 30 кг/га д.р. фосфору 
за цього ж способу обробітку ґрунту – 2,08 т/га. Прибавка урожаю 
на цьому варіанті, порівняно з неудобреним контролем, склала  
0,57 т/га (+ 37,7%). На варіанті, де застосували основний обробіток 
ґрунту способом дискування на глибину 12-14 см з внесенням 
помірної дози мінеральних добрив прибавка, порівняно із контролем, 
становила 0,55 т/га або 40,1 %. Підвищення фону удобрення в 2,4 рази 
спричинило збільшення врожаю лише в 1,1 рази. 

Отже, кращими варіантами при вирощуванні післяжнивної 
гречки є внесення N40Р30 під оранку. При цьому, в середньому за  
5 років, сформувався урожай на рівні 2,08 т/га у гречки.  Окупність 
додаткових витрат, порівняно із варіантом без внесення мінеральних 
добрив по мінімальному обробітку ґрунту склала у гречки – 3,2 грн 
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на 1 грн витрачених коштів. Найвищий коефіцієнт енергетичної 
ефективності відмічено на варіанті, де ґрунт переорювали на глибину 
20-22 см з внесенням мінеральних добрив дозою N40Р30. 

УДК 633.13:631.5
О.А. Нагірняк, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА  
В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Овес – культура, яку людство вирощує не один десяток століть. 
Він має дуже велику кількість переваг за харчовою цінністю як для 
людей, так і для тварин, в медицині та ще в багатьох інших галузях. 
За своєю невибагливістю і стійкістю до різних умов вирощування, 
типу ґрунтів та вимог технологій, овес є незамінною культурою в 
сівозмінах органічного виробництва. Впровадження у виробництво 
нових препаратів та прийомів їх використання сприяє підвищенню 
врожаю та якісних показників зерна вівса.

Одним із важливих елементів продуктивності вівса є густота 
продуктивного стеблостою, тому підбір оптимальних норм висіву 
є необхідним прийомом технології вирощування цієї культури 
за органічного землеробства. Від вибору попередника залежить 
вміст поживних речовин у ґрунті, а при недостатній їх кількості 
обов’язковим є використання проміжних сидеральних посівів. 
Водночас для збільшення врожайності та покращення якості зерна 
важливе значення має використання препаратів рістстимулюючої 
та удобрювальної дії, які є сертифікованими для органічного 
виробництва.

Дослідження проведені у 2016 році на демонстраційному полігоні 
Сквирської дослідної станції органічного виробництва Інституту 
агроекології і природокористування НААН.

Ґрунт, чорнозем типовий, характеризується такими агрохі-
мічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) в шарі 0-20 см – 
3,91 %, в шарі 20-40 см – 3,72%; низький ступінь забезпечення азотом, 
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що легкогідролізується (за Корнфільдом) – 89,3-95,7 мг/кг грунту; 
високий ступінь забезпечення рухомим фосфором (за Мачигіним) –  
75,0-81,7 мг/кг, та середній – обмінного калію (за методом  
Мачигіна) – 139,78-142,19 мг/кг грунту. Реакція ґрунтового розчину 
нейтральна, рН сольової витяжки 6,95-6,97.

Схема досліду передбачає вивчення впливу норм висіву (4,5 млн; 
5 млн; 5,5 млн. схожих насінин на 1 га) та обробки насіння і посівів 
препаратами рістстимулюючої та удобрювальної дії на врожайність та 
якісні показники зерна вівса.

Висівали сорти вівса голозерного Скарб України та плівчастого 
Нептун. Насіння обробляли бактеріальними препаратами фірми 
«Еко Рост». Також застосовували комплекс біологічних поліпшувачів 
ґрунту. Схема позакореневого підживлення включала наступні 
варіанти: 1. Контроль (без підживлення), 2. Дворазове внесення 
бактерій Еко Рост (1 л/га основне живлення + 1 л/га фунгіцидний 
захист). 3. Дворазове внесення бактерій Еко Рост (1 л/га основне 
живлення + 1 л/га фунгіцидний захист), а також препарат Агросол 
3 кг/га. 4. Дворазове внесення бактерій Еко Рост (1 л/га основне 
живлення + 1 л/га фунгіцидний захист) та 2,5 л/га препарату 
Рокогумін. Позакореневі підживлення проводили у фазах кущення 
та трубкування. Посів проводився в порівняно пізні строки (перша 
декада травня), що і вплинуло на рівень врожайності.

Найвищу врожайність сортів вівса плівчастого і голозерного 
забезпечило поєднання наступних елементів технології вирощування: 
обробка насіння комплексним препаратом «Еко Рост», дворазове 
внесення бактерій Еко Рост (1 л/га основне живлення + 1л/га 
фунгіцидний захист), а також препарату Агросол 3 кг/га за норми 
висіву 5,5 млн схожих насінин на 1 га.

На цьому варіанті отримано 4,28 т/га зерна вівса плівчастого 
сорту Нептун та 2,67 т/га зерна голозерного сорту Скарб України. 
Приріст до контрольного варіанту (без застосування препаратів 
рістстимулюючої та удобрювальної дії) склав 0,84 т/га (19,6 %) вівса 
плівчастого та 0,85 т/га (31,8 %) вівса голозерного.

Таким чином, встановлено позитивний вплив застосування 
препаратів рістстимулюючої та удобрювальної дії сертифікованих 
для органічного (виробництва на продуктивність голозерного та 
плівчастого вівса.
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УДК 635.652/.654:631.527
О.О. Посилаєва, Т. А. Шелякіна
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА НААН

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КВАСОЛІ

На сьогодні тенденції розвитку аграрного ринку сприяють 
розширенню посівних площ високобілкових зернобобових 
культур. Безперечним лідером у стрімкому збільшенні свого 
ареалу вирощування є соя, площі якої в Україніза період з 2000 по  
2016 рр. зросли у 34 рази (з 64,4 тис. га до 2,2 млн га). Разом з тим, в 
складних економічних умовах країни виникає необхідність пошуку 
альтернативних високоприбуткових культур, до яких експерти 
відносять, так звані нішові бобові культури – нут, квасолю та 
сочевицю. Розрахунки рентабельності їх виробництва показують, 
що найбільш перспективною серед зазначених культур є квасоля, 
через зростаючий на неї попит внутрішнього та світового ринку. За 
прогнозами фахівців компанії «УкрАгроКонсалт» її посівні площі 
до 2020 року зростуть удвічі (до 75-85 тис. га). Наразі посівні площі 
квасолі зосереджені в основному в Одеській, Дніпропетровській, 
Закарпатській, Запорізькій, Київській та Хмельницькій областях, 
дещо менше культивують її у Вінницькій, Миколаївській, 
Полтавській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській 
та Чернівецькій.

Зокрема, розширення посівних площ квасолі гальмується 
через нестачу високоврожайних сортів квасолі, придатних до 
механізованого збирання. Тому перед селекціонерами досить гостро 
стоїть проблема створення нових сортів цієї культури на зазначені 
ознаки.

В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН у 2015 році 
проведено дослідження вихідного матеріалу з метою виділення цінних 
генотипів квасолі звичайної (Phaseolusvulgaris L.) для подальшого 
використання у селекційних програмах при створенні нових 
високопродуктивних та технологічних сортів з якісним складом 
насіння.
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Матеріалом досліджень слугували 33 зразки квасолі з колекції 
Національного центру генетичних ресурсів рослин України, 
які висівали в умовах східної частини Лісостепу України згідно 
з загальноприйнятою методикою польового експерименту та 
урахуванням зональних особливостей вирощування квасолі. Сівбу 
проводили ручними саджалками рядковим способом. Розмір  
ділянки – 1 м2. Урожай збирали вручну при повному достиганні бобів. 
Аналіз структури врожаю виконували згідно загальноприйнятих для 
квасолі методик. Вміст білка в насінні визначали методом К’єльдаля.

Середня висота досліджуваних зразків складала 60 см з 
коливанням від 43 до 142 см. Висота кінчика бобу над землею 
варіювала від 2 до 17,2 см, кращими за цією ознакою були шість 
зразків: Шарлотта (17,1 см), Хелис (13,6 см), Negrocriolo (13,5 см),  
N 94-112 (13,3 см), Отрада (12,4 см) та Харківська 8 (12,2 см).

Продуктивність зразків варіювала в межах 13,1-59,8 г з рослини 
(г/р.), причому найвищим показником характеризувався лише 
один сорт Крцители, який вирізнявся найбільшою кількістю гілок 
(в середньому 40,5 шт.), продуктивних міжвузль (50,5 шт.), бобів на 
рослині (68,5 шт.), озерненістю бобу (3,9 шт.) і відповідно високою 
кількістю насіння з рослини (271,5 шт.). Поступалися Крцителі, 
але порівняно з іншим дослідним матеріалом, за продуктивністю 
були кращими три зразки: Seaway – 32,0 г/р.; Докучаєвська –  
31,9 г/р. та CDC Rosalee – 30,8 г/р. Слід відмітити, що у всіх 
зазначених зразків маса 1000 насінин знаходилася на рівні  
206,9-237,1 г, тоді як коливання цього показника у вибірці становило 
від 155,9 до 537,3 г.

Вміст білка у насінні варіював від 20,62 до 28,87 % з найвищими 
показниками у зразків: CDC Rosalee – 28,87; Калинка ніжинська – 
27,97; Белгородская 1 – 27,93; Баллада – 27,77; UD0303501 – 27,39; 
Харківська 8 – 27,13; Лехчево 6 – 27,04; Ока – 26,89;Gesta – 26,85; 
Шарлотта – 26,79; Horoz – 26,79; Tempo – 26,65; Галактика – 26,57 %. 

Рекомендуємо використовувати виділені нами цінні генотипи 
квасолі звичайної (Phaseolusvulgaris L.) при створенні нових 
високопродуктивних, технологічних та високобілкових сортів.
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УДК 631.52:633.11
Ю.В. Щербакова, аспірант 
В.Г. Михайлов, доктор сільськогосподарських наук, професор
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ 
ДО ЗБУДНИКІВ ОСНОВНИХ ХВОРОБ У КОЛЕКЦІЙНОМУ 

РОЗСАДНИКУ 

В умовах інтенсивного землеробства хвороби є саме тими 
чинниками, що суттєво обмежують збільшення врожаю, призводять 
до погіршення якості зерна, щуплості та зниження схожості.

Пшениця, головним чином, уражується іржею (бурою, стебловою 
і жовтою), борошнистою росою, септоріозом, фузаріозом, нерідко 
трапляються сажкові хвороби та кореневі гнилі. Слід відмітити, що 
недобір урожаю озимої пшениці від комплексу хвороб становить у 
середньому 12–18%, а в роки епіфітотій – 25–50% і більше.

Оцінка хвороб проводилась за допомогою 9-бальної шкали, 
візуально та виражена в балах.

Проводили оцінювання стійкості зразків до таких хвороб: 
Борошниста роса. Цілком достовірні дані щодо розвитку 

борошнистої роси можуть бути отримані при оцінці ступеня 
ураження не тільки прапорцевого листка, а й  другого зверху листка у 
кожного облікового стебла. 

Оцінку ураженості септоріозом слід проводити, оглядаючи 
поспіль, без вибору 10-15 стебел кожного сортозразка і на кожному 
повторенні, оцінюючи ураженість кожного листка (колоса).

Оцінку ураження усіма видами іржі, крім стеблової, проводять 
на ранніх фазах вегетації зернових культур шляхом огляду рослин 
з трьох облікових майданчиків по 0,1 м2. У фазі виходу в трубку 
переглядають 10 проб по 10 рослин (стебел) кожного сортозразка на 
кожному повторенні.

Порівняно з сортом-стандартом Поліська 90 вищі бали стійкості 
продемонстрували такі сортозразки як Краєвид, лінія п/с 306-11, 
Цвіт калини, Ольжана, Миронівська 66, Богдана, Красень, Ужинок 
і Россаg, тримаються на рівні із сортом-стандартом сортозразки 
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Поліська 95, Перлина Лісостепу, Миронівська сторічна, Пам’яті 
Ремесла, Єрмак, Тарасик. Непогані результати з комплексною 
стійкістю показали сорти Щедрівка Київська, Епілог, Миронівська 61, 
Снігурка.

У 2015 році більшість сортозразків колекційного розсадника 
показали високі бали стійкості -  7-9. З них 47 сортів мали найвищі 
бали стійкості до досліджуваних хвороб. Така висока стійкість 
була обумовлена сприятливими погодними умовами у 2015 році. 
Впродовж періоду від виходу в трубку і до воскової стиглості майже 
не було опадів, умови середовища не сприяли масовому розвитку 
збудників цих хвороб.

Виділено найкращі сортозразки за два роки (Перлина Лісостепу, 
Цвіт калини, Сніжана, Снігурка, Щедрівка Київська, Копилівчанка, 
Ольжана, Славна) з комплексною стійкістю до трьох основних 
збудників хвороб у трьох повтореннях, а тому можна вважати їх 
цінним матеріалом для подальших схрещувань.

УДК 631.527:633.85:631.53.01
М.В. Слісарчук, Т.М. Левченко, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЯКІСНИХ ОЗНАК 
РІПАКУ (КОЛІР КВІТКИ) В СЕЛЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ

Ріпак (Brassica napus L.) є однією з найважливіших і найбільш 
перспективних олійних культур в Україні і у світі. Стійке зростання 
посівних площ ріпаку до 1,1-1,5 млн га, особливо в останні  
10–15 років в Україні, пов’язане з кардинальними змінами, що 
відбулися на міжнародних ринках насіння і олії, а також і в 
біології цієї культури завдяки цілеспрямованої селекційної роботи, 
впровадження у виробництво сортів з  низьким вмістом ерукової 
кислоти в олії, а в подальшому – створення сортів та гібридів, 
безерукових і низькоглюкозинолатних (типу 00), що гарантують 
отримання олії та шроту та відповідають світовим стандартам.
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Збільшення виробництва ріпаку (00-льової якості), у першу 
чергу, базується на виведенні і впровадженні у виробництво нових 
урожайних сортів з чіткими маркерними ознаками, адаптованих до 
екстремальних факторів довкілля і впершу чергу до перезимівлі. 
Станом на 2016 рік до «Державного реєстру сортів рослин придатних 
для поширення в Україні» були занесені сорти і гібриди ріпаку 
виключно з квітами жовтого і світло-лимонного кольору. 

Для успішної селекційної роботи на рівні з розробкою нових й 
удосконаленням існуючих методів є створення вихідного матеріалу 
з новими ознаками та показниками. Важливого значення при 
цьому набуває добір батьківських компонентів з чіткими генетично 
детермінованими маркерними ознаками для схрещування, який 
базується на попередньому їх вивченні, а також оцінюванні 
отриманих гібридів за комплексом ознак (вміст ерукової кислоти 
в олії, вміст глюкозинолатів в шроті, маса 1000 насінин і т.д.) та 
окремого вивчення даних ліній при інбридингу. 

Метою досліджень буде виявити можливості розширення 
генетичної бази вихідного матеріалу ріпаку ННЦ «Інститут 
землеробства  НААН» створенням ряду ліній з чіткими маркерними 
ознаками (колір, форма, і розмір квітки та інші показники), які 
характеризуються різною тривалістю періоду вегетації, висотою 
рослин, і мають велику масу 1000 насінин і т.д.

Дослідження проводились в ННЦ «Інститут землеробства  
НААН»  у 2015-2016 рр., із залученням до селекційної роботи 31 
зразка (форми, лінії, сорти та селекційні номера), що відповідали 
критеріям UPOV (ВОС-тест) та мають одночасно на рівні з 
комплексом кількісних цінних господарських ознак і необхідні якісні 
генетично детерміновані ознаки (колір квітки).

Основною особливістю завдання було проведено вивчення – 
маркерної ознаки у гібридів ріпаку, сортів та інцухт ліній – це колір 
квітки, зокрема білої, кремової, лілової та лимонної в прив’язці до 
комплексу господарсько-цінних ознак та типом успадкування в 
поколіннях. 
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УДК 633.11.631.27.575
Б. О. Лебединський,  О. В. Голік
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА НААН

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ 
ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО 

НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ

Пшениця полба звичайна – (T. dicoccum Shrank) (далі – полба) 
привертає в останні роки все більшу увагу як спеціалістів у галузі 
переробної промисловості, так і з боку селекціонерів. Зерно полби 
характеризується високим вмістом білка, харчових волокон, вітамінів 
та інших мікронутрієнтів, воно має добрі круп’яні та дієтичні 
властивості, за якими порівнюється із такими цінними культурами як 
гречка та просо. Разом з тим, відродження цієї культури в сучасному 
світі передбачає її використання не тільки як круп’яної культури, 
а і як сировини для випікання хліба та виготовлення макаронних 
виробів.

За результатами цілого ряду сучасних досліджень колекційних 
зразків полби встановлено, що в чистому вигляді вона не придатна 
для виготовлення хліба, внаслідок низької технологічності 
(плівчастість, ламкість колосового стрижня).  Але в робочій колекції 
полби лабораторії селекції пшениці ярої є цілий ряд перспективних 
зразків полби, отриманих в результаті схрещувань та багаторічних 
доборів між зразками полби та пшениці твердої ярої. Метою роботи 
є дослідження особливостей створення селекційного матеріалу 
пшениці полби звичайної хлібопекарського напряму використання 
в умовах східної частини Лісостепу України шляхом встановлення 
закономірностей мінливості і успадкування ознак продуктивності і 
хлібопекарських якостей зерна у вихідних форм і гібридів, виділення 
комплексно цінних джерел цих ознак.

Практичним значенням одержуваних результатів стане вста-
новлення донорських властивостей сортів і селекційних ліній полби 
та пшениці твердої  ярої подвійного використання в селекції полби 
хлібопекарського напряму використання.
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Будуть створені константні інтрогресивні лінії полби, що 
поєднують цінні господарські ознаки із хлібопекарськими якостями, 
як вихідний матеріал для подальшої селекційної роботи.

Робота по створенню вихідного матеріалу проводиться шляхом 
прямих та зворотних схрещувань. У 2016 році до схрещувань 
було залучено:  сорти полби Голіковська, Романівська, селекційні 
лінії 08-164, 08-295, 10-79, 10-80, 10-139, 12-126, що виділені за 
комплексом цінних господарських ознак.  Сорти пшениці твердої 
ярої Чадо, Харківська 15, Діадема, селекційна лінія  07-2060 
подвійного напряму використання. Сорти пшениці м’якої ярої 
із відмінними хлібопекарськими властивостями Харківська 93, 
Героїня, Улюблена, Харківська 28. Сорти та селекційні лінії полби 
будуть використовуватися у прямих та зворотних схрещуваннях 
з пшеницями твердою та м’якою ярими з метою передачі 
хлібопекарських властивостей від пшениці в геном полби. Селекційні 
лінії полби конкурсного сортовипробування в кількості 32 зразки, 
попереднього сортовипробування  (17 зразків), контрольного 
розсадни ка (30 зразків).  Гібридні популяції F2 – F8 гібридного 
розсаднику в кількості 54 зразки.

В наступні роки (2017-2018) до схрещувань будуть залучені 
кращі за комплексом хлібопекарських якостей гібриди F1 – F2.

  Виділено зразки, які при збереженні полб’яного генотипу, 
характеризуються хлібопекарською оцінкою на рівні сорту пшениці 
м’якої ярої Харківська 30.  Це лінії полби 08-544, 08-613, 08-935а.

Результати, отримані при оцінці хлібопекарських властивостей 
гібридних популяцій між зразками пшениці полби звичайної та 
пшениці твердої ярої, свідчать про перспективність досліджень у 
цьому напрямку.
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УДК 631.52: 631.14
Н.В. Симоненко
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» 

ВПЛИВ ВМІСТУ ПЕНТОЗАНІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО

Показник «Число падіння» (метод Харберга-Пертена) ви-
користовується у хлібопечінні для визначення якості зерна, 
характеризує в’язкість водно-борошної суспензії, яка залежить від 
стану крохмалю та активності фермента α-амілази.

Крім крохмалю хлібопекарні якості Secale cereale L.  значно 
залежать від пентозанів – сахароколоїди (полісахариди) – полімери, 
складаються із залишків пентоз: ксилози і арабінози (70%), 
зосереджені в основному в оболонці зернівки. Пентозани у рослинах 
утворюються шляхом метаморфозу гексозанів, а не синтезуються, 
як крохмаль. Кінцеві алкогольні залишки глюкоз СН2 (ОН) 
окислюються до карбоксильних груп з наступним відокремленням  
вуглекислоти; залишки глюкоз перетворюються у залишки пентоз, 
відповідно гексозани у пентозани.  Ці сполуки здатні поглинати воду 
в дуже великій кількості (Karlsson R., 1988), що пригнічує засвоєння 
поживних речовин тваринами. 

Для хлібопечіння пентозани відіграють позитивну роль. При 
високих покажчиках вмісту пентозанів зерно жита озимого досягає 
високих значень «Числа падіння», не дивлячись на велику активність 
α-амілази (залежить в основному від погодних умов).  Водозв’язуюча 
здатність пентозанів збільшує в’язкість водного екстракту зернового 
шроту, встановлено високе успадкування даної ознаки (Madej L., 
1990). В тісті із житнього борошна пентозани захищають гранули 
крохмалю від ферментативного розщеплення, полісахаридно-
білковий комплекс формує каркас житнього хліба. Також, ці 
сполуки впливають на вихід, об’єм тіста, якість м’якушки, знижують 
активність α-амілази (Weiper D., 1993).

Вміст пентозанів, їх мінливість в Україні не вивчалось. Ми, 
вперше в Україні, провели лабораторні дослідження якості зерна, 
зокрема вміст пентозанів у різних зразках насіння жита озимого, 
вирощених в умовах Носівської СДС та порівняли їх із зібраними 
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сортозразками інших наукових установ України і закордонної 
селекції. Вміст розчинних пентозанів визначали орцинол-хлоридним 
методом (Albaum, Umbreit, 1947), модифікованим для власних умов, 
в’язкість насіння визначали наявним в лабораторії віскозиметром, 
«Число падіння» по ДСТУ 27676-88.

У зразках насіння озимого жита міститься від 0,7 до 9,3% 
водорозчинних пентозанів. Даний покажчик позитивно корелює з 
покажчиком в’язкості водного екстракту зернового шроту (r=0,92) 
і «Числом падіння» (r=0,85). Із збільшенням вмісту білка кількість 
водорозчинних пентозанів знижується (r=-0,61). Зв’язок між вмістом 
крохмалю і пентозанів негативний (r=-0,12), а між пентозанами і 
активністю амілази невисокий (r=0,44).

Таким чином, вміст пентозанів, який визначає в’язкість водного 
екстракту зернового шроту, і «Число падіння» насіння озимого 
жита (Secale cereale L.) – важливі показники при селекції на якість 
(хлібопекарські, кормові і технічні цілі), особливо у посушливі 
роки, коли інформативність за іншими ознаками знижена. Вимоги 
сучасного ринку до селекції озимого жита – цільове призначення 
створюваних сортів, яке сьогодні повинно витісняти колишній 
сортовий універсалізм. Висока частка фенотипічної дисперсії ознак 
вказує на перспективу їх використання в селекції, ефективний добір 
необхідно проводити за результатами багаторічної оцінки генотипів в 
контрастних умовах вирощування. 

УДК 633.11:575:631.52
є.В. Заїка
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ЦІННІСТЬ ГЕНА LR34/YR18/SR57/PM38 
РАСОНЕСПЕЦИФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ХВОРОБ У 

СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ

Модель сучасного сорту пшениці м’якої включає в собі різні 
генетичні системи серед яких важливими є локуси стійкості проти 
найнебезпечніших хвороб: бурої іржі, борошнистої роси та септоріозу. 
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Однак створенню генотипів пшениці м’якої з ефективними генами 
стійкості має передувати правильна оцінка їх ефективності у 
конкретних агрокліматичних умовах. 

Метою дослідження була оцінка ефективності локуса помірної 
расонеспецифічної стійкості до іржастих хвороб Lr34/Yr18/Sr57/
Pm38 в умовах Північного Лісостепу (далі – Lr34). 

Дослідження проводили протягом 2012 – 2014 рр. у селекційній 
сівозміні ННЦ «Інститут землеробства НААН» в умовах ДПДГ 
«Чабани». Матеріалом досліджень були 35 сортів пшениці м’якої 
селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», у яких методом ПЛР 
ідентифіковано ген Lr34. Також вивчалися за стійкістю до хвороб 
гібриди F1, отриманні від прямих та зворотних схрещувань цих сортів.

 Для дослідження впливу алельного стану гена Lr34 на 
ураженість хворобами, сортозразки були поділені на три групи: 
перша група (1) – зі «стійким» алельним станом гена (умовно – 
Lr34+); друга група (Lr34+) об’єднала в собі генотипи гетерогенні за 
алелями локуса Lr34/Yr18/Sr57/Pm38 (Lr34+/–). І третя група (3) – це 
генотипи, у яких відсутній ген стійкості Lr34/Yr18/Sr57/Pm38 (Lr34–). 

За середньою ураженістю бурою листовою іржею групи сортів 
відрізнялися між собою. Генотипи з алельним станом гена Lr34/
Yr18/Sr57/Pm38, асоційованим зі стійкістю, менше вражалися бурою 
листковою іржею, ніж генотипи без «стійкого» алельного стану гена. 
Використовуючи ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена, виявлено 
помірний негативний кореляційний зв’язок (ρ=-0,4) між середньою 
за три роки ураженістю бурою іржею та алельним станом гена Lr34/
Yr18/Sr57/Pm38 на 95 % рівні достовірності. 

За середньою стійкістю до борошнистої роси групи сортів слабко 
відрізнялися. З використанням рангового коефіцієнта кореляції 
Спірмена виявлено помірний негативний зв’язок (ρ=-0,4) між 
середньою ураженістю борошнистою росою та наявністю алельного 
стану гена Lr34/Yr18/Sr57/Pm38, на 95 % рівні достовірності. 

Середня стійкість сортів до септоріозу по рокам у всіх трьох 
групах виявилася низькою (на рівні 5 балів), а ураженість 26–28 %. 
При цьому зв’язку між стійкістю до септоріозу і алельним станом гена 
Lr34/Yr18/Sr57/Pm38 не виявлено. 

За стійкістю проти бурої іржі та борошнистої роси відносно 
батьківських компонентів серед гібридів F1 було виявлено п’ять типів 
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успадкування: наддомінування, часткове домінування, проміжне 
успадкування, часткове від’ємне успадкування і гібридну депресію. 
За успадкуванням стійкості проти септоріозу гібриди F1 переважало 
здебільшого проміжне успадкування.

На основі отриманих даних виявлено помірний зв’язок між 
алельним станом локуса широкої расонеспецифічної стійкості до 
хвороб Lr34/Yr18/Sr57/Pm38 і ураженістю бурою листовою іржею та 
борошнистою росою в умовах Північного Лісостепу. Невисокий прояв 
стійкості проти хвороб у окремі роки досліджень є особливістю гена 
Lr34, на експресію якого впливають кліматичні умови. Успадкування 
стійкості проти бурої іржі у гібридів першого покоління було різним, 
з якого переважав тип наддомінування. Це вказує на правильність 
обраної стратегії залучення сортів-носіїв гена стійкості проти хвороб 
Lr34/Yr18/Sr57/Pm38 до селекційного процесу.

УДК 601.4:577.21:633.18:632.4
К.В. Бондаренко., Г.І. Сліщук, Н.Е. Волкова 
ІНСТИТУТ РИСУ НААН
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

БІОІНФОРМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНА PI-TA РИСУ 
ПОСІВНОГО (ORYZA SATIVA L.), АСОЦІЙОВАНИХ ЗІ 

СТІЙКІСТЮ ДО ПІРИКУЛЯРІОЗУ

Серед агрономічно важливих хвороб рису особливе значення 
має пірикуляріоз. Пірикуляріоз, за умови відсутності у рослинного 
організму стійкості в поєднанні з шкодочинними факторами, швидко 
призводить до повного ураження всіх частин рослини, що призводить 
до загибелі рослин, зрідження посівів зменшення кількості та 
якості зерна в колоску що є причиною недобору врожаю від  
20-50 % до 60-70 % під час епіфітотій. Чи не єдиним шляхом захисту 
врожаю є використання генотипів рослин стійких до пірикуляріозу. 
Враховуючи важливість створення стійких до пірикуляріозу сортів 
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рису, необхідно всебічно дослідити гени стійкості для подальшого 
створення функціональної маркерної системи для використання 
в селекційному процесі. Першим етапом такого дослідження є 
біоінформатичний аналіз, що і є метою нашої роботи.

Біоінформатичний аналіз гена Pi-ta
Аналіз даних вирівнювання 96 нуклеотидних послідовностей 

гена Pi-ta рису дозволяє встановити, що для цього гена характерними 
є однонуклеотидні заміни, інсерції та делеції. Розмір найбільшої 
InDel мутації складає 232 нуклеотиди, також є інсерції меншого 
розміру – 16, 12, 8, 6 та 3 п.н., їхня локація переважно в регіоні 
промотору, а також в екзонах. Цікаво, що для інтронів характерні 
лише однонуклеотидні заміни та невеликі InDel мутації розміром  
1-2 нуклеотиди.

Щодо характеру еволюції гена Pi-ta, для нього встановлено 
диверсифікуючий добір – кількість несинонімічних замін перевищує 
кількість синонімічних, нормалізоване значення співвідношення 
складає від 6,70 до 40,18. Диверсифікуючий добір та великий рівень 
поліморфізму екзонів взагалі характерний для генів, асоційованих 
зі стійкістю до хвороб, та свідчить про інтенсивний процес 
коеволюції патогена та рослини. Враховуючи те, що несинонімічні 
заміни частіше знаходяться в групах, що перемежуються довгими 
регіонами з переважною кількістю синонімічних замін або 
висококонсервативних, саме ці регіони (дистальна частина першого 
екзону) зазнає найбільшого пресингу диверсифікуючого добору, 
та саме цій регіон транскрипту протеїну можливо відповідає за 
«розпізнавання» патогена. Через це можна пояснити характер 
патерну нуклеотидних замін у цьому регіоні.

Кластеризація за методом UPGMA демонструє, що філо-
дендрограма відповідає таксономічним зв’язкам між видами 
рису. Зразки гена Pi-ta рису посівного кластеризуються з різними 
видами роду Oryza. Враховуючи, що дикорослі види рису є цінними 
джерелами (і донорами) генів стійкості та загальноприйнятий 
в селекційній практиці підхід віддаленої гібридизації, характер 
кластеризації можна пояснити, в першу чергу тим, що ці дикорослі 
види рису (особливо вид O. rufipogon) використовували саме для того, 
щоб передати їхні гени стійкості культурному рису.
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Як і очікували, для  еволюції гену стійкості рису до пірикуляріозу     
Pi-ta, характерний диверсифікуючий добір, що проявлялося у тому, 
що кількість несинонімічних замін в кодуючих послідовностях 
перевищує кількість синонімічних. Враховуючи, що для рослини 
та паразита характерна напружена коеволюція, а також велику 
швидкість адаптації та утворення нових рас патогена, цілком 
природно, що ці гени зазнають інтенсивного добору, спрямованого на 
диверсифікацію – тобто підвищення різноманіття з метою придбання 
стійкості до нових рас патогена. Цікавим є те, що, як виявилося 
за результатами аналізу, несинонімічні заміни мали схильність 
розташовуватися близько одна до одної, декуди утворюючи щось 
на кшталт кластерів, у той час як деякі кодуючи ділянки або були 
гіперконсервативними, або містили переважно синонімічні заміни. 

УДК 633.16:631.527:631.524.85 
є.А. Кузьменко, М.В. Федоренко
МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ 
ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА НААН УКРАЇНИ 

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ 
ЗА  ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Мета досліджень передбачала виділити колекційні зразки 
пшениці твердої ярої за елементами структури врожаю та потенційно 
високою урожайністю, для їх залучення в селекційні програми в 
якості вихідного матеріалу. Дослідження проводились упродовж 
2015 р. у лабораторії селекції пшениці ярої Миронівського інституту 
пшениці імені В.М. Ремесла НААН України. Матеріалом для 
досліджень слугували 104 колекційних зразки вітчизняної та 
зарубіжної селекції.

Погодні умови, що склалися у березні, сприяли отриманню 
дужних сходів пшениці ярої. Загалом, температурний режим квітня-
травня був відносно теплим, шо сприяло кущенню, трубкуванню 
та колосінню рослин пшениці ярої. За вегетаційний період випало 
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достатня кількість опадів, проте нерівномірний їх розподіл по місяцях 
призвів до значного вилягання посівів. ГТК становить – 1,5, що 
відповідає достатньому рівню зволоження,

За показником урожайності, колекційні зразки варіювали 
в межах від 69,2 г/м2 у зразка AVILLO 1 (МЕХ) до 698,6г/м2, – 
Гордеіформе – 13-07, середнє значення було в межах 429,1 г/
м2. Урожайність стандарту Харківська 27 становила 494,3г/м2. 
Згідно даних структурного аналізу, було встановлено, що із 104 
досліджуваних зразків 26 мали низьку врожайність (≤ 200г), 16 
зразків мали врожайність ≥ 300 г. Середньою врожайністю (> 400г) 
характеризувалась  найбільша кількість зразків - 36. Слід відзначити 
зразки, котрі мають вищу урожайність у порівнянні із стандартом 
Харківска 27: SV1/PLATA 16-5 PAP(MEX) – 510 г/м2, 211 ТІАМЕS 
(МЕХ) – 512,8 г/м2, РАGІLА 19.1Р(МЕХ) – 537,1 г/м2, ROMARINO 
2(МЕХ) – 557,1 г/м2, Воронежская 11(RUS) – 574,3 г/м2, SHAG 
8.2В-OYRC(МЕХ) – 592,8 г/м2, Аdamar 7(МЕХ) – 605,7 г/м2, LAS 
5 SILVER 2-34(МЕХ) – 615,7 г/м2, Гордеіформе 13-08(UKR) –  
634,3 г/м2, NDER 2 RASCON 22 – 1Y(МЕХ) – 671,4 г/м2, 
Гордеіформе 13-07(UKR) – 698,6 г/м2.

Дані структурного аналізу свідчать, що середнім колосом 
характеризувались 88 зразків, решта мали короткий колос. Вели-
кий колос (>6 см) мали такі зразки: CANDURA (САN) – 7,3 
см, VANRRIKSE3 (МЕХ) – 6,7 см Альдаринка (UKR) – 6,2 см, 
Гордеіформе 13-07 (UKR) – 6,2 см. Кількість колосків у колосі 
знаходилися в межах від 11,6 шт. у зразка РАGІLА 7 (МЕХ) до 17,0 
шт. – Ертол (KAZ). Значну кількість колосків (>15), мали зразки: 
MUSK DUKEN(МЕХ) – 15,5 см, Альдаринка (UKR) – 15,4 см, 
AVILLO 1(МЕХ) – 15,8 см. Кількість зерен з колоса варіювала від 28,8 
до 48,1 шт. Найбільшою озерненістю (>40 шт.) характеризувались 
колекційні зразки пшениці твердої ярої з Мексики: DUN/MUSK 1 – 
48,1 шт., ВІСНЕNА/LOTUS 5 – 45,2 шт., ВUTO//SСОТ/МЕХ11 – 
45,1 шт., 8SН(5)ВRСН/134*5-6-42,7 шт. За показником маси зерна з 
колоса (>2 г) були виділені зразки ВUTO//SСОТ/МЕХ11 (МЕХ) –  
2,6 г, CANDURA (САN) – 2,2 г, BICHENA/LOTUS 5 (МЕХ) – 2,1 г,  
маса 1000 зерен була в межах від 34,5 г у зразка MUSK 2 (МЕХ) 
до 57,6 г у зразка BUTO//SСОТ/МЕХ11 (МЕХ). Серед виділених 
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зразків високі показники (>50 г) мали зразки із Мексики: DUN/
MUSK 1 – 57,4 г, АКАК 14/АС089//RASCON 19-53,1 г, Korifla –  
52,6 г, 030M-Y-ОМ – 51,4 г та Канади: CANDURA – 56,3 г.

За комплексом господарсько – цінних ознак та потенційно 
високою продуктивністю слід відзначити такі зразки: CANDURA 
(САN), BUTO//SСОТ/МЕХ11 (МЕХ), ВІСНЕNА/LOTUS 5 (МЕХ), 
DUN/MUSK 1 (МЕХ), Альдаринка(UKR), Ертол (KAZ).

УДК 631:633.12
Г.О. Воловик, В.І. Троян
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

 
СОРТОВІ РЕСУРСИ ГРЕЧКИ ЇСТІВНОЇ 

(ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН)

Батьківщиною гречки вважають східну Азію, звідки вона 
поступово поширилася на територію Центральної Азії. До Київської 
Русі гречка потрапила в VII ст. через волзьких болгар. Наприкінці 
XIX – на початку XX ст. на території України найбільші посіви гречки 
(1383 тис. га) були зосереджені в Лісостепу та Поліссі.

Хімічний склад зерна характеризує гречану крупу як важливий 
продукт харчування з високими споживчими, смаковими та 
дієтичними властивостями. Важливе значення має гречка як 
медоносна культура, у фармакології для вироблення рутину; луска із 
зерна гречки є цінним калійним добривом. Гречка – культура пізніх 
строків посіву, тому її використовують для пересівання як озимих, 
так і ярих культур. Завдяки скоростиглості гречку вирощують у 
післяукісних та післяжнивних посівах, а також на зелене добриво. 

Проте, не дивлячись на господарську цінність гречки та її 
важливість на вітчизняному продовольчому ринку, дані Державної 
служби статистики України свідчать про суттєві скорочення посівних 
площ гречки за останні 5 років, а у 2014 році цей показник був 
найнижчим за останні 25 років (137,3 тис. га). Це негативно вплинуло 
на вартість гречаної крупи, яка піднялася до рекордно високого рівня 
у 2015 – початку 2016 року.
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Досліджуючи історію формування сортових ресурсів гречки в 
Україні, нами встановлено, що з метою реєстрації подано в загальній 
кількості 160 сортів (дані з 1930 року), найбільша кількість сортів 
гречки за цей період подана Подільським державним аграрно-
технічним університетом (24 сорти), Республіканським унітарним 
підприємством «Науково-практичний центр Національної 
академії наук Білорусі по землеробству» (16 сортів), по 12 сортів 
Всеросійським науково-дослідним інститутом зернобобових і 
круп’яних культур та Національним науковим центром «Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук України, 
Сумським інститутом агропромислового виробництва (9 сортів). 
Загальна кількість сортів української селекції за вказаний період 
становить 83, в тому числі 12 сортів, створених науковими 
установами недержавної форми власності. Значна кількість сортів 
подавалась науковими установами: Російської Федерації (54), 
Республіки Білорусь (16), Башкирської республіки (4). Також 
відмічено 8 сортів, що відносяться до категорії загальновідомих 
(відомості про заявника та авторів сортів відсутні), в основному це 
місцеві білоруські, бурятські та російські сорти. Після проголошення 
незалежності України ареал сортового походження гречки їстівної 
суттєво обмежується і сорти української селекції становлять 93 % від 
загальної кількості заявок.

Аналізуючи динаміку подання заявок на сорти гречки з метою 
включення до Реєстру сортів України встановлено, що найбільшу 
їх кількість подано за період з 1980 по 1990 роки (41 сорт), з 1991–
2000 – 27 сортів, 2001–2010 – 28 сортів. За останні 6 років подано  
9 заявок, із них 3 сорти у 2016 році. Сучасні сортові ресурси 
гречки, що вирощуються в Україні, представлено 26 сортами, що 
включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні. За кількістю сортів гречка займає друге місце 
в групі круп’яних культур після проса. Сорти української селекції  
становлять 92,3 %. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що найбільшими 
селекційними центрами зі створення сортів гречки їстівної в 
Україні є Подільський державний аграрно-технічний університет, 
Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», 
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Сумський інститут агропромислового виробництва УААН. Дані 
про державну реєстрацію сортів свідчать про те, що сортооновлення 
гречки їстівної відбувається низькими темпами: більша частка сортів 
(58 %) підтримується в Реєстрі сортів рослин України понад 10 років. 
Середньорічний показник кількості поданих заявок на сорти гречки 
їстівної за період  з 2010 року становить 2,3 сорти. 

УДК 633.282:631.559:620.952
С.В. Перець, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ВПЛИВ СТРОКІВ, МАСИ РИЗОМІВ ТА ГЛИБИНИ ЇХ 
САДІННЯ НА РІСТ ТА ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ МІСКАНТУСА 

ГІГАНТСЬКОГО

Енергетична незалежність України є одним із найважливіших і 
невідкладних питань, вирішення якого тісно пов’язано з економічною 
та політичною безпекою. Для цього є важливим створення  власних 
відновлювальних джерел енергії на основі вирощування рослинної 
біоенергетичної сировини на вилучених з інтенсивного обробітку 
землях.

До таких земель відносяться  осушені торфові ґрунти. Вони 
оптимально підходять для вирощування енергетичних культур, 
оскільки добре забезпечені вологою та азотом, що дозволяє 
накопичувати рослинами досить потужну біомасу при помірному 
внесенні добрив. Одною з найпродуктивніших трав’янистих 
багаторічних рослин є міскантус гігантський (Miscanthus sinensis 
giganteus ). Він потребує незначних витрат на вирощування, 
мінімально втрачає суху речовину наприкінці вегетації, стійкий до 
вилягання, а отриману масу можна відразу доправляти на спалювання 
або на виготовлення паливних гранул, пелет чи брикетів.

Попередні  дослідження на Панфильській дослідній станції ННЦ 
Інституту землеробства показали, що серед багаторічних культур, 
так званої енергетичної групи, де вивчались і порівнювались більше  



79

20-ти культур, Miscanthus sinensis giganteus в середньому за 5-ть років 
досліджень дає найвищий урожай біомаси  26,6 т сухої речовини.

Розробка і впровадження в виробництво даної технології 
відкриє  шлях до освоєння і впровадження нових нетрадиційних 
відновлювальних джерел палива, а також внесе відповідний вклад у 
поліпшення екологічної ситуації на торфових ґрунтах.

Дослід закладено в 2015-2016 рр. в заплаві річки Супій  на 
ділянці  №4 меліоративної системи  Панфильської дослідної станції. 
Ґрунти дослідної ділянки глибокі карбонатні торфовища з вмістом 
валового  азоту  – 1,2% , фосфору 0,7-0,92%, калію – 0,12%, кальцію – 
20 – 26%, зольність  30 – 40%, рH водний – 7,0-7,5.

Обробіток ґрунту на досліді включав - фрезування , оранку, 
дискування до і після посадкове прикочування. Схема досліду 
–  0,7-0,7 ( 20 тис. шт. га), включає три варіанти глибини садіння: 
(4-6 см; 6-8 см; 10-12 см), та три варіанти ваги ризомів (20-30 гр;  
30-50 гр; 50-70 гр). Ділені кореневища  (ризоми) ,  які  готувалися  для  
розмноження   мали  не менше 3 – 4 бруньки.

Динаміка появи сходів міскантусу визначалась шляхом що-
денного підрахунку кількості схожих рослин. Динаміку наростання 
маси ризомів  (кореневищ) визначали методом пробних копок на 
початку червня та жовтня місяців.

Дослідженнями встановлено, що польова схожість ризомів 
залежала від строків садіння, глибини загортання  та їх маси.  Так, 
пізньо-осіннє садіння міскантусу в 2015 р. після перезимівлі  
забезпечило польову схожість в межах – 85,4%. Весняне садіння 
міскантусу в 2016 р. забезпечило схожість ризомів близько до осінньої 
82,8%. Це пояснюється тим, що при пізній-осінній посадці міскантусу 
початок  вегетації рослин  весною наступного року починається 
дещо раніше і триває в середньому на 8-12 днів довше, порівняно з 
весняною посадкою.

Потрібно відзначити, що кількість пагонів знаходиться в прямій 
залежності від маси ризомів. За маси ризомів 20-30 г. найбільша 
кількість пагонів у кущі в середньому становить 7,8 шт., а за маси   
50-70 г – 13,9 шт. 

Одним із важливих факторів, який  впливає на врожайність 
міскантусу,  є маса ризомів,  збільшення якої призводить до зростання 
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врожайності рослин. Так, за маси ризомів 20-30 г урожайність сухої  
надземної маси міскантусу становила в середньому в перший рік 
вегетації 2,3 т/га, а за маси 50-70 г – 3,3 т/га.

Глибина загортання ризомів на 4-6 см, у поточному році 
виявилась ефективнішою порівняно з глибиною на 10-12 см, оскільки 
весною 2016 року не зафіксовано пізньо-весняних заморозків і сходи 
за глибини садіння 4-6 см з’явилися на 6-8 днів раніше. З іншого боку, 
як показали попередні дослідження 2014 року, зниження температури 
до –5-7°С у 2 і 3 декадах квітня зменшувало приживлюваність і 
приріст рослин за мілкої посадки. Ефективнішим в цьому випадку 
було садіння на глибину 10-12 см. 

В перший рік вегетації рослини міскантусу формують спочатку 
більшу  підземну масу, а потім надземну, тому врожайність у цей рік 
низька.

Таким чином, дослідження вирощування міскантуса гігантського 
в умовах осушених органогенних ґрунтах Лісостепу України, крім 
отримання сировини твердого біопалива та збільшення робочих місць 
на селі, забезпечить значне покращення ефективності використання 
земельних ресурсів гумідної зони, зменшить деградаційні процеси 
осушуваних ґрунтів, забруднення ґрунтових і річкових вод. 

УДК  631.16:338.43
Н.А. Андрієнко, аспірантка
ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН”

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИєМСТВ

Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств, 
як одна з форм інвестиційної діяльності, відбувається з метою 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, 
що охоплює випуск і поширення принципово нових видів техніки і 
технології; прогресивні сільськогосподарські зрушення; реалізацію 
довготермінових науково-технічних програм з великими термінами 
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окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для 
запровадження та якісних змін у стані продуктивних сил.      

Інноваційний процес охоплює підготовку, обґрунтування, 
освоєння та контроль за впровадженням інвестицій у нововведення.

Головні особливості інноваційного процесу: циклічність, 
поетапна реалізація нововведень та винятково високий ступінь 
ризику, пов’язаний з низькою вірогідністю успішного втілення нової 
ідеї в новому виді продукції. 

Основними суб’єктами інноваційної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств є підприємці, які виступають потенційними 
інвесторами на початковому етапі інноваційного циклу. Впро-
вадженням інновацій можуть займатись лише стабільні й великі 
сільськогосподарські підприємства. Їх головні пріоритети – це 
виведення нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур, 
та нових тварин, сучасні системи обробітку грунту, вдосконалення 
племінних якостей тварин і впровадження інноваційного обладнання, 
що впливає на підвищення ефективності використання ресурсного 
потенціалу в грошовому виразі.

У світовій практиці переважна частина інновацій фінансується 
за рахунок зовнішніх джерел, зокрема венчурних інвестицій, 
а інноваційна діяльність вітчизняних сільськогосподарських 
товаровиробників на 80-90% фінансується за рахунок власних 
фінансових коштів [1, с. 36], що є наслідком дефіциту наявних 
фінансових ресурсів. Тому необхідно розвивати фінансову складову 
інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом 
підвищення доходності сільськогосподарського виробництва, за 
рахунок якої формуються власні фінансові ресурси. Крім того, 
важливо створити умови для покращення доступу до зовнішніх 
джерел фінансування.  

Для вітчизняної економіки саме розвиток інноваційної діяльності 
в сільському господарстві надасть сили, що буде спроможна 
забезпечити економічну незалежність України і подолати відставання 
від економічно розвинених держав; прискорити хід ринкової 
трансформації економіки; виявити і реалізувати свої потенційні 
переваги на світовому ринку. Цією силою необхідно цілеспрямовано 
й ефективно управляти, не покладаючи на дію тільки ринкових 
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регуляторів. Але важливо в країні проводити ефективну державну 
науково-технічну політику, завдання якої – створення та розгортання 
національної інноваційної системи. Вона має охоплювати правове 
регулювання наукової діяльності, заходи з підвищення інноваційної 
активності, створення прогресивних методів оцінки результатів 
впровадження інноваційних проектів у виробництво, розробку 
економічних і фінансових інструментів державної підтримки 
інновацій, активізацію фондового ринку, формування та розвиток 
інфраструктури підтримки інноваційного бізнесу.

Література
1.  Гончарова М.Л. Фінансування інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств / М.Л. Гончарова, О.А. Розкошна // Фінанси 
України: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції 
(19-20 травня 2010р.): в 7 т. – 2010. – Т.5. – С.35-37.

УДК 332.24
С. В. Лойко, аспірантка 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ 
ЕКОНОМІКИ»

АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Основою формування земельних відносин є власність на землю, 
яка відображає суспільні відносини з приводу привласнення засобів 
виробництва і предметів праці.

На початку 90-х років минулого століття в Україні започатковано 
земельну реформу, наслідком якої стала ліквідація державної 
монополії на землю. Важливим і відчутним результатом земельних 
перетворень стало затвердження, крім державної, також комунальної 
та приватної форм власності. У результаті утворилися нові суб’єкти 
права власності з відповідними їм правомочностями. 

Земельна власність – результат присвоєння особою чи 
колективом земельної ділянки. Вона виражає виробничі відносини 
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між людьми щодо земель як природної умови виробництва і 
головного засобу виробництва у сільському господарстві. Право 
власності на землю є врегульоване нормами земельного права 
володіння, користування і розпорядження земельними ділянками 
з додержанням правових вимог щодо цільового і раціонального 
використання землі, землеустрою, земельного кадастру, екологічної 
безпеки, обмежень та обтяжень. Права власності на землю 
включає в себе тріаду правомочностей: володіння, користування та 
розпорядження землею.

Право володіння – це заснована на законі можливість 
фактичного утримання земельної ділянки чи певної частини 
земельного фонду України. Право користування – визначена законом 
можливість господарської й іншої експлуатації земель, вилучення 
її корисних властивостей для задоволення потреб, здобуття права 
власності на продукцію, отриману внаслідок експлуатації земельної 
ділянки. Право розпорядження є правомочністю власника, за якою 
він визначає правову долю речі, тобто можливість відчужувати 
її усіма дозволеними способами. Продавати, дарувати або іншим 
шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, 
заставу, спадщину або використовувати самостійно за цільовим 
призначенням.

Суб’єктами права власності на землі можуть бути: власник, 
орендар, емфітевт, землекористувач, концесіонер, сервітуарій.

Користування здійснюється у різноманітних формах і способах, 
а саме: передача в постійне користування, оренда, емфітевзис, 
право земельного сервітуту, суборенда землі, земельного сервітуту, 
суперфіцій та концесія. Право постійного користування земельною 
ділянкою може виникати стосовно будь-яких земельних ділянок 
державної та комунальної власності, за винятком приватних 
підприємств які змінили форму власності але не переоформили 
право постійного користування. Нині орендні відносини займають 
домінуючу позицію у сільському господарстві – вони створюють 
умови для формування великих приватних агропідприємств. 
Господарська діяльність на орендованих землях у загальному 
землекористуванні перевищує 92%. 

Законом України «Про власність» (втратив чинність), було 
визначено три форми власності: приватну, колективну та державну. 
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Згідно нової редакції Земельного кодексу, прийнятої у 2002 році 
зазначається, що право власності на землі в Україні виражається у 
приватній, комунальній та державній формах. 

Згідно даних Державного земельного кадастру у приватній 
власності нині перебуває 74,8% сільськогосподарських угідь, 
державній – 25,1, комунальній – 0,1%, колективній – 0,04%.

Слід підкреслити, що колективна форма власності зали-
шається законодавчо неврегульована, яка виникла унаслідок 
земельної реформи шляхом масової передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у власність юридичних осіб. 
Згодом (2000 р.), під впливом реформування аграрного сектора 
економіки більшість підприємств – суб’єктів права колективної 
власності шляхом реорганізації припинили своє існування, проте 
залишилась невелика кількість підприємств, які не здійснили 
переоформлення. 

УДК 332.3
О. С. Крамарьов, аспірант
М. Я. Дем’яненко
ННЦ  ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ НААН УКРАЇНИ

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Зміна умов ведення сільськогосподарського виробництва, 
пов’язана із переходом до ринкової економіки, вимагає трансформації 
системи державного регулювання родючістю ґрунтів, яка повинна 
включати комплекс взаємопов’язаних правових, організаційно-
господарських та економічних заходів, спрямованих на підвищення 
рівня родючості ґрунтів у країні. Досягнення необхідних  ре-
зультатів господарювання на землі у сфері аграрного виробництва 
безпосередньо залежить від способів стимулювання ефективного 
використання і охорони земель, що забезпечується шляхом 
різноманітних форм спонукання до більш продуктивної праці.
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 На сьогодні метою економічного стимулювання ефективного 
використання та охорони земель повинно бути збільшення 
виробництва сільськогосподарської продукції, частина якої стає 
повною власністю виробників.

Тому  це зумовлює формувати принципово нові концептуальні 
засади  охорони родючості ґрунтів, котрі повинні знаходити  
відображення в законодавстві та фінансово-економічних механізмах 
котрі б стимулювали землекористувачів дбайливо ставитьсь до 
національного багатства — земельних ресурсів нашої держави.

У земельному праві плата за землю розглядається як обов’язок 
власників землі та землекористувачів, метод регулювання 
земельних відносин з боку органів державної влади та місцевого 
самоврядування, основне джерело надходжень до державного 
бюджету і місцевого бюджетів з метою централізації коштів для 
фінансування програм і проектів щодо поліпшення якісного стану 
продуктивних земель та їх охорони від негативного антропогенного 
впливу [5]. 

На сьогоднішній день, є два впливових інструмента  на родючість 
ґрунтів – це орендна плата та податок. Проте  при  сучасному  їх 
впроваджені жоден не дає той результат, який потрібно, а тому  стає 
необхідність їх модернізації та зміни під сучасні реалії.

Механізм економічного стимулювання за збереження і 
підвищення родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь 
базується на принципах методики грошової оцінки земель, котра 
затверджена   Постановою Кабінету Міністрів від 23 березня 1995 p. 
№ 213  та  керівного нормативного документу — еколого-агрохімічна 
паспортизація полів і земельних ділянок. 

Ефективне використання земельних ресурсів неможливо 
без достовірної інформації про якісний стан ґрунтів, рівня їх 
забруднення. Тому необхідно вирішити, які будуть визначені 
основні напрями підвищення ефективності використання земельних 
ресурсів, який оптимальний варіант структури посівних площ, 
системи обробітку ґрунту, системи живлення і захисту рослин. При 
розробці систем удобрення важливо визначити оптимальні норми і 
співвідношення поживних елементів для сільськогосподарських 
культур. [3]
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Умовою економічного стимулювання є покращання всіх 
показників родючості ґрунтів або їх стабілізація, приведених в 
агрохімічному паспорті земельної ділянки і, відповідно, загальної 
агрохімічної оцінки у балах  в порівнянні з оцінкою на час одержання 
цієї земельної ділянки у власність користування або попереднього 
агрохімічного обстеження. Шкала диференціальних розмірів 
економічного стимулювання за підвищення бальної оцінки землі  
встановлює відсоток економічного стимулювання всередині кожного 
інтервал диференційовано за 1 бал, а сам розмір економічного 
стимулювань нараховується наростаючим підсумком.

Визначення амортизаційних відрахувань земельних ресурсів 
повинно базуватись на відповідній методиці, при створенні 
якої в основу вартісної оцінки землі слід покласти затратний 
(енергетичний) підхід. Це дає можливість забезпечити відтворення 
земельних ресурсів та перетворити їх в основний засіб виробництва. 

Таким чином, актуальним нині є дослідження сутності 
ефективного використання земель у сільському господарстві. 
Проведені нами дослідження дають змогу сформулювати визначення: 
ефективність використання земель у сільському господарстві – це 
економічний результат складна соціально-економічна категорія, 
пов’язана з господарським використанням земель, з урахуванням їх 
просторового положення,  котра  б задовольняла потреби суспільства 
від землі і забезпечувала відновлення родючості ґрунтів.

У ефективному використанні землі зацікавлений не лише її 
власник чи землекористувач, а й усе суспільство. Отже, одним з 
дієвих чинників, який може вплинути на формування оптимальної 
системи землекористування, збереження та підвищення рівня ро-
дючості землі, повинно стати посилення регулятивного впливу 
держави у питанні використання земель сільськогосподарського 
призначення. Для вирішення проблеми з ефективного використанням 
земель сільськогосподарського призначення потрібен державний 
контролюючий орган, що проводить моніторинг неефективно 
використовуваних земель, що ведуть до втрати родючості і деградації 
ґрунтів [2]. 

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів 
передбачає досягнення економічно-доцільного й екологічно-
безпечного рівня віддачі від одиниці цих ресурсів, дотримання 
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збалансованості та необхідного рівня вмісту поживних речовин 
у ґрунті, запобігання різним видам ерозії, запровадження 
енергоощадних та екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту 
і вирощування сільськогосподарських культур, науково обґрунтоване 
проведення меліоративних заходів [1].

В цілому, можна зробити висновок, що для ефективного 
використання сільськогосподарських земель, українським аграріям 
необхідно дотримуватися комплексу елементів технологій виро-
щування сільськогосподарських культур, спрямованих на підви-
щення родючості грунту та отримання високих врожаїв. Також, 
організація ефективного використання земельних ресурсів у 
сільському господарстві потребує застосування стратегічного 
управління. Стратегія ефективного землекористування ґрунтується 
на тому, що кожен суб’єкт господарювання має орієнтуватись у 
своїй діяльності на дбайливе господарське використання обмежених 
земельних ресурсів шляхом дотримання таких елементів, як 
внутрішньогосподарський землеустрій, цільове використання землі 
відповідно до її господарського призначення, охорона земель та 
забезпечення екологічної збалансованості землекористування.
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УДК 338.43:633.11
З.О. Відомська
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 

ПШЕНИЦІ

Нині посилилася гострота світової проблеми продовольчого 
забезпечення. Сотні мільйонів людей на планеті голодують.  
У вирішення цієї проблеми найважливіше значення має збільшення 
виробництва зерна пшениці, яке в Україні має значні перспективи. 
Основними умовами нарощування обсягів національного ви-
робництва пшениці є його економічна ефективність та конкуренто-
спроможність національних виробників на світових ринках. 

Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від 
застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних 
її вкладень на одиницю корисного ефекту. Сільське господарство, 
зокрема виробництво зерна пшениці мають свої відмінності. Так, у 
сукупності факторів досягнення високоефективного господарювання 
особливе місце відводиться землі – головному засобу виробництва. 
Тому оцінка корисного ефекту в сільськогосподарському виробництві 
та виробництво зерна пшениці завжди слід співвідносити до 
земельної площі.

Для досягнення максимального збільшення виробництва 
окремих видів сільськогосподарської продукції потрібно визначити 
раціональні нормативи витрат відповідних виробничих ресурсів, 
необхідні витрати на підвищення якості і одержання екологічно 
чистої продукції, а також охорону навколишнього середовища. 
Відповідно, економічну ефективність сільськогосподарського 
виробництва слід вивчати з урахуванням вимог економічних законів, 
які його регулюють, і виробничими відносинами, які охоплюють 
різноманітні форми власності та господарювання.

Розвиток ефективного виробництва зерна пшениці нині,  
а також надалі, буде здійснюється лише на основі впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, зокрема використання нових 
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систем машин, високопродуктивних культур, мінеральних добрив, 
гербіцидів тощо. Особливе значення також має хімізація сільського 
господарства, що є важливою умовою впровадження інтенсивних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Необхідність визначення ефективності зернового виробництва 
об’єктивно випливає з можливості досягти при визначеному 
напрямку науково-технічного прогресу, суттєвої економії засобів 
і праці. Це особливо важливо в умовах обмеженого розміру 
ресурсів, так як, чим ефективніше в масштабах країни будуть 
використовуватись наявні ресурси, тим ширше будуть задоволені 
його потреби в різних видах продукції.

Одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності 
виробництво зерна пшениці є його інтенсифікація на основі 
постійного удосконалення господарського механізму, який 
формується на суттєво новій ринковій мотивації до праці.

В ринкових умовах ефективність виробництва зерна пшениці 
визначає його конкурентоспроможність, як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, тобто здатність до розширеного відтворення, 
зростання обсягів виробництва, збільшення кількості робочих місць, 
підвищення заробітної плати працівників тощо. Тому ефективність –  
це соціально-економічна проблема, позитивне вирішення якої 
зумовлює суттєво вплине на розвиток продуктивних сил і стан 
суспільства.

Основним напрямком подальшого зростання виробництво зерна 
пшениці є його інтенсифікація, основними напрямами якої є внесення 
у ґрунт оптимальної кількості органічних, мінеральних добрив, 
розширення посівів високоврожайних сортів і гібридів, впровадження 
комплексної механізації, інтенсивних та індустріальних технологій, 
застосування прогресивних форм організації та оплати праці з 
урахуванням кінцевого результату.
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