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Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НААНУ

ҐРУНТОЗАХИСНА КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНА СИСТЕМА
ЗЕМЛЕРОБСТВА

Перед агропромисловим комплексом України, який як ві-
домо має високий агробіоресурсний потенціал, ставиться за-
вдання забезпечити не тільки національну продовольчу без-
пеку, але й стати одним з провідних постачальників високо-
якісного продовольства у світі. Досягти цієї мети можливо
лише за умови охорони та відтворення родючості ґрунтів. На-
самперед необхідно вирішити проблему захисту ґрунтів від
водної і вітрової ерозії, які є найнебезпечнішими чинниками
зниження їх родючості, погіршення екологічного стану агро-
ландшафтів та зниження продуктивності агроекосистем.

Призупинення, на протязі останніх 20 років, загальнодер-
жавних, обласних і районних програм захисту ґрунтів від еро-
зії, порушення протиерозійної організації території, паювання
земель без еколого-ландшафтного обґрунтування, недотри-
мання науково-обґрунтованих сівозмін та технологій обробіт-
ку, призвели до інтенсифікації ерозійної деградації ґрунтів на
величезній площі (майже 16 млн. га). Катастрофічно збільшу-
ється ступінь еродованості ґрунтів в Степовій зоні, де активно
діє як водна ерозія, так і дефляція. Водночас не розроблено
механізмів контролю розвитку цього негативного явища, еко-
номічного стимулювання застосування протиерозійних захо-
дів та відповідних санкцій за порушення законодавства з охо-
рони ґрунтів. Розроблена в Україні в 90-х роках минулого сто-
ліття ґрунтозахисна контурно-меліоративна система земле-
робства, яка при виробничому випробуванні показала високу
ґрунтозахисну, економічну і екологічну ефективність, не реа-
лізована на практиці.

Необхідно визнати, що вирішення питання захисту ґрунтів
від ерозії є надзвичайно актуальним і дуже складним для ви-
конання. Але без його вирішення не реальним видається до-
сягнення мети та завдань з різкого нарощування обсягів ви-
робництва зерна, технічних та енергетичних культур, яке пла-
нується державою на ближню перспективу. Отже, сталий роз-
виток сільськогосподарських територій, підвищення конкурен-
тоздатності аграрного виробництва і навіть якість продукції
залежать від вирішення проблеми деградації ґрунтів, в т.ч.
шляхом запровадження консолідованих системних заходів у
вигляді ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи зем-
леробства. Її основою є диференційоване використання ор-
них земель з урахуванням рельєфу шляхом їх поділу на три
еколого-технологічні групи (ЕТГ).

До І ЕТГ відносяться землі з повнопрофільними і слабо-
еродованими ґрунтами, розташованих на рівнинах і схилах до
3 градусів, характер рельєфу і якісний стан яких дозволяє ви-
рощувати всі культури, включаючи і просапні.

До ІІ ЕТГ відносяться землі розміщенні на схилах 3-5 гра-
дусів в комплексі з слабо- і середньозмитими ґрунтами. Тут,
запроваджуються ґрунтозахисні зерно-трав’яні і трав’яно-
зернові сівозміни, що мають високу ґрунтозахисну здатність.
Відтворення родючості ґрунтів досягається за рахунок наси-
чення сівозмін багаторічними травами (до 50 і більше відсот-
ків), запровадження ґрунтозахисних технологій обробітку ґру-
нту та застосування підтримуючих доз добрив.

До земель ІІІ ЕТГ відносяться схили крутизною понад 5
градусів, з середньо- та сильноеродованими ґрунтами. Їх ви-
водять з обробітку і із складу орних земель на постійно з на-
ступним залуженням або залісненням.
КОНТУРНО -СМУГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІ Ї
Основою контурної організації території є розмежування

земельних угідь в залежності від ерозійної небезпеки. Лінійні
рубежі контурно-смугової організації території розміщуються в
напрямі наближеному до горизонталей місцевості. Загальний
напрям обробітку і посіву здійснюється в напрямі горизонта-
лей і залежить від форми та крутості схилів. Контурні рубежі
фіксуються на місцевості різними засобами постійного упоря-
дкування території (валами різних типів, лісосмугами, буфер-
ними смугами із багаторічних трав). При цьому враховується

існуюча гідрографічна мережа, яка в основному виконує фун-
кції водотоків по безпечному скиданню надлишку талих і зли-
вових вод (залужені улоговини, днища балок, річки, ставки,
водоймища, озера). Така організація території є одним з най-
важливіших протиерозійних заходів постійної дії, яка знижує
інтенсивність ерозійних процесів до 50%.

ЗАХИСНА РОЛЬ РОСЛИННОСТ І
В природі рослини виконують основну роль у захисті ґру-

нту від водної і вітрової ерозії. Покритий природною
трав’яною та деревно-чагарниковою рослинністю ґрунтовий
покрив мінімально зазнає руйнівної шкоди крапель дощу,
змиву ґрунту поверхневими водами та дії вітру, а розгалуже-
на її коренева система підвищує його протиерозійну стійкість.

Ґрунтозахисна контурно-меліоративні система землеробс-
тва передбачає максимальне використання захисної ролі ро-
слинності на протязі року:
 в сівозмінах, в залежності від природних умов (рельєфу міс-
цевості, кількості і характеру опадів, напрямку і швидкості віт-
рів), що сприяють розвитку ерозійних процесів, передбачається
насичення сівозмін культурами з високою протиерозійною стій-
кістю;
 на парових площах, в залежності від зональних природно-
кліматичних умов, використовуються сидеральні пари замість
чорних;
 на чорних парах застосовуються буферні смуги із багаторіч-
них трав і куліс із високостебельних культур, смугове розмі-
щення парів і просапних культур з культурами високої захисної
здатності;
 на площах відкритих від рослинності після збирання врожаю
до посіву і розвитку наступної культури застосовуються пожни-
вні, післяукісні і проміжні посіви культур;
 важливе значення має захисна рослинність полезахисних лі-
сових смуг та інших захисних лісових насаджень.

СТРУКТУРА ПОС ІВНИХ ПЛОЩ І СІВОЗМ ІНИ
Проектування сівозміни при контурно-меліоративній сис-

темі землеробства базується на принципах підвищення їх
ґрунтозахисної ролі, дотримання повернення культур на по-
переднє місце вирощування з урахуванням їх протиерозійної
здатності та розміщення по оптимальних попередниках. Зага-
льним принципом формування системи сівозмін є спромож-
ність їх створювати оптимальний фітосанітарний стан, забез-
печити високу урожайність культур, попереджувати ерозійні
процеси, ефективно використовувати вологу, відновлювати
родючість ґрунту, зокрема підтримувати бездефіцитний ба-
ланс гумусу.

Інтенсивні сівозміни проектуються на І ЕТГ, тобто на пов-
нопрофільних високородючих ґрунтах, плато і схилових діля-
нках до 3 градусів. При необхідності підвищення ґрунтозахис-
ної ефективності польових сівозмін, особливо на полях за-
йнятих парами і просапними культурами, використовується
смугове розміщення парів і просапних культур з культурами
високої ґрунтозахисної здатності або розміщення на них вузь-
ких (в 2-3 проходи посівного агрегату) буферних смуг із бага-
торічних трав. Для підтримання, як мінімум, бездефіцитного
балансу гумусу в цих сівозмінах використовуються всі резер-
ви органічних добрив, в тому числі відходи рослинництва,
гній, компости, сидерати. При неможливості забезпечити без-
дефіцитний баланс гумусу при зазначених умовах, змінюєть-
ся набір культур в сівозміні в напрямі зменшення питомої ваги
просапних і збільшення зернових колосових, бобових культур
та багаторічних трав. Ефективним біотехнологічним засобом
захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії в полях сівозмін є
проміжні, післяжнивні і післяукісні посіви.

На території ІІ ЕТГ земель з слабо- і середньоеродовани-
ми ґрунтами розміщуються зерно-трав’яні сівозміни з наси-
ченням багаторічними травами до 40-60% та культурами су-
цільного посіву – однорічними травами, зерновими колосови-
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ми. Землеробство на цих землях базується на біологічних
принципах, а відтворення гумусу здійснюється за рахунок ба-
гаторічних трав та рослинних решток.
СМУГОВЕ РОЗМ ІЩЕННЯ КУЛЬТУР І АГРОФОНІВ
Смугове розміщення агрофонів – це розміщення в полях

сівозмін в міжряддях садів культур з низькою спроможністю
захисту ґрунтів в чергуванні із культурами високої захисної
здатності. З метою захисту ґрунтів від водної і вітрової ерозії,
суховіїв цей прийом застосовується на схилах протяжністю
понад 150-200 м і крутизною більше 2-30 впоперек схилу або
контурно. Протидефляційні смуги розміщуються перпендику-
лярно до пануючих вітрів.

Ширина смуг корегується з урахуванням крутизни схилу,
агрофону, особливостей ґрунту і кратності проходу посівних
агрегатів. На схилах до 30 в розрізі агрофонів ширина смуг, як
правило, становить 60-70 м.

БУФЕРНІ СМУГИ ІЗ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
Буферні смуги в полях сівозмін, кварталах садів створю-

ються шляхом залуження багаторічними травами вузьких
смуг, розташованих контурно вздовж напрямку горизонталей.
Між буферними смугами розміщують основну культуру, яка
передбачена в сівозміні на даному полі, кварталах садів. Та-
кий прийом дозволяє суттєво знизити швидкість потоку води і
частково затримати твердий стік, що зменшує втрати дрібно-
зему від ерозії.

Ширина буферних смуг на схилах до 30 з суглинковими
ґрунтами повинна бути не меншою 11-12 м, а на супіщаних
ґрунтах – 14-16 м. Їх ширина може корегуватись шириною за-
хвату (від 1-2 до 3-4 проходів) посівного агрегату. Не можна
проводити будь-які роботи на буферних смугах, окрім зни-
щення бур’янів, а також необхідно слідкувати щоб не завдати
шкоди корисним ентомофагам та птахам.
ВІДТВОРЕННЯ ГУМУСНОГО СТАНУ ЕРОДОВАНИХ

ҐРУНТ ІВ
Важливо чітко розмежовувати втрати гумусу внаслідок

ерозії та його мінералізації. В середньому по Україні внаслі-
док ерозії втрачається гумусу щорічно 0,5-0,6 тонн з гектару.
В цих умовах основний шлях до покращення гумусового стану
ґрунтів є зменшення інтенсивності ерозійних втрат гумусу.

Регулювання балансу органічної речовини в агроекосис-
темах здійснюється таким чином:

1. На землях І ЕТГ в інтенсивних польових сівозмінах з ви-
соким насиченням просапними культурами дефіцит гумусу
повинен поповнюватися за рахунок органічних добрив, в т.ч.
гною, нетоварної частини урожаю, соломи, сидератів, біомаси
проміжних культур або збільшення питомої ваги в сівозмінах
багаторічних трав.

2. На землях ІІ ЕТГ в ґрунтозахисних кормових і зерно-
трав’яних сівозмінах, насичених на 40-50% і більше багаторі-
чними травами і культурами суцільного сіву, бездефіцитний і
позитивний баланс гумусу в основному досягається за раху-
нок біологічних особливостей цих культур і використання як
органічних добрив нетоварної частини урожаю, що також під-
вищує протиерозійну стійкість агрофонів.

Визначення балансу поживних речовин в сівозмінах до-
зволяє виявити потребу в добривах та скорегувати динамічну
систему удобрення виходячи з конкретних умов вмісту пожи-
вних речовин в ґрунті і запланованої урожайності. Таким чи-
ном, на схилових землях ІІ ЕТГ проектується ведення рос-
линництва переважно на біологічних принципах. Оптимізація
балансу поживних речовин в значній мірі досягається за ра-
хунок використанням біотехнологічних засобів. В ґрунтозахи-
сних зернотрав’яних сівозмінах, насичених багаторічними і
однорічними травами і культурами суцільного посіву, відчужу-
ваний з урожаєм азот компенсується за рахунок його біологі-
чної фіксації бобовими рослинами. Внаслідок цього відповід-
но зменшується обсяг використання азотних мінеральних до-
брив, знижується небезпека забруднення екосистеми продук-
тами ерозії та азотними сполуками.

Відновлення родючості ґрунтів ІІІ ЕТГ в процесі виведення
їх із складу орних земель при поступовому залуженні чи залі-
сненні йде природним шляхом. Таким чином, застосовується
принципово новий підхід, при якому на еродованих ґрунтах не
планується збільшення доз добрив. Навпаки, максимальні до-
зи добрив передбачається вносити на найбільш родючих ґру-
нтах І ЕТГ, де передбачається отримання максимальної про-

дуктивності інтенсивних сівозмін.
УПРАВЛІННЯ РОСЛИННИМИ РЕШТКАМИ

На орних землях залишення на поверхні поля рослинних
решток є ефективним заходом захисту ґрунтів від ерозії в
осінньо-весняний період, коли поверхня поля залишається
відкритою після збирання врожаю попередника до посіву по-
слідуючої культури. Рослинні рештки захищають поверхню
ґрунту від водної ерозії під час сніготанення, та під час зимо-
вих пилових бурь. При випаданні дощів вони амортизують кі-
нетичну енергію крапель і відокремлення частинок ґрунту
зменшується. Наявність рослинних решток запобігає замулю-
ванню ґрунтових капілярів і утворенню кірки на поверхні в на-
слідок чого зберігається на належному рівні водопроникність
ґрунту, зменшується поверхневий стік. Створенні із рослин-
них решток мікроперепони для поверхневого стоку сприяють
зменшенню швидкості поверхневого стоку і втрати ґрунтових
часток.

У період вегетації рослин збережені рештки попередника
забезпечують фізичне випаровування вологи, а зимою затри-
мують додаткову кількість снігу, що в цілому забезпечує по-
кращення водного режиму ґрунту. Крім того взимку рослинні
рештки зменшують глибину промерзання ґрунту, а влітку,
оберігають його від високих температур.

Кількість рослинних решток на поверхні ґрунту в полях сі-
возмін можна підвищити наступним шляхом:
 збільшення у сівозміні культур суцільного посіву і навпаки
зменшення просапних культур;
 серед групи просапних культур зростанням площі під високо-
стебельними культурами (кукурудза, соняшник) та зменшенням
під низькостебельними (соя, цукрові буряки, картопля);
 підвищення врожайності культур, бо з вищим врожаєм збі-
льшується і кількість рослинних решток;
 проведенням якомога меншої кількості операцій по обробітку
ґрунту;
 зменшення швидкості агрегатів під час обробітку ґрунту.
ҐРУНТОЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІ Ї ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

На схилових землях всі види обробітку ґрунту, посіву чи
посадки необхідно проводити лише поперек схилу, а при
складному рельєфу по контуру, як це визначається розмі-
щенням контурних меж полів, кварталів садів, робочих діля-
нок, лісопосадок, що дає можливість на 30-40% зменшити стік
талих і дощових вод, змив ґрунту, втрати поживних речовин,
підвищити накопичення продуктивної вологи в ґрунті.

На землях І ЕТГ в зерно-просапних інтенсивних сівозмінах
перевага надається ґрунтозахисному обробітку з використан-
ням чизелів, плоскорізів, дискових знарядь, щілювачів, а та-
кож комбінованих агрегатів з збереженням рослинних решток
на поверхні ґрунту. Конкретні ґрунтозахисні технології обробі-
тку формуються на основі рекомендацій зональних науково-
дослідних установ.

На землях ІІ ЕТГ застосовуються ґрунтозахисні технології
обробітку, які базуються на максимальному накопичені і збе-
реженні рослинних решток на поверхні поля, зарегулюванні
поверхневого стоку.

Використання добрив на еродованих ґрунтах прискорює
розвиток рослин, що також збільшує проективне покриття по-
верхні ґрунту і таким чином опосередковано цей прийом
сприяє зменшенню ерозійних процесів.
ЗАЛУЖЕННЯ ПОВОРОТНИХ СМУГ ПО КРАЯХ ПОЛІВ

Дуже часто на складних, наприклад, поперечно-опуклих
схилах, які обмежуються сусідніми елементами гідрографічної
мережі, при поперечному, або контурному обробітку таких
схилів на краях полів утворюються розворотні смуги, розмі-
щенні від вододілу схилу до його основи. Їх доводиться, після
обробітку основної частини поля, обробляти вздовж схилу
для усунення огріхів у обробітку, а це призводить до приско-
рення швидкості потоку, підсиленню ерозійних процесів, з
можливим утворенням промоїн і, навіть ярів. Для запобігання
діям ерозійних процесів на краях полів необхідно залужувати
ці ділянки багаторічними травами зразу після закінчення посі-
ву. У подальшому ці смуги не обробляються і вони сприяють
утворенню аборигенної рослинності, місцем існування приро-
дної мікро- і мезофауни, інших корисних організмів. Крайові
смуги мають бути достатньої ширини щоб сільськогосподар-
ським машинам і знаряддям було де розвертатися.
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ЗАЛУГОВУВАННЯ ЕРОДОВАНИХ , ДЕФЛЯЦІЙНО-
НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
Залуговуванню підлягають середньо- та сильно еродовані

(деградовані) та дефляційно небезпечні орні землі ІІІ ЕТГ, а
також інші деградовані, забруднені і малопродуктивні ґрунти,
які відводяться під постійну консервацію і не віднесенні під
заліснення. При залуговуванні перевага надається бобовоз-
лаковим травосумішкам, які довговічніші і стійкі до витопту-
вання худобою. Склад травосумішок залежить від екологічних
умов їх вирощування (еродованості, кислотності, засоленості,
умов вологозабезпечення). Видовий склад їх формується за-
лежно від призначення травостою (сіножать, пасовище, ком-
біноване використання), з урахуванням районованих сортів.

Для залуговування земель відведених під консервацію в
Лісостепу і Поліссі із злакових компонентів використовують
стоколос безостий, кострицю лучну, райграс високий, пирій
безкореневищний та найбільш посухостійкі – стоколос пря-
мий, пирій сизий, житняк вузьколистий. Із бобових – еспарцет
піщаний і люцерну синьогібридну, а в південних районах –
люцерну жовту і жовтогібридну, на засолених ґрунтах – бур-
кун білий та жовтий.

В Степовій зоні потрібно диференційовано підходити до
підбору і розміщення трав на схилах в залежності від крутиз-
ни і експозиції схилів. Північні, з найбільш родючими ґрунта-
ми, необхідно відводити під вимогливі до ґрунтових умов тра-
ви.

СНІГОЗАТРИМАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ТАНЕННЯ СНІГУ

Снігозатримання і регулювання танення снігу є ефектив-
ним заходом по захисту ґрунтів від вітрової ерозії в зимовий
період та проти водної ерозії весною, а також по затриманню
талого стоку і накопиченню вологи в ґрунті. При відсутності
снігового покриву або при його недостатній висоті зростає не-
безпека вимерзання озимих культур, оголюється ґрунтовий
покрив, який при сильних вітрах руйнується, видувається, ви-
никають пилові бурі, які переносять дрібнозем на великі від-
стані, одночасно забруднюючи атмосферне повітря.
СТВОРЕННЯ ПОЛЬОВОЇ Г ІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Польова гідрографічна мережа – це система природних та
штучно створених заходів в сівозмінах по безпечному відве-
денню стоку талих і дощових вод. Польова гідрографічна ме-
режа створюється за індивідуальними проектами землеуст-
рою з контурно-меліоративною організацією території. Вона
передбачає проектування і при необхідності створення на ор-
них землях, масивах багаторічних насаджень та кормових
угідь водорегулюючих земляних валів різних типів, системи
полезахисних лісових смуг та інших захисних лісових наса-
джень, залужених улоговин, а також включення в загальну
систему струмків по днищах балок та інші природні водні
джерела, що є складовими гідрографічної мережі агроланд-
шафтів.

За допомогою польової гідрографічної мережі знижується
швидкість стоку талих і дощових вод, часткове переведення
їх у підґрунтові, а також створюються умови безпечного від-
ведення надлишку поверхневого стоку через природні та
штучно створені залужені водостоки та водоскидні споруди в
річки, ставки та озера і недопущення або зменшення їх заму-
лення та забруднення продуктами ерозії шляхом затримання
твердого стоку в межах водозбору.

ЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ ЗАХОДИ
Лісомеліоративні насадження відносяться до протиеро-

зійних заходів постійної дії з тривалим строком окупності, які
за своїми властивостями є багатофункціональними. Вони по-
слаблюють силу вітрів і покращують мікроклімат полів, спри-
яють снігозатриманню і перешкоджають здуванню снігу у гід-
рографічну мережу, затримують і регулюють стік талих і зли-
вових вод, покращують гідрологічний режим території, забез-
печують стійкість агроландшафту, є направляючими для про-
ведення обробітку ґрунту і посіву контурно. Протиерозійні лі-
сові насадження розташовані з урахуванням рельєфу місце-
вості та основного напрямку пануючих вітрів. Прибалкові, при-
яружні та прибережні лісові смуги; суцільні лісові насадження
на землях відведених під консервацію сильноеродованих та
сильнодеградованих сприяють стабілізації агроландшафтів,
покращенню природного середовища.

Лісомеліоративні насадження в комплексі з агротехнічни-

ми заходами ефективно виконують захисні функції круглоріч-
но протягом десятків років. Вони сприяють підвищенню ґрун-
тозахисної ефективності агротехнічних протиерозійних захо-
дів.

Затримання лісовими насадженнями і поглинання стічних
вод, що поступають з вище розташованих полів та інших зе-
мельних ділянок, обумовлюється ступенем розпилення стоку і
характером надходження води у насадження та інфільтрацій-
ною властивістю ґрунту. Значну роль при цьому виконує лісо-
ва підстилка, яка забезпечує максимальну водопроникність
ґрунту. Лісові насадження є також акумуляторами твердого
стоку, а прибережні смуги і фільтрами, що запобігають заму-
ленню та забрудненню водних джерел. Для посилення про-
тиерозійної дії лісових смуг в окремих випадках практикується
їх поєднання з гідротехнічними протиерозійними заходами.

ПРОТИЕРОЗ ІЙНІ Г ІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ
Використання протиерозійних гідротехнічних земляних

споруд є важливою частиною контурно-меліоративної систе-
ми землеробства в умовах складного рельєфу і високій не-
безпеці прояву ерозійних процесів. Це пов’язано з необхідніс-
тю, в комплексі з іншими протиерозійними заходами, запобіг-
ти змиву і розмиву ґрунту, забезпечити зарегулювання та
безпечний відвід надлишку талих і дощових вод, а також з
необхідністю фіксації на місцевості контурних меж сівозмінних
масивів, меж полів і робочих ділянок.

Необхідно мати на увазі, що ефективність комплексу гід-
ротехнічних протиерозійних споруд на орних землях забезпе-
чується при постійному нагляді за ними після проходження
паводку талих вод, після кожної зливи та своєчасного прове-
дення експлуатаційних робіт.

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗАМУЛЕННЮ І
ЗАБРУДНЕННЮ РІЧОК ТА ВОДОЙМ ПРОДУКТАМИ

ЕРОЗІ Ї
Важливу роль, як завершального етапу в загальному

комплексі по зарегулюванню і використанню місцевого стоку
грають ставки і водойми. Крім господарського призначення, в
тому числі зрошення, риборозведення вони зменшують базис
ерозії, затримують стік талих і зливових вод, запобігають зро-
станню ярів і виносу твердого стоку в річки. Для забезпечення
фільтрації стоків і затримання твердих його часток та звіль-
нення від продуктів ерозії на прибережних земельних ділян-
ках створюються водоохоронні смуги у вигляді кольматуючих
лісових насаджень або залугованих ділянок.

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва бе-
реги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний
період) шириною:
 для малих річок, струмків і потічок, а також ставків площею
менше 3 гектарів – 50 метрів;
 для середніх річок, водойм, а також ставків площею понад 3
гектари – 25 метрів.

Якщо крутизна схилів перевищує 3 градуси, мінімальна
ширина прибережної захисної смуги подвоюється. Правовий
режим використання земель прибережних захисних смуг ви-
значений у Водному кодексі України.

СПРИЯННЯ ЖИТТЄД ІЯЛЬНОСТ І ДИКОЇ ФАУНИ
Система заходів по захисту ґрунтів від водної ерозії грає

позитивну роль у сприянні життєдіяльності дикої фауни, від-
творенню біорізноманіття. Полезахисні, прияружні, прибалко-
ві та прибережні лісові смуги, суцільні лісові насадження, ді-
лянки під природною трав'яною рослинністю є місцем прожи-
вання або перебування, гніздування, розмноження диких пта-
хів і тварин, а також виконують функції кормової бази. Проти-
ерозійні ставки, місця затримання поверхневого стоку, по-
кращення стоку малих річок створюють кращі умови для про-
живання диких водних тварин та сезонного перебування і гні-
здування перелітних водоплаваючих птахів.

ЗАКЛЮЧЕННЯ
Земля – космічна домівка людини. Це земна суша і океан,

гори і річки, пустелі і болота, поля і ліси, посіви сільськогос-
подарських культур. Це неповторна природа з її біорізнома-
ніттям флори і фауни до якого належить і саме досконале
творіння природи – людина. Все живе на планеті Земля існує
на дуже тонкому і тендітному шарі планети Земля – ґрунті.
Для хліборобів це слово асоціюється з полем, луком, садом.

Ґрунтовий покрив планети і рослини відіграють величезну
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роль в отримані ціннішої і життєво необхідної біологічної про-
дукції. Через ґрунт і рослини в процесі фотосинтезу здійсню-
ється акумуляція і розподіл космічної енергії, забезпечується
оптимальний баланс кисню в атмосфері. Ґрунтовий покрив є
біомембраною і екраном, які утримують в біосфері найважли-
віші біогенні елементи, оптимізують водний, повітряний і біо-
логічні режими.

Інтенсивний вплив людини на ґрунт не залишається без
наслідків. Спостерігається погіршення його водно-фізичних
властивостей, дегуміфікація, деградація родючості, підкис-
лення, підтоплення, забруднення, збіднення біорізноманіття.
Але найбільш глобальний негативний вплив на ґрунт здійс-

нює водна і вітрова ерозія, які призводять до його фізичного
знищення, дестабілізації нормального круговороту речовин і
енергії в біосфері, падінню продуктивності агрофітоценозів,
деградації ландшафтів, знищенню малих річок. Під дією цих
факторів втрачається верхній найродючіший шар, який в по-
слідуючому може відновитись тільки протягом сотень років,
збіднюється біорізноманіття ландшафтів.

Запровадження ґрунтозахисної інтегрованої контурно-
меліоративної системи є необхідним етапом екологобезпеч-
ного використання найбільшого нашого національного багат-
ства – ґрунтів і альтернативи цьому немає.

Ю.Я.Верменко, к.с.-г.н.; ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА НААНУ

СОРТОЗАМІНА І СОРТООНОВЛЕННЯ – ОСНОВНІ
ЧИННИКИ РЕНТАБЕЛЬНОГО КАРТОПЛЯРСТВА

У сучасних умовах вітчизняного картоплярства, зосере-
дженого на дрібних ділянках (майже 98% площ), практично не
можливий ефективний захист насаджень від інтенсивного ін-
фікування рослин збудниками різних хвороб та шкідників, що
в підсумку призводить до різкого зниження продуктивності
культури. Отже, за такої ситуації основна передумова ефек-
тивного картоплярства – використання нових сортів.

Нові сорти, як правило, відзначаються високою продукти-
вністю, в першу чергу за більш високої стійкості проти хвороб.
За узагальненими даними, 1% ураження важкими вірусними
хворобами садивного матеріалу знижує урожай картоплі на
0,5-0,6%.

Приріст урожаю за сортозаміни сягає 50% порівняно з со-
ртами, що тривалий час перебувають у виробництві. Кожна
грошова одиниця, використана на придбання сорту, дає змогу
одержати три одиниці прибутку. Разом з тим необхідно вра-
ховувати, що ринковий попит останнім часом суттєво змінив-
ся. Насамперед, це забезпечення потреб для харчування влі-
тку саме в той час відчувається підвищена потреба у вітамі-
нах та незамінних амінокислотах. Необхідним є також забез-
печення сировиною картопелепереробних підприємств почи-
наючи з другої половини літнього періоду.

Отримання високоякісних продовольчих продуктів із кар-
топлі потребує використання всього різноманіття сортів, на-
самперед нових, оскільки найбільшу віддачу від сорту отри-
мують у перші 5-10 років їх використання. Вирощування нових
сортів картоплі з підвищеною стійкістю проти хвороб і шкідни-
ків за зменшення норм пестицидів сприятиме воднораз збе-
реженню навколишнього природного середовища.

Сорт – невіддільна частина біоенергетичних ресурсів кра-
їни. У міру використання можливостей техногенної оптимізації
умов зовнішнього середовища, значення екологічної стійкості
культивованих сортів у підвищенні ефективності рослинницт-
ва зростає, оскільки забезпечує належний рівень продукцій-
ного процесу та його генетичний захист від лімітів екологічних
чинників, шкідників і хвороб.
ТАБЛИЦЯ 1.СОРТИ КАРТОПЛІ ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕ-
ЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В
УКРАЇНІ В 2006-2010 РР.

Кількість сортів внесених до Реєстру сортів рослин України в 2006-2010 рр.
В т.ч. вітчизняної селекції

Рік внесен-
ня до Ре-
єстру Всього Всього З них Інституту картоплярства та його

Поліської дослідної станції
2006 12 10 5
2007 9 6 4
2008 14 8 7
2009 13 5 3
2010 7 3 3

Всього за
2006-2010 55 32 22

У свою чергу, формування ринкової економіки в аграрно-
му секторі потребує наявності різноманітних щодо їх комер-
ційної цінності сортів.

Сучасний стан картоплярства характеризується значною
різноманітністю сортів, занесених до Реєстру. До Реєстру на
2010 рік внесено 145 сортів, в тому числі: ранніх – 49, серед-
ньоранніх – 42, середньостиглих – 37, середньопізніх – 17. Із
занесених до Реєстру сортів, української селекції – 76, зару-
біжної селекції – 69.

Протягом 2006-2010 років внесено в Реєстр 55 нових сор-
тів, зокрема вітчизняної селекції – 32, з них 22 сорти Інституту
картоплярства і його Поліської дослідної станції. (табл. 1). Бі-

льшість з них відзначається підвищеним вмістом сухих речо-
вин і крохмалю, котрі визначають стабільні показники смако-
вих якостей бульб.

Високий рівень адаптивності кращих вітчизняних сортів,
що поєднують високу продуктивність зі стійкістю проти абіо-
тичних чинників середовища, і, як наслідок, їх високої вро-
жайності, забезпечує ведення рентабельного картоплярства в
напрямі його біологізації і екологізації.

Більшість нових сортів за врожайністю перевищують сор-
ти внесені до Реєстру в минулі роки. Так в дослідженнях Ін-
ституту картоплярства різниця між показниками найбільш ви-
сокого урожаю (сорт Слов’янка) і найбільш низького (сорт За-
рево) становить 18,4т/га. (табл. 2).
ТАБЛИЦЯ 2. УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ ІНСТИТУТУ КАР-
ТОПЛЯРСТВА НААН В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Урожайність, т/гаНазва сорту,
стиглість

Рік
реєстрації 2005р 2006р 2007р Середнє за

2005-2007 роки
Ранні

Повінь 2000 37,9 38,9 46,6 41,1
Мелодія 2005 40,9 31,8 43,6 38,8
Серпанок 2001 37,6 40,3 50,4 42,8

Середньоранні
Світанок
київський 1987 34,3 30,9 30,6 31,9

Водограй 1995 37,0 32,3 46,5 38,6
Доброчин 1995 32,9 29,6 35,2 32,6

Середньостиглі
Либідь 1993 36,3 29,7 32,5 32,8

Слов’янка 1999 42,1 42,8 59,7 48,2
Явір 2000 33,8 41,4 46,7 40,6

Середньопізні
Зарево 1983 28,1 30,3 31,0 29,8

Червона рута 2005 44,1 35,7 44,9 41,6

Істотно зріс рівень стійкості сучасних сортів картоплі проти
фітофторозу, незважаючи на те, що епідеміологія збудника
хвороби останніми роками значно змінилася щодо шкідливос-
ті. Високою здатністю щодо очищення ґрунту від картопляної
нематоди характеризуються занесені до Реєстру в 2006-2010
роках сорти Загадка, Зелений гай, Левада, Оберіг, Мандрів-
ниця, Партнер, Звіздаль, Дорогинь, Поліська ювілейна, Леге-
нда, Аграрна. Вирощування їх на площах заселених шкідни-
ком, дає можливість отримувати врожайність на рівні 22,0-
24,5т/га.

Дослідженнями, проведеними на Поліссі в Інституті карто-
плярства, встановлено, що за сприятливих погодних умов
урожайність сортів української селекції може сягати 45,0-
60,0т/га, це насамперед такі сорти як Слов’янка, Серпанок,
Повінь, Промінь, Червона рута, Явір, Водограй.

В умовах Лісостепу за випробування на Калинівському
опорному пункті Інституту картоплярства Вінницької області у
2010 році отримано урожай сортів Слов’янка – 61,3т/га, Тирас
– 54,2т/га, Серпанок – 51,5т/га, Скарбниця – 48,1т/га, Загадка
– 47,3т/га. Створено також сорти придатні для виготовлення
картоплепродуктів.

Після трьох місяців зберігання за оптимального режиму та
витримування при 200С протягом двох тижнів перед викорис-
танням, високу якість чіпсів і картоплі фрі забезпечують сорти
Загадка, Фантазія, Лілея, Зарево, Дзвін, Червона рута; після
семи місяців – Загадка, Фантазія, Зарево – на чіпси, на карто-
плю фрі – Загадка, Фантазія, Лілея. Високою споживчою цін-
ністю за збором поживних речовин,крохмалю та сирого проте-
їну характеризуються сорти Обрій, Повінь, Явір, Світанок ки-
ївський, Доброчин, Зарево.



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

І Н Н О В А Ц І Ї 11

За комплексом показників найпридатніші під час зберіган-
ня при оптимальній температурі для кулінарного використан-
ня впродовж усього періоду зберігання сорти Повінь, Загадка,
Світанок київський, Фантазія, Доброчин, Лілея, Червона рута.

Комплексним поєднанням високих показників вітамінів С,
К, та провітаміну А характеризуються сорти Молодіжна, По-
вінь, Водограй, Світанок київський, Явір, Українська рожева.
Сорти Поліське джерело, Скарбниця, Світанок київський, Во-
дограй, Слов’янка характеризуються підвищеним вмістом ві-
таміну С. Високий вміст каротиноїдів мають сорти Оберіг, Сві-
танок київський, Поліське джерело.

Найбільшою крохмалистістю та крохмалевіддачею відзна-
чаються сорти Червона рута, Світанок київський, Фантазія.
Для дієтичного харчування враховуючи низький вміст крох-
малю (1,5-13,4%), можна використовувати сорти Водограй,
Тирас, Слов’янка, Серпанок, Загадка.

Продуктивність сортів, занесених до Реєстру протягом
останніх років, значно вища порівняно з сортами, що трива-
лий час використовуються у виробництві. Так, як засвідчили
дослідження, проведені в Інституті картоплярства, незважаю-
чи на здійснення насінницьких заходів у процесі продукування
сортів, занесених до Реєстру в 1984-1996 роках, урожайність
їх нижча, щодо середнього показника сортів включених до
Реєстру в 2000-2005 роках на 4,8-15,2 т/га.

Серед сортів, що випробовувалися, в зазначених дослі-
дженнях, найбільш урожайні: Слов’янка, Серпанок, Ольвія,
Червона рута, Повінь. Їх середня урожайність за три роки до-
сліджень становила відповідно 48,2, 42,8, 42,5, 41,6 і 41,1 т/га.

Важливим чинником щодо продуктивності сорту є збір з
одиниці площі найбільш суттєвої складової бульб – крохма-
лю. Збір крохмалю з одного гектара коливався від 4,7 т/га
(сорт Водограй) до 8,1 т/га (сорт Червона рута). Збір крохма-
лю понад 6 т/га встановлено у сортів Явір (6,7 т/га), Повінь та
Ольвія (6,5 т/га), Зарево (6,3 т/га), Ракурс (6,2 т/га) - (табл. 3).
ТАБЛИЦЯ 3. УРОЖАЙНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ, ВМІСТ В
БУЛЬБАХ КРОХМАЛЮ ТА ЗБІР ІЗ ОДНОГО ГА (СЕРЕДНЄ ЗА РОКИ
ВИПРОБУВАННЯ)

Назва сорту Рік реєстрації Урожайність,
т/га

Вміст у бульбах
крохмалю, %

Збір крохма-
лю з 1га, т

РАННІ
Божедар 1996 35,9 13,8 5,0
Повінь 2000 41,1 15,7 6,5
Мелодія 2005 38,8 14,4 5,6
Серпанок 2001 42,8 13,1 5,6

СЕРЕДНЬОРАННІ
Водограй 1995 38,6 12,2 4,7
Доброчин 1995 32,6 16,8 5,5
Невська 1984 33,8 12,4 5,5

Світанок київський 1987 31,9 18,3 5,8
СЕРЕДНЬОСТИГЛІ

Багряна 1998 37,9 15,3 5,8
Либідь 1993 32,8 15,6 5,4

Слов’янка 1999 48,2 12,2 5,9
Явір 2000 40,6 16,6 6,7

СЕРЕДНЬОПІЗНІ
Зарево 1983 29,8 21,1 6,3
Ольвія 1999 42,5 15,4 6,5

Червона рута 2005 41,6 19,6 8,1
Ракурс 1997 36,4 17,1 6,2

За цим показником більшість нових сортів переважають
сорти внесені до Реєстру впродовж 1984-1996 рр. Різниця між
найвищими (5,6-8,1 т/га) та найнижчими показниками збору
крохмалю з одного га становить 0,9-3,1 т/га.

За споживчою цінністю найбільш продуктивні сорти Чер-
вона рута, Явір, Ольвія, Повінь, найменш продуктивні – Водо-
грай, Божедар, Либідь. Найбільш урожайні в Поліській зоні
сорти: Слов’янка, Червона рута, Явір, Водограй, Мелодія,
Серпанок; в Лісостепу: Скарбниця, Слов'янка, Фантазія, Сер-
панок, Загадка.

Для отримання ранньої продукції найбільш доцільно в зоні
Полісся використовувати сорти: Мелодія, Загадка, Повінь,
Тирас , Серпанок, Карлик-04; в Лісостепу: Загадка, Скарбни-
ця, Повінь, Серпанок, Тирас.

Вирощування високоврожайних сортів картоплі з підви-
щеною стійкістю проти хвороб і шкідників за зменшення норм
пестицидів сприятиме воднораз збереженню навколишнього
природного середовища.

Високостійкі сорти можуть обмежувати розмноження шкі-
дників та розвиток і поширення хвороб навіть за умов, що
сприяють їх розвиткові, впровадження таких сортів дає змогу

зменшити застосування пестицидів у 2 – 2,5 рази та підвищи-
ти урожайність на 15-30%.

Відставання в сортозаміні, не тільки стримує на сучасному
етапі повне використання селекційних досягнень, але ще сут-
тєвіше проявить себе у майбутніх врожаях. Адже наразі ми
маємо справу з новими обставинами. З одного боку, різко
зросли можливості щодо конструювання нових форм живого
(шляхом наприклад, клітинної та генної інженерії). Тобто сор-
тозаміна буде відбуватись інтенсивніше з більшим ефектом.

Разом з тим такий захід, як сортозаміна економічно вигід-
ний, оскільки кожна грошова одиниця використана на при-
дбання садивного матеріалу нового сорту, дає змогу отрима-
ти три одиниці прибутку.

Високий рівень адаптивності кращих вітчизняних сортів,
які поєднують високу продуктивність зі стійкістю до біотичних
та абіотичних чинників середовища, забезпечує ведення рен-
табельного картоплярства в напрямі його біологізації і еколо-
гізації.

Відставання в сортозаміні, не тільки стримує на сучасному
етапі повне використання селекційних досягнень, але ще сут-
тєвіше проявить себе у майбутніх врожаях. Адже нині ми ма-
ємо справу з новими обставинами. З одного боку, різко зрос-
ли можливості людей щодо конструювання нових форм живо-
го (шляхом наприклад, клітинної та генної інженерії). Та й ви-
користання традиційних селекційних методів невпинно вдос-
коналюється. З іншого боку, така інтенсивна еволюція синан-
тропних видів, в т.ч. сільськогосподарських рослин та тварин,
істотно вплинула на еволюцію їхніх симбіотичних та парази-
тичних видів, на освоєння цієї великої та стабільної екологіч-
ної ніші (з погляду інших біологічних видів) у своїх інтересах,
тобто переадаптації та переспеціалізації видів «нейтраль-
них». Внаслідок цього різко зростає як чисельність їх, так і ви-
довий набір системи.

В той же час високостійкі сорти обмежують розмноження
шкідників та розвиток і поширення хвороб навіть за умов, що
сприяють їх розвиткові. Впровадження таких сортів дає змогу
зменшити застосування пестицидів у 2 – 2,5 рази та підвищи-
ти урожайність на 25 – 50%.

Варто зазначити, що для картоплі, як культури, що вегета-
тивно розмножується, характерним є те, що за довготривало-
го беззмінного використання насіннєвого матеріалу спостері-
гається прогресуюче з роками зниження врожаю. Зниження
врожаю супроводжується морфологічними змінами рослин
картоплі: вона відстає в рості, листя її втрачає ознаки, типові
для сорту (воно скручується, закручується, зморщується, змі-
нюється забарвленість). Від таких рослин одержують бульби
що відзначаються низькими продуктивними якостями.

Тому, як використовуючи нові сорти так і ті, що знаходять-
ся тривалий час у виробництві необхідно застосовувати сор-
тооновлення в науково обґрунтовані строки, використовуючи
високорепродукційний насіннєвий матеріал.

Це зумовлює особливе значення насінництва в стабіль-
ному забезпеченні виробництва картоплі якісним за доступ-
ними цінами репродукційним насіннєвим матеріалом в необ-
хідному сортименті. Якісний репродукційний насіннєвий мате-
ріал забезпечує прибавку врожаю до 5 т/га. Проте це можли-
во тільки за регулярного сортооновлення насіннєвого матері-
алу. В першу чергу це стосується сільськогосподарських під-
приємств різних форм власності. Ефективним є також сорто-
оновлення в особистих господарствах.

Репродукційне насінництво повинно здійснюватися як на
Полісі так і в Лісостепу. Найбільш доцільними є концентрація
виробництва репродукційного насіння в спеціалізованих на-
сінницьких зонах за крупнотоварного його виробництва. Для
цього необхідно організувати в кожному адміністративному
районі одне-два насінницьких господарства, де використову-
ючи еліту вирощувати репродукційний насіннєвий матеріал.
ТАБЛИЦЯ 4. ВИРОБНИЦТВО ЕЛІТИ КАРТОПЛІ В КИЇВСЬКІЙ ОБ-
ЛАСТІ В 2006-2010 РОКАХ.

Вирощено еліти, тВиробники еліти
2006 2007 2008 2009 2010 Всього

Інститут картоплярства 500 1200 340 340 340 2720
СВК НВП «Росія»,
Макарівського р-ну 360 740 960 580 350 2990

Всього 860 1940 1300 920 690 5710

В даний час репродукційне насіння вирощують 5 госпо-
дарств: Бородянська ДСВС, ТОВ Крафт Фудз Україна – для
власних потреб, РСФГ «Ельдорадо», ТОВ «БіотехЛТД», ТОВ
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АФ «Київська». Одночасно є необхідність в збільшенні вироб-
ництва еліти в Київській області до 2,5-3,0 тис.т щорічно. В
даний час еліта вирощується в Інституті картоплярства та
СВК НВП «Росія», Макарівського району. Щорічне виробницт-
во еліти в середньому за 2006-2010 роки становило 1142 т.
(табл. 4)

Зважаючи на такий стан виробництва еліти необхідним є
налагодження виробництва еліти в Лісостеповій частині об-
ласті. Еліту доцільно вирощувати згідно договорів між елітго-
спами та репродукційними насінницькими господарствами.

Зважаючи на результати наукових досліджень з метою
підвищення ефективності картоплярства, в господарствах
всіх категорій сортооновлення необхідно проводити по сліду-
ючій схемі:

1) Зона з відносно низьким ступенем інфекційного наван-
таження (Полісся, північні райони Лісостепу)
 сільськогосподарські підприємства різних форм власності
використовують сертифікований насіннєвий матеріал третьої -
четвертої репродукції.
 особисті господарства населення для власних потреб вико-
ристовують насіннєвий матеріал четвертої – п’ятої репродукцій.
 відповідно урожай четвертої – шостої репродукції не повинен
використовуватися як насіннєвий.

2) Зона з помірним інфекційним навантаження (Південна
частина Лісостепу)
 сільськогосподарські підприємства різних форм власності
використовують сертифікований матеріал першої – третьої ре-
продукцій.
 особисті господарства населення для власних потреб вико-
ристовують насіннєвий матеріал третьої – четвертої репродук-
цій.
 відповідно урожай четвертої – п’ятої репродукції не повинен
використовуватися як насіннєвий.

В насінницьких господарствах, які спеціалізуються на ви-
рощуванні репродукційного насіння вирощують тільки сорти
занесені до Реєстру сортів рослин придатних до вирощуван-
ня в Україні. Разом з тим перевага надається сортам з підви-
щеною адаптивною здатністю в даному регіоні, найбільш ко-
мерційно привабливим, а також на яких надійшло замовлення
з інших регіонів та заключено контракт на їх виробництво.

Вирощування репродукційного насіння повинно проводи-
тися з використанням сучасних технологій спрямованих на
крупнотоварне їх виробництво, що забезпечить попереджен-
ня їх інтенсивного ураження різноманітними фітопатогенами.
В першу чергу це стосується вірусних та мікоплазмових, зва-
жаючи на значне погіршення фітосанітарних умов в зв’язку із
значним погіршенням природно – кліматичних умов для куль-
тури картоплі, і як наслідок наростання численності попелиць,
концентрації виробництва картоплі на дрібних ділянках, де
використовується, як правило, не сертифікований насіннєвий
матеріал із значною кількістю хворих рослин, основного дже-
рела вірусної інфекції.

Репродукування еліти завезеної з науково – дослідних
установ та елітгоспів найбільше доцільно за такими схемами:

1) Зона з відносно низьким ступенем інфекційного наван-
таження (Полісся, північні райони Лісостепу)

Насінницькі господарства щорічно завозять 10 -12 т. еліти
на 100га посівів і дотримуються такої схеми її розмноження:
 1-й рік – ділянка розмноження – 2,5га, отримують першу ре-
продукцію;
 2-й рік – ділянка випробування – 7,5га, отримують другу ре-
продукцію;
 3-й рік – 25га, отримують третю репродукцію;
 4-й рік – 65га, отримують четверту репродукцію, яку викорис-
товують як садивний матеріал, або як продовольчу картоплю
чи для цілей виготовлення картоплепродуктів.

Із збільшенням обсягів виробництва еліти, починаючи з
2013-2015 років, еліту розмножують до 3-ї репродукції.

2) Зона з помірним інфекційним ступенем навантаженням
(Південна частина Лісостепу)

Насінницькі господарства щорічно завозять 28-30т. еліти
на 100га посівів і дотримуються такої схеми її розмноження:
 1-й рік – ділянка розмноження – 7,5га, отримують першу ре-
продукцію;
 2-й рік – насінна ділянка 22,5га, отримують другу репродук-
цію;

 3-й рік – товарні насінницькі посіви - 70га, отримують третю
репродукцію, яка використовується для отримання продоволь-
чої, технічної картоплі як сировини для виготовлення картопле-
продуктів.

На всіх етапах розмноження насіннєвої картоплі прово-
дять дві три фітопатологічні прочистки на які складають від-
повідний акт.

Всі насінницькі посіви обов'язково підлягають польовій
апробації з оформленням акту апробації сортових посівів.
Здійснюють також бульбовий аналіз садивного матеріалу.

Розмноження сортового насіннєвого матеріалу, одержано-
го з елітгоспів, здійснюється з дотриманням технології, опти-
мальної для даної ґрунтово-кліматичної зони.

Загальними вимогами технологічного процесу є:
 чергування місця вирощування картоплі;
 створення оптимальних умов на важких за механічним скла-
дом ґрунтах шляхом проведення основної підготовки ґрунту
восени;
 напівпаровий обробіток ґрунту в Лісостепу в першу чергу на
полях, засмічених однорічними бур'янами;
 внесення під картоплю на всіх ґрунтах органічних добрив, а
при їх відсутності застосування зелених добрив
 поєднання органічних добрив з повною дозою мінеральних;
 при відсутності достатньої кількості мінеральних добрив вне-
сення їх в рядки при садінні;
 ретельна передпосадкова підготовка насіннєвого матеріалу

(сортування, повітряно-тепловий обігрів, в т.ч. пророщування,
обробіток хімічними препаратами, що запобігають ушкодження
бульб та паростків шкодочинними патогенами);
 загущення посадок картоплі з метою одержання високоякіс-
них насіннєвих бульб однакової маси;
 запобігання травмуванню рослин під час догляду за посіва-
ми, що призводить до їх перезараження шкодочинними патоге-
нами, в першу чергу вірусами;
 обов'язкове застосування фунгіцидів в боротьбі з фітофто-
розом;
 запобігання змішування при садінні та збиранні насіннєвих
бульб при вирощуванні на одному полі різних сортів і репроду-
кцій картоплі, залишаючи незайняті смуги шириною не менше
1,4м;
 проведення за вегетаційний період. 2-3 сортофітопро-чисток
із складанням після кожної акту;
 збирання бульб в ранні строки з попереднім знищенням
картоплиння на початку його відмирання при наявності під ку-
щем не менше70-75% бульб насіннєвої фракції. Бульби вико-
пують не раніше ніж через 14 днів після цього;
 закладання на зберігання насіннєвого матеріалу, який відпо-
відає за посівними якостями вимогам чинного Державного ста-
ндарту з дотриманням умов, що запобігають передчасному
проростанню бульб.

З метою запобігання повторного інфікування вихідних ро-
слин ділянки розмноження розмішують в умовах просторової
ізоляції від джерел та переносників шкодочинних патогенів,
перш за все вірусів та їх основних переносників - попелиць.
Зокрема, джерелами вірусної інфекції є овочеві та бульбові
культури, присадибні ділянки, індивідуальні городи, сади,
кормові та цукрові буряки. Отже, розвиток репродукційного
насінництва в сучасних умовах сільськогосподарського виро-
бництва повинен здійснюватися за концентрації виробництва
садивних бульб в спеціалізованих високотоварних господарс-
твах, за дотримання заходів, що попереджують інфікування
насаджень збудниками хвороб картоплі та шкідниками.

Суттєвим чинником є також налагодження тісних інтегра-
ційних зв'язків між виробниками і споживачами насіннєвого
матеріалу картоплі, на основі контракту відносно сортового
складу і категорії насіння.

Таким чином сортозаміна та сортооновлення забезпечує:
 стабільно високі врожаї картоплі;
 ресурсозбереження, а також економічну доцільність при
умові їх здійснення в науково обґрунтовані строки, використо-
вуючи високопродуктивний насіннєвий матеріал.

При цьому перевага повинна віддаватись сортам, адапти-
вна здатність яких забезпечує динамічність реакцій на ліміту-
ючі чинники середовища зони вирощування та користуються
підвищеним попитом у споживачів.
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Проте слід не обмежуватись незначною кількістю сортів,
враховуючи, що різноманіття сортів дозволяє мінімізувати
небезпеку щодо настання епіфітотій різноманітних хвороб,

зокрема вірусних і фітофторозу. Зменшується також негатив-
ний вплив таких чинників, як надлишок і недостатність тепла,
засуха, низька родючість ґрунту та інше.

Л.Р.Медведєва, д.с.-г. н., зав. лабораторії селекції і технології вирощування сої,
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ІННОВАЦІЙНІ СОРТИ СОЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТУ АПВ НААНУ

Соя у світовому землеробстві відома уже майже 5000 ро-
ків у країнах Південно-Східної Азії. Вона була введена у куль-
туру в Китаї, де вона використовувалась як продукт харчу-
вання. Тут же була розпочата її селекція. Звідси вона поши-
рилася на всі континенти і зараз входить до чотирьох голо-
вних культур світового землеробства, відіграє стратегічну
роль у розв’язанні продовольчої проблеми.

Соя здатна за один вегетаційний період синтезувати два
врожаї – білка і жиру. Її насіння містить: білка – 38-42%, в яко-
му знаходиться 7-8% лізину. Крім того, вона є важливою олій-
ною культурою (20-25% високоякісної олії), вуглеводів – 25-
30%, а також ферменти, ізофлавони, мінеральні речовини, ві-
таміни.

Значне поширення і використання сої і соєвих продуктів у
світі зумовлено різноманіттям і високою якістю їх хімічного
складу. Поживні властивості сої дозволяють використовувати
її для всіх тварин у вигляді шроту, макухи, термічно-
обробленого борошна, сінажу, зеленої маси.

В арсеналі світових рослинних ресурсів соя є найдешев-
шим продуктом збалансованого за амінокислотами білка,
придатного для харчового і кормового використання. Білок сої
за амінокислотним складом наближається до тваринного. Він
має стільки ж незамінних амінокислот, як сухі відвійки і м’ясо-
кісткове борошно. Соєва макуха і шрот в одному кілограмі мі-
стить 1,26 кормових одиниць і 354 г перетравного протеїну,
27,8 г лізину. Тому соєва макуха і шрот стали головним дже-
релом протеїну в комбікормах багатьох держав світу, особли-
во для птахівництва і свинарства.

Широке введення сої в раціоні тварин дозволяє різко ско-
ротити витрати зерна, особливо кукурудзи. По виходу білка з
гектара соя значно перевищує більшість кормових та техніч-
них культур. Наприклад, 1 га соняшника при урожаї 20 ц дає
286 г білка, 1 га гороху при такому ж урожаї – 390, а 1 га сої
при урожаї 15 ц забезпечує 550 кг високоякісного білка.

Кормові переваги підтверджені при її згодовуванні різним
групам тварин. За даними ВНД тваринництва, при відгодівлі
поросят лише зерном кукурудзи в кількості 1,9 кг на добу на
отримання 1 кг приросту витрачали 6 кормових одиниць. За-
міна 0,5 кг кукурудзи зерном бобових або макухою зменшили
витрати на 1 кг приросту до 4,4 кормових одиниць. При дода-
ванні в раціон курей 5-6 г соєвого борошна яйценоскість птиці
збільшується на 70%. В дослідному господарстві Кіровоград-
ського інституту АПВ НААН годівля телят-молочників соєвим
молоком забезпечила економію коров’ячого молока на 340
телятах – 91,8 т, добові прирости живої маси телят збільши-
лись на 5%, а також встановлено зростання середньодобових
приростів поросят у період до 2-місячного віку з 246 до 298 г.

Постійно зростає роль сої в харчуванні людей. Насіння її
містить у 2 рази більше білка, ніж м’ясо і по якості він набли-
жається до білка курячих яєць та молока. Головна цінність
соєвого білка у відсутності в ньому холестерину. Новітні до-
слідження показали антиканцерогенну і антирадіаційну влас-
тивість сої при застосуванні її в харчуванні.

Соя використовується більше ніж у 1000 продуктах. На
думку академіка Бабича А.О., за наявних світових посівів і об-
сягів сучасного виробництва соєвим білком можна протягом
року годувати 2,5 млрд. чоловік, або 38% населення планети
Земля. Що стосується соєвої олії, то вона знаходиться на
провідних позиціях серед жирів, які використовуються в їжу
людиною, а останніми роками вводиться ще в біопаливо. У
світовій економіці спостерігається нарощування виробництва,
переробки і використання сої.

Велике агротехнічне значення сої. Важлива унікальна
особливість цієї культури: за допомогою бульбочкових бакте-
рій вона фіксує азот повітря, за рахунок цього на 60-80% за-
безпечує власну потребу в даному елементі, використовує
малодоступні важкорозчинні для злакових культур мінеральні

сполуки. Після збирання сої на кожному гектарі залишається
стільки поживних речовин, скільки їх міститься в 15-20 т гною.
Вона підвищує родючість грунту і урожайність сільськогоспо-
дарських культур, які висівають після неї. У зв’язку з цим
площі під соєю у світі постійно зростають. У 2010 році її посіви
перевищили 70 млн.га. Суттєвий ріст виробництва насіння сої
спостерігається і в Україні. В 2010 році її посіви перевищили 1
млн. га і за обсягами виробництва сої Україна вийшла на пе-
рше місце в Європі і тепер входить до дев’яти країн найбіль-
ших виробників цієї культури у світі. Постійно збільшуються
площі посівів сої в Кіровоградській області. В 2010 році площі
під соєю в області склали 83 тис.га.

Збільшення виробництва сої в усіх зонах вирощування
обумовлено як розширенням площ посіву, так і, що дуже важ-
ливо, підвищенням її урожайності, чому передувала велика
робота проведена науковими установами країни, в тому числі
і Кіровоградським інститутом АПВ.

Кіровоградський інститут АПВ в історії соєсіяння відіграв
одну із провідних ролей, тому що саме тут була створена од-
на із перших селекційних точок в Україні. За 62 роки роботи
створено і зареєстровано в різні роки 25 сортів, в тому числі
широко відомі в Україні і за її межами Кіровоградська 3, Кіро-
воградська 4, Кіровоградська 5, Ланка, Веселка та інші. За
цей час накопичений різноманітний вихідний і селекційний
матеріал із зразків української і зарубіжної селекції, якому
властиві цінні ознаки: ранньостиглість, що дуже важливо для
умов Лісостепу і Полісся, висока продуктивність та стійкість
до хвороб. Це дало можливість в останні роки створити нові
більш урожайні та високоякісні сорти, пристосовані до грунто-
во-кліматичних умов Степу та Лісостепу України. До них від-
носяться: Медея, Знахідка, Валюта, Ізумрудна, Ювілейна.

Медея – сорт зернового напрямку використання. Скоро-
стиглий, вегетаційний період 105-110 днів. Завдяки короткому
вегетаційному періоду сорт Медея може бути добрим попе-
редником під озимі культури. Насіння високотоварне, високо-
якісне. Вміст сирого протеїну в насінні – 39,2-40,3%, має під-
вищений вміст жиру – 23,5%, абсолютно придатне для вико-
ристання в харчовій промисловості. Насіння крупне, маса
1000 насінин 180-250г, жовте без пігменту з світло-
коричневим рубчиком. У фермерському господарстві «Бойко»
Ново-архангельського району у 2005 році на площі 350 га
одержано урожай зерна 35,0 ц/га. За даними «Української
асоціації виробників і переробників сої», сорт Медея за пло-
щею посіву в Україні займає друге місце. В 2009 році сорт
внесений до Реєстру сортів рослин в Росії.

Знахідка – сорт зернового напрямку використання, ран-
ньостиглий, вегетаційний період – 105-110 днів. Маса 1000
насінин – 160-210 г. Насіння жовтого кольору з світло-
коричневим рубчиком. Стійкий до посухи, осипання, хвороб і
шкідників. Вміст сирого протеїну в насінні 38,0-39,0%, жиру
22,0-23,0%. Потенційна урожайність насіння у виробничих
умовах складає 30,4 ц/га. В сорту Знахідка поєднується висо-
ка врожайність, ранньостиглість, високий вміст жиру в насінні,
висока маса 1000 насінин. Пропонується для вирощування в
Степу і Лісостепу України та Поліссі.

Валюта – зерноукісний, середньоранній, вегетаційний пе-
ріод 110-115 днів. Сорт високорослий, технологічний. Вміст
сирого протеїну в насінні 40,0-41,5%, жиру – 21,0-22,5%. Важ-
ливою особливістю сорту є поєднання високої урожайності та
якості насіння із стійкістю до екстремальних умов вирощуван-
ня зерно можна використовувати як на кормові, так і на хар-
чові цілі. У виробничих умовах господарства «Кіровоградська
сільськогосподарська компанія» Добровеличківського району
сорт Валюта на площі 180 га забезпечив урожайність насіння
23,8 ц/га.

Ізумрудна – сорт універсального напрямку використання,
високоурожайний з підвищеною якістю насіння (40,0-41,0%
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протеїну, 22,0-23,0% жиру). Середньостиглий, вегетаційний
період – 115-125 днів. Рослини високорослі від 95 до 140 см,
мають високе кріплення нижнього бобу, що дуже важливо при
механізованому збиранні врожаю, стійкий до посухи, виляган-
ня, осипання, має високу пластичність і слабку реакцію до
фотоперіодизму, толерантний до бактеріозу, стійкий до сеп-
торіозу і вірусних хвороб, добре адаптований до умов виро-
щування в Степу і Лісостепу України. Сорту властива здат-
ність слабо накопичувати солі важких металів та радіонуклідів
(дані лабораторії центру Облдержродючості в Кіровоградській
області). Головна перевага сорту Ізумрудна в поєднанні висо-
кої продуктивності і підвищеної якості зерна, а також високої
стійкості до лімітуючих умов вирощування і високої чутливості
до інтенсивних факторів землеробства. Сорт доцільно виро-
щувати на зерно, на корм та харчові цілі. Насіння жовте без
пігменту, має гарний товарний вигляд. На полях агрофірми
«Росія» Новоукраїнського району на площі 250 га забезпечив
урожайність насіння 28,0 ц/га.

Ювілейна – зернового напрямку використання. Характе-
ризуються детермінантним типом росту. Висота кріплення
нижнього бобу 18-20 см. Сорт середньостиглий з вегетацій-
ним періодом 115-125 днів. Стійкий до вилягання, осипання,
посухи, хвороб і шкідників. Вміст сирого протеїну в насінні 38-
40%, жиру 21,0-22,5%. Сорт сої Ювілейна характеризується
високою врожайністю, технологічністю та якістю насіння. Про-
понується для вирощування в Степу і Лісостепу України. По-
тенційна урожайність насіння у виробничих умовах становить
38,2 ц/га.

Сорти сої, створені в Кіровоградському інституті АПВ, за-
ймають значні площі і забезпечують добрі врожаї насіння у

виробничих умовах господарств Кіровоградської та інших об-
ластях України та Росії, успішно конкурують з іноземними со-
ртами (табл. 1). Дані таблиці свідчать про те, що сорти Кіро-
воградського інституту АПВ перевищують за урожайністю на-
сіння їх зарубіжні аналоги на 1,0-3,1 ц/га, а по вмісту протеїну
в насінні – на 3,5% і жиру – на 1,8%.
ТАБЛИЦЯ 1. ПОРІВНЮВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ СЕЛЕ-
КЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ АПВ З ЇХ ЗАРУБІЖНИМИ
АНАЛОГАМИ В ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ ЗА ПРОДУКТИВ-
НІСТЮ ТА ЯКІСТЮ НАСІННЯ (2008-2010 РР).

Урожайність, ц/га Вміст,%
Сорт Походження 2008

р.
2009
р.

2010
р.

сере-
днє

+ до вітчи-
зняного

про-
теїну жиру

Вегет.
період,
днів

Медея Кіровоградський
інститут АПВ 18,5 20,4 19,8 19,6 - 40,7 22,9 102

Віжіон Канада 15,4 19,8 18,1 17,8 -1,8 39,8 21,4 99
Ізумруд-
на

Кіровоградський
інститут АПВ 20,2 18,2 16,8 18,4 - 39,8 22,0 122

Комет Канада 16,6 17,1 14,3 16,0 -2,4 38,9 21,1 125

Валюта Кіровоградський
інститут АПВ 18,3 17,8 16,4 17,5 - 41,1 22,8 117

Агассі США 14,9 15,2 13,1 14,4 -3,1 38,9 22,1 120

Знахідка Кіровоградський
інститут АПВ 18,9 17,1 16,9 17,6 - 38,9 21,7 105

Корада Канада 19,8 15,7 14,4 16,6 -1,0 38,7 21,1 104
Ювілей-
на

Кіровоградський
інститут АПВ 23,9 19,6 17,4 20,3 - 40,1 22,8 126

Ламберт США 22,9 16,8 15,6 18,4 -1,9 37,6 22,5 132

До державного сортовипробування передано два нових
сорти сої гібридного походження – ранньостиглий Золушка і
середньостиглий Ромашка, які забезпечили урожайність на-
сіння відповідно на 3,3 і 3,8 ц/га вище стандарту. Поряд зі
створенням сортів розробляються технології їх вирощування.
Технології, які ми застосовуємо, мають сортову специфіку з
урахуванням зональних грунтово-кліматичних умов.

Н.Н.Кутіщева, зав. лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшника,
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ З СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКА
ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ

Протягом 2007-2010 років Українським інститутом експер-
тизи сортів рослин оцінювалися та вивчалися нові гібриди со-
няшнику селекції Інституту олійних культур. За результатами
цих досліджень Державною службою з охорони прав на сорти
рослин два прості міжлінійні гібриди соняшнику Регіон, Політ
2 занесені до Державного Реєстру сортів рослин України та
визнані національними стандартами по ультраранній групі
стиглості. Ще два гібриди соняшнику – простий міжлінійний
Початок та трилінійний Каменяр з 2011 року визнані придат-
ними для поширення в Україні.

Основними напрямками селекційної роботи є створення
стійких гібридів проти основних фітопатогенів, квіткового па-
разита – вовчка. Нові гібриди соняшнику, що створені в Інсти-
туті олійних культур мають генетично високу адаптивну здат-
ність стійкості до посухи.

У 2010 році, при складних погодних умовах вегетаційного
періоду (середньодобова температура повітря в липні та сер-
пні складала 27,30 С та 29,20 С відповідно, а в денні часи до
40,00 С і вище на фоні повітряної та ґрунтової посухи), в зоні
Степу найвищу середню врожайність 22,8 ц/га сформував гі-
брид Регіон. Максимальна врожайність цього гібрида 30,1 ц/га
склала в умовах північного Степу. В умовах південного Степу
врожайність знаходилася в межах 28,0 ц/га (Херсонська об-
ласть), 23,6 ц/га (Одеська область). За результатами держав-
ного сортовипробуванні в умовах східного Лісостепу, при
менших посухах, гібрид Регіон сформував менший рівень
врожайності, середній показник склав 21,2 ц/га.

Прості міжлінійні гібриди соняшнику Початок і Політ 2 за
часи держсортовипробування формували більш високий рі-
вень врожайності в степовій зоні. Відповідно гібриду Початок,
середня врожайність по степовій зоні склала 23,4 ц/га. Найбі-
льший рівень врожайності 32,9 ц/га він формував в північному
Степу. При вирощуванні цього гібрида на крайньому півдні
Степу та в умовах Криму максимальний рівень врожайності
склав 30,0 та 30,4 ц/га відповідно.

Гібрид Політ 2 в зоні Степу сформував середню врожай-
ність 22,6 ц/га. Максимальна врожайність гібрида була отри-
мана при найбільш складних погодних умовах саме 2010 р.

Найбільш висока врожайність в 2010 році – 26,5 та 27,8 ц/га
відмічена в Запорізькій області і в Криму. В умовах північного
Степу врожайність гібрида декілька зменшувалася до рівня
25,2 ц/га.

При сортовипробуванні в умовах західного Лісостепу се-
редня врожайність гібридів соняшнику становила 18,0-19,5
ц/га. У Гібридів соняшнику Початок та Політ 2 найвищий рі-
вень врожайності був сформований на рівні 22,6 та 22,7 ц/га
відповідно, в умовах Вінницької області.

Трилінійний гібрид соняшнику Каменяр, враховуючи його
високу адаптивну властивість, здатен формувати найвищі
врожаї в різних грунтово-кліматичних зонах України. При се-
редній врожайності в зоні Степу 25,0 ц/га, гібрид формував
максимальну врожайність 31,6 та 37,1 ц/га в Одеській та
Дніпропетровській областях відповідно. В умовах східного Лі-
состепу його середня врожайність становила в межах 29,6
ц/га.

Зараз проходять держсортовипробування ряд інших нових
гібридів соняшнику. Успішно третій рік випробування прохо-
дять гібриди Набір та Поступ. Гібриди Чибіс, Крок проходять
другій рік випробувань, які синтезовані на власному селекцій-
ному матеріалі. Спільно з Інститутом рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва створено три гібриди соняшнику Гайчур, Хазар та
Ратник. Також в Інституті олійних культур ведеться успішна
робота по створенню та випробовуванню гібридів соняшнику
не тільки в межах України, а й в співпраці з іншими країнами
СНД. Гібриди соняшнику Резон та Акорд, що створені спільно
з Молдово-російською науково–виробничою фірмою „AGROS-
SEM”, проходять сортовипробування на сортодільницях Укра-
їни, Молдови, Білорусії, та в Російській Федерації. Гібрид со-
няшнику Акорд занесений за результатами державного ви-
пробування в Республіці Молдови в Реєстр сортів рослин
Молдови.

Співробітниками лабораторії селекції напрацьований різ-
номанітний насіннєвий та селекційний матеріал, що надає
змоги кожен рік передавати на випробування в мережі Держ-
сортовипробування України, Молдови та інших країн СНД но-
ві конкурентноспроможні гібриди соняшнику.
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РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ
В.Є.Андрієвський, к.т.н., директор, Н.В.Сеперович, к.е.н.,

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РИНКІВ

НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ПІД МАЙБУТНІЙ
УРОЖАЙ. БРАЗИЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ CPR. МОЖЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
РЕЗЮМЕ
Бразильський досвід запровадження CPR (Gedula de

Produto Rural) свідчить про можливість впровадження такого
фінансового інструменту для сільськогосподарських товаро-
виробників України з метою отримання додаткових кредитів
під заставу майбутнього врожаю.

Значною мірою успіх роботи цієї системи у Бразилії був
обумовлений спрощеною системою звернення стягнення у
випадку невиконання укладеної угоди за договором CPR.

На основі законодавства та практики Бразилії з запрова-
дження CPR Європейський Банк Реконструкції і Розвитку
(ЄБРР), Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК) та Агентст-
во США з Міжнародного Розвитку об’єднали зусилля з метою
забезпечити розробку та прийняття законодавства подібного
до бразильського у Росії та
Україні.

В умовах України з ураху-
ванням бразильського досвіду
розглядається варіант впро-
вадження нових договірних
зобов’язань між сільськогос-
подарськими товаровиробни-
ками та інвесторами (кредито-
рами) у формі зобов’язань,
забезпечених заставою сіль-
ськогосподарської продукції
під майбутній урожай ( далі -
ЗЗЗ). Це дозволить сільсько-
господарським товаровироб-
никам в умовах обмеженості
доступу до кредитних ресур-
сів, отримати через новий фі-
нансовий інструмент - готівко-
ві кошти (за рахунок банківського кредитування, в тому числі
державного банківського кредитування таких операцій під не-
високі відсотки (6-8%), а також матеріально-технічні ресурси
(насіння, добрива, засоби захисту рослин, пальне, інші) від
інвесторів (кредиторів) під заставу їхнього майбутнього вро-
жаю сільськогосподарських культур, насамперед зернових,
соняшнику.

У перспективі такий інструмент може бути поширений й на
інші види сільськогосподарської продукції, зокрема велику ро-
гату худобу.

1. БРАЗИЛЬСЬКИЙ ДОСВІД З ЗАПРОВАД -
ЖЕННЯ CPR

Бразилія у 80 та 90 роки минулого століття пережила де-
кілька фінансових криз. Недоступність фінансових кредитних
ресурсів (відсутність у сільській місцевості банківських струк-
тур, високі ставки, а також відсутність альтернативних джерел
фінансування) негативно позначилася на сільськогосподарсь-
кій діяльності. Тоді сільськогосподарські підприємства разом з
Урядом Бразилії прийшли згоди з запровадження нового фі-
нансового інструменту, ініціатором якого став Банк Бразилії.
Суть ідеї полягала в тому, щоб створити кредит, який здатний
замінити терміновий контракт, який використовувався торго-
вим компаніями, на авансові покупки товару.

Основними бенефіціарами є виробники сої, кави і великої
рогатої худоби.

Застосування CPR стимулювало експорт сільськогоспо-
дарської продукції Бразилії. В даний
час Бразилія є найбільшим у світі екс-
портером сої, цукру, яловичини, кави,
апельсинового соку і тютюну. Крім то-
го, це другий за величиною експортер
соєвого шроту, курей, соєвої олії, і за-
ймає четверте місце за експортом
свинини, кукурудзи і бавовни.

Починаючи з 1994р. у Бразилії ус-
пішно функціонує фінансовий інстру-
мент у вигляді розписок-договору
CPR (Gedula de Produto Rural), які
представляють собою обіцянку поста-
чати сільськогосподарську продукцію
у майбутньому взамін отримання ре-
сурсів (фінансових чи товарних) вже
сьогодні для ведення сільськогоспо-
дарської діяльності.

Договори CPR можуть також міс-
тити забезпечення, що надається кредитору.

CPR є подібним до форвардного контракту і розглядаєть-
ся як інструмент, який включає дві складові:

1) як боргове зобов’язання, за яким передбачається по-
ставка певної кількості і якості продукції (товарний CPR) чи
грошей (фінансовий CPR);

2) виконує функцію гарантії, що емітент існує, оскільки
утримувач CPR має право на урожай наступного року, у ви-
падку, коли розрахунки не відбулися у поточному році в силу
різних причин (насамперед, загибелі врожаю).

Отже, через механізм договору CPR сільськогосподарські
товаровиробники (чи їх об’єднання, зокрема - кооперативи)
продають сільськогосподарську культуру до збору урожаю
(під заставу майбутнього врожаю), отримуючи грошові чи то-
варні ресурси, необхідні для виробництва цієї продукції і бе-
руть на себе зобов’язання поставити певну кількість в певний
термін та місце за визначеною ціною.

Завдяки використанню такого інструменту у Бразилії об-
сяги кредитування аграрного сектору щорічно складають 5
млрд. доларів США. Схема функціонування CPR у Бразилії
представлена на Рис. 2.

Схема застосування CPR під майбутній урожай у Бразилії
показує, що сільськогосподарські підприємства, отримують
банківський кредит під заставу урожаю ще у полі (під майбу-
тній урожай), укладаючи при цьому договір-зобов’язання. При
цьому відбувається тісний контакт кредитора з фермером –
емітентом CPR  (обізнаність про його операції, середню уро-
жайність в певному регіоні, потенційні можливості урожайно-
сті тощо.). Така система дає можливість відстежувати стан
майбутнього врожаю - майнову заставу, яка пов’язана з іме-
нем та землею власника через реєстрацію CPR і постійний
моніторинг незалежними агентами або безпосередньо креди-

Рис.1. Обсяги залучення кредитів в розрізі видів сільськогос-
подарської продукції у Бразилії
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Рис. 2. Схема застосування CPR під майбутній урожай у Бразилії
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торами заставленого врожаю. Постійний детальний моніто-
ринг відбувається обов’язково на усіх етапах, зокрема відві-
дування поля перед посівом, потім регулярне відвідування
(зазвичай один раз на місяць), а у період збору врожаю вза-
галі відбувається 24-годинний нагляд з метою бути поряд з
товаром, якщо станеться випадок настання дефолту емітен-
та-фермера.

Ключовим фактором успіху CPR у Бразилії є проста сис-
тема звернення стягнення: рішення про стягнення прийма-
ється протягом 24–48 годин, Ще один важливий фактор - не-
можливість застосування умов форс-мажору до CPR. Отже,
позичальник має дуже обмежені можливості заперечення
/оскарження такого рішення про звернення стягнення.

Також фермерам не обов’язково страхувати майбутній
урожай тому, що якщо з якоїсь причини виробленої продукції
буде недостатньо для покриття боргового зобов’язання, тоді
застава діє у наступному маркетинговому році, тобто зали-
шається в силі до моменту повного погашення боргу.

CPR розглядається як розписка (договір), що підтверджує
зобов’язання боржника на користь кредитора. Наприклад,
фермер вирощує сою, відповідно до договору він має прода-
вати її у жовтні (форвардна угода) з поставкою після збору
врожаю (у квітні). При цьому засоби виробництва для виро-
щування сої сплачуються у місцевій валюті, а ціни на сільсь-
когосподарську продукцію зазначені у доларах США. Кредит,
як правило, заключається на термін 150-180 днів. Тому заста-
вна ціна може суттєво відрізнятися від ринкової ціни. Вона
залежить від стану поля, а також ситуації на ринку. Як прави-
ло, бразильські фермери отримують меншу ціну, ніж перед-
бачувана ринкова ціна.

Оплата майбутнього врожаю відбувається в два етапи: 1-
перший, коли сплачується частина передбаченої суми і фік-
сується заставний тоннаж зерна, 2-другий – після збору уро-
жаю зерна - повний розрахунок. При заключній оплаті за зер-
но враховуються ринкові ціни, які діють на момент розрахун-
ку.

Проте, досвід Бразилії свідчить, що без державної підтри-
мки запровадження такого інструменту нереально. У Бразилії
з CPR найбільш активно працює Банк Бразилії, через який
Уряд стимулює використання CPR та, який, в свою чергу,
аналізує кредитну спроможність виробника і визначає на яку
суму може надаватися кредит. При цьому кредитор здійснює
інспекцію, маючи повний доступ до поля, на якому вирощу-
ється закладений майбутній врожай. При необхідності здійс-
нюється оцінка регіональних ризиків, які обумовлені природ-
ними умовами.

Досвід Бразилії засвідчує, що базовою основою для
впровадження CPR є сильна під-
тримка з боку держави. Тільки тоді:
● CPR допоможе усім учасникам

ланцюга у збільшенні фінансових
можливостей для їх діяльності.
● CPR дає велику гаран-

тію/забезпечення для трейдерів,
ніж звичайні види угод.
● Фермери можуть отримати до-

датковий кредит шляхом викорис-
тання своєї с/г продукції як гарантії
оплати.
● СPR підвищує довіру до секто-

ру агробізнесу.
● СPR сприяє стійкому росту на-

віть на ринках з високим ступенем
ризику.

2. ПІДХОДИ ДО ЗАПРО -
ВАДЖЕННЯ БРАЗИЛЬСЬ -
КОГО ДОСВІДУ В УКРАЇН І

Досвід Бразилії може бути ко-
рисним для українських товарови-
робників з огляду на те, що він до-
зволить залучити додаткові креди-
тні ресурси (фінансові чи товарні),
використовуючи свою сільськогос-
подарську продукцію як гарантію
оплати під заставу майбутнього
врожаю.

Для сільськогосподарських товаровиробників запрова-
дження CPR дозволить продавати сільськогосподарську про-
дукцію під заставу майбутнього врожаю, зменшує залежність
від субсидованих кредитів, покращує процес довгострокового
планування господарської діяльності.

Такий механізм може бути вигідним не тільки сільськогос-
подарським товаровиробникам, але й іншим учасникам ринку.
Так, за його допомогою переробні підприємства матимуть
можливість знизити ризики непоставок продукції, а виробники
засобів виробництва можуть отримати гарантію стосовно
оплати за поставлені ресурси.

На сьогодні правове регулювання режиму державних за-
ставних закупівель здійснюється відповідно до законів Украї-
ни «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про державну під-
тримку сільського господарства України». Так, статтею 8. За-
кону України «Про зерно та ринок зерна» встановлено, що
суб’єктами державних заставних закупівель зерна є сільсько-
господарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний
фонд та інші суб’єкти державних заставних закупівель зерна,
визначені чинним законодавством. Абзацом першим підпунк-
ту 12.2.1 пункту 12.2. статті 12 Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України» передбачено, що
Аграрний фонд (далі - кредитор) надає бюджетну позику ви-
робнику зерна, яке є об’єктом державного цінового регулю-
вання (далі - позичальник), під заставу такого об’єкта, що
оформлюється переданням кредитору подвійного складсько-
го свідоцтва. Зазначені закони не пов’язують можливість
отримання бюджетної позики виробником зерна з необхідніс-
тю мати у власності або користуванні земельну ділянку сіль-
ськогосподарського призначення для виробництва сільсько-
господарської продукції.

Треба зазначити, що бюджетна позика із застосуванням
режиму державних заставних закупівель зерна надається Аг-
рарним фондом виробникам зерна, яке є об’єктом державно-
го цінового регулювання, щороку у період з 1 липня поточного
року до 1 квітня наступного бюджетного року під заставу тако-
го об’єкта в межах коштів, передбачених у державному бю-
джеті, але не менше 80 відсотків розміру мінімальної інтерве-
нційної ціни. При цьому Аграрний фонд забезпечує ведення
обліку зерна, що надійшло як застава відповідно до кредитно-
го договору (рис. 3).

Таким чином, сільськогосподарське підприємство за таким
механізмом може отримати бюджетну позичку під заставу
наявного зерна, тоді як бразильський досвід має за мету
отримання товарного чи фінансового кредиту під заставу
майбутнього врожаю.

В умовах України для запровадження CPR для початку,
окрім правового врегулювання,
необхідно визначити продукцію,
яка може виступати предметом
зобов’язань (крім зерна, плодів
зернових, зернобобових та
олійних культур), підготувати
фахівців, передбачити механіз-
ми реєстрації таких зобов’язань.
Також необхідно підготувати
положення про проведення кон-
курсів на визначення регіональ-
них експертних установ, що бу-
дуть здійснювати експертизу та
провести такі конкурси до мо-
менту створення Державного
реєстру виданих CPR.

Як показав досвід Росії, мо-
жна зіткнутися з низкою пере-
пон на шляху впровадження
CPR в Україні, зокрема:

1. На початковому етапі - не-
розуміння принципів роботи
цього інструменту.

2. Слабкий розвиток системи
страхування сільськогосподар-
ського виробництва.

3. Слабкий розвиток, негото-
вність правової системи в ціло-
му в Україні.

Виробник
зерна

Заявка
Копії: виписки з ЕДРПОУ, свідоцтва платника

ПДВ, подвійного складського свідоцтва,
сертифікат якості зерна

Кошти (протягом 3 днів),
80% мін. Інтервенційної ціни

Аграрний
фонд

Поставка зерна (протягом 5 днів)

Рішення (протягом 5 днів)

Подвійне складське
Кредитний договір

Сертифікований
зерновий склад

О
бл
ік

Рис.3. Схема механізму отримання бюджетної позички під заста-
ву наявного зерна.
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4. Слабкий розвиток, неготовність судової системи України,
зокрема, з швидкості прийняття рішень.

5. Слабкий розвиток, незрілість інституту виконання судо-
вих рішень.

6. Можливість регіональних органів влади в певній мірі
впливати на рішення судів та інших офіційних організацій.

7. Відсутність єдиної консолідованої і достовірної бази да-
них по господарствах (площі, урожайність і т. д.), єдиного ре-
єстру земельних ділянок та прав на них

8. Бажання сільськогосподарських товаровиробників здійс-
нювати спекуляції продукцією замість фіксації певного рівня
дохідності.

9. Високий рівень закредитованості сільськогосподарських
товаровиробників (це для Росії).

10. Слабкий розвиток інфраструктури ринку, зокрема логіс-
тики.

3. ЗАКОНОДАВЧ І П ІДХОДИ ДО ЗАПРОВА-
ДЖЕННЯ ЗОБОВ ’ЯЗАНЬ , ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ЗА-
СТАВОЮ  (ЗЗЗ СГ ) В УКРАЇН І

За результатами опрацювання матеріалів, підготовлених
ЄБРР, МФК та представників аграрного бізнесу група експер-
тів Інституту розвитку аграрних ринків та Центру комерційного
права підготували законопроекти з розвитку інституту застави
рухомого майна з метою створення сприятливих умов для
кредитування сільськогосподарських товаровиробників, на-
самперед постачальниками сировини, матеріалів тощо.

Метою проекту Закону України «Про деякі зобов’язання,
забезпечені заставою сільськогосподарської продукції» є за-
провадження системи використання зобов’язань, забезпече-
них заставою сільськогосподарської продукції (ЗЗЗ) як захи-
щеного механізму кредитування виробників сільськогоспо-
дарської продукції. Тобто, укладається договір, який у пись-
мовій формі фіксує безумовне зобов’язання боржника здійс-
нити дії, пов’язані з розпорядженням речами, визначеними
родовими ознаками, яке забезпечується заставою.

Відповідно до положень законопроекту, укладати ЗЗЗ до-
зволяється лише для оформлення зустрічних зобов’язань бо-
ржника за фактично надані йому грошові кошти, поставлені
товари, виконані роботи та надані послуги.

Органом, який координує діяльність інших органів держа-
вної влади з регулювання порядку та сфери застосування
ЗЗЗ визначено Міністерство аграрної політики і продовольст-
ва України.

Уряд України розробляє та реалізовує державні програми
кредитування сільськогосподарських виробників, використо-
вуючи ЗЗЗ.

Відповідно до форми вираження зобов’язань, ЗЗЗ поділя-
ються на товарні та фінансові.

Товарні ЗЗЗ фіксують безумовне зобов’язання боржника
здійснити поставку узгодженої продукції узгодженої якості та
кількості у фіксованому місці та на фіксовану дату.

Фінансові ЗЗЗ фіксують безумовне зобов’язання боржника
сплатити грошову суму, розмір якої пов’язується з купівель-
ними цінами на узгоджену продукцію узгодженої якості та кі-
лькості в погодженій сторонами торговій організації на вказа-
ну дату у майбутньому.

Боржниками за ЗЗЗ можуть виступати особи, що мають
виключне право власності на земельну ділянку сільськогос-
подарського призначення або виключне право користування
нею на законних підставах для здійснення виробництва сіль-
ськогосподарської продукції.

У разі якщо земельною ділянкою володіє кілька співвлас-
ників або користується кілька співкористувачів, ЗЗЗ уклада-
ється ними спільно. Особи, що спільно уклали ЗЗЗ, несуть
солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань
з цього договору. Укладення ЗЗЗ як боржником особою, що
володіє земельною ділянкою на праві користування підлягає
погодженню з власником або власниками такої земельної ді-
лянки.

Пропонується форма ЗЗЗ, яка містить наступні обов’язкові
реквізити:

1. Назву – «Безумовне зобов’язання, забезпечене заста-
вою сільськогосподарської продукції»

2. Порядковий номер виданого боржником ЗЗЗ;
3. Дата та місце складення;

4. Ім’я боржника, його місце реєстрації, ідентифікаційний
код – для фізичних осіб;

5. Назва, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ – для
юридичних осіб;

6. Відомості про земельну ділянку, на якій вирощується
продукція, та про документи, що посвідчують виключне право
власності на неї або виключне право користування нею;

7. Безумовне зобов’язання:
 здійснити поставку - у товарних ЗЗЗ;
 оплату – у фінансових ЗЗЗ;
8. Назва продукції, її кількість, якість, узгодження формул

перерахунку кількості у зв’язку з різною якістю поставленої
продукції.

9. Місце поставки на умовах ЕХW (франко-завод за прави-
лами Інкотермс 2000) – лише для товарних ЗЗЗ

10. Спосіб сплати грошових коштів - для фінансових ЗЗЗ.
11. Дата виконання боржником зобов’язань з поставки або

оплати
12. Назва експертної установи, що вирішуватиме спори з

якості у разі їх виникнення  - у товарних ЗЗЗ;
13. Застереження про набрання ЗЗЗ сили після його нота-

ріального посвідчення та реєстрації
14. Застереження про недопустимість виконання поставки

(оплати) частинами
15. Застереження про обов’язковість повернення ЗЗЗ кре-

дитором в момент отримання виконання
16. Неустойка за порушення зобов’язання
17. Відомості про забезпечення ЗЗЗ заставою майбутнього

врожаю:
 назва продукції майбутнього врожаю, її кількість, якість,

узгодження формул перерахунку кількості у зв’язку з різною
якістю;
 відомості про земельну ділянку, на якій вирощується

продукція, та про документи, що посвідчують виключне право
власності на неї або виключне право користування нею;

18. Застереження про право інвестора задовольнити вимо-
ги шляхом обернення у власність предмету застави з враху-
ванням черговості ЗЗЗ;

19. Застереження про право інвестора інспектувати земе-
льну ділянку, вказану в ЗЗЗ;

20. Підстави для дострокового звернення до стягнення на
заставлене майно;

21. Розділ для вчинення переуступок.
Уразі переходу до іншої особи права власності чи права

користування земельною ділянкою, вказаною в ЗЗЗ, така
особа несе солідарну відповідальність за виконання ЗЗЗ, ви-
даного всіма попередніми власниками чи землекористувача-
ми. Перехід права власності чи права користування земель-
ною ділянкою не зупиняє дію вказаної у ЗЗЗ застави майбут-
нього врожаю.

ЗЗЗ може фіксувати безумовне зобов’язання боржника
здійснити дії, пов’язані з розпорядженням лише зерном в ро-
зумінні Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
та іншою сільськогосподарською продукцією, перелік якої
може бути розширеним Міністерством аграрної політики Укра-
їни.

Якість продукції – предмет реальних ЗЗЗ визначається
сторонами за взаємною згодою виходячи з чинних в Україні
на день видачі ЗЗЗ класифікаторів.

Експертна установа, уповноважена вирішувати спори з
якості продукції в зобов’язаннях з виконання товарних ЗЗЗ
продукції, обирається за взаємною згодою боржником та ін-
вестором з переліку установ, що відповідно до закону мають
повноваження здійснювати експертизи якості такої продукції.

У разі, якщо на день виникнення спору з якості продукції
така експертна установа не матиме відповідно до закону пов-
новажень здійснювати потрібні експертизи, боржник та інвес-
тор за взаємною згодою вправі обрати іншу експертну уста-
нову, яка має відповідні повноваження. У разі недосягнення
сторонами згоди експертизи якості буде проводити експертна
організація, визначена Міністерством аграрної політики Укра-
їни для проведення експертиз у відповідному регіоні.

Вартість експертизи покладається на сторону, яка на мо-
мент звернення до експертної установи неправильно оціню-
вала якість продукції – предмету реального ЗЗЗ.

Формули перерахунку кількості товару, що підлягає поста-
вці за товарним ЗЗЗ у зв’язку з відмінною якістю поставленої
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продукції узгоджуються сторонами за взаємною згодою. Міні-
стерство аграрної політики України розробляє методичні ре-
комендації для здійснення таких перерахунків.

Виконання зобов’язань з поставки продукції за товарними
ЗЗЗ здійснюється на умовах ЕХW (Інкотермс 2000), при цьому
вартість зберігання продукції до дати виконання ЗЗЗ покла-
дається на боржника, а після спливу зазначеної дати – на ін-
вестора, що отримує виконання за ЗЗЗ. В момент отримання
продукції інвестор зобов’язаний повернути оригінал ЗЗЗ, про
що на ньому робиться напис «Виконано».

Сплата грошових коштів за фінансовими ЗЗЗ здійснюєть-
ся на умовах відкличного акредитиву на узгоджених сторона-
ми умовах, при цьому невід’ємною умовою отримання інвес-
тором коштів є повернення оригіналу ЗЗЗ, на якому робиться
напис «Виконано».

Невід’ємною складовою ЗЗЗ є забезпечення зобов’язань
заставою майбутнього врожаю, з розпорядженням продукцією
пов’язуються дії боржника. Розмір застави повинен бути не
менший за розмір зобов’язання за ЗЗЗ, а умови застави – пе-
редбачати можливість інвестора обернути у власність пред-
мет застави в рахунок погашення зобов’язання боржника.
Умови ЗЗЗ можуть включати відсилання до інших договорів,
якими боржник забезпечує виконання свого зобов’язання.

У разі невиконання боржником зобов’язань за ЗЗЗ у вка-
заний у ньому строк інвестор вправі у будь-який момент звер-
нутися за вчиненням виконавчого напису до нотаріуса та в
примусовому порядку отримати від боржника виконання за
ЗТВ та неустойку. Наявність у інвестора ЗЗЗ без відмітки про
його виконання є достатнім підтвердженням безспірності його
вимоги.

Інвестори (кредитори) за ЗЗЗ мають переважне право від-
носно прав інших осіб на задоволення своїх вимог за рахунок
предмету застави ЗЗЗ. Інвестор (кредитор) за ЗЗЗ, який був
виданий раніше, має переважне право на задоволення своїх
вимог за рахунок предмету застави ЗЗЗ відносно прав інвес-
торів за іншими ЗЗЗ, які були пізніше видані тим самим бор-
жником щодо тієї самої продукції.

Інвестор за ЗЗЗ, який був виданий раніше, вправі задово-
льнити свої вимоги за ЗЗЗ за рахунок майна інвесторів за піз-
ніше виданими боржником ЗЗЗ щодо тієї самої продукції, як-
що такі інвестори отримали від боржника виконання за ЗЗЗ
раніше, ніж він.

У разі якщо інвестор отримав ЗЗЗ від попереднього інвес-
тора шляхом вчинення напису про передачу, він має право

задовольнити свої вимоги за рахунок майна такого попере-
днього інвестора або будь-якого з попередніх інвесторів, що
знаходяться вище його імені в списку передавальних написів,
якщо в тексті передавального напису ЗЗЗ не міститься засте-
реження «без поруки». В випадку якщо попередній інвестор
виконає зобов’язання за ЗЗЗ за рахунок власного майна, до
нього переходять права інвестора за ЗЗЗ.

За невиконання зобов’язань, оформлених ЗЗЗ, боржник
несе відповідальність незалежно від наявності його вини, дії
обставин непереборної сили чи випадкового збігу обставин.
Цивільна відповідальність боржника за невиконання зо-
бов’язань, оформлених ЗЗЗ, полягає в обов’язку сплатити ін-
вестору неустойку, розмір якої визначається сторонами на
момент складення ЗЗЗ, але не повинен перевищувати розмір
вказаної в ЗЗЗ застави. Крім того, боржник може нести циві-
льну відповідальність в інших формах, в порядку і на умовах,
передбачених законодавством України. За невиконання зо-
бов’язань за ЗЗЗ боржник несе кримінальну відповідальність
в порядку та на умовах, передбачених законодавством Украї-
ни.

Зобов’язання з ЗЗЗ починають діяти з моменту нотаріаль-
ного посвідчення ЗЗЗ та діють до повного їх виконання. За
згодою сторін, а також в окремих передбачених законом ви-
падках дата виконання зобов’язань за ЗЗЗ може бути перене-
сена на наступний маркетинговий рік.

Оскільки заставою виступатиме майбутній урожай, виклю-
чно важливим для розвитку запропонованого механізму є
створення умов для того, щоб кредитор у разі порушення зо-
бов’язання мав би змогу одержати ефективне та швидке за-
доволення вимог за рахунок заставленого майна.

Пропонується, що процедура набуття заставодержателем
у володіння заставленого рухомого майна у разі порушення
боржником зобов’язань передбачає право інвестора зверну-
тися до нотаріуса, виконавчого напису якого достатньо для
примусового отримання від боржника виконання за зо-
бов’язаннями.

Нині фахівцями ІРАР продовжується робота над розроб-
кою проекту Закону України «Про деякі зобов’язання, забез-
печені заставою сільськогосподарської продукції», зокрема в
частині запровадження фінансових СРR. Це потребує додат-
кового більш глибокого вивчення системи фінансових інстру-
ментів, які були запроваджені у Бразилії, а також проведення
розрахунків можливих наслідків та ризиків для всіх учасників
ринку сільськогосподарської продукції в Україні.

В.Є.Андрієвський, Т.О.Осташко, Н.В.Сеперович, О.О.Протченко, В.П.Колісник
ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РИНКІВ

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКСПОРТУ І ЕКСПОРТНИХ ЦІН НА РИНКУ ЗЕРНОВИХ

ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Можливості регулювання експортних цін в Україні суттєво

обмежені. Ставши членом СОТ, Україна не може застосову-
вати експортні субсидії, що визначені статтею 9 параграфа 1
Угоди про сільське господарство СОТ. Відповідно, регулю-
вання експортних цін не може використовуватись для стиму-
лювання експорту сільськогосподарської продукції. Натомість,
країна використовує регулювання обсягів експорту з метою
стабілізації внутрішніх цін і задоволення внутрішнього попиту
на сільськогосподарську продукцію. Ці заходи здійснюють
опосередкований вплив на експортні ціни: враховуючи значну
роль України як світового експортера зерна, введення нею
експортних квот або заборон впливає на світові ціни у бік зро-
стання і таким чином непрямо стимулює зростання експорт-
них цін.

Хоча Україна обмежена у можливостях стимулювання
експорту, в останні роки відбувається стрімка тенденція до
зростання цін на зовнішньому продовольчому ринку, що до-
зволяє розширити можливості з просування української про-
дукції на світовому ринку. Україна поряд з Росією та Казах-
станом розглядаються як провідні експортери сільськогоспо-
дарської продукції в умовах розширеного попиту на світових
ринках. З огляду на це важливо мати державну стратегію та
тактику з можливого нарощування експортного потенціалу

сільськогосподарськими товаровиробниками, створити сприя-
тливі умови регулювання виробництва та збуту продукції,
створити партнерські стосунки для всіх учасників продоволь-
чого ринку: бізнесу, держави, інвесторів.

Мета цього дослідження полягала в оцінці ефективності
діючого державного регулювання обсягів експорту і цін зер-
нових та олійних культур, а також у розробці пропозицій з йо-
го вдосконалення.

При цьому ставилися завдання:
 дослідити вплив державного регулювання на ринку зерно-

вих культур на (1) світові ціни; (2) експортні ціни; (3) обсяги
експорту; (4) внутрішні ціни (середні ціни реалізації виробни-
ків); оптові ціни на борошно; роздрібні ціни на хліб.
 оцінити вплив державного регулювання експортних цін на

олійні культури на внутрішній ринок цієї продукції.
1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКСПОРТНИХ Ц ІН ТА ОБСЯГ ІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦ І Ї

Згідно Закону України "Про зовнішньоекономічну діяль-
ність" щодо експорту (імпорту) товарів законодавчо передба-
чені обмежувальні заходи зокрема у формі автоматичного та
неавтоматичного ліцензування.

Автоматичне ліцензування визначається як комплекс ад-
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міністративних дій органу виконавчої влади з питань економі-
чної політики з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяль-
ності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду
експорту (імпорту) товарів, до яких не встановлюються квоти
(кількісні або інші обмеження). Автоматичне ліцензування
експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформ-
лення та видачі ліцензії не справляє обмежувального впливу
на товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс
адміністративних дій органу виконавчої влади з питань еко-
номічної політики з надання суб'єкту зовнішньоекономічної ді-
яльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду
експорту (імпорту) товарів, до яких встановлюються певні
квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензу-
вання експорту (імпорту) як адміністративна процедура з
оформлення та видачі ліцензії використовується в разі вста-
новлення квот (кількісних або інших обмежень) на експорт
(імпорт) товарів.

Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні
зокрема в разі значного порушення рівноваги певних товарів
на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для жит-
тєдіяльності в Україні, особливо сільськогосподарської проду-
кції. Таке ліцензування має тимчасовий характер і застосову-
ється до моменту відновлення рівноваги певних товарів на
внутрішньому ринку.

Якщо розглядати спеціальне законодавство ринку зерна,
відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про зерно та
ринок зерна в Україні» основними засадами державної полі-
тики по регулюванню ринку зерна є, зокрема, недопущення
обмежень у пересуванні зерна та продуктів його переробки,
гарантування сільськогосподарсь-
ким товаровиробни-кам права ві-
льного вибору використання зерна
та ціни його реалізації, а також за-
безпечення заходів нарощування
експорту зернових.

Стаття 18 Закону України «Про
зерно та ринок зерна в Україні» га-
рантує суб’єктам ринку зерна пра-
во вільно розпоряджатися власни-
ми ресурсами зерна та продуктами
його переробки, укладати угоди з
їх продажу, у тому числі на екс-
порт. Це означає, що гарантоване
право вільного розпоряджання зе-
рновими ресурсами може бути об-
межено не інакше, як у спосіб, пе-
редбачений законом.

ЩОДО ВВЕДЕННЯ
ЕКСПОРТНИХ КВОТ

В кінці 2010 року Уряд України
повернувся до практики квотуван-
ня експорту зерна.

Постановою Кабінету Міністрів
України від 04 жовтня 2010р. №938
“Про встановлення обсягів квот
на окремі види сільськогосподар-
ської продукції, експорт якої під-
лягає ліцензуванню до 31 березня
2011р., і затвердження Порядку
видачі ліцензії на експорт окре-
мих видів сільськогосподарської
продукції та розподілу квот» (далі
за текстом – «Постанова №938»)
встановлено квоти на експорт пше-
ниці та суміші пшениці та жита (мус-
лін), полби у розмірі 1 млн.тонн, ку-
курудзи – 3 млн.тонн, ячменю – 200
тис тонн, жита 1 тис тонн, гречки – 1
тис тонн. В зв’язку з цим, митне
оформлення експорту зернових то-
варів, на які встановлено квоти, має
здійснюватися виключно на підставі
ліцензій, виданих Мінекономіки.

Юридичні моменти прийняття
Постанови №938 були пов’язані із

непослідовністю та нелогічністю. Так, проект цієї постанови
був оприлюднений 11 жовтня 2010 року Міністерством еконо-
міки України на власному веб-сайті, що мало місце вже після
ухвалення Постанови №938 від 4 жовтня 2010 року. Крім того,
слід звернути увагу на порушення процедури оприлюднення
цього нормативного акту з огляду на те, що постанова є регу-
ляторним актом і має розроблятися, розглядатися та опри-
люднюватися з урахуванням вимог статті 9 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності». Згідно цієї статті строк, протягом якого
можуть надходити пропозиції та зауваження до законопроек-
ту, визначено не менше, ніж один місяць з дня оприлюднення
регуляторного акта. У даному випадку часові норми було по-
рушено.

Крім того, до моменту офіційного оприлюднення Постано-
ви №938 мала місце фактична заборона експорту окремих
видів сільськогосподарської продукції. Так, постанова набула
чинності 19.10.2010 року (з моменту її оприлюднення в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» від
19.10.2010 року №194), а 16.10.2010 року Митною службою
України було фактично заблоковано експорт зерна з усіх по-
ртів України, і відбулося це, по суті, за відсутності належним
чином зареєстрованого та оприлюдненого нормативного акту,
який би запроваджував таку заборону. Дані дії є грубим по-
рушенням зобов’язань, взятих на себе Україною відповідно
до Угод СОТ та законодавства України про зерно та ринок зе-
рна, а також законодавства про підтримку сільського госпо-
дарства в Україні.

Крім юридичних аспектів слід зважити на економічні нас-
лідки цієї постанови. Насамперед, вона спричинила фінансо-

ву та моральну шкоду для
експортерів зерна, які не бу-
ли готові до таких не перед-
бачуваних правил гри у по-
точному маркетинговому ро-
ці на ринку зерна.

Пояснення Уряду про
необхідність запровадження
квот на зерно зводяться до
відсутності можливостей
завчасно здійснювати про-
гноз на ринку зерна, визна-
чати очікувані обсяги зерно-
вих ще до початку маркетин-
гового періоду, а не після
збору урожаю. При цьому
доречно зазначити, що у ба-
гатьох країнах, у тому числі
США, Польщі, Росії вже ба-
гато років функціонує систе-
ма цінового моніторингу та
кон’юнктури ринків при про-
фільних міністерствах, яка
дозволяє крім проведення
оперативного моніторингу
цін за різними каналами по
більшості видів сільськогос-
подарської продукції здійс-
нювати також розрахунки
балансів попиту / пропозиції
основних видів цієї продукції
і, що важливо, проводити
прогнозні розрахунки по всіх
складових балансу, врахо-
вуючи тенденції виробницт-
ва та ціни, які складаються
на світовому ринку. Мініс-
терство аграрної політики та
продовольства України такої
системи до цього часу не
має.
ЩОДО РОЗПОДІЛУ

КВОТ
Процедура розподілу

квот також було проведено з
грубим порушенням законо-
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Рисунок 1. Світові ціни на борошномельну пшеницю
Джерело: Держзовнішінформ
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Рисунок 2. Світові ціни на пшеницю фуражну
Джерело: Держзовнішінформ
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Рисунок 3. Світові ціни на кукурудзу фуражну
Джерело: Держзовнішінформ
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давства.
Згідно Порядоку видачі ліцензії на експорт окремих видів

сільськогосподарської продукції та розподілу квот, затвер-
дженого Постановою №938, на сайті Мінекономіки 04.11.2010
року було оголошено про повторний прийом заявок, який по-
винен був закінчитися 18.11.2010 року. Проте, 10.11.2010 року
КМУ було прийнято Постанову №1046 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
2010р. №938» (далі за текстом – «Постанова №1046»), яка
набула чинності лише 12.11.2010 року в день її офіційного
опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».

Постанова №1046 стала підставою для завершення при-
йому заявок на одержання ліцензій на експорт окремих видів
сільськогосподарської продукції, оскільки вказаною Постано-
вою Мінекономіки було доручено завершити приймання за-
явок на отримання ліцензій на експорт сільськогосподарської
продукції 12.11.2010 року, а Мінагрополітики, в свою чергу,
видати до 12.11.2010 року (включно) суб’єктам господарської
діяльності висновки про наявність у них обсягів сільськогос-
подарської продукції, на яку встановлені квоти, та спромож-
ність її експортувати.

Про припинення приймання заявок на одержання ліцензій
на експорт суб’єкти господарювання були поінформовані ли-
ше в день припинення приймання таких заявок, що унемож-
ливило подання заявок у період з 12 по 18 листопада 2010
року (тобто, у строки, встановлені Мінекономіки).

У відповідності до Наказу Мінагрополітики від 20.10.2010
року №661 та з дотриманням всіх визначених ним вимог
суб’єкти господарювання 12.11.2010
року звернулися до Мінагрополітики
для отримання висновків про наяв-
ність у них обсягів сільськогосподар-
ської продукції та подальшого звер-
нення з відповідними заявами до Мі-
некономіки. Однак, Мінагрополітики
не видало висновки окремим підпри-
ємствам, серед яких, зокрема, дочір-
ні компанії провідних міжнародних
корпорацій.

Таким чином, внаслідок прийнят-
тя Постанови №1046 та невидачу
висновків Мінагрополітики провідні
компанії ринку зерна не змогли взяти
участь у розподілі квот, чим були по-
збавлені права отримати ліцензію та
здійснювати експорт. Це свідчить про
те, що доступ до квот був організо-
ваний не прозоро.

ЩОДО РЕЄСТРАЦ І Ї
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

КОНТРАКТІВ
Постановою Кабінету Міністрів

України від 13 грудня 2010р. №1254
«Деякі питання укладення та ре-
єстрації зовнішньоекономічних
контрактів» з 1 лютого 2011 року
митне оформлення продукції, що
експортується, здійснюється на під-
ставі зовнішньоекономічних контрак-
тів, укладених та зареєстрованих ви-
ключно на Аграрній біржі, або на ін-
ших товарних біржах, які сертифіко-
вані в установленому порядку щодо
стандартів продажу або поставки бі-
ржового товару та яким Аграрна бір-
жа надала право на участь у біржовій
торгівлі.

Беручи до уваги той факт, що
практично усі основні види сільсько-
господарської продукції відносяться
до об’єктів державного цінового ре-
гулювання (згідно з підпунктом 3.3.1
статті 3 Закону України «Про держа-
вну підтримку сільського господарст-
ва України»), набуття чинності По-
становою, може призвести до моно-

полізації ринку укладення та реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів з експорту сільськогосподарської продукції, що на-
дасть Аграрній біржі можливість здійснювати контроль над
експортом сільськогосподарської продукції.

Монополізація ринку укладення та реєстрації зовнішньо-
економічних контрактів з експорту сільськогосподарської про-
дукції Аграрною біржею може створити перешкоди в роботі
операторів ринку зерна, призвести до зростання витрат та ча-
су на адміністрування процедури експорту. Крім того, надання
виключного права лише Аграрній біржі обмежить права інших
бірж, що мають право реєструвати зовнішньоекономічні конт-
ракти відповідно до Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України» та Закону України «Про зе-
рно та ринок зерна в Україні».

ЩОДО ОПОДАТКУВАННІ ЕКСПОРТУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦ І Ї

Відбулися також зміни в системі оподаткуванні експорту
сільськогосподарської продукції. Так, Податковим Кодексом
України, прийнятим від 2 грудня 2010 року №2755-VI, тимча-
сово до 1 січня 2014 року, операції з постачання зернових
культур товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції
1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних куль-
тур товарних позицій 1205 і 1206, крім їх першого постачання
сільськогосподарськими підприємствами - виробниками за-
значених товарів, у тому числі операції з імпорту таких това-
рів, звільняються від оподаткування податком на додану вар-
тість. У разі вивезення в митному режимі експорту операцій з
постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008 та

технічних культур товарних пози-
цій 1205 і 1206, то нульова ставка
застосовується до 1 липня 2011
року.

Таким чином, на зернові та
олійні культури буде нараховува-
тися ПДВ лише на етапі першого
їх постачання сільськогосподарсь-
кими підприємствами (сума ПДВ
нараховуватиметься до ціни реа-
лізації, а сальдо ПДВ буде акуму-
люватися на спеціальному рахун-
ку сільськогосподарського підпри-
ємства). Покупці олійних та зер-
нових культур будуть мати нульо-
ву ставку вхідного ПДВ. Це дозво-
лить експортерам зернових куль-
тур здійснювати свої операції без
перерахування ПДВ до бюджету,
що відповідно не вимагатиме від-
шкодування ПДВ з бюджету. Та-
ким чином, зникає головний чин-
ник адміністративного впливу на
експортерів, який створював пе-
решкоди до своєчасних розрахун-
ків з бюджетом.
ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ

РЕЖИМУ КВОТУВАННЯ ТА
РОЗПОДІЛ КВОТ У 2011

РОЦ І
 (a) продовження режиму кво-

тування до 31.03.2011 року
Постанова КМУ від

06.12.2010 року №1182 «Про
внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 4
жовтня 2010р. №938 та визнан-
ня такою, що втратила чин-
ність, постанови Кабінету Мініс-
трів України від 10.11.2010р.
№1046» (далі за текстом – «По-
станова №1182») була ухвалена з
порушенням Регламенту КМУ та
Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»,
що передбачають надання мож-
ливості громадськості внести за-
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Рисунок 4. Динаміка обсягів експорту та середні експортні
ціни на пшеницю, 2007/08 - 2010/11 МР
Джерело: Держкомстат
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Рисунок 5. Динаміка обсягів експорту та середні експортні
ціни на ячмінь, 2007/08 -2010/11 МР
Джерело: Держкомстат

0

200

400

600

800

1000

1200

20
07

-1
0

20
07

-1
1

20
07

-1
2

20
08

-0
1

20
08

-0
2

20
08

-0
3

20
08

-0
4

20
08

-0
5

20
08

-0
6

20
08

-0
7

20
08

-0
8

20
08

-0
9

20
08

-1
0

20
08

-1
1

20
08

-1
2

20
09

-0
1

20
09

-0
2

20
09

-0
3

20
09

-0
4

20
09

-0
5

20
09

-0
6

20
09

-0
7

20
09

-0
8

20
09

-0
9

20
09

-1
0

20
09

-1
1

20
09

-1
2

20
10

-0
1

20
10

-0
2

20
10

-0
3

20
10

-0
4

20
10

-0
5

20
10

-0
6

20
10

-0
7

20
10

-0
8

20
10

-0
9

20
10

-1
0

20
10

-1
1

20
10

-1
2

ти
с.
то
нн

0

200

400

600

800

1000

1200

до
лл

С
Ш
А/
т

тис. тонн
долл./т

Рисунок 6. Динаміка обсягів експорту та середні експортні
ціни на кукурудзу, 2007/08 -2010/11 МР
Джерело: Держкомстат
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уваження та пропозиції до документів КМУ.
Зокрема, 06.12.2010 року на офіційному веб-сайті Мініс-

терства економіки України було оприлюднено для громадсь-
кого обговорення проект Постанови КМУ «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 ро-
ку №938 та визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року
№1046».

Вказаним проектом постанови передбачалося:
 продовження квотування окремих видів сільськогосподар-

ської продукції до 31.03.2011р.;
 збільшення обсягу квоти на пшеницю і суміш пшениці та

жита (меслин), полбу з 500 тис.тонн до 1000 тис.тонн;
 збільшення обсягу квоти на кукурудзу з 2000 тис.тонн до

3000 тис.тонн;
 скорочення терміну розподілу квот з 15 до 7 днів.
У відповідності до законодавства України строк для по-

дання зауважень та пропозицій до Проекту Постанови не міг
становити менше одного місяця. Однак, вже 28 грудня 2010
року Постанова №1182 від 06.12.2010 року була офіційно
оприлюднена в газеті «Урядовий кур’єр».

 (б) Розподіл квот відповідно до змін, запроваджених По-
становою №1182

До внесення змін від 28.12.2010 року Постановою №938
передбачалося, що розподіл квот здійснюється на підставі
заявки, поданої Мінекономіки протягом п’ятнадцяти календа-
рних днів після опублікування на
офіційному веб-сайті Мінеконо-
міки інформації про початок ре-
єстрації заявок. Відповідно до
внесених змін цей термін був
скорочений вдвічі – до 7 днів, які
припали на святкові дні. Доціль-
но наголосити, що 1-3, 7 січня
2011 року є вихідними та свят-
ковими днями, а робочий день
31 грудня 2010 року був скоро-
чений відповідно до статті 53
Кодексу законів України про
працю, що суттєво скоротило
термін звернення суб’єктів гос-
подарювання до Міністерства
аграрної політики і продовольст-
ва.

З урахуванням того факту,
що Постанова №1182 була
оприлюднена в офіційному дру-
кованому видані лише
28.12.2010 року, суб’єкти зовні-
шньоекономічної діяльності були
позбавленні можливості скори-
гувати свої дії у відповідності до
запроваджених нововведень.

З огляду на вищесказане,
слід підкреслити, що порушення
процедури прийняття змін до ре-
гуляторного акта про розподіл
квот обмежило права суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності
на порушення частини 3 статті
22 Конституції України та статті
2 Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність», уне-
можливило формування сприят-
ливої для ринку зерна інвести-
ційної, кредитної, податкової,
митної політики, викликало роз-
балансування інтересів суб'єктів
господарювання та держави, на
порушення норм Закону України
«Про зерно та ринок зерна в
Україні».

Комісія Мінекономрозвитку і
торгівлі на засіданні 11 січня
2011 року повністю розподілила
квоти на експорт зерна. Найбі-
льшу квоту отримала держком-

панія "Хліб Інвестбуд". Багато крупних гравців на ринку зерна
не отримали квот, зокрема компанія Нібулон, Cargill, Louis
Dreyfus, Alfred C. Toepfer, Noble Resources, CHS та Vitalmar
Agro (Nidera) та інші.

Внаслідок непослідовної регуляторної політики компетен-
тних органів державної влади не було досягнуто принципу
ефективності забезпечення максимально можливих позитив-
них результатів дії регуляторного акта за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, грома-
дян та держави. Натомість, штучно створені перешкоди уне-
можливили участь компаній, що здійснювали більшу частину
операцій з зерном на ринку, у розподілі квот на експорт зер-
нових.

ШОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ №8053
У ВР України зареєстровано Законопроект №8053 «Про

внесення змін до закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України (з особливостей здійснення
експорту об’єктів державного цінового регулювання)» від 2
лютого 2011 року, в якому йдеться про експорт сільськогос-
подарських товарів, які є об’єктами державного цільового ре-
гулювання. Перелік такої продукції щорічно встановлюється
Кабінетом Міністрів з переліку можливих об’єктів державного
цінового регулювання: пшениця (тверда та м’яка), суміші
пшениці та жита, кукурудза, овес, соя, насіння соняшнику, на-
сіння ріпаку, льону, шишки хмелю, цукор з цукрових буряків,
борошно (житнє та пшеничне), м'ясо та продукти забійних

тварин та свійської птиці, сухе молоко,
масло вершкове, соняшникова олія
(Ст.. 3.3 Закону України «Про держав-
ну підтримку сільського господарства
України №1877- IV від 24 червня 2004
року)

Згідно з законопроектом, експорт
соціально значимої с/г продукції може
здійснюватися виключно виробниками
такої продукції (в межах обсягів влас-
ного виробництва) та так званими Дер-
жавним агентом із забезпечення екс-
порту. Статус державного агента на-
дається Кабінетом Міністрів на конкур-
сній основі державним підприємствам
або приватним підприємствам, в ста-
тутному капіталі яких є частка держа-
ви. Якщо ці положення набудуть чин-
ності, то приватні компанії повинні бу-
дуть або продати частки своїх активів
державі, або припинити операції з екс-
порту соціальної значимої с/г продук-
ції.

Тож, даний законопроект спрямо-
ваний на закріплення за державою
монополії на експорт сільськогоспо-
дарської продукції і його можна роз-
глядати як логічне завершення лан-
цюжка подій в аграрному секторі впро-
довж останнього року: створення дер-
жавної зернової корпорації, запрова-
дження експортних квот на зерно та
суттєві порушення при їх розподілі,
введення вимоги реєстрації експорт-
них контрактів на державній аграрній
біржі, завершуються зростанням адмі-
ністративного контролю та зменшення
конкуренції на ринку.

Втім, такі дії влади, можуть мати
позитивний результат лише в коротко-
строковій перспективі (у вигляді тим-
часового зниження внутрішніх цін на
продукцію), але у довгостроковій перс-
пективі це значно поглибить проблему.
Відомо, що обмеження експорту не
стимулюють розвиток виробництва,
знижують закупівельні ціни для вироб-
ників, а отже сприяють відтоку інвес-
тицій з сектору.

Зниження внутрішніх цін на зерно
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Рисунок 7. Структура географії експорту зерна, 2009/10 МР
Джерело: Держкомстат
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Рисунок 8. Оперативні дані про середні рівні роздрібних
цін на хлібобулочні вироби, що реалізуються підприємст-
вами роздрібної торгівлі по Україні за 2010 рік
Джерело: Держкомстат

601

703
782

852
934

1132
1207

1293

1101

917

1026

1016

1024

998
971

871847
802

763752
804

862
792

596
646

744
803804

859

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20
08

-0
7

20
08

-0
8

20
08

-0
9

20
08

-1
0

20
08

-1
1

20
08

-1
2

20
09

-0
1

20
09

-0
2

20
09

-0
3

20
09

-0
4

20
09

-0
5

20
09

-0
6

20
09

-0
7

20
09

-0
8

20
09

-0
9

20
09

-1
0

20
09

-1
1

20
09

-1
2

20
10

-0
1

20
10

-0
2

20
10

-0
3

20
10

-0
4

20
10

-0
5

20
10

-0
6

20
10

-0
7

20
10

-0
8

20
10

-0
9

20
10

-1
0

20
10

-1
1

ти
с.
т

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

гр
н/
т

тис. тонн ціна, грн/т

Рисунок 9. Динаміка внутрішніх цін реалізації зернових
культур сільськогосподарськими підприємствами, 2008/09-
2010/11 МГ Джерело: Держкомстат
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внаслідок введення квот вплине на
зниження його врожаю в майбутньо-
му, а зниження пропозиції зерна при-
зведе до зростання цін на нього.

Див. також у додатку 3. Обме-
ження на експорт зерна і заходи
протидії

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКСПОРТУ НАСІННЯ

СОНЯШНИКУ
Що стосується регулювання екс-

порту насіння соняшнику, то в Україні
діє Закон України від 10.09.99
№1033-XIV „Про ставки вивізного
(експортного) мита на насіння
деяких видів олійних культур”,
яким встановлено ставки вивізного
(експортного) мита на насіння льону,
соняшнику та рижію. Згідно даного
Закону, починаючи з 1 січня 2009 ро-
ку, що настав після вступу України до
Світової організації торгівлі, перед-
бачено щороку зменшення ставки
вивізного мита на 1 відсотковий
пункт до значення 10 відсотків. У
зв’язку з цим експорт з України за-
значених в статті 1 Закону України
від 10.09.99 №1033-XIV насіння де-
яких видів олійних культур з 1 січня
2009 року обкладається за ставками
вивізного мита – 13% (у відсотках
митної вартості товару), з 2010 року -
12%, а з 2011 – 11%.

2. Ц ІНОВА КОН 'ЮНКТУРА
РИНКУ ЗЕРНОВИХ :

ПШЕНИЦ І , КУКУРУДЗИ ,
ЯЧМЕНЮ АНАЛ ІЗ ДИНАМІКИ

СВІТОВИХ Ц ІН
Починаючи з червня 2010 року

спостерігається суттєве зростання
світових цін на зерно. Основними
факторами, які впливають на розви-
ток світової торгівлі зерном та будуть
мати вплив у майбутньому є:
 поступове відновлення світової

економіки від наслідків економічної
кризи;
 відновлення високих темпів зрос-

тання економік країн, що розвива-
ються, насамперед Китаю та Індії, а також відновлення еко-
номічного зростання в країнах СНД;
 перманентне збільшення населення Землі, а також повер-

нення світу до стійкого збільшення доходів підтримає довго-
строкову тенденцію зростання попиту на продукти харчування
та збільшення світової торгівлі сільськогосподарськими това-
рами.

Протягом січня 2010 – січня 2011 років світові ціни на бо-
рошномельну пшеницю на умовах FOB зросли від 67% (мек-
сиканська затока) до 100% (Руан, Франція). В портах Чорного
моря ціни зросли на 89%.

Трохи нижчими темпами зростали світові ціни на фуражну
пшеницю (саме в цьому сегменті працюють українські експор-
тери). В Чорноморських портах України протягом січня 2010-
січня 2011 рр. ціни на фуражну пшеницю зросли на 56%. Об-
меження експорту пшениці, встановлені Постановою №938,
переслідували мету знівелювати зростання цін для внутрішніх
споживачів.

Значним було зростання цін на кукурудзу. В українських
портах Чорного моря ціна протягом січня 2010 – січня 2011
рр. зросла на 65%. На жаль, українські виробники кукурудзи
не змогли сповна скористатися сприятливою ринковою кон'-
юнктурою світових ринків. Рішення про обмеження експорту
кукурудзи визвало найбільшу критику учасників ринку. 3 лю-
того 2001 року з'явився проект постанови Кабміну "Про вне-
сення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 4 жовтня 2010р. №938",
яким позицію "кукурудза 1005 90
00 00 3000" пропонується виклю-
чити із режиму квотування.
АНАЛ ІЗ ЕКСПОРТНИХ Ц ІН

ТА ОБСЯГ ІВ
В Україні внутрішнє споживан-

ня зерна щорічно становить 50-
80% від загальних обсягів вироб-
ництва. За таких умов експорт
став основним елементом, що ре-
гулює баланс ринку зернових
культур, внаслідок чого Україна
вийшла на шлях експортно-
орієнтованої країни.

В цілому, за останні 10 років
Україна стала одним з найбільших
світових експортерів зернових. У
2008/2009 МР Україна експорту-
вала 24,7 млн.т зерна й увійшла в
трійку лідерів серед країн-
експортерів. У 2009/10 МР обсяги
експорту зернових скоротилися
порівняно з попереднім сезоном
на 15,5% до 20,9 млн.т. У 2010/11
МР експорт зерна скоротиться до
13-15 млн.тонн через скорочення
валового збору зернових та вве-
дення квотування його експорту у
жовтні 2010р.

В Україні основну частку екс-
порту зернових культур традицій-
но займають пшениця, ячмінь і ку-
курудза – 96–99%. В 2008/2009
МР експорт пшениці і ячменю збі-
льшився відповідно в 14,1 і в 6, 1
раз у порівнянні з попереднім ро-
ком внаслідок скасування експор-
тних квот. Експорт кукурудзи збі-
льшився за даний період в 2,4 ра-
зи й склав 5,02 млн.т.

Оскільки Україна є експортно-
орієнтованою країною, тенденції
світового ринку зерна мають істо-
тний вплив на український ринок.
Експортні ціни на зернові культури
й продукти їх переробки залежать,
насамперед, від світової кон'юнк-
тури, внутрішньої пропозиції та

попиту, валютних курсів і експортних обмежень (мито, квоти,
індикативні ціни).
ТАБЛИЦЯ 1. УКРАЇНА: ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ ПО КУЛЬТУРАХ,
2004/05-2009/10 МР, ТИС.Т

Культура 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10 до
2008/09, %

Зернові культури
- всього 13205,8 9794,4 4157,4 24739,9 20902,1 84,5

в т ч:
пшениця 6441,5 3299,2 895,1 12637,2 9157,7 72,5
жито 68,8 2,3 0,1 5,7 55,1 966,6
ячмінь 3902,7 5155,1 1037,3 6334,2 6232,7 98,4
овес 0,7 1 23,9 6,2 16,3 263,7
кукурудза 2582,3 1027,3 2077,5 5497,1 5071,9 92,3
просо 32,4 8,3 13,5 36,3 58 159,9
інші 177,4 301,2 110 223,1 310,3 139,1
Джерело: Держкомстат

Світова кон'юнктура складається із світових цін на зерно,
його фактичного виробництва й споживання, прогнозів уро-
жаю зернових культур тощо. У свою чергу, світові ціни на зер-
но визначаються пропозицією експортерів і попитом імпорте-
рів, введенням експортно-імпортних обмежень, а також ціна-
ми на енергетичному ринку.

Представлені на серії графіків динаміка обсягів експорту з
України та середні експортні ціни на пшеницю, ячмінь, куку-
рудзу наочно демонструють значні коливання як обсягів екс-
порту, так і світових цін протягом 2007/08 -2010/11 МР. Також
наочно представлені періоди застосування обмежень або за-
борон експорту зернових.
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Рисунок 10. Динаміка внутрішніх цін реалізації насіння со-
няшнику сільськогосподарськими підприємствами, 2008/09-
2010/11 МГ
Джерело: Держкомстат
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Продемонстрована нестабільність в експортному сегменті
зернового ринку не сприяє
закріпленню позицій країни
на світових ринках і автори-
тету надійного постачаль-
ника серед торговельних
партнерів.

СТРУКТУРА ТА
ГЕОГРАФ ІЯ
ЕКСПОРТУ

Основними напрямами
експорту вітчизняних зерно-
вих є країни Азії, Африки,
Європейського союзу й
СНД.

У 2008/09 МР у порів-
нянні з 2007/08 МР збіль-
шилися обсяги експорту зе-
рна в Іспанію – на 3,02 млн.
т або в 26,2 разів, у Саудів-
ську Аравію – на 2,07 млн.т
або в 5,0 разів, у Єгипет –
на 2,04 млн.т або в 22,6 ра-
зів, в Іран – на 2,09 млн.т
або в 44,8 разів, у Бангла-
деш – на 1,08 млн.т або в
21,3 разів.

Лідером у закупівлях
українського зерна у
2008/09 МР стала Іспанія,
на долю якої припало 12,6%
усього українського експор-
ту зернових сезону (або
3,14 млн.т). Другу позицію в
рейтингу країн-імпортерів
українського зерна зайняла,
як і в попередньому сезоні,
Саудівська Аравія – 10,4 %
(або 2,59 млн.т). У п'ятірку лідерів увійшли також Єгипет –
8,6%, Іран – 8,6% і Сирія – 6,4%.

За результатами 2009/10 МР основними покупцями украї-
нського зерна стали: Саудівська Аравія – 18,7%, Єгипет –
11,6%, Бангладеш – 6,7, Південна Корея – 6,1%. Питома вага
лідера торішнього сезону - Іспанії склала 5,2% і сьоме місце у
рейтингу країн-імпортерів українського зерна. У 2009/10 МР у
порівнянні із попереднім сезоном обсяги експорту зерна в Са-
удівську Аравію збільшилися на 51,5%, у Єгипет – на 7,5%, у
Бангладеш – на 23,7%.

ОЦ ІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОБМЕЖЕНЬ
ЕКСПОРТУ , ВТРАТ ЕКСПОРТЕРІВ І

С ІЛЬГОСПВИРОБНИКА
Представлена у серії наступних графіків цінова динаміка

демонструє результативність адміністративного регулювання
цін продуктового ланцюга «пшениця – борошно- хліб». При-
чому, адміністративне регулювання не обмежувалося експор-
тними квотами, а включало обмеження рентабельності виро-
бництва у хлібопекарській галузі. Слід відзначити, що завдяки
адміністративним обмеженням на внутрішньому і зовнішньо-
му ринках мету регулювання було досягнуто - вдалося уник-
нути різкого зростання цін на хліб для населення. Однак ці-
ною такого регулювання стала дестабілізація ринку зерна та
продуктів його переробки, яка обернулася втратами прибутків
сільськогосподарських виробників, зернотрейдерів, борошно-
мельних та хлібопекарських підприємств, недоотриманням
державою коштів від експорту, втратою завойованих у попе-
редні роки позицій на світових ринках.

За рахунок введення експортних квот на зерно ціни на
внутрішньому ринку, починаючи з кінця жовтня 2010 року зни-
зилися, що позначилося на зниженні доходів сільськогоспо-
дарських товаровиробників.

За нашими розрахунками, для сільськогосподарських то-
варовиробників втрати від зниження середніх цін на зернові
культури складуть мінімально 1,0 млрд. грн. (200 грн./т х 5
млн.тонн зерна).

Для експортерів зерна втрати від запровадження обме-
жень на експорт складуть 2,0 млрд. грн.. (5 млн.тонн зерна х

400 грн./т). Більше того, проблеми неефективності ринку зер-
на та продуктів його переробки ви-
рішені не були, вони були лише
відкладені на майбутнє. Натомість,
системним вирішенням проблеми є
заміна адміністративних важелів
на ринкові – інтервенції державних
агентів на ринку та грошова (про-
дуктова) допомога малозабезпе-
ченим верствам населення.

3. Ц ІНОВА КОН 'ЮНКТУРА
РИНКУ ОЛ ІЙНИХ : НАСІННЯ

СОНЯШНИКУ ,
СОНЯШНИКОВА ОЛ ІЯ .

АНАЛ ІЗ ЕКСПОРТНИХ Ц ІН
НА ОЛ ІЮ ТА НАСІННЯ

СОНЯШНИКУ  (З
ВИДІЛЕННЯМ В Ц ІН І
ЕКСПОРТНОГО МИТА)
У пострадянські часи Україна

активно експортувала значні обся-
ги насіння соняшнику, у той час як
це значно обмежувало розвиток ві-
тчизняної олієпереробної галузі.

Кажучи про експорт українсько-
го насіння соняшнику, слід відзна-
чити, що за останні чотири сезони
з урахуванням умов експортних
обмежень, їх поставки за кордон
досягають не більш 2-6% від зі-
браного врожаю. У 2007/08 МР
спостерігається спад експорту со-
няшнику на 79%, до 72,2 тис.т, що
вдвічі нижче показника 2005/06
МР. Зниження обсягів експорту у
2007/08 МР відбулося у зв'язку із
прийняттям Постанови Кабінету
міністрів (№189 від 12.03.2008)

«Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову й на-
сіння соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до 1
липня 2008р., і порядку видачі ліцензій» про введення квот на
насіння соняшнику, а також через високі внутрішні ціни. У
2009/10 МР обсяг експорту насіння соняшнику склав 349,2
тис.т.
ТАБЛИЦЯ 2. УКРАЇНА: ЕКСПОРТ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ, ПО КУЛЬТУ-
РАХ, 2005/06-2009/10 МГ, ТИС.ТОНН

Культура 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10 до
2008/09, %

Всього товарних культур 847,8 1570,7 1775,3 3260,7 2488,1 76,3
в т ч:
Насіння соняшнику 220,0 337,4 71,3 773,2 349,2 45,2
Насіння ріпаку 356,9 750,9 1495,4 2156,6 1787,0 82,9
Соя 219,8 419,9 190,0 279,8 272,2 97,3
Інші (товарне насіння) 51,1 62,5 18,7 51,1 79,6 155,8
Джерело: Держкомстат
ТАБЛИЦЯ 3. УКРАЇНА: ЕКСПОРТ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ, 2005/06-2009/10
МГ, ТИС.Т

Обсяг, тис.т Частка, %
Товар

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10

2009/10
до 2008/

09, %
Соняшникова олія 1568,2 1833,2 1342,6 2176,6 2551,4 93,3 94,2 117,2
Ріпакова олія 19,4 20,2 39,8 36,4 1,5 1,6 0,1 4,1
Соєва олія 7,7 9,3 8,5 28,2 45 1,2 1,7 159,5
Тропічна олія* 0,6 118,5 191,7 84,7 100,8 3,6 3,7 119
Інша рослинна
олія** 11,9 17,2 13,5 7,2 8,9 0,3 0,3 123,7

Всього рослинна
олія 1607,9 1998,3 1596,3 2333,2 2707,7 100 100 116

* - включают тропічні олії та їх фракції (олія та жири гідрогеніровані не
включаються) ; ** - включають кукурудзяне, льону, гірчичне, оливкове,
арахісовове та ін. рослинні олії
Джерело: Держкомстат

Прорив для української переробної промисловості відбув-
ся після введення експортного мита на насіння соняшнику в
розмірі 23% від митної вартості в 1999 році. Це стало почат-
ком переорієнтації олієжирової промисловості України із си-
ровинного експорту насіння на торгівлю продуктом більш ви-
сокого рівня переробки – соняшниковою олією. З тих пір оліє-
жирова промисловість країни розвивається саме в цьому на-
прямку, плодами чого стало досягнення Україною статусу од-
ного з лідерів у торгівлі соняшниковою олією у світі. У процесі
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Рисунок 13. Динаміка обсягів експорту та середні експортні ціни на
соняшник, 2007/08 -2010/11 МР
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Рисунок 14. Динаміка обсягів експорту та середні експортні ціни на
соняшникову олію, 2007/08 -2010/11 МР
Джерело: Держкомстат
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приєднання до СОТ Україна повинна скорочувати експортне
мито щорічно на 1%, і починаючи з 16% в умовах приєднання
повинна досягтися 10%. Ставка мита у 2011 році становить
11%.

Протягом останніх років українська промисловість робить
учетверо більше соняшникової олії, ніж споживає Україна. Та-
ким чином, близько 70% виробленого продукту йде на екс-
порт уже кілька сезонів поспіль. Україна реалізує олію в більш
ніж 80 країн світу.

У 2008/09 МР обсяги експорту рослинної олії в натураль-
нім виразі були максимальні за останні 20 років. У порівнянні
з 2007/08 МР ріст склав близько 46,2%, до 2,33 млн.т. У
2009/10 МР даний показник збільшився ще на 16% до зна-
чення 2,7 млн.т.

Традиційно більшу частину експорту становить соняшни-
кова олія – трохи більше 93% за результатами 2008/09 МР і
94% за результатами 2009/10. Обсяг експорту цього продукту
склав у 2009/10 МР близько 2,6 млн.т, що на 17,2% більше в
порівнянні з попереднім роком (2,2 млн.т в 2008/09 МР).

Специфіка ціноутворення на українському ринку олійних
культур полягає в сезонних коливаннях цін і тісному їхньому
взаємозв'язку зі світовими коливаннями, як у цілому на олійні
культури, так і рослинні олії (соєве, пальмове, соняшникове,
ріпакове), що пояснюється можливістю альтернативного за-
міщення даних продуктів. Світова кон'юнктура на ринку про-
дукції олійних культур значною мірою визначається цінами на
продукти соєвого комплексу. Крім того, вартість олії з певної
культури залежить від цін на олії альтернативних олійних
культур, від фактичного виробництва й споживання певної
культури, прогнозів урожаю олій-
них культур, введення експортно-
імпортних обмежень тощо. Знач-
ний вплив на ринок мають ціни на
енергетичному ринку.

Експортна ціна на соняшник,
сою й ріпак, і продукти їх перероб-
ки в Україні залежить, насамперед,
від світової кон'юнктури, внутрі-
шньої пропозиції та попиту, валют-
них курсів і експортних обмежень
(мито, квоти, індикативні ціни).

Якщо говорити про експортну
вартість ріпакової олії, то крім за-
значених факторів, на неї в Україні
впливає попит на ринку біодизеля
Європи, вона залежить від політи-
ки держав, де ця галузь розвинена
найбільше, наприклад, Німеччини.

Оскільки українська олієжирова
промисловість – експортноорієнто-
вана галузь, цей факт, як правило,
визначає ціноутворення всередині
країни. Виключенням є ціни на на-
сіння соняшнику. Вони найменш
чутливі до світового ринку через
значний адміністративний вплив у
країні, завдяки чому більша части-
на соняшнику реалізується на віт-
чизняному ринку (лише 2-7% по-
ставляється за кордон). Визнача-
льними факторами зміни внутрі-
шніх цін на соняшник виступають
обсяг пропозиції (сума виробницт-
ва, імпорту й запасів), внутрішні
потреби переробників, ціни на со-
няшникову олію.

Для сільськогосподарських то-
варовиробників нинішній маркети-
нговий період є сприятливим за ці-
ною на насіння соняшнику. Деякі
експерти ринку пояснюють стрім-
кий ріст цін на насіння соняшнику
також тим фактом, що сільськогос-
подарські товаровиробники навчи-
лися перекладати ризики з однієї
культури на іншу. У випадку зни-
ження цін на зернові культури, во-

ни підняли ціни на насіння соняшнику на внутрішньому ринку,
що також позначилося на підвищенні цін на насіння соняшни-
ку та на олію соняшникову на зовнішньому ринку.

Експортні поставки насіння також позначаються на внут-
рішніх цінах, особливо, коли на світовому ринку ціни суттєво
перевищують пропоновані закупівельні ціни українськими пе-
реробниками. Проте, експорт із України жорстко регулюється
державою, і ціни на насіння соняшнику чутливі до змін тари-
фного регулювання (експортна/імпортне мито, індикативні ці-
ни), нетарифних обмежень (введення квот, наприклад), фік-
сації мінімальних закупівельних цін і т.д.

Інші олійні культури та продукти їх переробки орієнтують-
ся на світові тенденції. Як наслідок, внутрішня ціна формуєть-
ся залежно від обсягів експорту, валютних курсів. Ще врахо-
вуються фактори, такі як пропозиція на внутрішньому ринку,
обсяги споживання як для подальшої переробки, так і кінце-
вими споживачами (відповідно залежить від доходів населен-
ня), ціни на товари-замінники (застосовуються в промислових
масштабах).

Адміністративне регулювання теж впливає за допомогою
встановлення експортних та імпортних мит, квот на вивіз про-
дукції, а також шляхом фіксування норми прибутковості від
продажів олії на внутрішньому ринку, антимонопольних роз-
глядів тощо. У підсумку, якщо ціни на олію збільшуються, то
ціни на насіння ростуть.

СТРУКТУРА І ГЕОГРАФ ІЯ ЕКСПОРТУ
СОНЯШНИКОВОЇ ОЛ ІЇ

Ситуація на ринку сирої соняшникової олії у 2008/09 МР
кардинально змінилася через збільшення попиту одного з

найбільших світових споживачів
олії – Індії. Приблизно половина
вивезеного обсягу цього продукту
у 2007/08 МР припадало на Ні-
дерланди й Туреччину. При тому,
що в 2007/08 МР Індія практично
не здійснювала закупівель в Укра-
їні, у 2008/09 МР вона стала най-
більшим покупцем української си-
рої соняшникової олії. Так, 23%
обсягу цього виду продукції у
2008/09 МР було експортовано в
Індію, а за результатами 2009/10
МР даний показник склав майже
24%. Таким чином, у 2009/10 МР в
Індію було поставлено 565,8
тис.тонн соняшникової олії (сирої).
Причинами збільшення попиту
цього великого покупця стали ска-
сування ввізного мита на сиру со-
няшникову олію й введення 20%
імпортного мита на соєву олію. За
результатами 2009/10 МГ 68% на-
сіння соняшника було вивезено до
Туреччини.
ВПЛИВ СВІТОВИХ Ц ІН НА

ВНУТРІШНІ Ц ІНИ
Після стрімкого падіння цін на

насіння соняшнику у 2008 році,
почалося їх поступове зростання.
Темпи зростання цін на соняшник
та соняшникову олію помітно збі-
льшилися з червня 2010 року.

Основними факторами, які
впливають на розвиток світової
торгівлі сільськогосподарської
продукції , в т.ч. соняшнику та со-
няшникової олії на даний час та
будуть впливати у майбутньому:
 поступове відновлення світової

економіки від наслідків економіч-
ної кризи;
 відновлення високих темпів

зростання економік країн, що роз-
виваються, насамперед Китаю та
Індії, а також відновлення еконо-
мічного зростання в країнах СНД;

Індія
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Рисунок 15. Структура географії експорту соняшникової олії,
2009/10 МР
Джерело: Держкомстат
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Рисунок 16. Структура географії експорту насіння соняшнику,
2009/10 МР
Джерело: Держкомстат
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ника та соняшникову олію, 2003-2015, дол.США за МТ
Джерело: FAPRI 2010 U.S. and World Agricultural Outlook:
http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2010/tables/1CommodityPrices.xls
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 перманентне збільшення населення Землі, а також повер-
нення світу до стійкого збільшення доходів підтримає довго-
стврокову тенденцію зростання попиту на продукти харчуван-
ня та збільшення світової торгівлі сільськогосподарськими то-
варами.

Для експортоорієнтованих галузей рівень світових цін ви-
значає стратегію реалізації насіння соняшника – або на екс-
порт, або на внутрішнє проміжне або кінцеве споживання. В
умовах, коли залежність від світових цін є визначальною для
внутрішнього ринку, експортне мито виконує функцію стриму-
вання рівня цін реалізації насіння соняшника виробниками,
забезпечення розвитку переробної промисловості країни і
стабілізації споживчих цін на олію на внутрішньому ринку.

Світові ціни на насіння соняшника після піку зростання у
2007/2008 році знизилися на 50% у 2008/09 році і опустилися
нижче цін на сою та ріпак (така ситуація спостерігалася впер-
ше протягом періоду від 1996/97 рр.). Надалі світові ціни на
насіння соняшника відновили свої позиції відносно цін на сою
та ріпак Ціна на соняшникову олію також знизилася на 49% у
2008/09 році, проте надалі у 2009/10 відновилася і утримуєть-
ся на рівні, близькому до ціни інших олій. Зменшення цін
протягом цього періоду експерти пов'язують з економічною
кризою та зростанням обсягів пропозиції на світових ринках.

Експерти FAPRI прогнозують, що у 2019/20 МР Україна
забезпечить 67% світової торгівлі насінням соняшника, на той
час як її найближчий конкурент Аргентина, навпаки, збіль-
шить внутрішню переробку. Вже зараз понад 95% насіння со-
няшника, що виробляється в Аргентині, переробляється на її
експортоорієнтованих підприємствах. Як і Україна, Аргентина
використовує експортні мита на насіння соняшника, що сти-
мулює виробництво та експорт продукції з вищою часткою
доданої вартості. Експорт соняшникового шроту складає по-
над 50%, а експорт олії – близько 70% від внутрішнього виро-
бництва Аргентини.

За прогнозом FAPRI, у 2019/20 МР найбільшими експор-
терами соняшникової олії будуть Аргентина та Україна, а
найбільшим споживачем – країни ЄС.

Відповідно, стратегічний інтерес України на ринках насін-
ня соняшнику та продуктів його переробки полягає у розши-
ренні експорту продукції з вищою часткою доданої вартості
(успішний приклад застосування відповідної експортної стра-
тегії демонструє Аргентина), а стратегічний інтерес торгове-
льних партнерів, зокрема, ЄС – у вивозі з України сировини
для виробництва олії. Звідси походить безкомпромісна пози-
ція ЄС до скасування Україною вивізного мита на насіння со-
няшника після створення ЗВТ з ЄС, і позиція країн, що входи-
ли у робочу групу при переговорах з вступу України до СОТ і
домоглися від України поступового зниження експортного ми-
та на насіння соняшника.

АНАЛ ІЗ РЕАЛ ІЗАЦ І Ї СЦЕНАРІЮ ВІДМІНИ
ЕКСПОРТНОГО МИТА У ТОРГ ІВЛ І З ЄС

Таким чином, відповідно до вимог СОТ, експортне мито на
насіння соняшнику з 2012 року складатиме 10% і має на та-
кому рівні залишатися.

Якщо зробити припущення, що воно продовжуватиме
зменшуватися або взагалі буде відмінене, тоді можуть бути
створені більші умови для нарощування експорту насіння со-
няшнику, що може позначитися на підвищенні закупівельних
цін на насіння соняшнику для внутрішнього ринку. Проте,
враховуючи те, що нині основні переробні підприємства со-
няшникової олії досить інтегровано співпрацюють із товаро-
виробниками насіння соняшнику (часто мають спільного вла-
сника), а також враховуючи лідерські позиції українських екс-
портерів соняшникової олії на зовнішньому ринку, такі припу-
щення можуть реалізуватися тільки під тиском зовнішніх чин-
ників.

Найбільшу небезпеку для олієпереробної галузі станов-
лять перспективи скасування вивізного мита на насіння со-
няшника, на чому наполягає ЄС в ході переговорів про ство-
рення зони вільної торгівлі з Україною. За розрахунками УКАБ
у результаті скасування мита Україна може перетворитися з
експортера соняшникової олії на імпортера, при цьому ціни на
соняшникову олію в ЄС вищі, ніж в Україні, що призведе до
зростання цін на олію приблизно на 70%, а на продукцію з ви-
користанням соняшникової олії (майонези, маргарини) – на
130-150%. У разі збереження вивізного мита тенденція до

підвищення попиту на українську соняшникову олію зберіга-
тиметься, а відповідно, потреба у сировині для переробки на
внутрішньому ринку також збережеться.

ВИСНОВКИ
Регуляторна політика уряду з квотування експорту окре-

мих видів сільськогосподарської продукції не відповідає заде-
кларованим пріоритетам розвитку держави відповідно до
принципів Програми Економічних Реформ на 2010-20014 ро-
ки, окремим положенням Закону України «Про зерно та ринок
зерна в Україні», Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України».

Обмеження обсягів експорту зерна вплинуло негативно на
доходи сільськогосподарських товаровиробників та доходи
експортерів, а, відповідно, програла загалом держава (погір-
шення інвестиційного клімату, зменшення надходжень до бю-
джету).

З огляду на це необхідне проведення системних реформ
в аграрному секторі, які дозволять підвищити ефективність
сільськогосподарського виробництва, а також здійснення за-
ходів з створення прозорих правил для просування вітчизня-
ної продукції на зовнішні ринки, зокрема за рахунок:
 відмови від адміністративного втручання у процеси ціноут-

ворення на сільськогосподарську продукцію, використання
антимонопольного законодавства у випадку різкого коливання
цін на сільгосппродукцію;
 відмови від будь-яких обмежень експорту сільськогоспо-

дарської продукції.
Стратегічний інтерес України на ринках насіння соняшнику

та продуктів його переробки полягає у розширенні експорту
продукції з вищою часткою доданої вартості, тому скасування
або зниження експортного мита на насіння соняшника не
може бути предметом переговорів при створенні зон вільної
торгівлі з ЄС та іншими країнами або митними територіями.

ДОДАТОК 1.

ТАБЛИЦЯ 4. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА СЕРЕДНІ ЕКСПО-
РТНІ ЦІНИ НА ПШЕНИЦЮ, 2006/07 -2010/11 МР

лип. сер. вер. жовт. лист. груд. січ. лют. бер. квіт. трав. чер.
2006/07

обсяг,
тис.т 320,9 445,8 845,0 389,1 169,0 188,7 0,0 19,2 52,6 100,6 40,4 728,1

ціна, $/т 133,0 130,5 130,4 147,6 146,6 148,7 180,0 185,4 180,1 172,5 179,8
2007/08

обсяг,
тис.т 105,9 3,5 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2 136,9 22,0 140,7 483,6

ціна, $/т 175,4 224,0 462,6 595,5 545,3 305,1 339,9 330,8 319,7 298,3
2008/09

обсяг,
тис.т 599,9 875,9 1542,

2
1333,

9
1237,

6
1043,

3 671,0 1052,
0

1112,
7

1223,
6

1096,
7 848,5

ціна, $/т 280,8 224,9 219,9 198,4 172,1 137,8 123,4 115,1 125,8 136,4 142,3 146,2
2009/10

обсяг,
тис.т 626,7 1164,

7
1832,

1
1248,

7 949,4 1057,
1 611,2 324,9 561,9 341,0 235,2 204,7

ціна, $/т 151,4 136,4 132,6 134,6 140,7 143,4 149,9 156,0 156,8 158,0 157,2 166,6
2010/11

обсяг,
тис.т 224,6 428,6 610,2 760,7 195,1 361,7

ціна, $/т 157,8 166,4 210,1 211,1 224,8 268,6

ТАБЛИЦЯ 5. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА СЕРЕДНІ ЕКСПО-
РТНІ ЦІНИ НА ЯЧМІНЬ, 2006/07 -2010/11 МР

лип. сер. вер. жовт. лист. груд. січ. лют. бер. квіт. трав. чер.
2006/07

обсяг, тис.т 166,1 858,7 1183,2 495,5 122,8 221,0 0,0 216,8 593,8 713,4 285,9 297,9
ціна, $/т 121,0 116,7 115,3 121,9 134,3 138,2 349,3 195,1 183,3 174,6 174,4 159,3

2007/08
обсяг, тис.т 9,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 241,4 89,4 250,1 413,3
ціна, $/т 188,0 220,0 527,7 522,1 0,0 0,0 0,0 329,4 326,8 333,3 295,1 276,4

2008/09
обсяг, тис.т 799,4 967,6 977,7 891,0 579,6 455,2 258,8 387,2 248,4 181,6 261,2 326,6
ціна, $/т 263,8 239,1 233,0 227,5 208,4 184,5 164,7 143,6 126,8 131,2 130,7 141,3

2009/10
обсяг, тис.т 704,9 861,6 715,0 807,5 354,3 382,1 351,4 363,0 493,5 561,4 351,5 286,5
ціна, $/т 131,1 125,5 125,5 122,2 124,1 122,3 129,0 135,9 135,9 132,7 133,4 137,3

2010/11
обсяг, тис.т 414,4 835,1 552,6 384,0 82,8 109,1
ціна, $/т 116,6 145,7 195,8 211,9 195,8 250,2

ТАБЛИЦЯ 6. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА СЕРЕДНІ ЕКСПО-
РТНІ ЦІНИ НА КУКУРУДЗУ, 2006/07 -2010/11 МР

жовт. лист. груд. січ. лют. бер. квіт. трав. чер. лип. сер. вер.
2006/07

обсяг,
тис.т 73,0 0,0 0,2 1,5 87,9 250,9 187,8 203,9 210,0 9,1 0,0 2,9

ціна, $/т 150,6 348,3 209,6 170,9 179,0 197,3 182,2 183,7 186,3
2007/08

обсяг,
тис.т 0,0 0,0 0,3 0,6 100,5 349,5 190,8 464,1 486,3 274,0 158,7 52,8

ціна, $/т 535,7 984,4 290,5 290,0 287,8 271,9 271,3 267,9 265,5 259,8
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жовт. лист. груд. січ. лют. бер. квіт. трав. чер. лип. сер. вер.
2008/09

обсяг,
тис.т 52,9 231,7 453,6 551,7 681,3 1009,2 795,9 723,0 524,6

ціна, $/т 196,6 139,0 116,0 108,6 107,6 134,1 139,4 143,0 144,7
2009/10

обсяг,
тис.т 346,3 1001,4 1072,0 696,6 555,5 500,2 263,4 279,6 160,1 65,4 4,1 127,3

ціна, $/т 139,8 144,2 151,9 158,8 165,1 169,7 176,5 164,1 174,7 170,4 181,2 197,1
2010/11

обсяг,
тис.т 240,4 198,9 965,2

ціна, $/т 219,8 215,5 242,6

ТАБЛИЦЯ 7. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА СЕРЕДНІ ЕКСПО-
РТНІ ЦІНИ НА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ, 2007/08 -2010/11 МР

жовт лист груд січ. лют. бер. квіт. трав. чер. лип. сер. вер.
2007/08

обсяг,
тис.т 4,3 34,5 28,2 0,4 3,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

ціна, $/т 659 571,8 666,4 1220,6 859,8 2118,7 4410,9 1515,7 1029 1334,9 1492,1 884,2
2008/09

обсяг,
тис.т 36,3 0,6 55,7 76 149 135 75,8 46 102,2 70,8 19,5 6,7

ціна, $/т 838,2 311,8 281 242,5 227,8 235,9 255 292,6 303 312,9 312,5 401,8
2009/10

обсяг,
тис.т 18,3 18,5 10,1 9,0 4,2 43,3 74,5 87,3 71,3 8,9 1,4 2,9

ціна, $/т 325 322,9 420,9 385,5 607,4 437 426 375,2 393 471,8 878 589

ТАБЛИЦЯ 8. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА СЕРЕДНІ ЕКСПО-
РТНІ ЦІНИ НА СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ, 2007/08 -2010/11 МР

жовт. лист. груд. січ. лют. бер. квіт. трав. чер. лип. сер. вер.
2007/08

обсяг, тис.т 127,3 152,3 176,1 105 166,1 115,2 9,8 40,2 86,3 80,4 62,6 71
ціна, $/т 1002 1131 1195 1213 1290 1390 1656 1678 1471 1482 1412 1280

2008/09
обсяг, тис.т 129,9 149,5 189,4 183,8 127,1 191 167,8 220,2 197,2 173 138,1 167,2
ціна, $/т 1039 850 735 676 652 648 654 634 707 700 679 710

2009/10
обсяг, тис.т 178,5 163,6 252,7 147,1 204,7 184,7 249,4 222,9 263,1 245 197,6 74,3
ціна, $/т 695 698 718 760 773 791 803 789 784 772 778 867

ДОДАТОК 2

АНАЛ ІЗ БАЛАНСІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
У 2008-2010 рр. в Україні були зібрані відносно високі

врожаї, і в 2008 році врожай зернових і зернобобових культур
в Україні став рекордним за останні 15 років. Так, валовий
збір у 2008р. склав 53 млн.т (включаючи кукурудзу) у вазі піс-
ля доробки, з них зерна продовольчих культур – 27,5 млн.т
(52%; мається на увазі сумарний урожай пшениці, жита й де-
яких круп'яних культур) і фуражних зернових – 25,8 млн.т
(48%).

За даними Держкомстату України, в 2010 році в господар-
ствах усіх категорій зібрано 39 млн.тонн зерна (включаючи ку-
курудзу) у вазі після доробки. У порівнянні з 2009 роком виро-
бництво зерна зменшалося на 15,5%, що обумовлене зни-
женням урожайності зернових культур і зібраних площ на 8%.

В 2010 році в Україні зібрано 17,5 млн.тонн пшениці проти
торішніх 21 млн.тонн, 8,9 млн.т ячменя (11,8 млн.т в 2009/10
МР), 10,4 млн.т кукурудзи (10,5 млн.т у 2009/10 МР).
ТАБЛИЦЯ 9. УКРАЇНА: ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНОВИХ, 2006-2010 РР.

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2010/11 до
2009/10, %

ЗІБРІНІ ПЛОЩІ, ТИС.ГА
Зернові культури
всього, в т.ч.: 14605,2 14191,6 13427 15380,7 15469,7 14217,3 91,9

пшениця 6571 5511 5951 7053,6 6752,9 6278 93,0
жито 608,9 359,6 337 458,6 461 277,8 60,3
ячмінь 4350,4 5236,2 4088 4167,2 4993,5 4311,4 86,3
овес 450 442,3 356 445,4 415,7 310,8 74,8
кукурудза на зерно 1659,5 1720,3 1903 2440,1 2089,1 2317,2 110,9

ВАЛОВИЙ ЗБІР, ТИС.ТОН
Зернові культури
всього, в т.ч.: 38015,5 34258,3 29295 53290,1 46028,3 38907,8 84,5

пшениця 18699,2 13947,3 13938 25885,4 20886,4 17531,9 83,9
жито 1054,2 583,6 563 1050,8 953,5 493,7 51,8
ячмінь 8975,1 11341,2 5981 12611,5 11833,1 8869,2 75,0
овес 790,7 690,2 544 944,4 730,7 491,6 67,3
кукурудза на зерно 7166,6 6425,6 7421 11446,8 10486,3 10395,7 99,1

УРОЖАЙНІСТЬ, Ц/ГА
Зернові культури
всього, в т.ч.: 26 24,1 21,8 34,6 29,8 27,4 91,9

пшениця 28,5 25,3 23,4 36,7 30,9 27,9 90,3
жито 17,3 16,2 16,7 22,9 20,7 17,8 86,0
ячмінь 20,6 21,7 14,6 30,3 23,7 20,6 86,9
овес 17,6 15,6 15,3 21,2 17,6 15,8 89,8
кукурудза на зерно 43,2 37,4 39 46,9 50,2 44,9 89,4
*попередні дані
Джерело: Держкомстат

Пропозиція зернових і зернобобових культур в Україні
формується в основному за рахунок їх виробництва. У
2009/10 МР виробництво зернових і зернобобових в загаль-

них обсягах пропозиції зайняло 92,6%, початкові запаси –
7,2%, імпорт – 0,2%.

У 2009/10 МР при збільшенні запасів зерна на 46,1% до
3,6 млн.тонн і зниження врожаю на 13,6% до 46 млн.тонн,
загальна пропозиція склала 49,7 млн.т, що на 11% менше в
порівнянні з 2008/09 МР.

За прогнозами, у 2010/11 МР пропозиція зерна знизиться
на 11% і складе 44,2 млн.тонн. Зниження відбудеться в ос-
новному за рахунок зниження врожаю на 12% у порівнянні з
попереднім сезоном.

Існуючі обсяги виробництва зернових і зернобобових
культур повністю забезпечують потреби внутрішнього ринку
на дану продукцію в Україні. У середньому внутрішній попит
на зернові культури в загальних обсягах виробництва стано-
вить близько 70%, у тому числі по пшениці даний показник
складає 75%, по ячменю – 61%, по кукурудзі – 69%.

За рахунок нарощування обсягів експорту у 2008/09 МР
частка внутрішнього попиту на зернові культури в загальних
обсягах виробництва знизилася до 51,6%. У 2009/10 МР да-
ний показник склав 54,9%.

Незважаючи на значний урожай зерна, внутрішнє спожи-
вання зернових в Україні в даному сезоні збільшилося незна-
чно й склало 27,5 млн.т, що було обумовлено триваючим ско-
роченням споживання борошна й круп на внутрішньому рин-
ку, а також скороченням поголів'я ВРХ і свиней.

У 2009/10 МР експорт зерна з України залишився на до-
сить високому рівні, хоч і скоротився у порівнянні з попере-
днім періодом на 15,5% і склав 20,9 млн.т, що склало 45,3%
від загального споживання зерна в Україні.

У 2010/11 МР обсяги експорту зерна прогнозуються на рі-
вні 15,4 млн.тонн, що на 26,5% менше в порівнянні з попере-
днім сезоном, через квотування експорту зернових, та нефо-
рмальної заборони на експорт пшеничного борошна й круп.
Прогноз експорту пшениці не перевищує 5,8 млн.т, ячменя –
3,7 млн.т, кукурудзи – 5,7 млн.т.

Запаси всіх зернових і зернобобових на кінець 2010/11
МР, як очікується, будуть трохи вище торішніх і прогнозують-
ся на рівні 4,05 млн.т, включаючи 1,95 млн.т пшениці, 920
тис.т ячменя й 913 тис.т. Збільшення запасів відбудеться на
тлі скорочення обсягів експорту й внутрішнього споживання,
високих цін на зернові.
ТАБЛИЦЯ 10. УКРАЇНА: БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЗЕР-
НОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ *, 2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Запаси на початок сезону 4 392 3 463 2 608 2 445 3 573 3 595
Зібрана площа, тис.га 14 605 14 192 13 428 15 381 15 470 14 700
Валовий збір 38 016 34 258 29 295 53 290 46 028 40 503
Імпорт 177 146 114 103 112 133
Загальна пропозиція 42 585 37 868 32 017 55 838 49 713 44 231
Внутрішнє споживання 25 998 25 468 25 369 27 524 25 287 24 421
-продовольче споживання 6 111 5 867 6 324 6 428 6 507 6 390
- інше споживання (вкл.
корми, насіння, втрати) 19 887 19 601 19 045 21 096 18 780 18 031
Експорт 13 124 9 792 4 203 24 742 20 831 15 763
Загальній попит 39 122 35 260 29 572 52 266 46 117 40 054
Перехідні запаси 3 463 2 608 2 445 3 573 3 595 4 047
Відношення запасів зага-
льного попиту, % 8,85% 7,40% 8,27% 6,84% 7,80% 10,10%
* зернові та зернобобові (включаючи кукурудзу)
Джерело: Компания "ПроАгро"

ТАБЛИЦЯ 11. УКРАЇНА: БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПШЕ-
НИЦІ, 2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Запаси на початок сезону 2 131 1 772 735 1 121 1 070 1 198
Зібрана площа, тис.га 6 571 5 511 5 951 7 054 6 753 6 300
Валовий збір 18 699 13 947 13 938 25 885 20 885 18 050
Імпорт 18 1 2 1 1 2
Загальна пропозиція 20 848 15 720 14 675 27 007 21 956 19 250
Внутрішнє споживання 12 635 11 685 12 659 13 300 11 600 11 300
-продовольче споживання 4 730 4 492 4 983 5 050 5 100 5 100
- інше споживання (вкл.
корми, насіння, втрати) 7 905 7 193 7 676 8 250 6 500 6 200
Експорт 6 442 3 299 895 12 637 9 158 6 000
Загальній попит 19 077 14 984 13 554 25 937 20 758 17 300
Перехідні запаси 1 772 735 1 121 1 070 1 198 1 950
Відношення запасів зага-
льного попиту, % 9,29% 4,91% 8,27% 4,12% 5,77% 11,27%
Джерело: Компания "ПроАгро"
ТАБЛИЦЯ 12. УКРАЇНА: БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЯЧМЕ-
НЮ, 2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Запаси на початок сезону 671 421 426 263 926 1 065
Зібрана площа, тис.га 4 350 5 236 4 088 4 167 4 994 4 320
Валовий збір 8 975 11 341 5 981 12 612 11 832 9 300
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МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Імпорт 20 7 4 10 7 5
Загальна пропозиція 9 666 11 769 6 411 12 884 12 765 10 370
Внутрішнє споживання 5 342 6 189 5 111 5 624 5 467 5 150
-продовольче споживання 61 65 66 68 67 50
- інше споживання (вкл.
корми, насіння, втрати) 5 281 6 124 5 045 5 556 5 400 5 100
Експорт 3 903 5 154 1 037 6 334 6 233 4 300
Загальній попит 9 245 11 343 6 148 11 958 11 700 9 450
Перехідні запаси 421 426 263 926 1 065 920
Відношення запасів зага-
льного попиту, % 4,56% 3,76% 4,28% 7,74% 9,10% 9,74%
Джерело: Компания "ПроАгро"
ТАБЛИЦЯ 13. УКРАЇНА: БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ КУКУ-
РУДЗИ, 2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т
МР (жовтень-вересень) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

(прогноз)
Запаси на початок сезону 1 270 936 1 135 839 1 093 838
Зібрана площа, тис.га 1660 1720 1 903 2 440 2 088 2 736
Валовий збір 7167 6426 7 421 11 447 10 468 11 000
Імпорт 15 20 15 20 26 25
Загальна пропозиція 8 452 7 382 8 571 12 306 11 588 11 863
Внутрішнє споживання 5 070 5 220 5 610 5 715 5 750 5 850
-продовольче
споживання 310 360 380 415 450 350

- інше споживання (вкл.
корми, насіння, втрати) 4 760 4 860 5 230 5 300 5 300 5 500

Експорт 2 446 1 027 2 123 5 497 5 000 5 100
Загальній попит 7 516 6 247 7 733 11 212 10 750 10 950
Перехідні запаси 936 1 135 839 1 093 838 913
Відношення запасів зага-
льного попиту, % 12,46% 18,17% 10,85% 9,75% 7,79% 8,33%

Джерело: Компания "ПроАгро"
ТАБЛИЦЯ 14. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ ПШЕНИЦІ, 2005/06-
2010/11 МГ, МЛН.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Виробництво 619,2 596,1 611,2 683,7 682,6 645,8
Експорт 114,1 115,6 116,4 143,2 134,3 125,6
Внутрішнє прод. викори-
стання 112,6 107,9 98,1 117,9 116,6 123,7
Внутрішнє споживання 622,1 616,1 616,8 641,8 651,8 665,3
Кінцеві запаси 150,2 130,2 124,7 166,6 197,4 178,0
Джерело: Міністерство сільського господарства США (USDA)

ТАБЛИЦЯ 15. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ ГРУБИХ ЗЕРНОВИХ,
2005/06-2010/11 МГ, МЛН.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Виробництво 979,5 987,3 1078,9 1109,8 1107,4 1083,5
Експорт 108,6 114,7 128,9 110,7 119,1 116,2
Внутрішнє прод. викори-
стання 638,0 632,8 654,2 645,4 647,2 648,9
Внутрішнє споживання 993,5 1012,3 1055,9 1079,4 1103,3 1122,8
Кінцеві запаси 165,8 140,7 163,7 194,1 198,2 158,8
Джерело: Міністерство сільського господарства США (USDA)

ТАБЛИЦЯ 16. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ КУКУРУДЗИ, 2005/06-
2010/11 МГ, МЛН.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Виробництво 699,4 713,5 793,6 798,3 812,1 816
Експорт 82,7 91,5 98,3 84 93 90,9
Внутрішнє прод. викори-
стання 477,6 477,5 496,8 478,9 482,3 492,3
Внутрішнє споживання 706,5 728 772,4 781,8 812,8 836,1
Кінцеві запаси 124,6 110,1 131,4 147,8 147,1 127,0
Джерело: Міністерство сільського господарства США (USDA)
ТАБЛИЦЯ 17. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ ЯЧМЕНЮ, 2005/06-
2010/11 МГ, МЛН.Т

МГ 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Виробництво 136,2 136,4 132,9 155,3 149,7 124,9
Експорт 17,5 14,6 18,6 18,2 17,4 16,8
Внутрішнє прод. викори-
стання 97,3 98,1 91,4 100,5 100,5 95,5
Внутрішнє споживання 141,1 143,2 134,0 144,4 143,7 139,6
Кінцеві запаси 28,0 21,2 20,1 31,0 37,0 22,2
Джерело: Міністерство сільського господарства США (USDA)

БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ОЛ І Ї

За останні 3 сезони в Україні були зібрані значні врожаї
олійних культур. Для олієжирової галузі 2008/09 МР став ре-
кордним із валового збору олійних культур. У 2008 році агра-
рії зібрали на 72% більше врожаю, ніж у 2007 році. Такій ди-
наміці сприяв кращий за 20 останніх років урожай соняшнику,
а також урожай ріпаку в 3 рази перевищуючий попередній пе-
ріод (теж рекордний показник). У 2010/11 МР валовий збір
олійних культур, виріс у порівнянні з попереднім сезоном на
6,8%, склавши 9,9 млн.тонн.

Основною олійною культурою в Україні був і поки залиша-
ється соняшник. Це обумовлене, головним чином, традиціями
споживання – популярністю серед українців соняшниковї олії.
У 2010 р валовий збір соняшнику, за попередніми даними,

склав близько 7 млн.тонн, що на 9,4% більше у порівнянні з
попереднім роком.

Говорячи про основу олієжирової промисловості – рос-
линних оліях, необхідно відзначити, що сумарне виробництво
олії в Україні за підсумками 2008/09 МР зросло на 42,9% у по-
рівнянні з попереднім сезоном. У 2009/10 МР даний показник
виріс ще на 11,4%. Обсяг виробництва досяг рекордного зна-
чення - 2,93 млн.т, зокрема 2,87 млн.т прийшлося на соняш-
никову олію.

За останні п'ять років стрибок обсягів виробництва рос-
линних олій спостерігається у 2005/06 МР, коли ринок проде-
монстрував ріст на 58%, при чому на 61% збільшилися обсяги
соняшникової олії. Варто вказати, що в 2007/08 МР саме ви-
робництво соняшникової олії знизилося на 17%, що призвело
до 15%-му скороченню ринку рослинних олій.

Тоді на скорочення виробництва олії переважно вплинуло
зниження обсягів збору врожаю соняшнику на 21,6% у 2007
році, обмеження експорту соняшникової олії (введення квоту-
вання експорту, націлене на зниження внутрішніх цін на олію
(постанова КМУ №189 від 12.03.2008, припинено в травні
2008р.), заборона ввозу української соняшникової олії в краї-
ни ЄС з квітня 2008 року у зв'язку з виявленням забрудненої
олії українського походження (скасування обмеження у липні
2008р.)).
ТАБЛИЦЯ 18. ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР,
2006-2010 РР

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2010/11 до
2009/10, %

ЗІБРІНІ ПЛОЩІ, ТИС.ГА
соняшник 3 689,00 3 911,7 3 411,5 4 279,5 4 193,0 4 390,3 104,7
соя 422 714,8 583,1 537,9 622,5 919,0 147,6
ріпак 195 386,8 799,9 1 379,6 1 013,7 861,5 85,0
Разом 4 306,0 5 013,3 4 794,5 6 197,0 5 829,2 6 170,8 105,9

ВАЛОВИЙ ЗБІР, ТИС.ТОН
соняшник 4706 5324,2 4174,3 6526,2 6364,0 6962,6 109,4
соя 613 889,6 722,6 812,7 1043,5 1463,0 140,2
ріпак 285 605,7 1047,4 2872,8 1873,3 1489,0 79,5
Разом 5604 6819,5 5944,3 10211,7 9280,8 9914,6 106,8

УРОЖАЙНІСТЬ, Ц/ГА
соняшник 12,8 13,2 12,2 15,3 15,2 15,9 104,6
соя 14,5 12,4 12,4 15,1 16,8 15,9 94,6
ріпак 14,6 15,6 13,1 20,8 18,5 17,3 93,5
Разом 13,0 13,6 12,4 16,5 15,9 16,1 100,9
*попередні дані
Джерело: Держкомстат
ТАБЛИЦЯ 19. ВИРОБНИЦТВО РОСЛИННОЇ ОЛІЇ, 2006 - 2010 РР

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10 до
2008/09,%

Всього рослинна
олія, в т.ч. 1248,5 1977,3 2187,7 1837,4 2625,4 2924,9 111,4
соняшникова олія 1 205,5 1 937,7 2 147,6 1 775,4 2 543,4 2 866,3 112,7
Питома вага соняш-
никової олії, % 96,6 98,0 98,2 96,6 96,9 98,0 101,1
Джерело: Держкомстат

Насіння соняшнику має стійкий попит у будь-який час ро-
ку, що свідчить про їхню високу ліквідність. Експорт соняшни-
ку залишається привабливим через ріст світових цін, однак
його стримує експортне мито на соняшник в країні на рівні
11%.

Загальна пропозиція на ринку соняшнику і продуктів його
переробки в Україні формується винятково за рахунок влас-
ного виробництва. Імпорт продуктів соняшникового комплексу
практично відсутній. Найчастіше українські аграрії імпортують
посівний матеріал соняшнику.

Оскільки в Україні за останні 3 сезони були отримані вро-
жаї, на половину переважаючі результат 2007/08 МР, то спо-
стерігається значне нарощування перехідних запасів, незва-
жаючи на істотне збільшення, як внутрішнього споживання,
так і експортних відвантажень.

Що стосується експортних поставок соняшнику, то в умо-
вах жорсткого митного регулювання, націленого на розвиток
внутрішньої переробки соняшнику в Україні, вони обмежені.
Таким чином, в 2010/11 МР близько 97% від зібраного вро-
жаю з урахуванням запасів було перероблено на внутріш-
ньому ринку, що дорівнює 6,8 млн.т.

Основне місце у споживанні й торгівлі рослинними оліями
займає соняшникова олія. Загальна пропозиція на ринку со-
няшнику і продуктів його переробки в Україні формується
майже винятково за рахунок власного виробництва. Імпорт
продуктів соняшникового комплексу практично відсутній.

На відміну від соняшнику виробництво соняшникової олії
орієнтоване в Україні на зовнішні ринки. У 2008/09 МР ємність
внутрішнього ринку олії становила 15,8% від загальної пропо-
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зиції, а в сезоні 2009/10 МР знизилася до 14,2% (хоча в абсо-
лютних цифрах обсяг внутрішнього споживання збільшився
на 4,1%). Внутрішнє споживання соняшникової олії збільши-
лося у порівнянні з попереднім сезоном на 4,1%, склавши 434
тис.тонн за рахунок росту продовольчого споживання – на
3,9%.
ТАБЛИЦЯ 20. УКРАЇНА: БАЛАНС РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ,
2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Запаси на початок сезону 135 64 75 55 69 49
Зібрана площа, тис.га 3 689 3 912 3 411 4 279 4 680 4 450
Валовий збір 4 706 5 324 4 174 6 526 7 114 7 040
Імпорт 5 6 8 6 7 5
Загальна пропозиція 4 846 5 394 4 258 6 587 7 190 7 094
Внутрішнє споживання 4 562 4 981 4 131 5 745 6 791 6 691
в т.ч. - на переробку 4 480 4 895 4 050 5 648 6 700 6 600
-продовольче споживання 22 21 23 26 24 23
- фуражне 12 13 13 19 18 16
- інше споживання (вкл.
насіння, втрати) 48 52 45 52 49 52
Експорт 220 337 71 773 350 370
Загальній попит 4 782 5 318 4 202 6 518 7 141 7 061
Перехідні запаси 64 75 55 69 49 33
Джерело: Компания "ПроАгро"

ТАБЛИЦЯ 21. УКРАЇНА: БАЛАНС РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ,
2005/06-20010/11* МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Запаси на початок
сезону 70 61 12 50 47 63
Виробництво 1 938 2 148 1 775 2 590 3 000 2 960
Імпорт 0 0 1 0 1 0
Загальна пропозиція 2 008 2 209 1 789 2 640 3 048 3 023
Внутрішнє споживання 379 363 396 417 434 433
- продовольче 350 335 370 385 400 400
- промислове 12 13 13 14 14 14
- інше (в т. ч. втрати) 17 15 13 18 20 19
Експорт 1 568 1 833 1 343 2 177 2 551 2 550
Загальний попит 1 947 2 196 1 739 2 594 2 985 2 983
Перехідні запаси 61 12 50 47 63 40
Джерело: Компания "ПроАгро"
ТАБЛИЦЯ 22. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР,
2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Начальні запаси 57,76 64,52 73,42 61,69 56,5 71,68
Виробництво 391,29 404,4 391,97 396,31 441,11 440,38
Імпорт 75,42 80,83 89,97 93,69 101,92 109,71
Всього пропозиція 524,46 549,75 555,36 551,69 599,53 624,77
Експорт 75,41 82,84 91,83 94,09 108,17 112,08
Внутрішнє прод. викорис-
тання 29,77 30,39 30,61 31,89 32,75 33,47

Внутрішнє споживання 384,53 393,49 401,85 401,1 419,68 441,44
Всього попит 459,94 476,33 493,68 495,19 527,85 553,52
Кінцеві запаси 64,52 73,42 61.69 56,5 71,68 68,25
Джерело:Міністерство сільського господарства США (USDA)

ТАБЛИЦЯ 23. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ,
2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/0
6 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

 (прогноз)
Начальні запаси 2,24 2,52 2,81 2,63 2,82 1,58
Виробництво 29,93 29,74 27,2 33,27 30,39 30,1
Імпорт 1,38 1,76 1,25 1,81 1,49 1,21
Всього пропозиція 33,55 34,02 31,26 37,71 34,7 32,89
Експорт 1,52 1,9 1,48 2,14 1,57 1,31
Внутрішнє споживан-
ня 29,53 29,3 27,15 32,75 31,55 30,32

Всього попит 31,05 31,2 28,63 34,89 33,12 31,63
Кінцеві запаси 2,52 2,81 2,63 2,82 1,58 1,25
Джерело:Міністерство сільського господарства США (USDA)

ТАБЛИЦЯ 24. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ,
2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
2010/11

(прогноз)
Начальні запаси 11,1 11,87 11,98 11,9 13,75 12,76
Виробництво 118,91 121,83 128,56 133,61 138,77 145,81

Імпорт 44,55 47,01 50,76 54,41 55,39 57,76
Всього пропозиція 174,56 180,7 191,3 199,91 207,91 216,33
Експорт 47,78 49,1 53,72 55,79 57,44 59,98
Внутрішнє прод. викори-
стання 94,45 96 99,16 102,35 107,32 112,25

Внутрішнє споживання 114,91 119,63 125,68 130,37 137,72 146,12
Всього попит 162,69 168,73 179,4 186,16 195,16 206,1
Кінцеві запаси 11,87 11,98 11,9 13,75 12,76 10,23
Джерело: Міністерство сільського господарства США (USDA)
ТАБЛИЦЯ 25. СВІТОВИЙ БАЛАНС РИНКУ ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ,
2005/06-2010/11 МГ, ТИС.Т

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Начальні запаси 0,8 0,99 0,75 0,98 1,66 1,27
Виробництво 10,64 10,7 10,03 11,99 11,63 11,21
Імпорт 3,3 3,33 2,73 4 3,83 3,61
Всього пропозиція 14,74 15,02 13,51 16,97 17,12 16,09
Експорт 3,91 4,04 3,48 4,57 4,62 4,33

МР 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Внутрішнє споживан-
ня 9,86 10,23 9,04 10,73 11,24 10,96

Всього попит 13,77 14,27 12,52 15,3 15,86 15,29
Кінцеві запаси 0,99 0,75 0,98 1,66 1,27 0,81
Джерело:Міністерство сільського господарства США (USDA)

ДОДАТОК 3.

ОБМЕЖЕННЯ НА ЕКСПОРТ ЗЕРНА І ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

Рік № Документи Результат/
Обмеження

Контрзаходи
проекту та
неурядових
організацій

(НУО)

Документи У результаті:

2005

1. Постанова КМУ
№1304, від 30 грудня
2005 «Про затвер-
дження переліків то-
варів, експорт та ім-
порт яких підлягає лі-
цензуванню, та обся-
гів квот у 2006 році»

Квоти за номен-
клатурою

2. ІРАР, Проект
та НУО взяли
участь у під-
готовці резо-
люції Націо-
нальної Ради
безпеки і
оборони та
Указу Прези-
дента

Постанова Наці-
ональної Ради
безпеки і оборо-
ни №1867/2005,
від 9 грудня
2005 року «Про
стан агропроми-
слового компле-
ксу та заходи з
забезпечення
продовольчої
безпеки Украї-
ни»

Президент Украї-
ни посилив дану
Постанову своїм
Указом
№1867/2005, від
28 грудня 2005
«Про рішення Ра-
ди національної
безпеки і оборони
України від 9 гру-
дня 2005 року
«Про стан агро-
промислового
комплексу та за-
ходи з забезпе-
чення продоволь-
чої безпеки Украї-
ни»»

2006

1. Постанова КМУ
№1306, від 28 верес-
ня 2006 «Про допов-
нення додатка 12 до
постанови Кабінету
Міністрів України від
30 грудня 2005р.
№1304»

У переліків то-
варів, експорт та
імпорт яких під-
лягає ліцензу-
ванню додано
продовольчу
пшеницю і суміш
пшениці та жито

Круглі столи,
заклики до
ДУО, парла-
менту, МінА-
ПУ, Мінеко-
номіки, КМУ

2. Постанова КМУ
№1418, від 11 жовтня
2006 «Про внесення
змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 30 грудня
2005р. №1304 та ви-
знання такою, що
втратила чинність,
постанови Кабінету
Міністрів України від
28 вересня 2006р.
№1364»

Значні обмежен-
ня обсягів експо-
рту зерна. Мак-
симальний обсяг
1,63 млн.тонн

Організація
громадських
рад з аграр-
ної політики
при КМУ, Мі-
нАПУ

3. Постанова КМУ
№1701 від 8
грудня 2006

Заміна жорстких
квот на ліцензу-
вання

4. Постанова КМУ
№1701 від 8 грудня
2006 «Про затвер-
дження обсягів квот
на окремі види сіль-
ськогосподарської
продукції, експорт
якої підлягає ліцензу-
ванню до 30 червня
2007р., та порядку
видачі ліцензій»

Після тиску НУО,
квоти залиши-
лись лише на
жито

5. Постанова КМУ
№1852 від 29 грудня
2006 «Про затвер-
дження переліків то-
варів, експорт та ім-
порт яких підлягає лі-
цензуванню, та обся-
гів квот у 2007 році»

Ця постанова
встановлює пра-
вила формуван-
ня державних і
регіональних за-
пасів, на основі
ліцензування

2007

1. Постанова КМУ
№185, від 13 лютого
2007 «Про внесення
змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 8 грудня
2006р. №1701»

Всі ці постанови
(у 2007) були в
деякій мірі об-
меженням, проте
з постанови до
постанови поча-
ткові обмеження
були вилучені
завдяки промис-
ловим та НУО.
На додаток до
цього, обсяги
допущених до
ліцензії почали
рости. Введено
обмеження на
0,9 млн.тонн зе-
рна

Продовження
підтримки ді-
алогу між
урядовими,
неурядовими
та промисло-
вими органі-
заціями за
допомогою
щоденного
моніторингу,
обговорення і
досягнення
консенсусу.
Участь у роз-
робці поста-
нов та диску-
сії

2. Постанова КМУ
№290, від 22 лютого
2007 «Про внесення
змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 8 грудня
2006р. №1701»

Часткова лібе-
ралізація

Організація
робочої групи
з розвитку
зернового
ринку при
Президенті
України

Квоти на ячмінь і
кукурудзу були
припинені, але лі-
цензування зали-
шилось

3. Постанова КМУ
№748, від 16 травня
2007 «Про внесення
змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 8 грудня
2006р. №1701»

Те ж саме
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Рік № Документи Результат/
Обмеження

Контрзаходи
проекту та
неурядових
організацій

(НУО)

Документи У результаті:

4. Постанова КМУ
№844, за станом на
20 червня 2007 «Про
внесення змін до по-
станови Кабінету Мі-
ністрів України від 29
грудня 2006р. №
1852»

Те ж саме

5. Постанова КМУ
№1179, від 26 верес-
ня 2007 «Про вне-
сення змін до поста-
нови Кабінету Мініст-
рів України від 8 гру-
дня 2006р. № 1701»

Те ж саме Указ президента
№890/2007, від
9 вересня 2007

Заборонити будь-
які обмеження на
експорт зерна

6. Постанова КМУ
№1411 від 29 грудня
2007 «Про затвер-
дження переліків то-
варів, експорт та ім-
порт яких підлягає лі-
цензуванню, та обся-
гів квот у 2008 році»

Квоти за номен-
клатурою

2008

1. Проект взяв
участь у під-
готовці прое-
кту докумен-
ту

Доповідь Робо-
чої групи з при-
єднання до СОТ,
станом на 25 сі-
чня 2008

Усі квоти на екс-
порт зерна буде
скасовано після
того, як угода на-
бере чинності

2. Постанова КМУ
№271, від 28 березня
2008 «Про внесення
змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 26 верес-
ня 2007р. № 1179 і
від 29 грудня 2007р.
№1411»

Встановлено
обмеження для
пшениці (200
тис.тонн), ячме-
ню (400тис.тонн),
жито (3 тис.тонн)
по квітень 2008
року

Скасовано всі об-
меження на куку-
рудзу нового вро-
жаю

3. Постанова КМУ
№418, від 23 квітня
2008

Збільшення квот
на ячмінь (900
тис.тонн), пше-
ницю (1,2
млн.тонн) і про-
довжено до чер-
вня 2008 року

Робота зі
створення
Консультати-
вної ради з
питань агра-
рної політики
та розвитку
сільських ре-
гіонів

4. Україна вступи-
ла до СОТ, 16
травня 2008

5. Постанова КМУ
№470, від 21
травня 2008
«Про внесення
змін до постано-
ви Кабінету Мі-
ністрів України
від 29 грудня
2007р. №1411 та
визнання такою,
що втратила
чинність, поста-
нови Кабінету
Міністрів Украї-
ни від 23 квітня
2008р. №418»

Скасовано всі об-
меження на зерно

6. Рада Націона-
льної безпеки і
оборони, станом
на 20 жовтня
2008

Відшкодування
ПДВ для експор-
терів

2009

1. Консультати-
вна рада з
питань агра-
рної політики

Рік № Документи Результат/
Обмеження

Контрзаходи
проекту та
неурядових
організацій

(НУО)

Документи У результаті:

та розвитку
сільських ре-
гіонів була
створена у
квітні 2009
року. НУО, як
і раніше та-
кож надавали
консультації з
цього питан-
ня

2. Указ Президента
№378/2009, від
28 травня 2009

Збільшення ефек-
тивності ринку зе-
рна та розвиток
інфраструктури

3. Засідання Ради
Національної
безпеки і оборо-
ни 27 березня
2009

Прискорення роз-
витку національ-
ної експортної
стратегії зерна та
аграрних реформ
в Україні

2010

1. Постанова КМУ
№938, від 04 жовтня
2010 «Про встанов-
лення обсягів квот на
окремі види сільсько-
господарської проду-
кції, експорт якої під-
лягає ліцензуванню
до 31.12.2010р.

Встановлено єк-
спортні квоти на
пшеницю (1 млн
т), кукурудзу (3
млн.т), ячмень
(200 тис.т), жито
(1 тіс. т), гречку
(1 тис.т)

2. Постанова КМУ
№1046, від
10.11.2010  (втратила
чинність на підставі
Постанови КМУ
№1182 від
31.12.2010)

Порушення
строків публікації
унеможливило
подання заявок у
період з 12 по 18
листопада 2010
року (тобто, у
строки, встанов-
лені Мінекономі-
ки)

3. Розпорядження КМУ
№2274 від 29.11.2010
«Про деякі питання
експорту окремих ви-
дів сільськогосподар-
ської продукції»

Дозволено здій-
снювати експорт
сільськогоспо-
дарської продук-
ції до країн, з
якими Україна
уклала угоди про
вільну торгівлю

4. Постанова КМУ
№1254 від 13.12.2010
року  «Деякі питання
укладення та реєст-
рації зовнішньоеко-
номічних контрактів»

Послуги з укла-
дення та реєст-
рації зовнішньо-
економічних кон-
трактів з експор-
ту сільськогос-
подарської про-
дукції надає Аг-
рарна біржа або
інші товарні біржі
(сертифіковані).

Постанова КМУ
№1182 від 31.12.2010
року «Про внесення
змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня
2010р. №938 та ви-
знання такою, що
втратила чинність,
постанови Кабінету
Міністрів України від
10.11.2010р. №1046»

Скорочення тер-
міну подачі за-
явок на отри-
мання квот вдвічі
– до 7 днів
Продовження
квотування до
31.03.2011
Збільшення об-
сягу квот

В.Є. Скоцик, д.е.н., голова наглядової ради;
О.М. Бовсуновський, к.с.-г.н., керівник департаменту агротехнологій;

С.О.В’ялий, к.с.-г.н., керівник відділу засобів захисту рослин;
ТОВ «АМАКО Україна»

 «АУТСОРСИНГ» В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ
Цей термін з’явився нещодавно, і є малозрозумілим не

лише в сільському господарстві, а й в інших галузях виробни-
цтва, хоча за даними маркетологів, вже використовується в
25% українських підприємств. Аутсорсинг (out - зовнішній,
source - джерело) - передача організацією певних бізнес про-
цесів або виробничих функцій на обслуговування іншій ком-
панії, яка спеціалізується у відповідній галузі і тому виконує їх
краще та ефективніше. Найпопулярнішими видами аутсорси-
нга у вітчизняних компаній є ІТ- послуги, бухгалтерський ау-
дит, транспортні, кадрові…

Наприклад, в тій же банківській сфері, важливу роль віді-
грає передача та зберігання інформації, захист її від втручан-
ня будь-кого. Але такого роду забезпечення під силу лише
глибоко спеціалізованим фірмам, де працюють IT-
професіонали найвищого ґатунку. Цілком зрозуміло, що такий
розклад є вигідним для обох сторін.

Аграрний бізнес відрізняється кардинально по формі від
банківського, але не по суті. Адже і тут важлива спеціалізація,
надто в ключових моментах бізнес-процесу, таких як плану-
вання, бюджетування, відпрацювання технологічних карт,
розробка структури посівів, системи захисту, системи мінера-
льного живлення, тощо.

Для великих компаній, агрохолдингів невірні підходи в цих
аспектах призводять до істотних багатомільйонних втрат ре-
сурсів, недоотримання врожаю, а значить, прибутку. Ще бі-
льше це стосується інвестиційних проектів, коли відома фі-
нансова інституція купує бізнес аграрного напрямку, і для при-
йняття обґрунтованих рішень в плані нових інвестицій потре-
бує стороннього аудиту, чи обґрунтованої третьої думки. Ве-
лика перспектива в нових економічних умовах відкривається
перед аграрними структурами, організованих по принципу пу-
блічних компаній. Тут агрономічний супровід, рапорти стосов-
но правильності дотримання технологічного процесу, прогно-
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зи майбутнього врожаю - є необхідною ланкою життєдіяльно-
сті такої організації.

Отже, можна констатувати, що цілком назріли передумови
для розвитку аутсорсингової діяльності в аграрному секторі
економіки.

Є ПОПИТ Є І ПРОПОЗИЦ ІЯ
Останні роки як гриби після дощу стали виникати фірми,

що іменують себе агроконсалтинговими. Саме вони позиціо-
нують себе такими, що знають рецепт прибуткової діяльності
сільгосппідприємств і ладні ледь не гарантувати високі прибу-
тки після їхніх консультацій. Причому консультації здійсню-
ються в формі представлення на екрані красивих блок-схем
організації бізнес-процесу, здійснюється експрес-аналіз фун-
кціонування господарства під кутом зору викладеної блок-
схеми, наводяться приклади розробки електронних технологі-
чних карт, де, як-правило, робиться акцент на те, що власне в
підприємстві все гаразд, але не вистачає надзвичайно ваго-
мого чинника успіху, ну наприклад певного виду мікродобри-
ва, чи пестициду, і от саме в них цей продукт є і тому потрібно
терміново його придбавати і застосувати. А там… - хоч трава
не рости. Зникають консультанти, або посилаючись на різні
обставини, що, мовляв, від них не залежать, відмовляються
нести відповідальність за ті реальні результати, які отримало
господарство після застосування їхніх продуктів (консульта-
цій).

На жаль гарна ідея консалтингу, а також і аутсорсингу че-
рез такі «розвідні» контори уже встигла добряче підпортити
собі репутацію. Але не все так сумно. Бо новий виток розвит-
ку аграрного бізнесу породив нову потребу в консалтингових
послугах, поставивши більш високі, скорше, більш структуро-
вані вимоги до них. Через те, стали розрізняти поняття конса-
лтингу і аутсорсингу.

При консалтингу просто надаються рекомендації як досяг-
ти необхідного результату, а при аутсорсингу відповідна група
сама впроваджує свої поради у виробництво. В першому ви-
падку заробляють на рекомендаціях, а в іншому отримують
кошти за результат, причому відповідати приходиться за ви-
трачання коштів замовника. Тобто, якщо даєш поради про
підвищення врожайності однієї, або декількох культур в під-
приємстві, або розробляєш на підставі аналізу технології ви-
рощування с.-г культур на заданий рівень урожайності з від-
повідним прибутком, то це класичний приклад консалтингових
послуг. При аутсорсингу взаємовідносини набагато триваліші,
як правило 1,5-2 і більше років. Крім аналізу та консультацій,
аутсорсингова компанія отримує від замовника бюджет, пов-
новаження і технічні засоби, веде асоційоване управління бі-
знес - процесами. Отже, ці послуги носять системний постій-
ний характер. Компанія, що їх здійснює, вживається в про-
блеми сільгосппідприємства з головою.

Більш детально це виглядає так. Спеціалісти аутсорсин-
гової компанії попередньо обстежують кожне поле, оцінюють
його з точки зору агрохімічного стану, простіше кажучи –
родючості, аналізують кліматичні фактори території де роз-
ташовані землі, інфраструктуру підприємства, забезпеченість
технікою, враховують логістичні фактори, тощо… На основі
проведених досліджень розробляється структура посівів (на-
бір культур, які доцільно з агрономічної, і так само з бізнесо-
вої точки зору вирощувати). Розробляються технологічні кар-
ти, де виписуються в часі і просторі операції по вирощуванню
цих культур, з індикацією термінів виконання, набору необхід-
ної техніки, залучених ресурсів в фізичному вимірі, і так само,
в грошах.

Такий підхід дає можливість оцінити загальну вартість
проекту, а також ресурсів необхідних для виконання процесу,
потребу в грошових коштах помісячно, а також надходження
коштів від зібраної та реалізованої продукції. Це і є власне так
зване cash-flow, що надзвичайно важливе для прийняття
управлінських рішень керівництвом компанії, з другого боку, з
сформованої таким чином технологічної карти легко розрахо-
вується рентабельність проекту. Надзвичайно важливо при
цьому адекватно спрогнозувати такі важливі чинники, як уро-
жайність вирощуваних культур.

Програмування урожайності є обов’язковим фактором з
метою завчасного визначення кінцевого результату (прибут-
ку), тому в певному контексті передбачуваність рівня урожай-
ності є наріжним каменем всього бізнес-процесу. Це одна з

ключових дат від яких залежить об’єм ресурсу, що необхідно
затратити для досягнення планового показника, особливо ко-
ли с.-г. підприємство володіє десятками тисяч гектарів сільсь-
когосподарських угідь. Занижені або завищені показники уро-
жайності культур призведуть в першому випадку до недоот-
римання прибутку, а в і в іншому до значних перевитрат. Як
одне так і інше не призведе до стабільного прогнозованого бі-
знесу в аграрному секторі.
ПРО ПРОГНОЗОВАНІСТЬ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Напевне, багато хто скептично ставиться до прогнозів в
агробізнесі та їх справджуваності, особливо під впливом сут-
тєвих змін клімату в останні роки. Завдання з планування до-
сить легко вирішується в інших галузях, наприклад в промис-
ловості, транспорті, зв’язку, там, де немає залежності від
природних умов. Урожайність же планувати набагато склад-
ніше, так як вона є результатом впливу та взаємодії величез-
ної кількості факторів, найскладнішим з яких є прогнозування
змін в кліматі. Нині кожен вегетаційний сезон – це суцільне
випробування для сільськогосподарського виробника в одних
регіонах посухою, в інших надмірним зволоженням. Зі зміна-
ми клімату змінюється спектр та шкодочинність хвороб та
шкідників, що додає додаткового клопоту.

Формування врожаю – це складний продукційний процес,
який визначається генетичною програмою рослин і зовнішні-
ми умовами. Щоб отримати високий врожай спеціаліст пови-
нен враховувати інформацію про всю багатогранність дії
окремих чинників і їх взаємодію, що обумовлюють ріст і роз-
виток рослин, вміти передбачати реакцію останніх на них. Це
можливо лише при аналізі ним величезної кількості знань з
фізіології рослин, ґрунтознавства, землеробства, рослинниц-
тва, агрохімії, метеорології, кліматології, агрофізики, тощо.

Безумовно, що фахівці-агрономи, які надають аутсорсин-
гові послуги, повинні бути найвищого ґатунку і володіти вели-
чезною кількістю знань. Мати великий практичний агрономіч-
ний досвід і водночас постійну жагу до отримання нових
знань. Останнє підсилюється ще й тим, що технології виро-
щування сільськогосподарських культур стають все більш
складнішими і наукоємнішими.

ПРО ТЕХНОЛОГ І Ї
Нинішні зміни клімату та їх вплив на урожай вже відчуває

населення всієї планети. Глобальні потрясіння в природі по-
глиблюють продовольчу кризу, призводять до стрімкого по-
дорожчання продуктів харчування, що в свою чергу мотивує
розвиток аграрного бізнесу на основі надсучасних бізнес-
стратегій. Не виключенням є і Україна. Ми є свідками щоріч-
них коливань урожайності різних культур, змін площ посіву,
цін на сільськогосподарську продукцію. Чи є рецепт повної
протидії залежності від погодних умов, а значить рецепт пе-
редбачуваності та стабільності бізнес-процесів пов’язаних з
сільськогосподарським виробництвом? Напевно, з таким ре-
зультатом немає, проте рецепт суттєвого зменшення цієї за-
лежності існує.

В сучасному світовому аграрному бізнесі є простий взає-
мозв’язок. Чим вищий рівень технології, тим менша залеж-
ність від погодних умов. Це безумовно не означає, що втрат
урожаю від посухи, чи надмірного зволоження за такої техно-
логії не буде. Проте вони будуть набагато менші порівняно із
широковживаними підходами. Які це технології і чи застосо-
вують їх українські с.-г. підприємства? Такі технології в Україні
існують, і є ті господарства, що їх активно застосовують. Са-
ме в цьому сезоні розпізнати такі господарства дуже просто.
Коли, наприклад, всі в районі отримують у зв’язку з посухою
15-20ц/га зерна кукурудзи, то в господарстві, де застосову-
ється високий рівень технології вирощування сільськогоспо-
дарських культур отримують 50-60 і навіть більше центнерів з
кожного гектара. Кризові з точки зору погодних умов роки ма-
ють і зворотну-приємну сторону медалі. Ціни на с.-г. продук-
цію в такі роки є в 2-3 рази вищі, чим в звичайний рік. Тому
саме в такі роки можна заробити більше коштів, надто тим го-
сподарствам, що застосовують високі технології.

Реагуючи на тренди по розвитку агротехнологій, ринок
пропонує надзвичайно багато новітніх та оригінальних техніч-
них рішень тих чи інших аспектів. Тому важливо відібрати з
них ті, які насправді вирішують проблемні місця найбільш
ефективним чином. А це справа професіоналів, які постійно
тримають руку на пульсі останніх досягнень, в деталях роз-
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бираються в цих розробках та готові запропонувати алгоритм
їх впровадження. Не секрет, що в умовах жорсткої конкурен-
ції, виживають і досягають успіху ті, хто веде свій бізнес най-
більш ефективним способом, впроваджуючи у виробництво
новітні засоби, технології. На перший план в конкурентній бо-
ротьбі виходять такі чинники як швидкість розробки того чи

іншого технологічного рішення проблеми та його надійність.
Аутсорсинг в силу притаманних йому властивостей поклика-
ний найкращим чином задовольнити ці виклики і тому стає
все більш затребуваним на ринку та набуває потенцій до рос-
ту та вдосконалення.

М.С.Шевченко, д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи; В.С.Рибка, к.е.н.,
зав. лабораторією економіки; О.М.Шевченко, к.с.-г.н.; Н.О.Ляшенко, с.н.с.;
В.І.Приходько; ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА НААН УКРАЇНИ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В ТЕХНОЛОГІЯХ

ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ
У зернофуражному балансі степової зони України кукуру-

дза займає провідне місце. В її виробництві в значній мірі за-
цікавлені галузі харчової, переробної, медичної, мікробіологі-
чної, пивоварної промисловості, а також і паливно-енер-
гетичний сектор держави, оскільки зерно цієї культури є висо-
коенергетичною сировиною для промислового виробництва
біоетанолу та інших паливних матеріалів.

Цим, однак, не обмежується народногосподарське зна-
чення кукурудзи. Все більш оптимістичне ставлення до цієї
культури в останні роки посприяли поліпшенню показників її
виробництва в економічному плані.

Зокрема, виходячи з кон'юнктури зерна на внутрішньому і
зовнішньому ринках рентабельність виробництва зерна куку-
рудзи в сільськогосподарських підприємствах в середньому
по зоні Степу підвищилась і склала в 2009р. 20,2% проти
8,1% в 2008р. Проте в дійсності це ще не дозволяє стверджу-
вати про подолання всіх проблем. В даному випадку суть і
ширша і глибша. На шляху пов'язаному зі створенням умов
стабільного і сприятливого середовища, включаючи інфра-
структуру ринку ще мають місце численні негаразди агротех-
нологічного та організаційно-економічного характеру в техно-
логії вирощування кукурудзи.

До числа пріоритетних заходів, необхідних для вирішення
проблеми гарантованого й конкурентоспроможного виробниц-
тва зерна кукурудзи в сучасних умовах господарювання, слід
віднести ефективне і раціональне застосування системи об-
робітку ґрунту, способів сівби та прийомів контролювання за-
бур'яненості. При цьому базовим елементом в технології ви-
рощування цієї культури є обробіток ґрунту, нові енергозбері-
гаючі способи сівби від яких залежать не тільки умови росту і
розвитку рослин, але і ефективність використання ресурсів,
затрат праці тощо.

Водночас від загального обсягу польових робіт на обробі-
ток ґрунту і сівби при вирощуванні кукурудзи в сучасних умо-
вах господарювання припадає майже половина енергетичних
і четверть трудових затрат. Безпосередньо на виконання ро-
біт з обробітку ґрунту в структурі експлуатаційних затрат бі-
льше половини займають витрати, які пов'язані з використан-
ням паливно-мастильних матеріалів (табл. 1). На сьогодні в
зв'язку з підвищенням ринкових цін на пальне відбувається
подальше збільшення даної статті в загальній структурі виро-
бничих затрат.

У сфері сільськогосподарського виробництва при вирощу-
ванні кукурудзи застосовуються плужний, плоскорізний, чизе-
льний, мінімальний, нульовий обробіток ґрунту. При цьому за
інтенсивністю механічного впливу на ґрунт вказані способи
обробітку ґрунту класифікуються в межах від глибокої оранки
до системи No-Till [1–3]. При цьому останнім часом в земле-
робстві Степу набувають поширення технології вирощування
кукурудзи на основі прямої сівби спеціальними сівалками в
необроблений ґрунт. Дуже часто впровадження таких техно-
логій у виробництво відбувається без належного агроекономі-
чного обґрунтування та наукового супроводу, що призводить
до негативних результатів, неоднозначних, часом суперечли-
вих висновків стосовно ефективності застосування цих інно-
вацій.

Зокрема, як свідчать наукові дослідження, модернізація
способів обробітку ґрунту викликана прагненням подолати
ряд негативних наслідків в землеробстві, зокрема – це втрата
родючості чорноземів і їх деградація, погіршення агрофізич-
них властивостей ґрунту, надмірна енергетична витратність

на його обробіток, високий ступінь забур'яненності ріллі та
низька реалізація генетичного потенціалу сортів і гібридів
сільськогосподарських культур [4–5].

За існуючого різноманіття способів основного обробітку
ґрунту жоден з них не в змозі вирішити комплекс проблем, що
виникли на даному етапі розвитку землеробства.

З огляду на це заслуговують на увагу результати компле-
ксних агроекономічних досліджень Інституту зернового госпо-
дарства з застосування різних систем обробітку ґрунту і сівби
в сучасному землеробстві степової зони України при вирощу-
ванні кукурудзи на зерно.
ТАБЛИЦЯ 1. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТО-
СУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ В АГРЕГАТІ З
ТРАКТОРОМ Т-150 (В РОЗРАХУНКУ НА 1 ГА)

Експлуатаційні витрати коштів
з них витрати на
паливно-мастильні

матеріали
Склад агрегату

Прямі
затрати
праці,

люд.-год.

Витрати
палива,

л
всього,
грн

грн %
Полицева оранка:
ПЛН -4-35 на 20-22 см 1,32 17,5 200,69 100,63 50,1
на 25-27 см 1,37 19,7 217,44 113,28 52,1
ПЛН -5-35 на 20-22 см 1,06 16,0 174,39 92,00 52,8
на 25-27 см 1,11 18,8 194,14 108,10 55,7
ПНЯ -4-40 на 20-22 см 1,10 20,3 199,02 116,73 58,7
на 25-27 см 1,12 22,7 214,67 130,53 60,8
Безполицевий обробіток:
КПШ-9 на 8-10 см 0,29 5,6 48,90 32,20 65,8
КПЕ-3,8 на 8-10 см 0,20 4,9 54,58 28,18 51,6
ПГ-5 на 16-18 см 0,32 7,6 68,03 43,70 64,2
КПГ-250 на 20-22 см 0,69 12,0 124,89 69,00 55,2
Обробіток ґрунту комбінованими
агрегатами на 9-12 см: АП-6 0,27 7,8 124,06 44,85 36,2
АПБ-6 "Європак" 0,36 6,2 87,01 35,65 41,0
Мілкий обробіток на 6-8 см:
КПС-4 + СП-11 + БЗСС-1,0 0,15 3,5 47,87 20,13 42,1
КШУ-6 + БЗСС-1,0 0,26 5,5 46,55 31,63 67,9
КШУ-12 + БЗСС-1,0 0,18 3,4 31,45 19,55 62,2
Чизельний обробіток на 10-22 см:
"Консертіл" 0,72 10,3 107,32 59,26 55,2
 "Horsch 7,5" 0,42 8,3 88,73 47,75 53,8

Польові досліди проводили в НВАФ "Степова" Синельни-
ківського району Дніпропетровської області в 2008-2010 рр.
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений чорнозе-
мом легкосуглинковим малогумусним повнопрофільним з вмі-
стом гумусу в орному шарі 3,8%.

Для порівняльної оцінки в польовому досліді вивчали
ефективність оранки на глибину 25-27 см і мілкий обробіток
ґрунту на 12-14 см механізмами з робочими органами плос-
коріжучого та дискового типу, а також наслідки використання
агрегату для прямої сівби у варіанті No-Till. Як було встанов-
лено, способи основного обробітку ґрунту є технологічним
елементом, який суттєво впливає на ступінь забур'яненності
кукурудзи.

Так, за різних способів мілкого обробітку ґрунту і прямої
сівби забур'яненність посівів, порівняно з глибокою оранкою,
була вищою. Якщо на фоні оранки у посівах кукурудзи в фазі
6-7 листків без гербіцидів налічувалося 78,5, то у випадку за-
стосування мінімальних технологій обробітку ґрунту забур'я-
ненність значно зростала порівняно з вирощуванням цієї
культури по оранці і досягала 120,4-150,2 шт./м2 (табл. 2).

Економічні показники виробництва зерна кукурудзи в су-
часних ринкових відносинах є основним елементом визна-
чення конкурентноздатності продукції, перспектив обсягів ви-
робництва та місця в структурі посівних площ.
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Економічна оцінка результатів експериментальних дослі-
джень, а саме розрахунок експлуатаційних затрат на прове-
дення агротехнологічних процесів з виконання робіт по обро-
бітку ґрунту та сівби здійснювались відповідно до загально-
прийнятих методичних рекомендацій, розроблених в Інституті
зернового господарства, ННЦ "Інститут аграрної економіки" та
інших науково-дослідних установах [6–9].
ТАБЛИЦЯ 2. ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ГЕРБІЦИДІВ НА ЗА-
БУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ У ФАЗІ 6-7 ЛИСТКІВ, ШТ./М2

(2008-2009 РР.)
Обробіток ґрунту

Варіанти Доза
на 1 га оранка

мілкий
плоско
різний

мілкий
диско-
вий

мілкий диско-
вий + агрегат
для прямої сів-

би

пряма
сівба*

Контроль без гербіцидів 78,5 135,3 142,7 120,4 156,2
Контроль без бур’янів 0 0 0 0 0
Герб 2,5 л 6,3 14,6 15,2 10,9 43,8
Герб + таск 2,0 л

250 г 3,1 6,7 7,4 6,1 15,3

Таск 380 г 10,9 17,8 18,4 14,5 21,3

Таск 200 г
+180 г 8,7 15,1 16,0 11,7 17,2

Майстер + діален 80 г +
500 г 10,5 17,4 18,0 13,9 20,8

Герб + міжрядний
обробіток

2,05 л 2,2 5,6 6,0 4,2 17,8

Герб + таск +
міжрядний обробіток

2,0 л
250 г 1,1 2,8 3,2 2,4 8,0

*На фоні прямої сівби після збирання попередника вносили раундап (4
л/га).

При розрахунках основними критеріями ефективності бу-
ли прийняті: виробничі витрати трудових, грошово-
матеріальних і паливно-мастильних матеріалів в розрахунку
на гектар посіву, собівартість та трудомісткість одиниці про-
дукції та прибуток. Концентрованим виразом усіх цих факто-
рів є рівень окупності або рентабельності, який являє собою
відношення прибутку до собівартості.

Розрахунки вартісних виробничих затрат та собівартість
одиниці продукції при застосуванні різних елементів техноло-
гії обробітку ґрунту і сівби обчислювали за нормативами, та-
рифами і розцінками на основні та оборотні засоби, діючими у
виробничих умовах сільськогосподарських підприємств сте-
пової зони. Вартість зернової продукції, отриманої по варіан-
там досліду, визначалась по середньоринковим цінам, які
склалися за період господарської діяльності в 2010 році. Чис-
тий прибуток розрахований як різниця між вартістю врожаю і
виробничими витратами (собівартістю).

В польових дослідах встановлено, що базовий показник в
економічних розрахунках – врожайність на фоні різних спосо-
бів обробітку грунту і застосування гербіцидів мала значну
варіабельність і знаходилася в межах 36,3-61,4 ц/га (табл. 3).
Це свідчить про значну регулятивну залежність врожайності
від прийомів вирощування та вихідних параметрів родючості
грунту і фітосанітарної ситуації.

Якщо порівняти результати трьохрічних (2008-2010 рр.) в
середньому по всім варіантам виробничого досліду оранка на
глибину 25-27 см сприяла зростанню врожайності зерна куку-
рудзи порівняно з мілким плоскорізним обробітком (10-12 см)
на 3,6 ц/га, а мілким дисковим (6-8 см) – на 4,1 ц/га. Водно-
час, при проведенні мілкого обробітку в результаті зниження
собівартості одиниці продукції рентабельність виробництва
підвищилася в першому випадку на 9,8 п.п., в другому – на
1,3 п.п. За нульового обробітку ґрунту, навпаки, в результаті
значного зниження врожайності (на 10,3 ц/га) та збільшення
загальних витрат коштів за рахунок високої вартості посівної
техніки собівартість зерна кукурудзи підвищувалась в серед-
ньому на 26,2%. І, як наслідок, рівень рентабельності знизив-
ся більш як удвічі (з 57,0% до 24,4%).

При застосуванні мілкого обробітку ґрунту (дискування на
6-8 см) з послідуючою сівбою посівним агрегатом для прямої
сівби MF-8108 в результаті підвищення врожайності кукурудзи
з 43,5 до 51,2 ц/га собівартість одиниці продукції знижувалась
відповідно на 17,3% і, як наслідок, рівень рентабельності цієї
культури зріс з 24,4 до 50,4%.

Відмітимо, що ефективність додаткових вкладень в тех-
нологію виражає рівень рентабельності виробництва зерна,
яка власне, і вказує на міру виправданості витрат при досяг-
нутому рівні врожайності.

ТАБЛИЦЯ 3. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУ-
ЧАСНИХ ВИДІВ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ ПРИ ВИРОЩУ-
ВАННІ КУКУРУДЗИ НА ФОНІ РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБ-
РОБІТКУ ҐРУНТУ (2008-2010 РР.)

Технологічна
система

Виробничі витрати
на 1 га, грн

варіанти
догляду

за посівами

основний
обробі-
ток ґрун-

ту*

Урожай-
ність
зерна,
ц/га всього

в т.ч.затрати по
догляду (вклю-
чаючи вартість
гербіциду)

Собівар-
тість

1 ц зер-
на, грн

Прибуток
(збиток)
на 1 га, грн

Рівень
рентабе-
льності,

%

О 13,6 2637 - 193,90 -1141 -43,3
МП 9,8 2378 - 242,60 -1300 -54,7
МД 9,5 2335 - 245,75 -1290 -55,2

МД + ПС 10,3 2610 - 253,37 -1477 -56,6

Без засто-
сування ге-
рбіцидів

(контроль)
ПС 9,1 2626 - 288,56 -1625 -61,9
О 61,4 3921 - 63,86 2833 72,2
МП 58,0 3670 - 63,27 2710 73,9
МД 57,6 3625 - 62,93 2711 74,8

МД + ПС 58,7 3906 - 66,54 2551 65,3

Біологічний
контроль

(ручне про-
полювання)

ПС 56,0 3892 - 69,50 2268 58,3
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ

О 54,8 3669 204 66,96 2359 64,3
МП 49,6 3382 204 68,18 2074 61,3
МД 49,0 3333 204 68,01 2057 61,7

МД + ПС 50,4 3620 204 71,82 1924 53,2

Герб
(2,5 л/га)

ПС 44,7 3756 415 84,03 1161 30,9
О 56,6 3872 370 68,40 2354 60,8
МП 52,8 3612 370 68,41 2196 60,8
МД 52,0 3559 370 68,44 2161 60,7

МД + ПС 53,7 3852 370 71,74 2055 53,3

Герб
(2,0 л/га) +

таск
(250 г/га)

ПС 47,1 3971 581 84,30 1210 30,5
О 46,3 3620 325 78,18 1473 40,7
МП 43,5 3380 325 77,71 1405 41,6
МД 44,3 3359 325 75,83 1514 45,1

МД + ПС 44,7 3626 325 81,13 1291 35,6

Таск
(380 г/га)

ПС 36,3 3709 536 102,16 284 7,7
О 51,5 3739 341 72,61 1926 51,5
МП 48,1 3488 341 72,52 1803 51,7
МД 47,4 3437 341 72,51 1777 51,7

МД + ПС 48,9 3726 341 76,20 1653 44,4

Таск
(200 + 180

г/га)
ПС 40,9 3816 536 93,31 683 17,9
О 51,2 3628 235 70,86 2004 55,2
МП 47,5 3370 235 70,95 1855 55,0
МД 47,1 3325 235 70,60 1856 55,8

МД + ПС 47,9 3601 235 75,17 1668 46,3

Майстер
(80 г/га) +
діален

(500 г/га)
ПС 40,7 3707 446 91,07 770 20,8
О 59,4 3768 211 63,44 2766 73,4
МП 55,8 3513 211 62,95 2625 74,7
МД 55,3 3451 211 62,40 2632 76,3

МД + ПС 56,6 3751 211 66,27 2475 66,0

Герб
(2,05 л/га) +
міжрядний
обробіток

ПС 40,0 3668 421 91,71 732 19,9
О 60,6 3993 411 65,88 2673 67,0
МП 57,2 3741 411 65,40 2551 68,2
МД 56,3 3686 411 65,47 2507 68,0

МД + ПС 57,5 3969 411 69,03 2356 59,3

Герб
(2,0 л/га) +

таск
(250 г/га) +
міжрядний
обробіток ПС 55,1 4172 622 75,72 1889 45,3

О 52,1 3864 454 74,17 1867 48,3
МП 49,2 3623 454 73,64 1789 49,4
МД 48,3 3568 454 73,87 1745 48,9

МД + ПС 50,0 3861 454 77,23 1639 42,4

Раундап
(2,0 л/га)
перед сів-
бою + таск
(200 + 180

г/га) ПС 43,4 3980 634 91,69 794 20,0
* Системи обробітку ґрунту: О – оранка на 25-27 см (Т-150 + ПЛН-4-35); МП
– мілкий плоскорізний на 10-12 см (Т-150 + ПГ-5); МД – мілкий дисковий на
6-8 см (Т-150К + ЛДГ-20); МД + ПС – мілкий дисковий + пряма сівба (Ford-
8870 + MF-8108); ПС – пряма сівба (Ford-8870 + MF-8108) на фоні додатко-
вого внесення гербіциду раундап (4,0 л/га) після збирання попередника
(крім контрольних варіантів).

Найбільш потужним фактором регулювання рентабельно-
сті виявилися гербіциди і прийоми механізованого догляду за
посівами кукурудзи. Порівняно з варіантом, на якому не про-
водились заходи боротьби з бур’янами і виробництво було
збитковим, внесення в грунт гербіциду герб (2,5 л/га) радика-
льно закріплювало позитивні економічні позиції і рентабель-
ність виробництва зростала до 30,9-64,3%.

При посиленні фітотоксичного навантаження в технології
за рахунок поєднання внесення ґрунтового гербіциду герб
(2,0 л/га) і страхового таск (250 г/га), не дивлячись на зрос-
тання врожайності зерна на 1,8-2,4 ц/га порівняно з однора-
зовим застосуванням гербу (2,5 л/га), показники рентабель-
ності дещо знижувались і становили 30,5-60,8%. Подібна зво-
ротна кореляція між врожайністю і рентабельністю свідчить
про те, що при наближенні показників врожайності кукурудзи
до її потенціалу в даних умовах додаткові витрати стають
менш виправданими.
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Прогресивне зростання показників рентабельності збері-
гання до таких пір, поки система боротьби з бур’янами забез-
печувала суттєве зниження ступеня забур’яненості посівів.

Завдяки тісній залежності між ступенем забур’яненості і
економічною ефективністю проведення міжрядного обробітку
супроводжувалось подальшим зростанням рентабельності
відносно чисто гербіцидних варіантів. Комплексне застосу-
вання агротехнічних і хімічних прийомів контролювання бур'я-
нів забезпечило підвищення рентабельності до 39,9-73,4%.

Доповнення системи боротьби з бур’янами хімічним спо-
собом обприскуванням гербіцидом суцільної дії раундап (2,0
л/га) перед сівбою кукурудзи внаслідок недостатньої біологіч-
ної ефективності та додаткових грошових витрат виявилося
за показниками рентабельності нижчим за варіанти комплек-
сних заходів на основі гербіцидів і механізованих прийомів.

Вплив основного обробітку ґрунту на ефективність виро-
щування кукурудзи проявився через його енергетичність,
продуктивність праці, формування фітоценозу бур’янів та аг-
рофізичних характеристик чорнозему. Кожен з наведених па-
раметрів виражав співвідношення між витратною і доходною
частинами як у площині фізичних, так і грошових характерис-
тик цього агроприйому.

Нижчий ступінь забур’яненості та кращі воднофізичні вла-
стивості чорнозему при проведені оранки сприяли підвищен-
ню врожайності зерна кукурудзи порівняно з прямою сівбою,
що створило переваги у вартості продукції над деяким зрос-
танням витрат при глибокому обертанні пласта. В результаті
рентабельність оранки на фоні різних систем боротьби з
бур’янами була вищою ніж при проведені прямої сівби, або
використання агрегату для прямої сівби на фоні дискування.

Так, якщо на фоні класичної схеми застосування гербіци-
дів герб (2,0 л/га) + таск (250 г/га) оранка забезпечила рівень
рентабельності 60,8%, при використанні агрегату для прямої
сівби в різних технологічних схемах 30,5-53,3%.

В той же час, балансування різних економічних показників
створювало в підсумковому варіанті за оцінкою рентабельно-
сті переваги мілкого обробітку над полицевої оранкою.

З 50 технологічних схем вирощування кукурудзи, які ви-
вчалися в польовому досліді, за рівнем рентабельності виді-
лилися оранка, мілкий плоскорізний і дисковий обробіток на
фоні внесення гербіциду герб (2,5 л/га). Показники рентабе-
льності в цьому випадку були максимальними і вміщувалися в
межах 73,4-76,3%.

Оскільки рентабельність і собівартість продукції мають в
розрахунках спільне коріння на базі величини врожаю і витрат
на виробництво, витратність виробництва одиниці зерна куку-
рудзи мала зворотну корелятивну залежність з рентабельніс-
тю. Враховуючи синхронність трансформації рентабельності і
собівартості залежно від біологічної ефективності агроприйо-
мів, мінімальна собівартість (62,40-63,44 грн/ц) була одержа-
на при внесені гербіциду герб (2,5 л/га) з міжрядним обробіт-
ком та проведенні оранки і мілкого обробітку.

Зростання виробничих витрат, як відомо, викликано за-
стосуванням додаткових технологічних засобів, інтенсивністю
агроприйомів та збиранням приросту врожайності. Накладан-
ня цих компонентів витратного механізму показало, що гро-
шові витрати на гектар площі були мінімальними при прове-
дені мілкого плоскорізного і дискового обробітку грунту і ста-
новили 3333-3741 грн/га.

Позиції застосування гербіцидів в технологіях вирощуван-
ня кукурудзи і системі економічної оцінки характеризуються
тим, що при невисокій структурній значимості і витратах за-
безпечують високий біологічний ефект. Залежно від виду гер-
біцидів та кратності їх застосування в технології вартість в
розрахунку на гектар досягала 204-581 грн.

Проте, економічна ефективність гербіцидів визначається
не тільки їх вартістю, але і окупністю урожаєм, ілюстрацією
окупності гербіцидів є дані, які свідчать, що 1 грн. витрачена
на внесення гербіциду герб (2,5 л/га) забезпечила одержання
20,8 кг зерна, таск (380 г/га) – 10,1 кг, а доповнення цих гербі-
цидів раундапом (4 л/га) при прямій сівбі знижувало окупність
хімічного способу до 4,2-6,1 грн.

Радикальна модернізація технологій в землеробстві стала
причиною видозміни агротехнічних процесів, перегрупування
навантажень та нового протікання режимів живлення і воло-
гозабезпечення. При цьому досягається певна гармонізація

функціонування агроценозів, яка установлюється різними
економічними зусиллями і ціною.

Розгорнутий аналіз структури виробничих затрат по окре-
мим технологічним статтям при вирощуванні кукурудзи засві-
дчує, що одним із витратних ресурсів є застосування мінера-
льних добрив (25,0-25,7%). Тому, в даному випадку, залежно
від способів обробітку ґрунту реакція кукурудзи на внесення
мінеральних добрив залишається одним із ключових момен-
тів не тільки з точки зору економічної доцільності, але й з по-
зицій у впровадженні методів екологічно безпечного викорис-
тання чорноземів.

Крім того, слід підкреслити, що в економічному аспекті по-
рівняння різних способів обробітку ґрунту зводиться до з'ясу-
вання питання перегрупування грошових ресурсів за такими
статтями витрат як паливно-мастильні матеріали і застосу-
вання засобів захисту рослин.

В найбільш широкому діапазоні інтенсивності технологій
вирощування кукурудзи на базі полицевої оранки і прямої сів-
би в структурі витрат паливно-мастильні матеріали займали
9,4-14,0%, а засоби захисту рослин 4,8-9,6%. При цьому зрос-
тання витрат на застосування гербіцидів було необхідним
кроком для забезпечення мінімалізації обробітку ґрунту. Ана-
логічна тенденція економічної оцінки рівня мінімалізації обро-
бітку ґрунту збереглася і при порівнянні грошових показників.
Якщо витрати коштів на фоні полицевої оранки становили до
обсягів використання пального 544 грн/га, то при проведенні
прямої сівби зменшувались до 377 грн. Водночас за рахунок
додаткового внесення загальновинищувального гербіциду
раундап на фоні прямої сівби витрати на захист рослин зрос-
тали до 384 грн/га порівняно з 189 грн/га на глибокій оранці. В
обох випадках мова ведеться про взаємну компенсацію дода-
ткових витрат і їх мінімізацію в масштабах близько 200 грн/га.
При цьому слід взяти до уваги те, що частка вищих витрат на
пальне при вирощуванні кукурудзи за полицевою технологією
формувалася в результаті збирання додаткового врожаю зе-
рна.

Достатньо помітні корективи в економічні показники вно-
сили амортизаційні відрахування, які були причиною здорож-
чання технології прямої сівби або використання цих агрегатів
в системі мілкого обробітку ґрунту.

Таким чином, способи основного обробітку ґрунту і систе-
ма заходів боротьби з бур'янами енергозберігаючого спряму-
вання набувають економічного значення, яке потребує опти-
мізації і зональної диференціації залежно від ґрунтово-
кліматичних і господарських факторів.

В системі агроприйомів формування врожайності зерна
кукурудзи, регулювання шкодочинності бур'янів та оптимізації
агрофізичних параметрів чорнозему звичайного найвищу еко-
номічну ефективність забезпечив технологічний комплекс,
який включає мілкий плоскорізний або дисковий обробіток
ґрунту, внесення базового гербіциду герб (2,5 л/га) та механі-
зований догляд за посівами. При цьому складалися найбільш
сприятливі співвідношення між доходною і витратною блока-
ми механізму економічної оцінки, які забезпечили максималь-
ну рентабельність виробництва зерна кукурудзи (74,7-76,3%) і
мінімальну його собівартість (62,40-62,95 грн/ц). Технології
вирощування кукурудзи, які базувалися на полицевій оранці і
прямій сівбі, застосуванні поєднання ґрунтових, страхових і
загальновинищувальних гербіцидів також досягали високої
рентабельності і тому можуть впроваджуватися виходячи з
екологічних або економічних пріоритетів.

Таким чином, узагальнюючи результати проведених до-
сліджень, вважаємо за доцільне відмітити, що з економічних
позицій впровадження системи No-till при вирощуванні куку-
рудзи поступається традиційній системі підготовки ґрунту і сі-
вби, так як на фоні високої забур'яненості посівів цієї культури
дана технологія потребує значних фінансових вкладень не
тільки в зростаючі обсяги застосування пестицидів, а й доро-
гої посівної техніки, як правило, зарубіжного виробництва.
При цьому обов'язково також слід враховувати всі можливі
позитивні наслідки не лише економічного, але й передусім,
екологічного та соціального характеру.
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АДАПТАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ДО АНОМАЛЬНИХ
ПОГОДНИХ УМОВ

Показано, що необхідно проводити посів зернових культур в опти-
мальні строки сортами, які стійкі до посухи і проростання зерна в колосі;
використовувати при посіві складні добрива, нові ефективні пестициди;
покращити організацію збиральної компанії, щоб строки збирання скоро-
тити до 7-10 діб.

ВСТУП
Під землеробством розуміється галузь сільськогосподар-

ського виробництва, що використовує землю для виробницт-
ва рослинницької продукції. При вирощуванні озимих зерно-
вих культур в Одеській області в 2009/2010 сільськогосподар-
ському році склалися аномальні умови як з осені, так і у веге-
таційний період і, особливо, під час збирання врожаю. У чому
вони проявилися і до чого привели?

Агрометеорологічні особливості сільськогосподарського
року були складні. По-перше, у період посіву озимих культур
не було дощів з 19 вересня по 15 жовтня, тобто протягом мі-
сяця було сухо, що створило труднощі з посівом. Трудівникам
села довелося мобілізувати усі свої організаційно-
господарські ресурси і провести посів озимої пшениці в стис-
лий термін до 15 жовтня, а ячмінь – до 25 жовтня. По-друге,
листопад і перша половина грудня були без опадів. У грудні і
лютому спостерігалися сильні морози (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1 – ВПЛИВ СНІГОВОГО ПОКРИВУ НА ЗНИЖЕННЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРИ ҐРУНТУ НА ГЛИБИНІ ВУЗЛА КУЩІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕ-
НИЦІ, 20.12.2009Р.

Min. t0CМетеостанції і
пости

Висота
снігу, см повітря грунту на глиби-

ні 3 см

Різниця t0 між
повітрям і гру-

нтом

Зниження t0

на 1 см снігу

Любашівка 22 -19 -8 11 2,00
Затишшя 28 -18 -5 13 2,15
Сербка 18 -19 -10 9 2,00
Роздільна 34 -16 -5 11 3,09
Одеса 37 -18 -3 15 2,46
Сарата 46 -21 -5 16 2,87
Болград 29 -17 -4 13 2,23
Ізмаїл 31 -19 -3 16 1,93
Шевченково 31 -17 -4 13 2,38
Татарбунари 36 -21 -3 18 2,00
Тарутіно 51 -17 -2 15 3,40
Примітка. Один см снігового покриву знижує мороз приблизно на 20С і на-
віть до 3,1-3,4 (Роздільна, Тарутино).

Поля були покриті снігом і на глибині залягання вузла ку-
щіння озимих культур не відзначалося температур, критичних
для виживання рослин. По-третє, у січні і лютому пройшли
рясні опади (більш 200% від середньобагаторічної норми), що
створило запас продуктивної вологи в ґрунті в 1,5 рази біль-
ше, ніж у 2009 році. Види на врожай були дуже сприятливі,
але у першій декаді червня наступила спека, температура по-
вітря майже протягом тижня трималася вище 30ОС. Максима-
льна температура повітря наприкінці декади досягала 31-
33оС, на поверхні ґрунту – 56-63о. Висока температура спо-
стерігалася не тільки на поверхні ґрунту, але і на глибині до
20 см.

Наприклад, на метеостанції Одеса 10 червня на поверхні
ґрунту температура складала 57,80С, на глибині 5 см – 29,70,
на 10 см – 28,30, на 15 – 27,60, на 20 – 26,40, на 40 – 21,00С.
Опадів практично не було, але в ґрунті збереглися запаси
продуктивної вологи (табл. 2).

Відсутність опадів, високі денні температури повітря (31-
330С) і низька відносна вологість його (30% і менше), сприяли
виникненню суховійних явищ і погіршенню умов для наливу
зерна колосових і зернобобових культур. Ці аномальні умови
викликали «запал» зернових, тому що в період 4-10 червня
хліби повсюдно знаходилися у фазі молочної стиглості. Під-
вищена температура повітря (250С і вище) під час формуван-
ня і наливу зерна прискорює цей процес, припиняє нагрома-
дження сухої речовини і тим самим зменшується загальна

врожайність зерна. Висока температура різко підсилює
транспірацію води. Випаровувалося вологи більше, ніж коре-
нева система могла подати. Всмоктування коренями пожив-
них речовин і води відбувається винятково на ділянці, покри-
тій волосками, тобто не вся коренева система бере участь у
поглинанні поживних речовин і води, а тільки та її ділянка, що
покрита волосками [1].
ТАБЛИЦЯ 2 – ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ (ММ) ЗА
ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 8 ЧЕРВНЯ 2010
РОКУ

Запаси вологи в шарі грунту
0-20 см 0-100 см

Метеостанції і
пости Культура Поперед-

ник
2010р. 2009р. ср.мн. 2010р. 2009р. ср.мн.

Затишшя Оз. пшен Зайн. пар 19 6 15 107 48 80
Сербка -«- Яр. зерн 23 2 12 101 60 47
Роздільна -«- Оз. зерн 17 0 12 110 39 78
Одеса -«- Чорн. пар 19 2 9 70 19 47
Сарата -«- Зернобоб. 13 0 13 65 11 61
Болград -«- Зернобоб. 9 2 10 26 21 44
Ізмаїл -«- Оз. зерн 11 - 10 50 - 68
Шевченково -«- Оз. зерн 7 10 12 92 89 83
Татарбунари -«- Зернобоб. 25 15 - 120 90 -
Тарутіно -«- Просапні 12 8 - 84 82 -
Любашівка Оз. ячмінь Яр. зерн 30 - 14 149 - 59
Любашівка Яр. ячмінь Оз. зерн 37 8 14 146 47 70
Затишшя -«- Оз. зерн 18 6 - 111 47 -
Сербка -«- Оз. зерн 19 4 20 90 69 86
Одеса -«- Сид. пар 8 2 14 49 14 83
Сарата -«- Зернобоб. 22 0 - 108 20 -
Тарутіно -«- Просапні 15 6 - 96 86 -
Сарата Горох Зернобоб. 16 1 10 79 31 63
Болград -«- Оз. зерн 12 2 11 64 25 76
Ізмаїл -«- Оз. зерн 15 5 - 71 57 -
Татарбунари -«- Просапні 29 14 - 126 85 -

При високій температурі волоски зіщулюються і припиня-
ють своє існування. Коркова тканина, яка утворюється в корі
кореня після відпадіння волосків, не пропускає в рослини во-
ду і розчинні в ній поживні речовини. Очевидно, працювала
переважно коренева система в шарі 20-50 см, де запаси во-
логи на 8 червня були менші, ніж у шарі 0-20 см (Рис. 1). В
інші роки вологи було більше, чим глибший шар ґрунту.

У першій декаді червня дощів практично не було (3,06-6,9
мм). Хліба вже 12 червня втратили зелений колір і мали со-
лом’яний колір, тобто відбувалося інтенсивне висихання лис-
тків. Якщо подивитися, запаси вологи в метровому шарі по
шарах через 10 см (Рис. 2), то побачимо, що найбільша ви-
трата вологи відбулася на глибині 30-60 см. Тут запаси воло-
ги недостатні.

По-четверте, у період з 21 по 26 червня установилася по-
года із сильними зливовими опадами, місцями з градом. На
переважній частині території області кількість опадів склало
42-73 мм чи 233-384% декадної норми. В окремих пунктах
зливові дощі дали 90-104 мм чи 4-5 декадні норми. Волога
тепла погода сприяла поширенню грибкових захворювань на
посівах ранніх хлібів і гороху. У цей же період (22–30 червня)
в озимої пшениці наступила повна стиглість зерна. Стан ози-
мих хлібів переважно був хороший та задовільний. На біль-
шості площ вміст доступної вологи в метровому шарі ґрунту
складало 50-84 мм, що забезпечувало потреби зернових
культур у волозі на даному етапі їхнього розвитку. На 1 м2 на-
раховувалося 570-840 стебел з колоссям, число розвинутих
колосків у колосі складало 16-18. Один колосок формував, як
мінімум, 1,0-1,5 г зерна. Потенційна врожайність зерна очіку-
валася 57,0-85,5 і навіть 126,0 ц/га. Нинішні сорти витриму-
ють таке навантаження [2].

Сильні зливи, град, шквалистий вітер (18-20 м/сек.) у тре-
тій декаді червня викликали полягання, ушкодження і заги-
бель хлібних злаків, особливо ячменю. Місцями спостерігало-
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ся проростання зерна пшениці
(Болградський, Раздільнянський,
Тарутинський і інші райони).

По-п'яте, з 7 по 14 липня по-
года в черговий раз задощилась,
причому випало близько 40 мм,
а наступні грозові опади пройш-
ли 21 липня (майже 20 мм). За-
тяжні дощі порушили весь хід
збиральної компанії. Однак, з 27
червня по 7 липня було, як міні-
мум, 7-10 днів для нормального
збирання врожаю. За цей період
необхідно було завершити зби-
рання ранніх зернових культур,
але не вистачало комбайнів і,
головне, ніхто не очікував затя-
жних дощів і було загублено ба-
гато ячменю, проросла пшениця,
загублено якість зерна, бур'яни
ускладнювали обмолот зерна й
обумовили проблему з оброб-
кою ґрунту. Відбулося дійсне
стихійне лихо, катастрофа, тра-
гедія.
АНАЛ ІЗ Д І Ї І П ІСЛЯДІ Ї

АНОМАЛЬНИХ ПОГОДНИХ
УМОВ НА

ПРОДУКТИВНІСТЬ І
ЯК ІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМИХ

КУЛЬТУР
В 2010 році хлібороби обла-

сті працювали в складних погод-
них умовах, але зібрали врожай
зерна ранніх зернових і зернобобових культур на рівні і вище
минулого року, а також у порівнянні із середніми показниками
за 10 останніх років (з 2000 по 2009 рік). Врожайність у серед-
ньому по зернових культурах отримана на рівні 99,6% до 2009
року (табл. 3), озима пшениця – 106%, озимий ячмінь – 92%
до 2009 року, та 100% до середнього за 10 років.
ТАБЛИЦЯ 3 – ВРОЖАЙНІСТЬ РАННІХ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБО-
ВИХ КУЛЬТУР, Ц/ГА, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ОзиміРік Зернові,
всього пшениця ячмінь

Ярий
ячмінь

Зерно-
бобові

Озимий
ріпак

Середнє
2000-2009 23,6 25,2 24,0 19,6 15,5 13,2

2009 24,1 26,7 26,1 18,8 13,4 14,7
2010 24,0 28,3 24,0 15,1 15,0 15,4

99,6 106 92 80 112 105%: до 09р.
до серед. 102 112 100 77 97 117

По ярому ячменю отримані найнижчі показники – 77 і 80%.
Позитивний показник отриманий по зернобобових – 112% у
порівнянні з 2009 роком.

Результати могли б бути кращими. Наприклад, Кілійська
державна сорто-дослідна станція одержала врожайність ози-
мої пшениці на рівні 68,3-85,8 ц/га, озимого ячменю – 63,6-
82,2 ц/га (сівба проведена 10 жовтня), ці показники відпові-
дають розрахункам потенційної біологічної врожайності зерна
(85,5 ц/га). Кілійський район, у цілому, зібрав по 31,8 ц/га ози-
мих зернових культур (на площі 35,5 тис.га), у тому числі ози-
мої пшениці – 34,5 (13,2 тис.га), озимого ячменю – 29,0 (12,3
тис.га) і зайняв друге місце по врожайності серед 26 районів
області. Проте, врожайність озимих зернових культур по ра-
йону в 2 рази нижче, ніж на дослідній станції.

Необхідно зробити відповідні висновки, а саме те, що під
час збирання можуть бути затяжні дощі і треба бути готовими
працювати в складних умовах. Прогнози щодо зміни темпера-
турного режиму, умов зволоження і їхнього впливу на якість
стратегічної продукції – зерна озимої пшениці, вимагають
адаптації сільськогосподарського виробника до аномальних
кліматичних умов. Якщо темпи адаптації будуть синхронізо-
вані з темпами зміни клімату, тоді дійсно відбудеться прогно-
зоване збільшення валової продукції без втрат її якості. Інак-
ше, зберігається погроза втрати якості на довгі роки і нестабі-
льності сільськогосподарського виробництва.

Часте і затяжне (до 6 днів) випадання дощів привело до
проростання зерна в колосі на корені. Практично жоден сіль-
госпвиробник не уник цього і відсоток пророслих насінин, на-

приклад, по Біляєвському району, коли-
вається від 0,1 до 73. Ми проаналізували
86 зразків з кількістю пророслих насінин
від 0 до 35%. Математична обробка да-
них показала, що їхній вплив на зміст бі-
лка і клейковини в зерні пшениці було
негативне і зниження складає відповідно
14 і 12% у порівнянні з контролем
(100%).

Зазначений фактор вплинув і на чис-
ло седиментації, що збільшилося в порі-
внянні з нормальним зерном на 10,1-
11,2%, що, у свою чергу, різко погіршує
хлібопекарскі якості: хліб одержують, як
правило, малого обсягу, липкий і щіль-
ний.

Товарні і борошно-хлібопекарскі яко-
сті зерна пшениці залежать від змісту бі-
лка, клейковини і її пружності. Затримка
зі збиранням, що обумовилася опадами,
привела до утрат від 7 до 19% клейкови-
ни, 4,7-12,7 білка (у порівнянні з контро-
лем – 100%). В абсолютних показниках
зміст білка склало до дощів 12,75%, а пі-
сля дощів – 11,51% (табл. 4). Відбулося
«стікання» білка. У підсумку зерно в ба-
гатьох випадках перейшло в категорію
фуражного і тільки 30% продовольчого
зерна відповідає вимогам II і III класу.
ТАБЛИЦЯ 4 – ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ
ДОБРИВА (ФАКТОР А) І В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
АНОМАЛЬНИХ ПОГОДНИХ УМОВ (ФАКТОР
В), 2010Р., ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НАА-
НУ

Фактор (варіант) Показники якості % до 30.06.2010 г.

А – режим удобрення В* - дата
обліку

клейко-
вина, %

ІДК, ум.
од. білок, % клейко-

вина, %
ІДК, ум.
од.

білок,
%

1 17,4 82,1 10,16 100 100 100
2 15,4 87,4 8,87 88,5 106,5 95,3Без удобрення
± -2,0 5,3 -1,29 -11,5 6,5 -4,7
1 21,0 87,8 10,55 100 100 100
2 19,6 83,4 10,05 93,3 95,0 95,3Підживлення ран-

ньовесняне (N30) ± -1,4 -4,4 -0,50 -6,7 -5,0 -4,7
1 24.9 88.1 12.75 100 100 100
2 20,1 85,6 11,51 80,7 97,2 90,2

Підживлення ран-
ньовесняне (N30)
+ позакореневе
(N30)

± -4,8 -2,5 -1,24 -19,3 -2,8 -9,8

1 21,1 86,0 11,15 100 100 100
2 18,4 85,5 10,14 87,5 99,6 93,6Середнє
± -1,7 -0,5 -1,01 -12,5 -0,4 -6,4

* В – дата відбору зразка: 1 - 30.06.2010р. (настання повної стиглості
зерна пшениці); 2 - 12.07.2010р. (після чергових дощів в сумі 35 мм); ± - рі-
зниця між зразками 1 і 2.

Найбільш прості заходи, що дозволяють досягти сбалан-
сованого виробництва кількості і якості зерна, не викликаючи
додаткових витрат, - наступні:
 оптимізація структури посівних площ і попередників, до-

тримання сівозмін;
 визначення оптимальних для регіону сортів і термінів сів-

би;
 оптимізація і моніторинг системи харчування рослин з вра-

хуванням рівня родючості конкретного поля;
 налагодження системи прогнозування якості зерна перед

збиранням врожаю;
 збирання врожаю проводити за 7-10 діб.
При підготовці до сівби озимих зернових культур під вро-

жай 2011 року запропоновано звернути більш пильну увагу на
попередники, обробку ґрунту, сорти і насіння, протравлюван-
ня насіння, терміни посіву, норми висіву, добрива.

Посів пшениці по стерні допускати не бажано, краще роз-
міщати її після соняшника і ріпака, чим по стерні (табл. 5).

Побоювання академіків-селекціонерів проти ріпака [3], як
попередника, не підтверджуються. Дані Одеського інституту
АПВ НААН й Одеського аграрного університету показують,
що після ріпаку формується врожай вище на 7% у порівнянні
зі стернею пшениці. Якщо врожайність зерна озимої пшениці
після чорного пару прийняти за 100%, то після ріпаку вона
складає 83%, а після стерні озимої пшениці – 76% [4]. Важли-
во ретельно подрібнити пожнивну масу і частково хоча б пе-
ремішати з ґрунтом. Доцільно ці операції зробити якомога ра-
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Рис. 1. Запаси продуктивної вологи (мм) по шарах ґрунту
(см) (дані метеопоста Одеса на 8 червня 2010 року в по-
рівнянні з 2009 роком і середніми багаторічними даними).
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Рис. 2. Запаси продуктивної вологи (мм) у метровому
шарі ґрунту під посівом озимої пшениці, 2010р. (по шарах
через 10 см), метеопост Одеса
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ніше після збирання врожаю ріпаку і соняшника, але принай-
мні за місяць до посіву озимих.
ТАБЛИЦЯ 5 – ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМИХ КУЛЬТУР В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ПОПЕРЕДНИКА, СТРОКУ СІВБИ І ДОБРИВ, ДПДГ “КОМУНАР”
ОДЕСЬКОГО ІАПВ, 2010Р.
№п/п Культура, сорт Урожай-

ність, ц/га Площа, га Попердник Строк сівби Удобрення,
кг д.р.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
1 Одеська-267 35,1 16 Чорний пар 27.09 N102

2 Одеська-267 31,6 98 Чорний пар 6.10 -
3 Одеська-267 29,8 145 Соняшник 10.10 -
4 Кнопа 30,5 202 Соняшник 4.10 -
5 Тронка 25,0 130 Озимий ріпак 8.10 -

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ
6 Достойний 31,5 22 Кукурудза/силос 12.10 N68

7 Достойний 26,2 170 Зайнятий пар 13.10 -
8 Достойний 20,4 239 Стерньові 12.10 -
Ріпак допускається висівати по стерні пшениці, яка розмі-

щувалася по пару.
Обробка ґрунту за 1-2 місяці до посіву озимих повинна бу-

ти тільки поверхневою і мілкою [5]. Бур'яни треба знищувати
дисками або гербіцидами суцільної дії (Раундап або його
аналоги: Отаман, Гліфосан, Річард, Космік, Ураган-форте та
ін.).

Строки сівби регламентуються пізнішими на 8-15 діб порі-
вняно з існуючими. Протягом десяти років ОІАПВ одержує
дані, що оптимальні строки посіву пшениці озимої настають з
25 вересня по 15 жовтня [6-9]. На півночі – з 25 вересня, у
центрі – з 30 вересня, на півдні – з 5 жовтня. У 2010 році ці
дані підтвердилися. В середньому по 37 сортах пшениці
отримана така врожайність: при посіві 15 вересня – 49 ц/га,
25 вересня – 54 ц/га або 5 центнерів збільшення, при посіві 5
жовтня отримане збільшення 12 центнерів, при посіві 15 жов-
тня врожай був приблизно на такому ж рівні, що і при посіві 25
вересня. При посіві 25 жовтня врожай пшениці не отриманий
[9].

Продуктивність пшениці, як і якість продукції, можна регу-
лювати підбором сортів (табл. 6).
ТАБЛИЦЯ 6 - ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, Ц/ГА,
2010Р.

Державні сортодослідні станції№п/
п Сорт Рік ре-

єстраціі
ОІ
АПВ Березівка Ізмаїл Кілія Балта

1 Антонівка 2008 59,4 48,3 76,1 43,0
2 Безмежна 2008 61,0
3 Благодарка одеська 2008 59,5 77,5
4 Вдала 2006 62,4 52,4 78,1 39,6
5 Вікторія одеська 1998 59,5
6 Годувальниця (безоста) 2009 63,8 77,5
7 Дальницька (безоста) 2005 66,6 56,6 77,0 57,2
8 Єдність – st (безоста) 2008 59,6 51,0 81,4 46,6
9 Землячка 2006 66,4 53,7 75,8 49,6

10 Зміна 2009 55,7 53,9 84,1 48,8
11 Знахідка одеська 2001 62,2 77,6
12 Золотоколоса 2006 65,9 58,0 41,8 54,2
13 Кірія 2004 63,4 54,8 33,2 81,4 55,4
14 Кнопа 2008 67,4 60,4 41,9
15 Колумбія – st 2003 64,6 64,5 41,2 53,4
16 Косовиця 2008 64,0 58,1 79,2 56,2
17 Куяльник 2003 65,2 82,3
18 Ліона 2005 50,8 52,1 36,4 81,1 44,0
19 Литанівка (безоста) 2009 63,0 82,4
20 Місія одеська 2008 62,9 84,2
21 Одеська 267 1997 45,3
22 Писанка 2006 62,2 63,1 81,4 43,2
23 Подолянка – st, (безоста) 2003 59,9 58,5 37,2 50,2
24 Подяка 2008 61,1 53,3 33,2 85,8
25 Селянка 2001 56,3 82,0
26 Скарбниця 2007 61,0 51,8 74,3 54,0
27 Служниця од. (безоста) 2009 68,1 73,5
28 Смуглянка – st 2004 66.0 55.1 39.3 77.6 60.4
29 Cупутниця 2007 58,9 43,4 32,7 80,5 57,2
30 Тітона 2009 67,0 58,0 73,6
31 Турунчук 2009 59,1 52,1 32,8 83,8
32 Шестопалівка 2007 60,7 55,6 77,9 55,2
33 Бурштин  (тверда) 2007 66,2 60,6 70,4
34 Гардемарин  (тверда) 2006 63,8 56,4 72,9
35 Золоте руно (тверда) 2004 54,2 54,1 70,2
36 Континент (тверда) 2008 57,3 55,3 74,7
37 Лагуна  ( тверда) 2005 62,2 59,7 76,6

Середнє 61,4 55,4 37,0 78,4 51,1
Слід зазначити, що однією зі складових високого потенці-

алу продуктивності є затяжний період наливу зерна. У поточ-
ному році період наливу зерна значно скоротився в зв'язку з
високим температурним фоном і більш засухостійкими і про-
дуктивними виявилися скоростиглі сорти з коротким періодом

наливу (Кнопа, Косовиця, Литанівка, Годувальниця, Безмеж-
на, Благодарка одеська та ін.).
ТАБЛИЦЯ 7 – ВПЛИВ СТРОКІВ ПОСІВУ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ (ДВО-
РУЧОК) НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЙОГО ЗЕРНА, Ц/ГА, 2010Р., ОІАПВ
НААН

Дата сівбиСорт
25.09 05.10 15.10 25.10

Середнє

Середнє по 2-х сортах 59,0 57,4 53,8 30,2 50,2
Лімітні коливання 54,5-63,5 52,2-62,7 48,1-59,6 29,1-31,4 29,1-63,5
Різниця (+ / -) К -1,6 -5,2 -28,8 -

Цікаві дані отримані по озимому ячменю (табл. 7). В сере-
дньому по двох сортах-дворучках (Достойний і Росава) най-
вищий врожай отриманий при сівбі 25 вересня і 5 жовтня – 59
і 57 ц/га. При сівбі 15 жовтня зібране по 54 ц/га, 25 жовтня –
30 ц/га, тобто в 2 рази менше в порівнянні з посівом 25 вере-
сня. Звітні дані по строках сівби свідчать, що в області посів
озимого ячменю проводився в основному після 15 жовтня,
тому по ячменю отримані результати більш низькі, ніж у 2009
році. Зерно зформоване щупле (маса 1000 насінин сорту До-
стойний 39,78 г, в інші роки 42-43 г), солома не визріла, не
здерев’яніла і полягла (сорт Росава й інші середньостиглі і
пізньостиглі сорти). Ці явища викликали великі втрати ячме-
ню.

У той же час врожайність ячменю можна було підвищити,
якби застосовувалися нові препарати для протравлення на-
сіння в поєднанні з гуматом калію (табл. 8).
ТАБЛИЦЯ 8 - ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ СОРТУ
ДОСТОЙНИЙ (ДВОРУЧКИ) В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРЕПАРАТІВ ПРО-
ТРАВЛЕННЯ, Ц/ГА, 2010Р., ОДЕСЬКИЙ ІАПВ НААН

ПрирістВаріант (препарат) ц/га
ц/га %

Контроль (без протравлення) 53,7 К К
Антал, 0,4 л/т 63,5 9,8 18,2
Вітавакс 200 ФФ, 2,5 кг/т 62,7 9,0 16,8
Гумат калію, 250 г/т 62,5 8,8 16,4
Антал, 0.2 л/т + гумат калію, 250 г/т 64,8 11,1 20,7
Вітавакс 200 ФФ 1,25 кг/т + гумат калію, 250 г/т 61,9 8,2 15,3

Використання гумату калія в суміші з гербіцом надало
приріст урожаю озимого ячменю (сорт Достойний) на 4,6 ц/га.

Добрива при посіві вносити вкрай доцільно, причому кра-
ще застосовувати складне добриво, щоб був фосфор і калій,
найбільше бажано застосовувати нітроамофоску в співвідно-
шенні NPK – 16:16:16. Норма внесення в рядки при посіві від
0,5 до 1 ц/га фізичної ваги. Фосфорні і калійні добрива обумо-
влюють підвищення вмісту білка і клейковини, тобто підви-
щують класність зерна, його якість [8].

ВИСНОВКИ
З метою посилення адаптації землеробства до аномаль-

них погодних умов необхідно:
1. Розширити площу посіву сортів озимих культур, які більше
адаптовані до аномальних погодних умов і більш продуктивні.
2. Підбирати сорти культур, які стійкі до проростання зерна в
колосі на корені, тобто мають більш тривалий період спокою
насіння (наприклад, сорт озимої пшениці Єдність), і які більш
посухостійкі (сорту Кнопа, Косовиця, Литанівка, Годувальни-
ця, Безмежна, Благодарка одеська й ін.).
3. Дотримувати сівозміни, уникаючи розміщення озимої пше-
ниці по стерньових попередниках. У крайньому випадку, роз-
міщувати озиму пшеницю після озимого ріпака і соняшника.
4. Вчасно готувати ґрунт під озимі культури, тобто доцільно
проводити лущення стерні відразу після збирання врожаю
попередника та ін.
5. Проводити посів озимих культур в оптимальний строк (в
Степовій зоні з 25 вересня по 15 жовтня).
6. Ширше застосовувати добрива, особливо припосівне, ви-
користовуючи для цього складне добриво (нітроамофоска й
ін.). Норма внесення нітроамофоски в рядки при посіві від 0,5
до 1 ц/га фізичної ваги.
7. Проводити інтегрований захист рослин, включаючи про-
травлення насіння новими препаратами в сполученні з гума-
том калію, застосування суміші гумата калія з гербіцидами,
фунгіцидами і інсектицидами у вегетаційний період.
8. Поліпшити організацію збиральних робіт, у тому числі, за
рахунок збільшення парку комбайнів та цілодобової їхньої
роботи, щоб проводити збирання врожаю за 7-10 діб.
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АТЗТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛЕММА»

СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ
Сучасна концепція виробництва рослинницької продукції,

яка прийнята та широко впроваджується у сільському госпо-
дарстві розвинених країн, базується на ретельному розрахун-
ку усіх параметрів, спроможних впливати на кількість та якість
врожаю, економічну доцільність його отримання.

Не випадково, що в агрономічних коледжах університетів
США, Канади та європейських країн в програму по підготовці
фахівців сільського господарства введені курси так званого
“Precise Agriculture”, тобто розрахункового сільського госпо-
дарства, яке дозволяє досить вірогідно програмувати та пе-
редбачати практично повністю процес вирощування, збиран-
ня та реалізації продукції рослинництва.

Як свідчать дані наукових установ, у цьому відношенні
маються значні досягнення, які перетворюють процес отри-
мання урожаїв у розрахункову технологію з визначеними па-
раметрами. Але, треба мати на увазі, що зелена рослина на
протязі вегетації постійно знаходиться під впливом навколи-
шнього середовища, яке дуже часто характеризується неочі-
куваними негативними природними явищами у відношенні
майбутнього урожаю з точки зору його кількості та якості.

Катастрофічні події на території багатьох країн, які стали-
ся внаслідок небачених злив та послідуючих повеней, а також
щорічні зимові негативні явища знищили тисячі гектарів
сільськогосподарських угідь, де землероби повинні були зі-
брати планований урожай. У цьому, як і в багатьох інших ви-
падках, підтвердилась дуже велика схильність сільського гос-
подарства до негативної дії ризиків, захист від якої неможли-
во забезпечити тими агротехнічними заходами, які наявні у
розпорядженні сучасної технології вирощування сільськогос-
подарських культур.

Високий рівень ризикованості сільського господарства
взагалі примушує не тільки вивчати природу та особливості
негативних явищ, але й шукати засоби управління ризиками з
точки зору зменшення рівня їх небажаної дії та нанесення
збитків сільськогосподарському виробнику як у матеріально-
фінансовому, так і на морально-психологічному відношенні.

В умовах існування найбідніших націй аграрний сектор
економіки визначає успіх формування національного доходу
та рівень благополуччя суспільства. На жаль, у цьому відно-
шенні сільське господарство України не тільки не виконує фу-
нкцію стабілізатора державної економіки, а являє собою не-
досконалий сектор народного господарства як у виробничому,
так і фінансово-ринковому аспектах.

Зрозуміло, що у таких умовах немає підстав казати про
наявність в сільському господарстві України сучасного актив-
ного ринку страхових послуг, як дійового інструмента страху-
вання різноманітних ризиків з урахуванням індивідуальних
особливостей виробників рослинницької продукції. Виникає
гостра потреба у пошуку, розробці та використанні таких ме-
тодів страхування врожаїв сільськогосподарських культур, які
б дозволили максимально здешевити та спростити цей про-
цес при наявності суттєвої державної підтримки для виплати
страхових премій.

Такий підхід дав би можливість поліпшити в першу чергу
діяльність тих сільськогосподарських підприємств, де фінан-
совий оборот не дозволяє використовувати кошти по необ-
хідності згідно існуючого плану виробничих витрат. Крім того,
виникла б можливість здійснювати страхові компенсації на
основі офіціального обліку мінливості незалежних факторів,
які тісно корелюють з збитками на регіональному рівні.

Треба відзначити, що у розвинених країнах з стабільним
сільськогосподарським виробництвом необхідність страху-
вання в сільському господарстві є одним з головних напрямів
державної політики в аграрному секторі. У цьому аспекті до-
сягнуто досить високого рівня як у методологічному так і нор-
мативному відношенні. Багато страхових компаній, діяльність
яких координують спеціальні державні установи (Risk
Management Agency – наприклад у США при USDA), забез-
печують прозорий процес страхування врожаїв, без якого іс-
нування сільськогосподарських підприємств (фермерських,
державних та інших форм власності) практично неможливе.

Не випадково, що більш ніж 90% фермерських господар-
ств у США, Канаді, Австралії, Великій Британії та інших роз-
винених країнах щорічно страхують майбутні врожаї у дуже
широкому діапазоні сільськогосподарських культур, на що ви-
трачають великі кошти, але отримують впевненість у майбут-
ньому, яка інколи не має ціни. При цьому використовується
різноманітність підходів до страхування (наприклад страху-
вання безпосередньо майбутнього урожаю від багаточисель-
них ризиків, страхування очікуваного прибутку, страхування
від катастрофічних явищ, страхування якості продукції – цук-
ристість чи вихід цукру після переробки та таке інше).

У світовій практиці страхування врожаїв сільськогоспо-
дарських культур для визначення обсягу продукції та її кош-
товного значення використовують інформацію, яку подає ви-
робник сільськогосподарської продукції про середню урожай-
ність за останні п’ять - десять років стосовно конкретного гос-
подарства, сівозмін та полів. Це так званий “Actual Production
History Yield – APH – Yield”. Вірогідність цих даних легко пе-
ревірити із звітів регіональних представництв Міністерства
сільського господарства тієї чи іншої країни.

Останнім часом у засобах масової інформації, а також у
страховому інформаційному просторі широко пропагується
так зване “індексне” страхування врожаїв сільськогосподар-
ських культур. Новий (на думку авторів) страховий продукт
пропонує використовувати для страхування врожаїв індекси
показників погоди за вегетаційний період або індекси серед-
ньої врожайності визначеної культури для регіону вирощу-
вання.

Страхування врожаїв із використанням погодних даних
(головним чином по кількості опадів – “Rain-index crop
insurance”) базується на відхиленні кількості опадів від серед-
нього багаторічного рівня (посуха або затоплення) за період
найбільш відповідальний для вегетації рослин. Ці відхилення
обов'язково реєструються місцевими станціями агрометео-
службы. Звичайно вони корелюють із розміром виходу сіль-
ськогосподарської продукції по регіоні або загального прибут-
ку на одиницю площі.

Страховий випадок може бути зареєстрований за умови,
що кількість опадів протягом найбільш критичного періоду
(наприклад, травень – липень) складає 70% і менше від сере-
днього багаторічного значення.

Страхова сума визначається виходячи із середнього бага-
торічного значення врожайності конкретної культури по регіо-
ні, що відповідає середній багаторічній кількості опадів за об-
раний найбільш відповідальний період вегетації.

Якщо кількість опадів складає за визначений період 40-
60% від середнього багаторічного рівня, то усі власники стра-
хових полісів по індексному погодному страхуванню, незале-
жно від розміру їхніх власних рівнів врожайності для окремих
полів, одержують страхове відшкодування, еквівалентне 1/3
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середнього багаторічного рівня врожайності конкретної куль-
тури по регіоні, де проведене страхування.

Якщо кількість опадів складає 20-40% від багаторічного
рівня, страхове відшкодування виплачується в розмірі 2/3 від
середньої багаторічної врожайності. При різкому дефіциті
опадів – нижче 20% від багаторічної норми, страхове відшко-
дування складає повну вартість врожайності по середнім ба-
гаторічним даним.

Страхування по індексу врожайності припускає виплату
страхового відшкодування в тому випадку, якщо рівень сере-
дньої врожайності за поточний рік по визначеному регіоні
знижується нижче середнього багаторічного рівня. Власники
страхових полісів одержують страхове відшкодування в роз-
мірі, еквівалентному розміру зниження середнього рівня вро-
жайності по регіону в поточному році в порівнянні із середнім
багаторічним рівнем незалежно від врожаю на власних полях.

Страхування по індексу врожайності сприяє проведенню
заходів з підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур у рамках окремого господарства, тому що в цьому
випадку поряд із виплатою страхової компенсації в результаті
зниження врожайності по регіоні, сільськогосподарський ви-
робник може одержати і свій власний прибуток.

Слід зазначити, що в практику страхування врожаїв у
США вже здавна застосовуються аналогічні страхові продук-
ти, відомі за назвою “Group Risk Plan (GRP)” і “Group Risk
Income Protection (GRIP)”, що позначає колективне страху-
вання врожаїв і грошових прибутків при вирощуванні сільсь-
когосподарської продукції. Виплата страхового відшкодування
робиться в тому випадку, якщо середній рівень врожайності
конкретної сільськогосподарської культури в поточному році
або середній рівень прибутку в перерахуванні на 1 га опус-
титься нижче багаторічних зафіксованих рівнів по регіоні.

Даний метод не вимагає визначення збитку або розміру
втрат сільськогосподарської продукції для окремих полів і не
базується на рівнях врожайності або прибутку по окремих го-
сподарствах.

Природно, що адміністративні витрати страхових компаній
у даному випадку значно нижче, однак метод працює тільки
при наявності достовірної статистичної інформації з регіону.

Слід зауважити, що зараз маються досить сучасні методи
розрахунку рівнів врожайності. Один з таких базується на ін-
формації по бонітуванню грунтів, яка є складовою частиною
земельного кадастру України та повинна забезпечувати доці-
льне використання сільськогосподарських угідь. В Україні ма-
ється унікальний банк даних відносно грунтового покриву
держави, який дозволяє цілком вірогідно визначити здатність
того чи іншого типу грунту забезпечувати рівень врожайності
конкретної сільськогосподарської культури за рахунок грунто-
вої родючості в умовах тієї чи іншої грунтово-кліматичної зо-
ни. Ця об’єктивна інформація дає можливість визначити ба-
зовий рівень мінімально-можливій (дійсно - можливій) вро-
жайності, тобто розрахувати вартість страхового об’єкта не-
залежно від суб’єктивних факторів і тим самим підійти до
процесу страхування урожаїв на принципово новій норматив-
но-методологічній засаді, яка не тільки не має аналогів у сві-
товій практиці страхування сільського господарства, а й до-
зволяє досягнути більш досконалого рівня за рахунок мінімі-
зації можливих ризиків.

За останній час страхова компанія “Лемма”, використову-
ючи інформаційну базу по бонітуванню грунтів України, роз-
робила принципово новий підхід до страхування урожаїв
сільськогосподарських культур, який дозволяє:
 проводити страхування урожаїв сільськогосподарських

культур незалежно від часу створення господарства та наяв-
ності статистичної інформації відносно історії полів та госпо-
дарства в цілому;
 заключати договір на страхування майбутніх урожаїв у

будь-який час року виходячи з бажання виробника сільського-
сподарської продукції;
 використовувати складову частину “Земельного Кадастру

України” як сукупність вірогідних та необхідних відомостей з
природного, господарчого та правового положення сільсько-
господарських земель;

 забезпечити виробників рослинницької продукції України
надійно діючим страховим захистом на підставі об’єктивних
показників продуктивності грунтів в залежності від їх генетич-
ного типу, умов формування та характеру використання;
 і нарешті, використовуючи моніторинг застрахованих посі-

вів, створити постійно діючий інформаційний банк даних для
забезпечення реального страхування сільськогосподарських
культур при врахуванні дійсно можливої врожайності та сту-
пеня інтенсифікації землеробства у конкретних грунтово-
кліматичних умовах.

Безумовно, головна умова чіткого, прозорого процесу
страхування врожаїв сільськогосподарських культур – це стан
сільськогосподарського виробництва в цілому з визначеним
землекористуванням та науково-обгрунтованим веденням
землеробства. Маємо на увазі фіксоване землевпорядкуван-
ня, додержання зональних агротехнічних вимог, наявність ін-
формації про історію полів на протязі досить довгого часу.
Все це необхідне не тільки для всебічної мінімізації ризиків у
землеробстві, але й для вірогідного визначення параметрів
головного об’єкту страхування – урожаю конкретної районо-
ваної сільськогосподарської культури, яка вирощується у ви-
значеному місці згідно плану землекористування того чи ін-
шого господарства.

Різноманітність грунтово-кліматичних умов України визна-
чає конкретну агроекологічну специфіку та особливості сіль-
ськогосподарського виробництва у кожній з дванадцяти агро-
кліматичних зон на загальній площі 40 млн. га сільськогоспо-
дарських угідь, де рілля займає 80 відсотків. У зв'язку з цим
ризики, які підлягають обов’язковому страхуванню складають
досить великий перелік, до якого належать град, пожежа, ви-
мерзання, ураган, буря, злива, зсув, повінь, сель, посуха та
повне раптове знищення посівів карантинними шкідниками.

Особливого значення у цьому відношенні набувають так
звані зимові ризики, які стосуються перш за все вирощування
озимих культур, які не тільки є традиційними для сільського
господарства України але й визначають у значній мірі еконо-
мічну та соціальну безпеку держави.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Серед зернових культур найбільш вагоме місце займає

озима пшениця, значні площі якої розташовані майже в усіх
грунтово-кліматичних зонах України та складають головний
ресурс зернового потенціалу країни. Що стосується озимих
жита, ячменю, то вирощування цих культур практикується на
значно менших територіях.

Серед страхових ризиків, на випадок яких найчастіше
проводиться страхування посівів озимих культур, передбача-
ється негативна дія низьких температур, що охоплює досить
великий перелік зимових природних явищ та в практиці світо-
вого страхування має назву “зимові ризики”.

Існує досить обгрунтована тенденція при страхуванні
врожаїв озимини розподіляти в методичному відношенні
страхування взагалі від комплексу ризиків, які мають місце на
протязі вегетаційного періоду та страхування тільки від спе-
цифічно зимових ризиків. Такі ризики спостерігаються протя-
гом зимового періоду та безпосередньо впливають на можли-
вість відновлення вегетації рослин весною, що обумовлює ві-
рогідну можливість отримання врожаю. У зв’язку з цим стра-
хування озимих культур може проводитись або у відношенні
зимових ризиків, серед яких треба відзначити вимерзання,
ожеледиця, випирання, випрівання та вимокання, або у від-
ношенні найбільш розповсюджених звичайних ризиків протя-
гом вегетаційного періоду, які можуть бути після поновлення
весняної вегетації.

Вимерзання озимих зернових найчастіше спостерігається
на північному сході України, іноді в центральних районах та
дуже рідко – у західних та південних регіонах нашої країни.

Необхідно мати на увазі, що морозостійкість рослин ози-
мих зернових після проходження закалювання досягає конк-
ретних рівнів. Вона складає на глибині вузла кущіння для
озимого жита приблизно -25…-30С, для озимої пшениці -
15…-17С, для озимого ячменю -10…-12С, тобто найбільш
холодостійке – озиме жито.

Особливо несприятлива дія на рослини в зимовий період
спостерігається при значних коливаннях температур – від ду-
же низьких – до відлиги. При цьому рослини спроможні заги-
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нути при більш підвищених значеннях температур, ніж крити-
чні рівні.

Ожеледиця – це шар льоду (льодова кірка) на поверхні
землі або інших предметах внаслідок намерзання переохо-
лодженого дощу, моросі або туману. Найчастіше ожеледиця
спостерігається на півдні та південному заході України, а осо-
бливо в регіонах з неспокійним рельєфом, як, наприклад, у
Донбасі.

Льодова кірка, яка утворюється на поверхні землі внаслі-
док ожеледиці, буває трьох видів: притерта, підвісна та про-
шаркова.

Притерта льодова кірка являє собою шар льоду, який
щільно знаходиться на поверхні грунту.

Підвісна льодова кірка висить над поверхнею грунту, опи-
раючись на деякі виступи окремих грунтових грудочок.

Обидві льодові кірки утворюються найчастіше в середині
чи в кінці зими, коли після сильних відлиг спостерігається різ-
ке зниження температур. У цьому випадку тала вода, яка
пройшла вниз до грунту, перетворюється в лід та створює
притерту чи підвісну кірку.

Якщо тала вода тільки змочила сніг та не дійшла до пове-
рхні грунту, льодова кірка при зниженні температур утворю-
ється на поверхні снігу, а потім прикривається новим сніговим
покривом та існує у вигляді льодового прошарку.

В окремі роки утворення таких прошаркових льодових кі-
рок спостерігається до п’яти – шести разів, створюючи спе-
цифічну будову снігово-льодового покриву.

Взагалі, утворення льодової кірки – це одна з головних
причин загибелі озимих культур на великій площі. Іноді тов-
щина притертої льодової кірки доходити до 20 см, яка трима-
ється на полях протягом місяця, а то і значно довше.

У зимовий період на полях озимих культур також можуть
спостерігатись такі негативні явища як випирання, випрівання
та вимокання.

Головною причиною випирання на полях озимини є утво-
рення в грунті під впливом низьких температур льодових кри-
сталів. Лід, який при тій же масі з водою, має більший об’єм,
розширюється, внаслідок чого корені рослин розриваються,
вузол кущіння виноситься на поверхню грунту та під впливом
низьких температур гине.

Випадки випрівання рослин озимих культур спостеріга-
ються головним чином у низьких елементах рел’єфу, де нако-
пичується велика кількість снігу, якій дуже повільно розтає
навіть при різкому підвищенню температур. Рослини, що зна-
ходяться під снігом в умовах відносно високих температур,
енергійно відновлюють процес дихання, внаслідок чого спо-
стерігається виснаження та голодування. Послаблені рослин-
ні організми стають більш чутливими до захворювань. Вони
пошкоджуються приморозками та хворобами, головним чином
“сніговою цвіллю”.

Вимокання озимини пов’язано перш за все з накопичен-
ням на посівах весняної талої води, яка не поглинається грун-
том внаслідок його попереднього промерзання та утворення
водостійкого прошарку. Значна кількість вологі накопичується
в низинах, заповнює усі грунтові пори та капіляри, що викли-
кає різку нестачу кисню, необхідного рослинам для дихання.
При досить тривалому часі знаходження води на поверхні
грунту полів озимих культур спостерігається чітко виражена
гіпоксія (нестача кисню), а потім загибель рослинних організ-
мів.

У зв'язку з специфікою вирощування озимих культур про-
понується виробникам сільськогосподарської продукції стра-
хування озимини проводити в два етапи.

Перший – від зимових ризиків з компенсацією витрат на
посів у разі загибелі рослин протягом зимового періоду.

Другий – від ризиків, які спостерігаються в місцевості роз-
ташування господарства протягом весняно-літньої вегетації з
компенсацією можливої втрати врожаю відносно застрахова-
ного рівня.

Строк дії договору страхування для першого етапу – від
фази кущіння восени до відновлення нормальної вегетації
весною згідно агротехнічно обумовлених строків. Для другого
етапу строк дії договору – від відновлення нормальної веге-

тації весною до агротехнічно обумовленого строку збирання
врожаю.

За бажанням виробника сільськогосподарської продукції
може бути узгоджено один договір страхування на два етапи,
який передбачає експертну оцінку озимини двічі (а в разі не-
обхідності і більше) протягом строку дії страхування.

Найбільш важливим у процесі вирощування та отримання
врожаїв озимини є визначення здатності рослин продовжува-
ти нормальну вегетацію після проходження зимового періоду.

Методи визначення життєздатності озимих культур після
перезимівлі

МЕТОД МОНОЛІТІВ
Для використання даного методу в типових ділянках по-

ля відбирають грунт із рослинами (так називаний моноліт)
розміром 30х30 см і товщиною 15 см.

Моноліти поміщають у дерев'яні коробки і перевозять у
приміщення з температурою +5…+10 градусів по Цельсию
для розмороження. Після повного відтаювання (як правило 1
– 1,5 доби) моноліти поміщають у тепле, добре освітлене
приміщення з температурою + 17...+20 градусів по Цельсию.
Верхню частину рослин на висоті 5-7 см від поверхні грунту
зрізають, а частину, що залишилася, поливають водою кімна-
тної температури, не допускаючи пересихання моноліту. По-
передню оцінку життєздатності рослин можна проводити че-
рез 10 днів, а остаточну – через 2-3 тижні.

Візуальна оцінка рослин дозволяє оцінити їхню життєзда-
тність. Якщо спостерігається, як мінімум, відростання листо-
вих пластинок, то такі рослини варто вважати життєздатними.
У випадку ж утворення нових листів і узловых коренів сумнівів
у життєздатності рослин немає.

Метод монолітів дає найбільш достовірну оцінку життє-
здатності посівів озимих культур. Відбирати моноліти необ-
хідно 25 січня, 20 лютого, 10 березня, 20 березня, а також пі-
сля сильних знижень температури або впливи інших несприя-
тливих чинників.

ВОДЯНИЙ МЕТОД
Водяний метод дає можливість більш швидкої оцінки ста-

ну рослин озимих культур. Однак його вірогідність декілька
нижче методу монолітів.

У типових місцях посіву разом із грудками грунту обереж-
но витягають рослини озимої пшениці (0,5 м у рядку). Потім їх
розморожують і відмивають корені водою кімнатної темпера-
тури. Після відмивання кінці коренів обрізають на відстані 3-4
см, а побіжи з листами на 5-6 см від вузла кущіння.

Підготовлені рослини поміщають у дрібні ємності з водою,
щоб вони були покриті вологою на 2-3 см вище рівня вузла
кущіння і залишають у добре освітленому приміщенні з тем-
пературою + 18…+20С. Воду в ємностях змінюють кожні два
дні, тому що саме через цей проміжок часу життєздатні рос-
лини починають активно відростати, створюючи нові листи і
корінці. Ушкоджені екземпляри відростають слабко, а загиблі
не утворять нових листів і коренів взагалі.

ЦУКРОВИЙ МЕТОД
(РОЗРОБЛЕНИЙ ІНСТИТУТОМ РОСЛИННИЦТВА ІМ.В.Я.ЮР'ЄВА)

Головною особливістю цукрового методу є використання
для відростання рослин замість води розчину цукру. При
цьому в живих рослин уже через добу спостерігається приріст
листових пластинок 3-6 мм. Загиблі рослини приросту не да-
ють. Остаточний облік життєздатності озимих культур прово-
дять через три доби.

МЕТОД ЗАБАРВЛЮВАЧІВ
Для визначення життєздатності рослин використовується

реакція тканин рослини на рівні розміщення конуса наростан-
ня з такими хімічними забарвниками як фуксин кислий і тет-
разол. При контакті зрізів рослинних тканин на предметному
склі з краплями цих забарвників утвориться специфічне заба-
рвлення.

Фуксин забарвлює мертві тканини в яскраво-червоний ко-
лір, живі клітки залишаються слабо-зеленими або безбарвни-
ми. Тетразол не змінює кольори загиблих тканин, а в живих
клітках утвориться хімічна сполука формазин, що має яскра-
во-малиновий або вишневий колір.
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МЕТОД БІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Принцип методу полягає в спостереженні за конусом на-

ростання рослин, попередньо розкривши його від зачатків ли-
стів. У життєздатних рослин конус наростання пружний, блі-
до-зелений, що злегка опалесцирує. У загиблих екземплярів
він млявий, мутний, з жовтувато-бурим і коричневим кольо-
ром. Візуальний аналіз варто проводити під бінокулярною лу-
пою.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПРИ ПОНОВЛЕННІ ВЕГЕТАЦІЇ

У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД
В основу методу покладений математичний розрахунок

польової врожайності зерна озимої пшениці, який використо-
вується у світовій практиці вирощування цієї культури при різ-
них грунтово-кліматичних умовах і різному стані посіву. У яко-
сті вихідних даних враховується середня кількість рослин на
одиниці площі і розмір міжрядь у см.

Метод використовується для прогнозування врожайності
озимої пшениці по стану посіву пізньої осені або на початку
весни у фазі кущіння. Розрахунок врожайності передбачає
деякі допущення, що включають середні цифрові значення
параметрів біопродуктивності: 5 продуктивних стебел, 22 зер-
на в колосі, маса 1000 зерен – 28 г.

Для визначення рівня врожайності використовують дані по
кількості рослин у рядку протягом відрізка 30 см і ширину між-
ряддя. Підрахунок рослин на відрізках проводять у 5-кратній
повторності на типових пробних площадках розміром
5 м х 5 м, що у свою чергу в п'ятикратній повторності розта-
шовуються рівномірно по площі посіву.

Отримані середні дані по кількості рослин озимої пшениці
на відрізку 30 см зіставляють у таблиці 2.1 із шириною міжря-
ддя. Знайдений результат і є очікувана врожайність.
РОЗРАХУНКОВІ РОЗМІРИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, Ц/ГА

Кількість рослин у рядку на відрізку 30 см
Міжряддя, см 1 2 3 4 5 6 7 8

Врожайність, ц/га
15 6,3 12,6 18,9 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4
19 5,0 10,1 15,1 20,2 25,2 30,2 34,7 40,3
22 4,4 8,2 12,6 17,0 20,8 25,2 29,6 34,0
25 3,8 7,6 11,3 15,1 18,9 22,7 26,5 30,2
30 3,2 6,3 9,5 12,6 15,5 18,9 22,1 25,2
35 2,5 5,7 8,2 10,7 20,2 16,4 18,9 21,4

Приклад:
Середня кількість рослин (із 25 повторень) на відрізку

30 см складає 5 штук. Ширина міжрядь 18 см. Очікувана вро-
жайність складає 25 ц/ га.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ЗЕРНА
В основу методу покладений математичний розрахунок

польової врожайності зерна озимої пшениці, застосовуваний
у світовій практиці вирощування цієї культури. У якості вихід-
них даних використовується середня кількість продуктивних
стебел у рядку на відрізку 30 см і середня кількість зерен в
однім колосі.

Метод використовується для прогнозування врожайності
зерна озимої пшениці в період від настання фази воскової
стиглості до фази повної стиглості зерна. Розрахунок врожай-
ності може бути зроблений як для посіву в оптимальному
стані, так і для ушкоджених ділянок.

Для визначення рівня врожайності необхідно провести на-
ступні спостереження та підрахунки:
 Підраховується кількість продуктивних стебел у рядку на

відрізку 30 см. Підрахунок проводять для 5 відрізків на 5 про-
бних площадках розміром 5 х 5 м, розташованих рівномірно
по всій площі. Розраховують середню кількість продуктивних
стебел на відрізку 30 см.
 Визначають середню кількість зерен у колосі. Визначення

проводять для тих же відрізків і пробних площадок, що і при
підрахунку продуктивних стебел. Вимірюють ширину міжрядь
у см.

Використовують отримані дані для розрахунку очікуваної
врожайності по формулі:

Врожайність (ц/ га) = [(ПС х ЗК) :М] х 0,75,
де ПС – кількість продуктивних стебел на відрізку 30 см, шт
ЗК – кількість зерен у колосі, шт
М – міжряддя, см
0,75 – коефіцієнт перерахування

Приклад:
Середня кількість продуктивних стебел на відрізку 30 см – 30 шт
Середнє число зерен у колосі – 25 шт
Міжряддя – 20 см
Врожайність зерна, ц/га = [(30 х 25) : 20] х 0,75 = 28,1 ц/га

Таким чином, приведені методи розрахунку дозволяють
здійснювати моніторинг і експертну оцінку посівів озимої пше-
ниці протягом усього періоду вегетації. Отримані дані можуть
послужити основою для проведення страхового моніторингу
посівів та попередніх страхових розрахунків.

ОЗИМИЙ РІПАК
За останній час в Україні дуже популярною сільськогоспо-

дарською культурою стає ріпак. Це пов‘язане з особливістю
використання насіння цієї рослини для отримання екологічно
чистого біопалива. З загальної площі посівів ріпаку в Україні
більше ніж 80% зайнято озимою формою, яка характеризу-
ється високою олійністю та врожайністю.

Озимий ріпак в перший період вегетації (восени) утворює
тільки розетку листків (5-6 штук) та стебло, висота якого при
кінці вегетації повинна досягати 2-3 см над поверхнею ґрунту.
У такому стані виникає можливість страхування посівів ріпака
від зимових ризиків, які впливають на можливість поновлення
весняної вегетації.

Найбільш небезпечними зимовими ризиками вважаються
негативні впливи низьких температур як протягом осінньо-
зимового періоду, так і при поновленні вегетації весною. Це
обумовлено тим, що зимостійкість рослин озимого ріпаку ду-
же слабка. Успішно перезимувати рослини ріпаку здатні при
надходженні фази розетки 5-6 листків тільки в регіонах з до-
сить сталими, помірно м‘якими зимами при відсутності різких
коливань температур як в один, так і в інший бік.

Як це не парадоксально, але загибель рослин ріпаку може
мати місце у випадках не тільки різкого пониження, а й підви-
щення температури в зимовий період. Внаслідок такого теп-
лового впливу рослини ріпака пізніше дуже негативно реагу-
ють на коливання весняної температури, а також можуть по-
страждати від випрівання.

Необхідно відзначити, що озимий ріпак можна вирощувати
не тільки як олійну, а й кормову культуру. Тому, якщо посіви
ріпаку майже загинули протягом зимового періоду, на цій
площі можливо провести повторний посів озимої форми на-
весні. Відомо, що у цьому випадку ріпак дає велику зелену
масу і може використовуватися як неодноразове пасовище
внаслідок успішного відростання отави. Забезпечувати стра-
ховий захист таких посівів недоцільно, бо настання страхових
ризиків в цих умовах малоймовірно.

Таким чином, проводити страхування посівів ріпаку реко-
мендується у два етапи. Перший – від зимових ризиків з ком-
пенсацією витрат на посів у разі загибелі рослин протягом
зимового періоду. Другий – від ризиків, які спостерігаються в
місцевості розташування посівів протягом весняно-літньої ве-
гетації з компенсацією можливої втрати врожаю відносно за-
страхованого рівня.

Строк дії договору страхування для першого етапу – від
фази розетки 5-6 листків до відновлення нормальної вегетації
навесні. Для другого етапу – від відновлення весняної веге-
тації до науково обґрунтованого строку збирання врожаю.

За бажанням виробника насіннєвої продукції ріпаку дого-
вір страхування може бути узгоджений на два етапи, що пе-
редбачає експертну оцінку стану рослин ріпаку двічі (а в разі
необхідності і більше) протягом строку дії договору страху-
вання. Безумовно, найбільш важливим у процесі страхування
озимого ріпака є визначення здатності рослин продовжувати
нормальну вегетацію після проходження зимового періоду.
Для вирішення цього питання найбільш доцільним є викорис-
тання методу монолітів, який дає можливість визначити жит-
тєздатність рослин. Це, в свою чергу, обумовлює вірогідність
отримання врожаю насіння ріпаку в залежності від прийнятої
агротехнології.
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РОЗДІЛ 3. ЗЕМЛЕРОБСТВО
ГЛАВА 1. ГРУНТОЗНАВСТВО

М.В.Присяжнюк, С.І.Мельник, В.А.Жилкін, МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ;
В.О.Греков, М.І.Майстренко, А.І.Мельник, Ю.І.Кривда, В.М.Панасенко, І.І.Кадієвський, І.М.Гульванський,

А.М.Демчишин, М.І.Зінчук, Г.А.Макарова, О.В.Морозов, В.І.Пасічняк, В.А.Трембіцький, Л.В.Бойко,
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ; В.П.Ситник, М.Д.Безуглий,

А.С.Заришняк, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ; С.А.Балюк, В.В.Медведєв,
А.І.Фатєєв, М.М.Мірошниченко, М.В.Лісовий, Р.С.Трускавецький, О.М.Дрозд, М.Є.Лазебна, О.А.Носоненко,

І.В.Пліско, Є.В.Скрильник, В.Б.Соловей, Д.О.Тімченко, А.О.Христенко, Ю.Л.Цапко, В.В.Шимель, Г.Ф.Момот,
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ім.О.Н.Соколовського»;

А.Д.Балаєв, О.Л.Тонха, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН РОДЮЧОСТІ
ҐРУНТІВ УКРАЇНИ

ВСТУП
Ґрунтовий покрив є одним з основних компонентів довкіл-

ля, що виконує життєво важливі біосферні функції. Ґрунтовий
і рослинний покрив у природі утворюють єдину систему.
Втрата ґрунтом родючості, його деградація позбавляють рос-
лини екологічних основ їхнього існування. Тому відновлення
родючості деградованих ґрунтів – це відновлення природного
екологічного балансу територій, порушеного людиною у ре-
зультаті нераціональної господарської діяльності.

Ґрунти регулюють якість поверхневих і підземних вод,
склад атмосферного повітря, є середовищем перебування бі-
льшості живих організмів на поверхні суші, забезпечують
сприятливе середовище для людини, є основним джерелом
виробництва сільськогосподарської продукції.

Тому найважливішою умовою збереження біосфери, нор-
мального рослинного покриву і продуктивності сільського гос-
подарства є постійна турбота про охорону ґрунту, його струк-
туру і властивості, здійснення системи заходів з підвищення
родючості. Багато країн – таких як США, Німеччина, Франція,
Канада, Китай, - вже прийшли до розуміння того, що охорону
ґрунтів, боротьбу з їх деградацією і забрудненням можна
ефективно проводити тільки на державному рівні. Ключовим
принципом закордонного законодавства є неприпустимість
такої дії на ґрунт, яка призводить до погіршення його якості,
до деградації, забруднення і руйнування.

У рішеннях всесвітньої конференції з навколишнього се-
редовища і розвитку (1992 р., Ріо-де-Жанейро) визначено, що
охорона і раціональне використання ґрунтів повинні стати
центральною ланкою державної політики, оскільки стан ґрун-
тів визначає характер життєдіяльності людства і вирішальним
чином впливає на довкілля. Отже, охорона ґрунтів повинна
бути пріоритетним завданням для нашої держави.

Ґрунти України досить добре вивчено, але це не стало на
заваді інтенсивного розвитку процесів їх деградації. Біля тре-
тини орної території еродовано, втрачено біля 20% органічної
речовини, майже вся орна земля в підорному шарі ущільнена,
помітно знижуються запаси поживних форм фосфору і особ-
ливо калію, численні негаразди спостерігаються на меліоро-
ваних землях.

Головні причини усіляких негараздів з ґрунтовим покри-
вом – недооцінка реальної загрози, яку являє собою дегра-
дація ґрунтів для теперішнього і особливо наступних поко-
лінь, відсутність дієвих механізмів виконання законів про
охорону ґрунтів, незбалансоване і науково необґрунтоване
землекористування. Головна причина загострення проблеми
в Україні – призупинення (фактично з 1991р.) дії державної і
обласних програм охорони земель.

На жаль, проблемі моніторингу стану ґрунтів в Україні не
приділяється належної уваги. Це стосується наукової сфери,
де через недостатнє фінансування не ведуться повноцінні
дослідження розповсюдження, причин виникнення і шляхів
усунення деградації. Це ж стосується законодавчої і виконав-
чої влади, де не опрацьовано дієвих контрольних заходів.
Взагалі в суспільстві не створено атмосфери максимального
сприяння збереженню ґрунтового покриву як незамінного на-
ціонального надбання. Засоби масової інформації і просвіт-
ницькі установи ставляться до цієї проблеми байдуже.

Україна має амбіції стати провідною аграрною державою з
великим експортним потенціалом сільськогосподарської про-

дукції. І для цього є багато сприятливих передумов, але пе-
ред цим треба вирішити чимало проблем. Зокрема:
 забезпечити раціональне використання і збереження ґрун-
тів як найважливішого компонента природного середовища;
 забезпечити застосування ґрунтозахисних технологій і ін-
ших заходів з усунення забруднення і деградації ґрунтів при
здійсненні господарської і інших видів діяльності;
 забезпечити постійний моніторинг ґрунтів та агрохімічну
паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;
 своєчасно виявляти негативні зміни стану ґрунтів і
обов’язково вживати заходи з відновлення деградованих ґру-
нтів;
 забезпечувати наукову обґрунтованість заходів з охорони
ґрунтів;
 забезпечувати гласність, повноту і достовірність інформа-
ції про стан ґрунтів, про обсяги застосованих заходів з охоро-
ни ґрунтів;
 забезпечити участь громадськості у прийнятті рішень у га-
лузі охорони ґрунтів; невідворотність відповідальності за
шкоду, спричинену ґрунтам.

Мета Національної доповіді – дати об’єктивний аналіз і
виявити причини незадовільного стану ґрунтового покриву
країни і на цій основі сформулювати пропозиції до владних
структур для його виправлення.

1. ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1. КЛІМАТ
Природно-кліматичні умови України дуже різноманітні, що

визначає різну сприятливість територій для сільськогоспо-
дарського виробництва (табл. 1.1).

У межах зон, особливо широтних (Полісся, Лісостеп і
Степ), спостерігається значний діапазон коливань гідротермі-
чних умов унаслідок значної протяжності з заходу на схід і з
півночі на південь, що визначає необхідність більш детальної
характеристики природно-кліматичних умов на рівні підзон.

Полісся – унікальний природний комплекс з переважан-
ням ґрунтів легкого гранулометричного складу. Його клімати-
чною особливістю є тотожність співвідношення тепла і вологи
протягом першої і другої частин теплого періоду. За його на-
пруженістю виділяється 2 підзони – західна, достатньо і силь-
но зволожена з ГТК Селянинова за травень-вересень 1,30-
1,50, та східна, підвищено і добре зволожена з ГТК 1,10-1,30.
Межа між цими підзонами проходить за лінією Овруч-
Коростень-Житомир. У західній підзоні в окремі роки кількість
опадів надмірна, що негативно позначається на зернових –
спостерігається вимокання, вилягання, утруднюється процес
збирання, зерно має низькі хлібопекарські властивості. У ці-
лому для зони характерні сприятливі кліматичні умови для
вирощування озимого жита, вівса, картоплі, льону та кормо-
вих трав.

Лісостеп за умовами зволоження диференціюється на 6
підзон: помірно вологу і вологу з ГТК за травень-вересень
1,50-1,80, сильно зволожену – 1,40-1,50, добре й достатньо
зволожену – 1,20-1,30, підвищено зволожену – 1,10-1,20, зво-
ложену – 1,00-1,20 і помірно зволожену – 0,90-1,00. У помірно
вологій і вологій підзоні кількість вологи надмірна, що обумо-
влює оглеєння ґрунтів і знижує продуктивність сільськогоспо-
дарських культур. Природно-кліматичні умови сприятливі,
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перш за все, для інтенсивного кормовиробництва. У підзонах
з ГТК за травень-вересень 1,17-1,48 кліматичні умови надзви-
чайно сприятливі для вимогливих до вологи сільськогоспо-
дарських культур, особливо цукрових буряків, озимих і ярих
зернових, кукурудзи на зерно і силос, багаторічних трав тощо.
Врожаї високі і стабільні. Підзони з ГТК 0,90-1,20 відносно
сприятливі для більшості сільськогосподарських культур з со-
няшником включно.

Зона Степу Північного за умовами зволоження диферен-
ціюється на 3 підзони – північну недостатньо зволожену з ГТК
0,83-0,89, північно-центральну помірно посушливу з ГТК 0,76-
0,82 і південно-центральну помірно посушливу з ГТК 0,68-
0,75. Відповідно аридизації кліматичних умов зменшується
сприятливість території для землеробства, проте в цілому
вона досить придатна для соняшнико-зернового виробницт-
ва.
ТАБЛИЦЯ 1.1 – ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ ЗОНИ УКРАЇНИ І ПАРА-
МЕТРИ ЇХНІХ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ

Квітень-липень Серпень-вересень
Шифр опади,

мм ГТК опади,
мм ГТК

Листопад-
березень
опади, мм

Темпера
тура

січня,°С
Опади
за рік,
мм

ПЛ Поліська лісова дерново-підзолистих і оглеєних ґрунтів
200 - 270 1,08 -1,50 100 –

140
1,03 -1,50 150 –

180
-7,9 -
-4,5

500 –
630

ЛС Лісостепова чорноземів типових, опідзолених і сірих лісових ґрунтів
190 -
340

1,00 -1,90 75 –
160

0,72 -1,70 130 –
220

-7,9 –
-3,8

450 –
760

С Степова Північна і Південна чорноземів звичайних і південних
145 –
210

0,67-1,00 60 –
90

0,42 -0,81 120 –
210

-7,9 -
-0,7

370 –
520

СС Сухостепова каштанових солонцюватих ґрунтів та солонців
100 –
145

0,47-0,70 50 –
60

0,40-0,50 120 –
140

-4,4 –
-2,0

310 –
390

КрПЛС Кримська передгірно-лісостепова дерново-карбонатних ґрунтів
200 –
220

1,00 -1,16 65 –
80

0,56 -0,68 160 –
215

-2,0 –
-0,7

460 –
540

КрЛ Кримська лісова буроземних ґрунтів
140 –
220

0,73 -1,20 65 –
105

0,90 -1,00 200 –
360

+0,3 –
+2,8

540 –
670

КрГС Кримська гірсько-лучна чорноземоподібних ґрунтів
200 –
280

1,30 -1,50 80 –
110

1,00 -1,30 200 –
650

-3,7-
-3,0

670 –
1100

КрКЛ Кримська ксерофітно-лісова коричневих ґрунтів
90 –
160

0,40 -0,60 60 –
75

0,40 -0,50 150 –
400

+0,4 –
+3,8

350 –
650

ПКЛ Прикарпатська лісова буроземно-підзолистих кислих поверхнево оглеє-
них ґрунтів

330 –
360

1,90 -2,20 140 –
170

1,45 -1,80 140 –
190

-5,4 –
-3,9

670 –
760

КЛ Карпатська лісова буроземних кислих ґрунтів
400 –
420

2,40 -2,70 180 –
200

2,20 -2,30 210 -
400

-5,4 –
-4,7

900 –
1100

КГС Карпатська гірсько-лучна буроземних кислих ґрунтів
450 –
500

2,70 -4,90 200 –
240

2,70 -3,60 210 –
500

-7,9 –
-5,4

980 –
1350

ЗКЛ Закарпатська лісова буроземно-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів
315 –
340

1,60 -1,90 130 –
150

1,40 -1,60 300 –
400

-4,8 –
-3,7

850 –
930

ЗКНЛ Закарпатська низинна лісова лучно-буроземно-підзолистих ґрунтів
270 –
280

1,15 -1,35 115-
130

1,10 -1,20 210 –
300

-3,6 –
-2,9

650 –
730

У зоні Степу південного кліматичні умови ще більш погі-
ршуються.

Сухостепова зона, найбільш аридна в Україні, за клімати-
чними особливостями поділяється на 2 частини – суху з ГТК
0,52-0,60 і дуже суху – 0,45-0,51. У цих регіонах різко підви-
щується ймовірність посух, що негативно позначається на
сільському господарстві; врожайність більшості культур у бо-
гарних умовах низька, за винятком озимої пшениці після чор-
ного пару. Стабілізація сільськогосподарського виробництва
можлива за рахунок зрошувальних меліорацій та розширення
посівів пшениці після чорного пару.

Закарпаття характеризується надзвичайно сприятливим
кліматом для ведення сільськогосподарського виробництва.
М’яка зима, висока тепло- і вологозабезпеченість в теплий
період створюють сприятливі умови для ведення сільського
господарства, особливо землеробства, виноградарства і са-
дівництва. Карпатська лісова зона кліматично характеризу-
ється високою кількістю опадів як у холодний, так і теплий пе-
ріод при недостатній забезпеченості тепловими ресурсами.
Ця обставина разом з гористим рельєфом визначає незначне
використання території зони в сільському господарстві. Кар-
патська гірсько-лучна зона характеризується ще більшим
зволоженням – ГТК за травень-вересень складає 2,7-4,6, про-
те рельєф дозволяє використовувати полонини як пасовища.
Аналогічне використання можливе і для Кримської гірсько-
лучної зони.

Кримська ксерофітно-лісова зона займає південне узбе-
режжя півострову і кліматично характеризується м’якою зи-
мою з плюсовою температурою січня та максимумом опадів у
холодний період – 200-400 мм за листопад-березень. У теп-
лий період ГТК становить 0,4-0,6, що сприяє виноградарству.

У цілому природно-кліматичні умови України сприятливі
для ведення сільського господарства.

1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТОВОГО
ПОКРИВУ

Основа сталого та ефективного сільськогосподарського
виробництва – раціональне використання ґрунтових ресурсів.
В аграрному секторі економіки використовується 71% від за-
гальної площі земель України, в тому числі, орних - понад
32,4 млн.га. Різноманітність кліматичних, орографічних, літо-
гранулометричних та інших екологічних факторів обумовили
формування строкатого ґрунтового покриву. За матеріалами
великомасштабних досліджень 1957-1961 рр. виділено понад
800 видів ґрунтів.

Ґрунтовий покрив України характеризується значною не-
однорідністю в генетичному розумінні (табл. 1.2).

Дерново-підзолисті ґрунти легкого гранулометричного
складу – фонові для зони Полісся. Вони характеризуються
незначною акумуляцією гумусу, слабкою насиченістю осно-
вами і кислою реакцією ґрунтового розчину.

Дернові оглеєні ґрунти залягають на знижених малодре-
нованих територіях і характеризуються підвищеною акумуля-
цією гумусу у верхньому горизонті – 2,0-5,0% залежно від
гранулометричного складу, та ознаками оглеєння в профілі за
рахунок застою підгрунтових вод. Дерново-карбонатні ґрунти
характеризуються розвинутим до 50-60 см профілем, пере-
важно нейтральною реакцією ґрунтового середовища – рНводн.
= 6,7-7,5, значним гумусонакопиченням – 2,2-3,7% залежно
від умісту фізичної глини.
ТАБЛИЦЯ 1.2. СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ УКРАЇНИ

Площа, тис. гаҐрунт
с.-г. угіддя рілля

Дерново-підзолистий 2511,2 2209,9
Дерновий оглеєний 1674,2 691,0
Дерново-карбонатний 146,9 137,8
Сірий лісовий 2620,5 1985,6
Темно-сірий опідзолений 1952,0 1867,7
Чорнозем:
опідзолений 2200,1 2048,0
типовий 7346,8 6997,8
звичайний 9250,0 7962,9
південний 3257,5 2993,8
інші 2844,2 1579,6
Темно-каштановий солонцюватий 1194,5 1090,3
Каштановий солонцюватий 100,9 79,8
Бурозем кислий 307,3 85,0
Буроземно-підзолистий кислий оглеєний 105,8 44,8
Лучно-буроземний кислий оглеєний 104,4 39,3
Коричневий 29,1 7,6
Лучно-чорноземний і лучний 2996,0 935,7
Лучно-каштановий солонцюватий 94,0 112,7
Лучно-болотний і болотний 729,7 115,4
Торфовища 595,8 100,8
Інші 1564,9 1387,9
Усього 41625,8 32473,4

Ясно-сірі та сірі лісові ґрунти залягають переважно в зоні
Лісостепу. Мають гумусований до 45-55 см профіль з умістом
гумусу в орному шарі 1,3-2,9% залежно від гранулометрично-
го складу та гідротермічних умов. Реакція ґрунтового розчину
переважно кисла – рНсол. складає 4,8-6,1. Ступінь насиченості
основами невисокий – в середньому 55-80% з домінуванням
катіонів кальцію. Гідролітична кислотність знаходиться в ме-
жах 2,0-5,0 мекв/100 г. У підзоні з ГТК 1,48-1,84 ґрунти пере-
важно поверхнево оглеєні, з підвищеною кислотністю.

Темно-сірі опідзолені ґрунти Лісостепу характеризуються
гумусованим на глибину 55-70 см профілем з умістом гумусу
в орному (0-30 см) шарі від 2,0-2,5% в легкосуглинкових різ-
новидах до 3,0-3,5% у важкосуглинкових. Запас гумусу в
профілі складає 150-230 т/га. Реакція ґрунтового розчину пе-
реважно слабокисла – рНсол. складає звичайно 5,5-6,5, гідро-
літична кислотність - в межах 2,0-4,2 мекв/100 г. Ступінь на-
сиченості основами коливається в межах 75-90%.

Чорноземи опідзолені за параметрами властивостей поді-
бні до темно-сірих опідзолених ґрунтів, проте відрізняються
більшими гумусонакопиченням – на 15-30% в орному (0-30
см) шарі й глибиною гумусованого профілю, яка сягає 70-115
см.

Чорноземи типові Лісостепу характеризуються глибоким,
добре гумусованим до 120-150 см профілем. Уміст гумусу в
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орному шарі (0-30 см) визначається гра-
нулометричним складом і гідротермічни-
ми параметрами теплого періоду і стано-
вить від 2,5-3,5% на легких суглинках до
5,5-6,0% на важких суглинках і легких
глинах. Відповідно запас гумусу в профілі
змінюється від 300-350 до 550-600 т/га.
За гранулометричним складом чорноземи
типові переважно середньосуглинкові
(40% площі), дещо менше поширені важ-
косуглинкові (35%) та легкосуглинкові
(25%). Чорноземи типові характеризують-
ся найвищою серед фонових ґрунтів Лі-
состепу ємністю поглинання – до 45
мекв/100 г на лесах важкого грануломет-
ричного складу. Серед увібраних катіонів
абсолютно домінує кальцій. Реакція ґрун-
тового розчину нейтральна – рНводн. скла-
дає звичайно 6,7-7,3, гідролітична кисло-
тність не перевищує 1-2 мекв/100 г.

Чорноземи звичайні становлять осно-
вний фон ґрунтового покриву в зоні Степу
Північного. Їхні властивості визначаються
гідротермічними особливостями та гранулометричним скла-
дом.

У північній недостатньо зволоженій підзоні Степу з ГТК за
травень-вересень 0,83- 0,89 сформувались чорноземи зви-
чайні глибокі з гумусованим до 100-130 см профілем. За гра-
нулометричним складом вони переважно важкосуглинкові і
легкоглинисті, вміст гумусу в орному (0-30 см) шарі становить
4,5-5,5%, а його запас у профілі - 400-550 т/га. Чорноземи
звичайні північно-центральної помірно посушливої підзони
характеризуються розвинутим до 80-100 см профілем з уміс-
том гумусу в орному (0-30 см) шарі 4,0-4,8% та його запасом у
профілі 330-420 т/га. У середньоглинистих чорноземах зви-
чайних цієї підзони глибина профілю зменшується до 70-80
см, а вміст гумусу, навпаки, зростає до 5,3-5,7%, внаслідок
чого його запас сягає 480 т/га.

У південно-центральній посушливій підзоні з ГТК 0,68-0,75
сформувались чорноземи звичайні переважно важкосуглин-
кові з профілем 65-85 см, за винятком Приазов`я, де за раху-
нок збільшення до 180–200 мм кількості опадів у холодний
період глибина профілю досягає 100 см. Уміст гумусу пере-
важно в межах 3,5-4,5%, а його запас у профілі – 270-340 т/га.

Для чорноземів зони Степу Південного з ГТК 0,61-0,67
властивий профіль глибиною 50-70 см. Уміст гумусу за важ-
косуглинкового гранулометричного складу становить 3,0-
3,5%, а його запас у профілі – 200-250 т/га.

Спільною особливістю чорноземів звичайних і південних
Степу є сприятливі водно-фізичні та фізико-хімічні властивос-
ті. Висока насиченість ґрунтів кальцієм обумовлює близьку до
нейтральної реакцію ґрунтового середовища.

Лучно-чорноземні та лучні ґрунти залягають серед маси-
вів чорноземів Лісостепу та Степу в зниженнях рельєфу. Вна-
слідок неглибокого рівня підгрунтових вод – відповідно 2-4 м і
1,5-3 м – характеризуються кращою вологозабезпеченістю, за
рахунок чого параметри гумусонакопичення в них на 20-40%
вищі порівняно з чорноземами. В умовах високої мінералізації
підгрунтових вод формуються солонцювато-засолені види
цих ґрунтів, часто в комплексі з солонцями лучними, що
ускладнює їх використання. У засолених ґрунтах серед солей
переважають хлориди і сульфати кальцію, магнію за значної
участі натрію, а в Середньому Придніпров’ї зустрічається со-
да. Реакція ґрунтового розчину в незасолених ґрунтах нейт-
ральна, солонцювато-засолених – лужна, рНводн. складає 8-9.

Темно-каштанові і каштанові солонцюваті ґрунти станов-
лять фон ґрунтового покриву в Сухому Степу. Гумусований
профіль темно-каштанових ґрунтів складає за важкосуглинко-
вого і легкоглинистого гранулометричного складу 55-70 см,
легкосуглинкового – 70-80 см, каштанових – відповідно 45-65 і
60-75 см. Уміст гумусу за важкосуглинкового складу стано-
вить в орному (0-30 см) шарі темно-каштанових ґрунтів 2,3-
2,8%, каштанових – 1,8-2,2%, за легкоглинистого – відповідно
2,8-3,3 і 2,3-2,6%. Запас гумусу в профілі досягає в темно-
каштанових важкосуглинкових ґрунтах 190-210 т/га, каштано-
вих – 130-150 т/га.

Різноманітність ґрунтів за генезисом, гранулометрією і
зволоженням обумовлює строкатість земельних ресурсів за
властивостями і родючістю. В умовах використання ґрунтів
без внесення добрив параметри їхньої природної родючості
найменші у дернових опідзолених ґрунтів на пісках (7-9 ц/га
за пшеницею озимою після зайнятого пару), найвищі – у тем-
но-сірих опідзолених ґрунтів, чорноземів опідзолених та чор-
ноземів типових важкосуглинкових (34-38 ц/га). За внесення
оптимальних доз добрив параметри родючості зростають на
10-30% для ґрунтів Сухого Степу та Південного Степу, 30-
50% – Лісостепу, до 100-200% – на ґрунтах Полісся, до 300%
– на поверхнево-оглеєних ясно-сірих лісових ґрунтах Перед-
карпаття (табл. 1.3). Аналогічні закономірності зміни родючо-
сті та ефективності добрив знайдено також стосовно інших
культур. Реалізація вказаних рівнів родючості можлива лише
за умови високої культури землеробства, атрибутом якої є
впровадження досягнень агрохімічної науки. Розрахунки по-
казують, що за рахунок природної родючості ґрунтів щорічно
можливо здобути 41,7 млн.т. зернових і зернобобових, а за
внесення добрив в оптимальних обсягах – 64,2 млн.тонн.

В Україні, залежно від регіону, до 30-60% земель знахо-
диться на схилах. Погіршені умови ґрунтоутворення на них
унаслідок акумуляції водного режиму знаходять відображення
як у формуванні різних за параметрами профілю ґрунтів, так і
суттєвому – на 15-50%, залежно від ступеню ксероморфності,
зниженні їхньої родючості. Крім цього, для них є характерним
епізодичний розвиток ерозії, приуроченої до природної мікро-
рельєфної стокоскидної мережі у вигляді папілярів стоку. Ре-
організація землевпорядкування в ході проведення земельної
реформи призвела до збільшення кількості меж, доріг тощо,
як штучних рубежів на шляху природного скидання поверхне-
вого стоку, що обумовлює посилення водної ерозії.

За 40 років після закінчення великомасштабних обстежень
земельних ресурсів 1957-1961 р. ґрунтовий покрив зазнав
змін. У зв’язку з цим оцінити реальний стан земельних ресур-
сів можливо лише за умови суцільного дослідження ґрунтово-
го покриву. Україна запізнюється з вирішенням цього питання.
Перехід до ринкових відносин, реформування аграрного сек-
тору економіки та введення приватної власності на землю
вимагають точної інформації про якісний склад земельних ре-
сурсів для визначення їхніх агровиробничих можливостей,
оцінки вартості, ведення податкової політики, моніторингу
стану ґрунтів з метою недопущення їхньої деградації, підви-
щення ефективності виробництва шляхом впровадження
адаптованих до ґрунтово-екологічних умов технологій земле-
робства тощо. На порядок денний постає питання про повто-
рне великомасштабне дослідження ґрунтів України.

2. СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН ОСНОВНИХ ВЛАС-
ТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОГО ВИКОРИСТАННЯ

2.1. ЗМІНА ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ
Зміни форм господарювання і власності на землю, що

стали основним змістом перетворень в аграрному секторі

ТАБЛИЦЯ 1.3. ПРИРОДНА ТА ЕФЕКТИВНА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ
Урожайність сільськогосподарських культур, ц/га

озима
пшениця

Озиме
жито ячмінь горох кукурудза кукурудза МВС цукрові

буряки соняшник
Зона,
підзона

11) 22) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Полісся 203)

7-294)
34

22-42
22

12-29
35

28-38
15

6-23
31

21-43
18

10-22
30

25-33
- - 165

90-250
375
300-
550

- - - -

Закарпаття 27
26-28

40
38-43

- - 33
28-36

43
40-50

155)

13-18
225)

20-25
55

45-60
77

65-90
300
250-
350

470
450-
520

- - - -

Передкар-
паття і Лісо-
степ вологий

13
10-16

33
30-37 - - 13

10-15
30

28-35 - - - -
130
100-
150

300
200-
430

- - - -

Лісостеп пів-
нічний

34
30-38

45
39-60

- - 27
21-32

38
30-42

21
15-25

27
20-32

41
28-47

53
42-63

300
250-
340

410
340-
460

285
200-
370

450
280-
540

- -

Лісостеп
південний

35
31-38

43
38-45

- - 25
23-27

38
36-42

22
18-26

26
22-30

42
35-44

48
40-56

270
250-
310

350
320-
430

270
210-
300

380
330-
400

22
19-24

24
20-27

Степ північ-
ний

32
26-39

39
31-45

- - 23
20-24

36
30-39

21
20-22

24
23-25

41
35-45

45
40-50

235
190-
260

275
230-
300

258
230-
290

320
300-
350

22
19-25

25
22-26

Степ півден-
ний і сухий 22

18-25
27

21-32 - - 16
13-18

23
19-26

15
13-17

18
16-20

21
11-26

27
16-33

140
90-160

160
110-
190

- - 9
8-11

12
11-14

Середня в
Україні 28 38 - - 21 33 19 24 36 43 225 300 275 400 17 20

Примітка: 1) 1 - за природної родючості; 2) 2 - за ефективної родючості; 3) над рискою – середній урожай; 4) під
рискою - коливання залежно від генетичної природи ґрунту та його гранулометричного складу; 5) – соя.
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України в останні роки, на жаль, нега-
тивно позначилися на родючості ґрун-
тів. Вони втратили значну частину гу-
мусу, найродючіші у світі чорноземи
перетворились у ґрунти із середнім рі-
внем родючості й продовжують погір-
шуватись.

Співставлення гумусованості ґрун-
тів за часів Докучаєва (1882 р.) з су-
часним станом свідчить, що відносні
втрати гумусу за цей, майже 120-річний
період, досягли 22% в Лісостеповій,
19,5 – в Степовій і біля 19% - у Полісь-
кій зонах України.

Найбільші втрати гумусу відбулися
в період 60-80 рр. минулого сторіччя,
що обумовлено інтенсифікацією сільсь-
когосподарського виробництва за ра-
хунок збільшення площ просапних
культур, перш за все, цукрових буряків і
кукурудзи. У цей період щорічні втрати
гумусу сягали 0,55-0,60 т/га.

На жаль процеси дегуміфікації про-
тягом останніх 20 років не зупинилися,
а продовжують протікати з достатньо
високою інтенсивністю. За результата-
ми агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення
протягом останніх 4-х турів (1986-2005
рр.) уміст гумусу в Україні зменшився
на 0,5% в абсолютних одиницях (рис.
2.1). Особливо значні втрати гумусу
відбулись між 5 і 6 турами – 0,37%, ко-
ли почали різко зменшуватися обсяги
застосування органічних добрив (рис.
2.2), а формування врожаю відбувало-
ся за рахунок потенційної родючості
ґрунту. За даними Держкомстату Украї-
ни, у 2008 році норма внесення органі-
чних добрив становила 0,6 т/га, тоді як
у кінці 80-х років минулого століття –
8,6 т/га.

Зменшення середньозваженого
показника вмісту гумусу, відповідно,
впливає на зміни у перерозподілі площ
за його забезпеченістю. Зокрема, площі
грунтів з високим і дуже високим
вмістом зменшилися, а з підвищеним
та середнім, навпаки, збільшилися
(рис. 2.3). Тобто втрачаючи гумус
грунти переходять із групи з високою
до групи із низькою забезпеченістю.

За результатами VІІІ туру
агрохімічної паспортизації площа
грунтів з високим та дуже високим
вмістом гумусу становить 22,7% від
обстеженої (рис. 2.4). Переважна їх
більшість зосереджена в Степовій зоні,
де переважають чорноземи звичайні
середньо- і малогумусні. Площа ґрун-
тів, які характеризуються середнім і
підвищеним вмістом гумусу складає
13,5 млн.га або 60,9% від обстеженої. З
них 51,8% зосереджено в Степу, 33,8 –
Лісостепу, 14,4 – Поліссі. Перерозподіл
між грунтово-кліматичними зонами
площ грунтів з низьким та дуже
низьким вмістом гумусу є протилежним
порівняно з групами з вищою
забезпеченістю. Із 3,6 млн.га цих
грунтів 50% зосереджено в поліській
зоні, де переважають легкі малогумусні
грунти (дерново-підзолисті та дернові),
33% – у лісостеповій і 17 – у степовій.

У разі продовження інтенсивного ведення сільского
господарства і відсутності заходів з поповнення запасів у

грунтах гумусу, його вміст, а,
відповідно, і родючість
ґрунтів, будуть знижуватися і
відбуватиметься виснаження
грунтів.

2.2. ЗМІНА РЕАКЦІЇ
ҐРУНТОВОГО РОЗЧИНУ

Агроекологічна оцінка
ґрунтів базується на комплек-
сі показників ґрунтових режи-
мів, серед яких важливе міс-
це відводиться реакції ґрун-
тового розчину (рНН2O та
рНKCl) і гідролітичній кислот-
ності (Нг). Ці характеристичні
величини безпосередньо
впливають на ріст і розвиток
рослин, діяльність ґрунтових
організмів і ступінь розчинно-
сті важкодоступних форм
елементів живлення, коагу-
ляцію і пептизацію ґрунтових
колоїдів та ефективність удо-
брення.

Кисле середовище ґрунтів
є одним з факторів, які обме-
жують здобування високих та
якісних урожаїв сільськогос-
подарських культур. Недобір
урожаю основних культур че-
рез негативний вплив кислот-
ності ґрунту щороку стано-
вить біля 1 млн. 350 тис. т зе-
рнових одиниць. Найбільше
знижуються валові збори
пшениці, ячменю, кукурудзи,
цукрових буряків і ріпаку.

Дані агрохімічної паспор-
тизації земель свідчать, що
площі кислих ґрунтів значно
поширені в різних ґрунтово-
кліматичних зонах України і в
останні роки збільшуються
(табл. 2.1, додаток А).

Головні причини форму-
вання кислого ґрунтового се-
редовища такі: кліматичні
умови (промивний водний
режим), властивості материн-
ської породи (кисла чи карбо-
натна) та антропогенні чинни-
ки (діяльність людини). Серед
антропогенних факторів під-
кислення важливу роль віді-
грає застосування в значних
обсягах фізіологічно- і хімічно
кислих добрив, випадання ки-
слотних опадів. Значної під-
кислювальної дії зазнає ґрунт
унаслідок декальцинації: ви-
носу кальцію урожаями та ін-
фільтрації його з талими во-
дами та зливовими опадами.
На показник кислотності помі-
тно впливає потепління клі-
мату, що має місце в останні
десятиріччя.

Підкислення супроводжу-
ється комплексним погіршен-
ням фізичних, фізико-
хімічних, агрохімічних і біоло-
гічних властивостей ґрунту,
що проявляється у таких змі-

нах:
 пептизації колоїдів, що зумовлює руйнування структури;

V тур – 1986-1990; VI – 1991-1995; VII – 1996-2000; VIII – 2001-
2005 рр.

Рис. 2.1 – Динаміка вмісту в ґрунті гумусу за 1986-2005 рр.

Рис. 2.2 Динаміка вмісту гумусу в ґрунті та внесення
органічних добрив

Рис. 2.3. Динаміка площ із різним вмістом гумусу

Рис. 2.4 Розподіл площ сільськогосподарських угідь України
за вмістом гумусу,% від обстеженої
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 пригніченні росту і розвитку кореневої
системи, що позначається на зимостійко-
сті та посухостійкості культур;
 зниженні окупності азотних і фосфор-
них добрив;
 пригніченні життєдіяльності азотфіксу-
вальних вільно існуючих і бульбочкових
бактерій, переважному розвитку грибної
мікрофлори, внаслідок чого зростає ура-
ження рослин грибковими хворобами;
 підвищенні забур`яненості полів, оскі-
льки більшість бур`янів витримують кислу
реакцію ґрунтового середовища.

За даними «Центрдержродючості», в
процесі агрохімічної паспортизації орних
земель України було виявлено 3,7 млн.га
кислих (17%) і 5,1 млн.га (24%) лужних
ґрунтів (див. дод. А, табл. 2.1).

Як і слід було очікувати, аналіз ситуа-
ції за зонами і областями показав, що ки-
слі ґрунти найбільш поширені на Поліссі,
в зоні дерново-підзолистих піщаних і су-
піщаних ґрунтів, де вони займають 37%
орних земель. У структурі кислих ґрунтів
Полісся чільне місце займають Чернігів-
ська - 33%, Житомирська – 23% та Рів-
ненська – 14% області (рис. 2.5).

Унаслідок інтенсивної декальцинації,
яка проявляється у зниженні вмісту в ґру-
нтах кальцію та магнію і зменшенні каті-
онної ємності, відбувається постійне під-
кислення чорноземів. Як наслідок цього, в
зоні Лісостепу обстеженням виявлено 1,8
млн.га кислих ґрунтів або 25% від обсте-
женої площі. Лідером за їх поширенням в
цій зоні є Вінницька область – 29% від за-
гальної площі кислих ґрунтів у Лісостепу.
На значних площах виявлено кислі ґрунти
в Черкаській – 18% та Сумській – 12% областях (рис. 2.6).

У проблемі підкислення ґрунтів особливо непокоять два
питання. По-перше, це значна площа сильно- та середньоки-
слих груп ґрунтів, які нині виявлено на 1 млн. 147 тис. га або
5% обстеженої ріллі, і їх площа продовжує зростати. Втрати
врожаю на цих ґрунтах сягають 20-40%. По-друге, підкислен-
ня чорноземів – кращих ґрунтів Украї-
ни. Загалом, в останні роки процеси
підкислення ґрунтового покриву трива-
ють в 15 областях. Вони проявляються
навіть в агроландшафтах Степу. Інтен-
сивність приросту площ кислих ґрунтів
різна, коливається від 1 до 14% (рис.
2.7).

Важливим фактором, що обмежує
високоефективне використання ґрунтів
на півдні України, є значне поширення
їхніх лужних відмін. Загалом в степових
областях виявлено 4,7 млн.га підлуже-
них ґрунтів, що становить 48% орних
земель (табл. 2.1).

Майже половину площ серед них
займають сильно- і середньолужні ґру-
нти – 2,3 млн.га. Найбільшу площу цих
ґрунтів виявлено в Одеській та Луган-
ській областях – по 659 тис. га. Звісно,
частка цих областей є найбільшою в
структурі сильно- і середньолужних
ґрунтів – по 28% (рис. 2.8).

Різноманітне співвідношення фак-
торів, що впливають на зміну показника
рН – з однієї сторони – підкислюваль-
них, а з іншої – факторів-
нейтралізаторів, – призвів до того, що
ґрунтовий покрив у гумідних регіонах
набуває відносно показника рН різко
контрастних параметрів. На значних
площах має місце як вторинне підкис-
лення, так і підлуговування ґрунтів. Та-

кий стан вимагає більш ефективного ведення моніторингу ки-
слотно-основного стану ґрунтів, особливо в зоні Полісся.

2.3. ЗМІНА ВМІСТУ ОСНОВНИХ МАКРОЕЛЕМЕН-
ТІВ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ

Велике різноманіття ґрунтів у складі ґрунтового покриву
України обумовлює масу особливостей у процесах трансфо-

рмації елементів живлення, їх фі-
ксації і вивільнення, синтезу і роз-
кладу, впливу цих процесів на
ступінь доступності елементів жи-
влення для рослин, багато в чому
визначаючи цим продуктивність
ґрунтів.

Основу режиму живлення рос-
лин становлять три основних мак-
роелементи: азот, фосфор і калій.

Відомо, що азотний режим
ґрунту залежить від умісту гумусу,
і що між цими показниками існує
кореляційний зв`язок. Для ґрунтів
Полісся коефіцієнт кореляції ста-
новить 0,38-0,45, Лісостепу і Сте-
пу – 0,82-0,96.

Як показують два останніх ту-
ри агрохімічного обстеження,
майже весь ґрунтовий покрив ха-
рактеризується низьким та серед-
нім вмістом азоту, що легко гідро-
лізується. Відносна вирівняність
вмісту цієї форми азоту за тери-
торією зумовлена різним ступе-
нем рухомості азотних сполук за-
лежно від типу ґрунту. Так, у дер-
ново-підзолистих ґрунтах частка
рухомого азоту сягає 40-50% від
загального, а в чорноземах - 20-
40%. У такому разі накопичення
азоту сполук, що легко гідролізу-
ються, в ґрунтах не спостерігаєть-

Рис. 2.5 Розподіл площ кислих ґрунтів (рН ≤ 5,5) у зоні
Полісся

Рисунок 2.6 – Розподіл площ кислих ґрунтів (рН ≤ 5,5) у
зоні Лісостепу

ТАБЛИЦЯ 2.1. АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ ҐРУНТОВОГО
РОЗЧИНУ

Площі ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину, рНсол

всього кислих
 < 5,5

з них сильно- і
середньокис-

лих

нейтральних та
близьких до ней-

тральних
всього лужних

з них сильно-
і середньо-
лужних

№
пп Область

Обсте-
жена
площа,
тис. га

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %

Серед-
ньозва-
жений
рНсол.

Полісся
1 Волинська 407,8 96,3 24 45,8 11 311,5 76 – – – – 6,3
2 Житомирська 1143,8 348,6 30 118,4 10 784,6 69 10,6 1 – – 5,8
3 Закарпатська 224,1 163,8 73 123,4 55 60,3 27 – – – – 4,9

4
Івано-Франків-
ська 225,5 76,0 34 36,0 16 149,5 66 – – – – 5,9

5 Львівська 547,4 131,7 24 50,1 9 415,7 76 – – – – 6,1
6 Рівненська 564,1 213,7 38 121,5 22 273,6 48 76,8 14 11,6 2 5,8
7 Чернігівська 1025,7 504,3 49 208,4 20 473,8 46 47,6 5 – – 5,6
Усього в Поліссі 4138,4 1534,4 37 703,6 17 2469,0 60 135,0 3 11,6 0,2 5,8

Лісостеп
8 Вінницька 1081,8 527,9 49 171,4 16 553,9 51 – – – – 5,6
9 Київська 857,2 176,3 21 48,1 6 567,6 66 113,3 13 24,0 3 6,1
10 Полтавська 969,6 145,0 15 20,7 2 714,7 74 109,9 11 47,5 5 6,2
11 Сумська 919,8 216,7 24 21,7 2 703,1 76 – – – – 5,9
12 Тернопільська 555,7 123,7 22 25,9 5 432,0 78 – – – – 6,1
13 Харківська 799,4 67,7 9 4,6 1 731,4 91 0,3 – – 6,0
14 Хмельницька 887,5 184,8 21 55,2 6 702,7 79 – – – – 6,0
15 Черкаська 957,8 321,6 34 74,4 8 636,2 66 – – – – 5,8
16 Чернівецька 222,7 36,6 16 6,9 3 186,1 84 – – – – 5,9

Усього в
Лісостепу 7251,5 1800,3 25 428,9 6 5227,7 72 223,5 3 71,5 1 5,9

Усього в Поліссі
і Лісостепу 11389,9 3334,7 29 1132,5 10 7696,7 68 358,5 3 83,1 1 5,9

Степ

17
Республіка
Крим 534,3 – – – – – – 534,3 100 530,4 99 7,9

18
Дніпропетров-
ська 1199,9 – – – – 542,0 45 657,9 55 82,3 7 7,2

19 Донецька 264,8 – – – – 6,7 3 258,1 97 207,4 78 7,6
20 Запорізька 1021,3 – – – – 607,2 59 414,1 41 183,2 18 7,0
21 Кіровоградська 1432,7 290,8 20 9,2 1 1113,0 78 28,9 2 – – 6,0
22 Луганська 810,3 – – – – – – 810,3 100 659,0 81 8,0
23 Миколаївська 1040,1 – – – – 952,8 92 87,3 8 – – 7,1
24 Одеська 1899,5 0,7 0,1 201,2 11 1697,6 89 659,2 35 7,4
25 Херсонська 1676,1 80,9 5 5,7 1378,9 82 216,3 13 21,0 1 6,4
Усього в Степу 9879,0 372,4 4 15,0 0,2 4801,8 49 4704,8 48 2342,5 24 7,0
Разом в Україні 21268,9 3707,1 17 1147,5 5,0 12498,5 59 5063,3 24 2425,6 11 6,5
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ся навіть за систематичного внесен-
ня органічних і мінеральних добрив
та надходження з іншими джерелами
в зв`язку із значним виносом цього
елементу урожаєм, а також утратами
в підгрунтові води та атмосферу. Об-
сяги застосування мінеральних азо-
тних добрив у сільськогосподарсько-
му виробництві України зростали до
1990 р., що забезпечувало його рів-
новажний баланс у ґрунті.

В останні роки азотних добрив
вносять недостатньо, до 39 кг/га, то-
му порушується баланс азоту в зем-
леробстві і від’ємне сальдо сягає 30-
40 кг/га. Таке становище призводить
до погіршення азотного режиму ґрун-
тів і до зниження урожайності сільсь-
когосподарських культур.

Однією з ознак окультуреного
ґрунту є оптимальний вміст у ньому
фосфору. В період інтенсивної хімі-
зації сільського господарства обсяги
застосування фосфорних добрив
значно перевищували винос фосфо-
ру урожаєм. Унаслідок цього склада-
лось додатнє сальдо балансу цього
елементу – 16-25 кг/га щорічно. У ре-
зультаті в ґрунті відбувалось інтен-
сивне накопичення залишкових фо-
сфатів. За 1965-1995 рр. середньо-
зважений їх вміст у ґрунтах України
підвищився з 71 до 112 мг/кг ґрунту
(рис. 2.9).

Узагальнення даних 30-річних
широкомасштабних агрохімічних до-
сліджень у трьох ґрунтово-
географічних зонах засвідчило по-
стійне нагромадження в ґрунтах ру-
хомих фосфатів. За результатами І
туру агрохімічного обстеження, які
можна прийняти як фонові, вміст
Р2О5 по зонах коливався в межах 63-
81 мг/кг ґрунту (в перерахунку на ме-
тод Чирікова). За градацією ці зна-
чення відносяться до групи серед-
ньої забезпеченості ґрунтів рухоми-
ми фосфатами. У першій половині
дев`яностих років було досягнуто
найвищих значень, які відносяться до
групи підвищеної забезпеченості.
Особливо істотно зросли запаси ру-
хомих фосфатів у зоні Полісся, де
вони подвоїлись і стали найвищими
порівняно з іншими трьома зонами
(рис. 2.10).

Особливостями динаміки Р2О5 в
опідзолених ґрунтах було не тільки
збільшення загальних запасів міне-
ральних сполук фосфору, але й по-
силення їх рухомості. При цьому зба-
гачення ґрунту залишковими фосфа-
тами спостерігалось також у більш глибоких шарах. У чорно-
земах накопичення рухомих форм фосфору при переході від
середньої до високої забезпеченості відбувалось, в основно-
му, в шарі 0-40 см. Одночасно з підвищенням умісту рухомих
форм фосфору відбувалось накопичення необмінно і хімічно
зв`язаних його форм.

Починаючи з 1991 року рівень застосування фосфорних
добрив постійно зменшувався, що відбилось на балансі фос-
фору в землеробстві, від`ємне середньорічне сальдо якого
сягає 18 кг/га. Дефіцит мінерального фосфору зумовлює погі-
ршення фосфатного режиму ґрунтів України. Середньозва-
жений вміст рухомих форм цього елементу знизився з 112 до
103 мг/кг ґрунту. Падіння вмісту Р2О5 спостерігається в осно-
вних ґрунтово-кліматичних зонах (рис. 2.10).

За даними ННЦ «ІГА імені
О.Н. Соколовського», падіння вмі-
сту фосфору з часом сповільнить-
ся, і він має стабілізуватись на
межі низької і середньої забезпе-
ченості – 40-70 мг/кг ґрунту. Звіс-
но, за таких запасів цього елемен-
ту в ґрунті рослини будуть відчу-
вати його гостру нестачу.

Формування калійного режи-
му ґрунтів відбувалось, в основ-
ному, аналогічно фосфорному.
Додатній баланс калію в роки ін-
тенсивної хімізації зумовлював
збільшення вмісту цього елементу
в орних землях.

За тривалого внесення калій-
них добрив у дозах понад виносу
урожаєм, калій закріплювався в
кореневмісному шарі в обмінній і
необмінній формах, залишаючись
добре доступним рослинам.

Особливо інтенсивно зростав
уміст К2О у вісімдесятих роках у
зоні Полісся, де темпи нагрома-
дження його становили 24-35%
(рис. 2.11).

Хоча і в менших обсягах, ніж у
Поліссі, але обмінний калій на-
громаджувався і в зоні Лісостепу.
Темпи зростання вмісту К2О ста-
новили 5-9% за 5 років.

З початком 90-х років обсяги
застосування калійних добрив по-
чали різко зменшуватись, що зу-
мовило гостродефіцитний баланс
калію в землеробстві. У зв`язку з
цим почалось зниження вмісту
цього елементу в ґрунтах України.

Як нагромадження, так і втра-
ти обмінного калію найвищими
темпами відбувались в зоні Поліс-
ся, де поширені низькобуферні
ґрунти з малою ємністю вбирання.

Середньозважений вміст об-
мінного калію в ґрунтах Полісся і
Лісостепу України є недостатнім
для формування оптимального
режиму живлення рослин. Особ-
ливо гостро відчувається нестача
цього елементу в зоні Полісся, де
вміст калію нижчий, ніж у Лісосте-
пу і Степу, відповідно в 1,8 і 2,3
рази (рис. 2.12).

Зменшується вміст калію і в
Степу, але висока забезпеченість
ним ґрунтів цієї зони значно
пом`якшує ситуацію.

Багатьма дослідниками вста-
новлено залежність урожаю ози-
мої пшениці від запасів рухомих
форм фосфору і калію в ґрунті. Із

збільшенням вмісту цих елементів від середнього до високого
приріст урожаю пшениці може досягати 12 ц/га і вище, знижу-
ється залежність врожаю від погодних умов. Саме цим пояс-
нюється завдання сформувати і зберегти на полях агрофони
з оптимальними агрохімічними показниками.

У багатьох регіонах ще збереглися в ґрунтах підвищені
запаси елементів живлення, накопичені за часи інтенсивної
хімізації. Саме цим фактором і сприятливими погодними умо-
вами пояснюється вирощування високих урожаїв зернових в
окремі роки.

2.4. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ҐРУНТІВ МІКРОЕЛЕМЕН-
ТАМИ

Виходячи з групування ґрунтів за рівнем забезпеченості
фізіологічно необхідними мікроелементами для рослин із не-
високим і підвищеним виносом мікроелементів, обстежені

Рис. 2.7 Інтенсивність підкислення ґрунтів у межах орних
земель України (станом на 01.01.2007 р.)

Рис. 2.8 Розподіл площ сильно- і середньолужних ґрунтів у
зоні Степу

Рис. 2.9 Динаміка вмісту Р2О5 у ґрунтах орних земель у 1966-
2005 рр.
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ґрунти дуже строкаті. Вміст мікро-
елементів у ґрунтах залежить від
гранулометричного складу ґрунто-
творних порід, гранулометричного
складу ґрунтів та вмісту органічних
речовин.

У Західному Поліссі вміст цинку
коливається від 0,28 мг/кг ґрунту в
дерново-опідзоленому глеюватому
ґрунті до 2,21-7,35 мг/кг – у торфово-
болотних і дерново-підзолистих
оглеєних ґрунтах, що відповідає ни-
зькій та високій забезпеченості рос-
лин цим елементом. За вмістом мар-
ганцю ґрунти цього регіону віднесено
до групи з високим рівнем забезпе-
ченості, навіть для культур підвище-
ного виносу, міді і кобальту – до гру-
пи з середнім умістом для цих же
культур.

Ґрунти Центрального Полісся до-
статньо забезпечені кобальтом, мід-
дю та марганцем, але забезпеченість
цинком у більшості випадків низька -
< 1 мг/кг ґрунту.

У ґрунтах Лісостепу (Західному,
Правобережному й Лівобережному)
вміст кобальту коливається від 0,07
мг/кг ґрунту до 0,67, що відповідає
низькому і високому рівню забезпе-
чення рослин цим елементом, але, в
основному, відповідає середньому
рівню з коливанням вмісту від 0,15
до 0,5 мг/кг. Уміст міді в окремих ґру-
нтах Лівобережного Лісостепу дорів-
нює 0,06-0,07 мг/кг ґрунту, що не від-
повідає градації навіть і низької за-
безпеченості. Це чорноземи типові й
лучно-чорноземні ґрунти, а в цілому,
вміст цього елементу коливається в
межах 0,10-0,55 мг/кг ґрунту. Забез-
печеність абсолютної більшості ґрун-
тів Лісостепу рухомою формою мар-
ганцю висока, а цинком – низька на-
віть для культур із невисоким рівнем
виносу.

Ґрунти Донбасу й Степу добре
забезпечені рухомими формами ко-
бальту, міді й марганцю, а вміст цин-
ку в більшості ґрунтів відповідає ни-
зькому рівню забезпеченості -
< 1 мг/кг ґрунту.

Уміст кобальту, міді та марганцю
в ґрунтах Закарпаття відповідає ви-
сокому рівню забезпечення, а цинку
– низькому.

Уміст рухомої форми бору в ґрун-
тах України коливається від мініма-
льної (слідової) кількості в дерново-
підзолистих супіщаних ґрунтах По-
лісся до 3,37 мг/кг ґрунту – у чорно-
земах солонцюватих. Таким чином,
ґрунти Полісся необхідно віднести до ґрунтів із вираженим
дефіцитом бору, дерново-підзолисті поверхнево оглеєні ґрун-
ти Карпат віднесено до групи із середнім вмістом бору – 0,3-
0,5 мг/кг ґрунту. Ґрунти Лісостепу з вмістом бору 0,18 -2,30
мг/кг ґрунту віднесено до групи з високим вмістом цього еле-
менту.

Одержані дані свідчать про дефіцит рухомої форми цинку
в більшості обстежених ґрунтів, бору – супіщаних і піщаних
ґрунтів Полісся. Вміст інших мікроелементів у абсолютній бі-
льшості ґрунтів відповідає середньому та високому рівням
забезпеченості.

2.5. ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ҐРУНТІВ

У зв’язку з надмірною розораністю, дефіцитним балансом
біогенних елементів, недостатнім внесенням органічних ре-

човин, мінеральних добрив, ме-
ліорантів, забрудненням тощо
ґрунти України у сучасних умо-
вах деградують. Широкого роз-
повсюдження набула й фізична
деградація.

Фізична деградація, як на-
слідок інтенсивного сільського-
сподарського використання зе-
мель, а саме, надмірної роз-
орюваності ґрунтів, інтенсивно-
го механічного обробітку і зни-
ження вмісту у ґрунтах органіч-
ної речовини, практично охопи-
ла всю ріллю України. Вона
проявляється у знеструктуренні
верхнього шару, брилистості пі-
сля оранки, запливанні і кіркоу-
творенні, наявності плужної пі-
дошви, переущільненні підорно-
го і більш глибоких шарів. Фізи-
чно деградовані ґрунти схильні
до ерозії, гірше вбирають і
утримують атмосферну вологу,
обмежують розвиток кореневих
систем рослин.

Переущільнення ґрунтів -
відома в Україні проблема, що
супроводжується несприятли-
вими екологічними наслідками і
значними економічними збит-
ками. При вирощуванні зерно-
вих культур приблизно 20% ріл-
лі країни мають щільність будо-
ви в кореневмісному шарі вище,
ніж потребують ці культури (рис.
2.13).

Стосовно більш вимогливих
до ґрунтово-фізичних умов цук-
рових буряків і кукурудзи площі
з переущільненням зростають
до 35-40%. Реальні втрати сіль-
ськогосподарської продукції від
переущільнення ґрунтів в Укра-
їні можуть сягати 160-500 млн.
американських доларів щоріч-
но. В ННЦ “ІГА імені О.Н. Соко-
ловського“ проведено прогноз і
розроблено карту схильності
ґрунтів до переущільнення (рис.
2.14): небезпека переущільнен-
ня практично відсутня у ґрунтах
легкого гранскладу, з високими
параметрами вихідної щільності
й зниженою вологістю. Навпаки,
висока схильність відзначається
в глинистих ґрунтах, з низькою
рівноважною щільністю і вологі-
стю, що дорівнює або вище во-
логості фізичної спілості. Майже
на 22 млн.га ріллі України існує
небезпека переущільнення.

Структурно-агрегатний склад ґрунтів в умовах довготри-
валої оранки зазнає значних змін: зменшується кількість аг-
рономічно корисної фракції, її водостійкість, механічна міц-
ність, збільшується брилистість. Вміст агрономічно корисної
фракції (10-0,25 мм) визначає якість кришіння ґрунту під час
обробітку. Із 30 млн.га орних земель України біля 70%
(21,3 млн.га) вміщують 60% та вище агрономічно-корисних
агрегатів (розміром 10-0,25 мм) – це чорноземи типові пів-
денної частини Лісостепу і чорноземи звичайні північного
Степу важкосуглинкового гранскладу. У той же час чорноземи
типові, опідзолені й темно-сірі ґрунти легкосуглинкового гран-
складу в північній і північно-західній частинах Лісостепу (у пе-
рехідній зоні до Полісся) після обробітку мають набагато гірші
показники кришіння в агрономічному розумінні (40-50%).

Рис. 2.10 Характеристика змін умісту рухомих фосфатів у ґру-
нтах різних зон

Рис. 2.11 Динаміка вмісту К2О в ґрунтах орних земель у 1966-
2005 рр.

Рис. 2.12 - Характеристика змін вмісту обмінного калію в ґрун-
тах різних зон
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Імовірність утворення брил
(макроагрегатів розміром більше
10,0 мм) під час обробітку на орних
ґрунтах України є досить високою і
сягає 12%, або близько 3,5 млн.га,
ці ґрунти розташовані в основному
у зоні південного і Сухого Степу.

У цілому, оптимальні умови
для обробітку й одержання най-
кращої якості ріллі відзначаються у
відносно невеликому (2,56 млн.га)
просторі Центрального й Лівобе-
режного Лісостепу, де поширені
чорноземи типові й опідзолені лег-
ко- та середньосуглинкового скла-
ду, помірно гумусовані, з високим
потенціалом і фактичним рівнем
агрегації. Помірно виражені міцно-
стні показники й досить тривалий
період з вологістю фізичної спілос-
ті дозволяють обробляти їх у пері-
од найкращого кришіння з мініма-
льними витратами енергії. Більше
того, тут є всі можливості мінімізу-
вати обробіток і навіть повністю
відмовитися від нього, тобто, тим
самим мінімізувати механічне на-
вантаження на ґрунт і захистити
його від фізичної деградації. У
цьому випадку небезпека переущі-
льнення, розпилення й утворення
брил усувається. Крім того, тут
практично не діють чинники, що
ускладнюють обробіток (щебеню-
ватість, солонцюватість і оглеє-
ність) (рис. 2.15).

Однак, поряд з високою оцін-
кою ріллі, доводиться констатува-
ти, що в Україні цілком достатньо
інших менш цінних територій. На-
віть у Поліссі, де домінують ґрунти
легкого гранулометричного складу,
обробіток яких не створює будь-
яких істотних труднощів, ґрунтово-
технологічні умови, проте, оцінено
як важкі й дуже важкі. Причина - у
надзвичайно високій рівноважній
щільності будови, дуже низькому
потенціалі й фактичному рівні аг-
регації, існуванні небезпеки розпи-
лення і досить частій присутності в
поверхневому шарі оглеєності.

Також строкаті ґрунтово-
технологічні умови в Степу, при-
чому їхня складність чітко зростає
до півдня і сходу. У цілому можливості для ощадливого і якіс-
ного обробітку ґрунтів у цій зоні незрівнянно гірші, ніж у Лісо-
степу.

Подолання фізичної деградації ґрунтів. Найбільш ефекти-
вний шлях подолання фізичної деградації – мінімалізація об-
робітку аж до повної відмови від нього (нульовий варіант). За
підрахунками ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», в Україні є
великі можливості для впровадження мінімальних способів
обробітку. Заважає цьому низька культура землеробства,
надлишок бур’янів і вимушене застосування оранки і інших
численних передпосівних і міжрядних обробітків як засобу бо-
ротьби з ними.

Найбільш ефективний захід зменшення негативних нас-
лідків переущільнення – впровадження стандарту (ДСТУ)
припустимого тиску ходових систем на ґрунт. Нещодавно та-
кий стандарт було прийнято в Україні. Уведення стандарту
реально тільки на техніку, що розроблюється, тобто у перспе-
ктиві. Але зараз на полях працює велика кількість машинно-
тракторних агрегатів, які продовжують ущільнювати ґрунт.
Для цієї техніки опрацьовано і пропонується декілька заходів.

Головний їхній зміст – зменшити навантаження на ґрунт
за рахунок конструктивного дообладнання ходових систем

додатковими (спареними чи
строєними колесами), або
більш рішучого впровадження
мінімальних і нульових тех-
нологій обробітку.

Потенційно мінімальний
обробіток ґрунту в Україні
можна впроваджувати на 12-
13 млн.га, нульовий – на
площі, що перевищує 5,5
млн.га. Певні перспективи
має так звана маршрутизація
руху мобільних агрегатів при
вирощуванні культур, коли всі
операції здійснюються за од-
ними й тими самими коліями.
Ця технологія здатна змен-
шити загальне навантаження
на ґрунт у 1,5-2,0 рази порів-
няно із стандартною техноло-
гією.

3. ДЕГРАДАЦІЯ ТА
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ

3.1. РОЗВИТОК ЕРО-
ЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ерозія ґрунтів є головним
чинником деградації агрола-
ндшафтів у багатьох країнах
світу, в тому числі й в Україні.
Протягом останніх десятиріч
екологічні та економічні втра-
ти сільськогосподарського
виробництва країни від ан-
тропогенного посилення
ґрунтової ерозії набули за-
грозливих розмірів. Причина-
ми цього є довготривала еко-
логічно необґрунтована інте-
нсивна експлуатація земель-
них ресурсів, надмірна роз-
ораність ґрунтового покриву,
порушення рівноваги круго-
обігів хімічних елементів в аг-
роекосистемах.

Негативні наслідки сучас-
ної антропогенної ерозії сто-
суються не лише сфери агра-
рного виробництва, але й усіх
компонентів природного се-
редовища – рельєфу, повер-
хневих і підземних вод, рос-
линного покриву та всієї біо-
ти.

Площа України складає
60,3 млн.га земель, з яких

41,6 млн.га є сільськогосподарськими угіддями; з них 32,5
млн.га ріллі (рис. 3.1). Розораність становить 53,9% від зага-
льної площі України, та 78,1% від сільськогосподарських
угідь. В окремих областях вона сягає 80-90% (табл. 3.1). Та-
кого рівня розораності не знали найрозвиненіші країни світу
(табл. 3.2). Розораність земель України за природними зона-
ми наведено на рисунку 3.2.
ТАБЛИЦЯ 3.1 – ОБЛАСТІ УКРАЇНИ З НАЙБІЛЬШИМ СТУПЕНЕМ
РОЗОРАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Область Розораність,% Область Розораність,%
Вінницька 85,7 Миколаївська 84,5
Донецька 81,0 Одеська 79,7
Запорізька 84,8 Тернопільська 81,4
Кіровоградська 86,4 Херсонська 90,2
Луганська 66,4 Черкаська 87,6

ТАБЛИЦЯ 3.2 – СТУПІНЬ РОЗОРАНОСТІ ТЕРИТОРІЇ КРАЇН СВІТУ
Країна Розораність,% Країна Розораність,%

Німеччина 59 Угорщина 37
Франція 48 США 25

Як наслідок високої розораності території, еродованість
сільськогосподарських угідь складає 38,4%, ріллі – 40%. В аб-
солютних цифрах це становить 15,9 млн.га угідь, у тому числі
- 12,9 млн.га ріллі. У деяких областях відсоток еродованих

Рис. 2.13 – Рівноважна щільність будови орних ґрунтів України у
шарі 0-50 см, г/см3

Рис. 2.14 – Синтезована карта прогнозу переущільнення ґрунтів

Рис. 2.15 – Синтезована карта ґрунтово-технологічних умов на ор-
них землях України
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земель значно вищий від загальнодержавного показника
(табл. 3.3).
ТАБЛИЦЯ 3.3 – ПЛОЩІ ЕРОДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ
ОБЛАСТЕЙ ТА ПРИРОДНИХ ЗОН, ТИС. ГА (БЕЗ КИЄВА І СЕВАС-
ТОПОЛЯ)

Еродовані землі у тому числі рілля
Область С.-г.

угіддя
у т.ч.
рілля всього % від

с.-г. угідь всього % від заг.
площі ріллі

Волинська 1051,4 674,3 362,4 34,5 225,4 33,4
Житомирська 1526,9 1092,8 87,8 5,8 60,7 5,6
Закарпатська 453,2 200,6 39,6 8,7 35,5 17,7
Івано-Франківська 631,9 381,6 133,7 21,2 98,4 25,8
Львівська 1267,8 797,2 525,0 41,4 380,1 47,7
Рівненська 933,9 658 323,3 34,6 224,2 34,1
Чернігівська 2076,7 1396,1 81,0 3,9 53,3 3,8
Полісся • 7941,8 5200,6 1552,8 19,6 1077,6 20,7
Вінницька 2017,1 1729 687,5 34,1 593,1 34,3
Київська 1668,4 1360,6 157,9 9,5 128,8 9,5
Полтавська 2175,7 1768,8 517,7 23,8 420,3 23,8
Сумська 1701,6 1232,8 305,1 17,9 176,3 14,3
Тернопільська 1049,7 854,0 244,0 23,2 239,7 28,1
Харківська 2418,7 1926,6 996,3 41,2 791,2 41,1
Хмельницька 1568,4 1254,8 628,4 40,1 501,9 40,0
Черкаська 1451,4 1271,6 326,6 22,5 286,1 22,5
Чернівецька 471,2 333,9 124,2 26,4 88,5 26,5
Лісостеп • 14522,2 11732,1 3987,7 27,5 3225,9 27,5
Республіка Крим 1798,4 1265,6 999,3 55,6 919,3 72,6
Дніпропетровська 2514,3 2125,0 1104,8 43,9 914,7 43,0
Донецька 2045,2 1656,0 1757,4 85,9 1080,0 65,2
Запорізька 2247,7 1906,7 1212,5 53,9 640,8 33,6
Кіровоградська 2039,9 1762,4 1102,4 54,0 886,7 50,3
Луганська 1911,1 1269,7 1372,3 71,8 1237,9 97,5
Миколаївська 2010,0 1698,1 964,5 48,0 914,8 53,9
Одеська 2593,4 2067,6 1214,0 46,8 1081,6 52,3
Херсонська 1971,1 1777,6 686,2 34,8 961,0 54,1
Степ • 19131,1 15528,7 10413,4 54,4 8636,8 55,6
Усього по
Україні 41595,1 32461,4 15953,9 38,4 12940,3 39,9

Примітка: курсивом виділено області з еродованістю, вищою від
загальнодержавної.

Велике занепокоєння викликає, в першу чергу, зона Сте-
пу, де ступінь еродованості катастрофічно збільшується.

Активізація ерозії в останні роки пов’язана не тільки із збі-
льшенням орних земель, а й з використанням важкої ґрунто-
обробної техніки, яка ущільнює і руйнує структуру ґрунту. Во-
достійкість структури змитих ґрунтів знизилась до 10-15%.

Аналізуючи інші причини інтенсифікації ерозійних процесів
в Україні, слід звернути увагу на масове ігнорування найпрос-
тіших агротехнічних протиерозійних заходів, недосконалість
землевпорядної організації території в аспекті протиерозійно-
го захисту, недооцінку полезахисного лісорозведення, неефе-
ктивне використання коштів, що спрямовуються на боротьбу з
ерозією.

Українськими вченими вже давно доведено необхідність
вилучення із ріллі 8-10 млн.га еродованих земель (від 24 до
33% ріллі). Фактично з 1991 до 2009
року вилучено лише 0,96 млн.га , що
становить 2,9% від площі ріллі, в то-
му числі в степовій зоні – 0,07 млн.га
(0,4%). Подальше інтенсивне вико-
ристання еродованих земель може
мати негативні наслідки для України.

Впровадження науково обґрунто-
ваних норм зменшення частки ріллі
дозволить наблизити розораність те-
риторії України до оптимального рів-
ня, внаслідок чого площа природних
кормових угідь збільшиться у 2,4 ра-
зи, лісосмуг та лісів у 1,8 рази.

Із усіх галузей господарства Укра-
їни найбільших прямих втрат від
ерозії зазнає аграрна сфера.

Середньорічні втрати ґрунту від
водної та вітрової ерозії складають
15 т/га. Це означає, що ґрунтовий по-
крив країни втрачає щороку біля 740
млн.т родючого ґрунту, який містить
близько 24 млн.т гумусу, 0,7 млн.т
рухомих фосфатів, 0,8 млн.т – калію,
0,5 млн.т азоту та великі кількості мі-
кроелементів.

Ерозійні процеси, руйнуючи ґрун-
ти, впливають, насамперед, на за-
безпеченість їх органічною речови-
ною. Так, уміст гумусу в слабоеродо-

ваних чорноземах зменшується на 5-10%, середньоеродова-
них – 25-30%, сильноеродованих 35-40% порівняно з їх по-
вно-профільними аналогами.

Кількість земель в Україні, що пошкоджено водною ерозі-
єю, досягає 32% від загальної площі або 13,3 млн. гектар. З
них 4,5 млн.га із середньо- і сильнозмитими ґрунтами, у тому
числі 68 тис. га повністю втратили гумусовий горизонт.

В Україні згубній дії вітрової ерозії систематично підда-
ються понад 6 млн.га, а у роки з пиловими бурями до 20
млн.га. Особливо потенційно небезпечною зоною в Україні є
Південний Степ. Так, кількість днів на рік з пиловими бурями в
Південному Степу становить 159, північному та центральному
– 88, Лісостепу та Поліссі – біля 33 днів.

3.2. ЗАЛИШКОВІ КІЛЬКОСТІ ПЕСТИЦИДІВ У ҐРУ-
НТАХ

За багаторічними даними моніторингу стану ґрунтів зе-
мель сільськогосподарського призначення, що проводився у
системі агрохімічної служби, встановлено, що забруднення
агросфери знаходиться у тісній залежності від номенклатури
та від обсягів використання хімічних засобів захисту рослин і
мінеральних добрив. У період найбільш інтенсивного засто-
сування засобів хімізації (1984-1988 рр.), коли на 1 га орних
земель використовувалось 5,5 кг пестицидів, їх залишки ви-
являлися у 50-60% проб ґрунту і в 30-35% проб рослин, у т.ч.
2,5% з перевищенням ГДК у ґрунті і 3,5% з перевищенням
максимально допустимих рівнів у продукції харчового призна-
чення та 2,5% у кормах. За окремими препаратами із групи
стійких хлорорганічних сполук (поліхлорпінен, поліхлоркин-
фел, кельтан) частота виявлення залишків на оброблених
полях досягла 90-98%, у т.ч. до 10% з перевищенням ГДК. Ще
більш несприятлива ситуація спостерігалася щодо забруд-
нення симтриазиновими гербіцидами, залишки яких виявили-
ся у ґрунтах через 3-4 роки після обробки у 56% проб. Висока
їх персистентність та фітотоксичність призводили до загибелі
на великих площах чутливих культур.

На основі даних моніторингу обґрунтовано рішення не
лише щодо перегляду нормативів допустимого вмісту залиш-
ків пестицидів у ґрунтах, а й щодо заборони використання та-
ких препаратів як ДДТ, ГХЦГ, ПХП, ПХК та ряду сим-
триазинових гербіцидів.

Суттєве зменшення в останні десятиріччя обсягів викори-
стання хімічних засобів захисту рослин, а також перехід на
більш безпечні препарати сприяло зменшенню забруднення
ґрунтів і рослинної продукції. Так, у 2007-2009 рр. залишки
стійких хлорорганічних сполук зустрічаються лише у 5-7%
проб ґрунтів, у тому числі менше 1% - з перевищенням ГДК.
До того ж це, як правило, в пробах ґрунту, відібраних на зе-

мельних ділянках, що приля-
гають до колишніх складів
пестицидів, розчинних вузлів,
та рідше - на полях, що були
під давніми виноградниками,
садами та хмільниками. Вміст
залишків продуктів розпаду
стійких хлорорганічних пес-
тицидів у рослинній продукції
в останні роки знаходиться на
межі чутливості методів їх ви-
значення.

Особливої уваги потре-
бують ґрунти навколо складів
отрутохімікатів та прилеглих
до них сільськогосподарських
угідь. Результати вибіркових
досліджень ґрунтів присклад-
ських територій вказують на
значне їх забруднення зали-
шками хлорорганічних, фос-
форорганічних та симтриази-
нових пестицидів. Наприклад,
у Чернігівській області в ре-
зультаті обстежень земель-
них ділянок довкола 350
складів отрутохімікатів було
виявлено забруднення ґрунту
залишками пестицидів на
51% площ. Максимальні зна-

Рис. 3.1 – Структура сільськогосподарських угідь.

Рис. 3.2 – Розораність території України в 2009 році
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чення перевищували ГДК за вмістом ДДТ у 30 разів, промет-
рину – 12, γ-ГХЦГ – 10, атразину – 8, симазину – у 5 разів.

Термінового вирішення вимагає ситуація, яка склалася в
Україні з непридатними та забороненими до використання
пестицидами. За офіційними даними, тільки в системі Мінаг-
рополітики в Україні накопичено 21 тис. т непридатних пести-
цидів, які знаходяться в 5123 складах, що належать юридич-
ним особам різних форм власності, або не належать нікому.
Наприклад, у басейні р. Західний Буг налічується 228,8 т ви-
щевказаних пестицидів, що знаходяться у 46 складах.

Пестициди, що залишаються у ґрунті, проникають у глиб-
ші шари і забруднюють поверхневі та підземні води, а з во-
дою потрапляють в організм людини.

З метою ліквідації загрози забруднення ґрунтів і вод ба-
сейну р. Західний Буг розробляються інфраструктурні проекти
згідно з «Програмою прикордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2007-2013 роки». Основні з них:

1. Запровадження екологічно збалансованого використання
земель в басейні р. Західний Буг.

2. Ліквідація екологічних небезпек, пов’язаних з непридат-
ними отрутохімікатами в транскордонному регіоні.

3. Інвентаризація та моніторинг основних джерел забруд-
нення поверхневих та підземних вод на прикордонній ділянці
басейну р. Західний Буг.

4. Розвиток екологічного виробництва в транскордонному
регіоні.

Для реалізації проектів необхідна фінансова підтримка на
всіх рівнях виконавчої влади.

Особливу небезпеку для навколишнього середовища
створюють несанкціоновані поховання непридатних та забо-
ронених до використання пестицидів, що може призводити до
забруднення питної води. Наприклад, у с. Керниця Городоць-
кого району Львівської області із 12 представлених для до-
слідження проб води у 3-х було виявлено залишкові кількості
ДДТ у концентраціях, що перевищують ГДК (максимальний
вміст ДДТ становив 0,0146 мг/л за ГДК 0,002 мг/л) і в 1-й пробі
– залишки γ-ГХЦГ у кількості 0,023 мг/л за ГДК 0,004 мг/л.

У зв’язку з ростом рівня антропогенного навантаження хі-
мічних засобів захисту рослин на сільськогосподарський
ландшафт, у багатьох районах України виникла проблема ви-
робництва продукції для дитячого і дієтичного харчування. У
зв’язку з цим, підвищився інтерес до вирішення проблеми ви-
рощування екологічно чистої продукції.

В економічно розвинутих країнах всіляко заохочують гос-
подарства, які вирощують таку продукцію. У США, наприклад,
марка «продукція біологічного землеробства» присвоюється
лише після того, як продукція пройде контроль на екологічну
чистоту, що здійснюється спеціальною організацією, яка ви-
дає фермеру сертифікат якості. Витрати виробництва еколо-
гічно чистої продукції компенсуються вищими (на 110—115%)
цінами на неї, ніж на звичайну.

Оскільки в Україні спеціалізованої організації, яка прово-
дить контроль екологічної чистоти продукції, ще немає, існує
необхідність розробки екологічних паспортів для виробників і
на підставі їх надання дозволів на виробництво екологічно-
чистої продукції.

Охорона ґрунтів від техногенного забруднення має свої
особливості, які пов’язані насамперед з особливостями ґрун-
ту, як природного тіла. Відомо, що ґрунт менш динамічна і
більш інерційна за своїми властивостями система, ніж вода і
атмосферне повітря. Якщо останні можна відносно легко очи-
стити від забруднення, то зробити це відносно ґрунту іноді
взагалі неможливо.

3.3. УМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (ТЕХНОГЕННЕ
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ)

За результатами агрохімічної паспортизації ґрунтів зе-
мель сільськогосподарського призначення концентрації най-
більш екологічно небезпечних хімічних елементів (свинець,
кадмій, ртуть, мідь, цинк) в основному знаходяться на рівні їх-
ніх фонових значень. На відміну від даних щодо високих рів-
нів забруднення ґрунтів (5-15 ГДК) у промислових містах і
промзонах підприємств, у ґрунтах земель сільськогосподар-
ського призначення незначне перевищення ГДК важких мета-
лів зустрічаються лише на угіддях, що безпосередньо приле-
глі до цих об’єктів. Винятком є зони геохімічних аномалій –
Закарпатська, Івано-Франківська область та АР Крим, де має
місце перевищення допустимих нормативів міцно фіксованих

та рухомих форм важких металів. В Одеській, Київській обла-
стях виявлено забруднення ґрунту понад ГДК міддю на вино-
градниках, садах та ягідниках.

Однак для оцінки небезпеки забруднення ґрунтів земель
сільськогосподарського призначення більше значення мають
не абсолютні концентрації в них важких металів, а їх накопи-
чення у рослинницькій і тваринницький продукції.

Дані контролю забруднення рослинницької продукції, який
проводиться державними технологічними центрами охорони
родючості ґрунтів і якості продукції областей і АР Крим свід-
чать, що перевищення максимально допустимих рівнів свин-
цю у рослинах зустрічаються у межах 0,1-0,6, цинку – 0,09-
0,4, міді – 0,08-0,3, кадмію – 0,06-0,8%. Це, головним чином,
соняшник та продукти його переробки. Причому накопичення
важких металів у рослинній продукції не корелює з їх умістом
у ґрунтах. Так, за вмісту свинцю понад 5 ГДК на окремих зе-
мельних ділянках у Закарпатській області концентрації його у
рослинах були в межах, визначених нормативними медико-
біологічними і санітарними вимогами. Навпаки, за відносно
низьких фонових рівнів вмісту важких металів у ґрунтах Кіро-
воградської області має місце забруднення насіння соняшни-
ку.

3.4. ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

З першого ж дня після аварії на Чорнобильській АЕС і до-
тепер у ліквідації наслідків катастрофи беруть участь радіоло-
гічні підрозділи регіональних центрів "Облдержродючість".
Саме завдяки самовідданій праці їхніх співробітників у короткі
терміни визначено ступінь забруднення радіонуклідами сіль-
ськогосподарських угідь України.

Це дозволило організувати диференційоване проведення
контрзаходів, зосередити фінанси і матеріальні ресурси на
найзабрудненіших площах, значною мірою запобігти вироб-
ництву радіоактивно забрудненої сільськогосподарської про-
дукції і цим радикально знизити радіаційне навантаження на
населення.

Збір, аналіз та узагальнення даних радіологічного обсте-
ження орних земель України показали, що станом на
1.01.2010 р. забруднення цезієм-137 вище 37 кБк/м2 на сіль-
ськогосподарських угіддях України поширене на 461,7 тис. га,
з них орних земель 345,9 тис. га. Забруднені площі зберіга-
ються на території 12 областей, де було обстежено 8,8 млн.га
(табл. 3.4).
ТАБЛИЦЯ 3.4 - ЩІЛЬНІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ ЦЕ-
ЗІЮ І СТРОНЦІЮ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
СТАНОМ НА 01.01.2010 РОКУ

з них зі щільністю забруднення, кБк/м²
цезієм-137 стронцієм-90

Область
Обстежено

угідь
Площа,
тис. га

до 37 37-185 186-
555

>55
5 до 0,74 0,74-

5,55
5,56-
111 >111

Усього 1241,6 1192,1 49,4 0,1 - - 1241,6 -Вінниць-
ка у т.ч. рілля 1223,7 1176,5 47,1 0,1 - - 1223,7 - -

Усього 547,4 546,0 1,4 - - 547,4 - - -Волинсь-
ка у т.ч. рілля 346,4 346,3 0,1 - - 346,4 - - -

Усього 1150,3 994,4 145,6 10,3 - 354,3 757,5 38,5 -Жито-
мирська у т.ч. рілля 967,2 856,6 104,6 6,0 - 307,2 633,9 26,1 -

Усього 276,1 267,1 9,0 - - 87,4 186,2 2,5 -Івано-
Франків-
ська у т.ч. рілля 223,1 216,1 7,0 - - 72,4 149,0 1,7 -

Усього 525,0 491,4 33,5 0,1 - 517,7 6,6 0,7 -Київська
у т.ч. рілля 523,2 489,6 33,5 0,1 - 515,9 6,6 0,7 -
Усього 420,7 369,0 51,4 0,3 - 392,5 27,9 0,3 -Рівнен-

ська у т.ч. рілля 310,4 281,0 29,3 0,1 - 293,2 16,9 0,3 -
Усього 1153,9 1143,6 10,3 - - 1133,0 20,9 - -Сумська
у т.ч. рілля 1079,2 1070,0 9,2 - - 1060,1 19,1 - -
Усього 127,5 126,8 0,7 - - 93,3 34,2 - -Терно-

пільська у т.ч. рілля 125,7 125,7 - - - 92,0 33,7 - -
Усього 950,3 947,0 3,3 - - 949,2 1,1 - -Хмель-

ницька у т.ч. рілля 941,3 938,4 2,9 - - 940,2 1,1 - -
Усього 330,6 254,5 75,3 0,8 - 25,1 286,9 18,6 -Черкась-

ка у т.ч. рілля 296,1 233,1 62,4 0,6 - 24,6 257,4 14,2 -
Усього 228,8 210,2 18,4 0,2 - - 228,8 - -Черніве-

цька у т.ч. рілля 189,3 173,7 15,4 0,2 - - 189,3 - -
Усього 1836,7 1785,1 48,4 3,0 0,2 85,6 1699,0 51,6 0,5Чернігів-

ська у т.ч. рілля 1393,7 1366,4 26,4 0,9 - 65,3 1294,8 33,6 -
Усього 8788,9 8327,2 446,7 14,8 0,2 4185,4 4490,8 112,2 0,5Разом у т.ч. рілля 7619,3 7273,4 337,9 8,0 - 3717,3 3825,4 76,6 -

Найбільші площі угідь, забруднених цезієм-137, поширені
в таких областях: Житомирській – 156 тис. га, Черкаській – 76,
Рівненській – 52, Чернігівській – 52, Вінницькій – 50, Київській
– 34 тис. га. Серед названих областей – у Черкаській і Вінни-
цькій – одержання сільськогосподарської продукції, забрудне-
ної вище допустимих рівнів, протягом останніх років не вияв-
лено. Це пояснюється переважанням у ґрунтовому покриві
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легко- та середньосуглинкових чорноземів, де міграційна зда-
тність радіонуклідів обмежена.

Найскладніша ситуація щодо забруднення сільськогоспо-
дарської продукції цезієм-137 склалась у Рівненській області,
де забруднено 18,6 тис. га торфовищ (37%). На цих площах
міграція радіонукліду відбувається найбільш інтенсивно.

Стронцієве забруднення ґрунту на сільськогосподарських
угіддях України спостерігається в значно більших масштабах,
ніж цезієве. У межах 0,74-5,55 кБк/м2 стронцієм-90 забрудне-
но 4,6 млн.га, що становить 52% від обстеженої площі. Тери-
торія сільськогосподарських угідь Вінницької, Київської,
Черкаської і Чернігівської областей суцільно забруднена ра-
діостронцієм. Таке інтенсивне поширення цього радіонукліду
на території України зумовлене, в першу чергу, глобальними
викидами стронцію-90 під час випробувань ядерної зброї в
атмосфері.

Забруднення угідь стронцієм-90 внаслідок Чорнобильської
катастрофи було менш інтенсивним і поширилося, в основ-
ному, в межах зони відчуження та на прилеглих до неї тери-
торіях, проте в аерозольних випадах стронцій поширився і
значно далі.

Нині особлива небезпека одержання радіоактивно забру-
дненої продукції зберігається на пасовищах і сіножатях за-
бруднених зон, що розташовані на лучно-болотних та торфо-
во-болотних перезволожених ґрунтах, для яких характерні
високі коефіцієнти переходу цезію-137 в рослини. Забруднені
корми зумовлюють підвищене забруднення молока, особливо
в приватних господарствах.

На територіях, прилеглих до зони відчуження, на піщаних
ґрунтах також спостерігаються випадки одержання зернових
продовольчих культур, забруднених стронцієм-90 вище допу-
стимого рівня.

Таким чином, на території радіоактивного забруднення
сформувались так звані «критичні угіддя», характерною озна-
кою яких є ґрунти з високими коефіцієнтами переходу радіо-
нуклідів до рослин та, як наслідок, «критичні» населені пунк-
ти, де забруднення молока 137Cs складає більше 100 Бк/л, а
доза опромінення населення – більше 1 мЗв/рік.

У цілому, нині радіаційна ситуація на забруднених терито-
ріях порівняно з раннім поставарійним періодом покращи-
лась. Це відбулось за рахунок:

 природних автореабілітаційних процесів (радіоактивного
розпаду, фіксації і перерозподілу радіонуклідів у ґрунті);

 проведення комплексу контрзаходів, спрямованих на по-
силення біогеохімічних бар`єрів з метою блокування радіону-
клідів у ґрунтах, що забезпечує зниження радіаційного забру-
днення продуктів харчування місцевого виробництва;

 посиленого радіоекологічного моніторингу ґрунтів та
сільськогосподарської продукції, її радіологічного контролю і
чіткого дотримання рекомендацій з ведення сільськогоспо-
дарського виробництва.

Аналіз даних наукових досліджень показав, що і у відда-
лений поставарійний період до 90% 137Cs на природних угід-
дях продовжує зосереджуватись у верхніх шарах ґрунту. Це
свідчить про необхідність та доцільність активного проведен-
ня агротехнічних контрзаходів з метою зниження міграції ра-
діонуклідів у харчовому ланцюжку.

Донедавна завдяки ретельному моніторингу і реалізації
контрзаходів у громадському секторі агропромислового виро-
бництва забруднення продукції вище державних гігієнічних
нормативів спостерігалось лише в окремих випадках. В
останні роки у зв`язку зі скороченням обсягів, а далі й припи-
ненням контрзаходів та повної реалізації їх післядії забруд-
нення сільськогосподарської продукції почало підвищуватись.
Доречно наголосити на випадках перевищення допустимих
рівнів вмісту 137Cs у картоплі (біля 10 населених пунктів) та
вмісту 90Sr у зерні (біля 50-ти населених пунктів), чого не спо-
стерігалось раніше. Разом з тим, нині в особистих підсобних
господарствах північних районів Полісся нерідко виробляєть-
ся сільськогосподарська продукція, яка не відповідає вимогам
державних нормативів на вміст 137Cs та 90Sr в продуктах хар-
чування (ДР-2006).

З огляду на вищезазначене на державному рівні необхід-
но вирішити питання щодо організації контролю рівня забруд-
нення сільськогосподарської продукції відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів від 23 липня 1991 р. № 106 «Про ор-
ганізацію виконання постанов Верховної Ради Української

РСР про порядок введення в дію законів Української РСР
"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи", згідно з якою контроль рос-
линницької продукції доручено станціям хімізації, правонасту-
пником яких є обласні державні технологічні центри охорони
родючості ґрунтів і якості продукції.

Разом з тим, в ІІІ та IV зонах радіоактивного забруднення
необхідно провести повторне детальне уточнення щільності
забруднення ґрунту на землях сільськогосподарського при-
значення з метою визначення меж «критичних» площ, вико-
ристання яких в землеробстві реально загрожує виробницт-
вом продукції з перевищенням нормативів. Визначення «кри-
тичних» територій дозволить диференціювати фінансування
контрзаходів, використати кошти цілеспрямованіше і ефекти-
вніше.

У населених пунктах ІІІ зони радіоактивного забруднення
доцільно провести радіоекологічне обстеження присадибних
ділянок та розробити рекомендації щодо екологічно безпеч-
ного їх використання.

За умов необхідності використання природних кормових
угідь на "критичних" територіях слід щороку з початком пасо-
вищного періоду проводити дослідження вмісту 137Cs в зеле-
ному кормі з метою обмеження або роздільного використання
пасовищ чи заміни їх.

Посилення цілеспрямованого радіоекологічного контролю
ґрунту та рослинницької продукції дозволить значно обмежи-
ти міграцію радіонуклідів у трофічному ланцюжку ґрунт-
рослина-тварина-людина, зменшити обсяги фінансування
контрзаходів за рахунок їх зосередження виключно на "крити-
чних" площах і знизити радіаційні ризики для здоров`я насе-
лення.

4. ЗАХОДИ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАН-
НЯ ТА ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

4.1. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ
УГІДЬ

Реальна інтенсифікація та екологізація агропромислового
комплексу України неможливі без оптимізації співвідношення
земельних угідь, як основи їхньої охорони й відновлення. Мо-
жна вважати оптимальним, коли відношення нестабільних
факторів (рілля, сади) до стабільних (природні кормові угіддя,
ліси, лісосмуги) не перевищує одиниці. До цього розрахунку
не входять урбанізовані й техногенно змінені території. Це
означає, що розораність території повинна становити для
степової зони України у межах 40-50%.

Скорочення ріллі не призведе до зменшення товарної ро-
слинницької продукції, якщо буде наведено необхідний гос-
подарчий порядок у використанні земель, що залишаються в
інтенсивному обробітку. Виведення з інтенсивного сільського-
сподарського використання малопродуктивних земель (де-
градованих, малорозвинених, низько технологічних і т. і.) зу-
мовлює не тільки зменшення екологічного ризику, а й припи-
нення розпилення коштів, ресурсів праці. Світовий досвід по-
казує, що підвищення ефективності сільського господарства
можливе лише за умов інтенсивного використання високоро-
дючих ґрунтів і зниження вкладень у малопродуктивні землі.

Скорочення ріллі поліпшить кормову базу тваринництва
віддачею від природних кормових угідь. Це дасть можливість
залишати нетоварну частину рослинницької продукції в полі,
а також повернути, за допомогою тваринництва, вектор пото-
ку біофільних речовин з кормових угідь на поля, що інтенсив-
но використовуються. Відкривається перспектива дійсної гар-
монізації "відносин" між тваринництвом і рослинництвом. За
межі агроландшафту повинні виходити тільки продукти глибо-
кої переробки тваринницької і рослинницької сировини та ви-
сокоякісне харчове зерно.

Вітчизняний і зарубіжний досвід захисту ґрунтів від ерозії
та їхнього раціонального використання показує, що разовими,
навіть найефективнішими заходами проблему не розв'язати.
Методологічною основою конструювання надійного протиеро-
зійного захисту і системи раціонального використання земель
повинен бути системний підхід, а методи повинні ґрунтува-
тись на адаптованій розрахунковій основі.

Виведення ріллі з інтенсивного обробітку слід виконувати
на основі проектів для кожного господарства, де загальне
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правило таке: землі на схилах 3-5°, як менш небезпечні в
ерозійному розумінні, використовуються під високоінтенсивні
луки та сіножаті, землі на схилах 5-7° – під пасовища з поліп-
шеним травостоєм, а землі на схилах понад 7° – під суцільне
заліснення. Крім того, слід проводити суцільне заліснення ге-
нетично малорозвинених ґрунтів. Причому в районах із силь-
ною і середньою небезпекою прояву ерозії площа ріллі не по-
винна бути більшою за площу екологічно стійких угідь (сіно-
жаті, пасовища, ліси тощо). Використання ріллі має супрово-
джуватися розширеним відтворенням родючості ґрунтів на
основі забезпечення бездефіцитного балансу гумусу і пожив-
них речовин з дотриманням вимог ринку – більше продукції з
меншої площі.

Також на землях, що залишилися в інтенсивному обробіт-
ку, необхідно докорінно змінити структуру посівних площ у сі-
возмінах таким чином, аби вирощування на них польових
культур супроводжувалося поліпшенням родючості ґрунтів.
Для цього потрібно розширити посіви бобових, особливо ба-
гаторічних трав, скоротили площі чистих парів та просапних
культур до оптимального розміру, більше використовувати
пожнивні й поукісні посіви на зелені добрива, а солому коло-
сових культур – як органіку, переходити на біологічні методи
підвищення родючості ґрунтів разом з використанням мінера-
льних і органічних добрив.

На орних землях основну увагу зосередити на впрова-
дженні технологій, які сприятимуть мобілізації факторів при-
родної родючості ґрунтів, зокрема відтворенню і підтриманню
на належному рівні агрономічно цінної структури. Адже ще
В.Р.Вільямс і О.Н.Соколовський вказували, що лише у рідкіс-
них випадках низькі врожаї вирощуваних культур зумовлю-
ються нестачею поживних речовин. Частіше вони зумовлені
нестачею вологи, а у більшості випадків зумовлюються пога-
ними фізичними властивостями.

Виведення ріллі з обробітку є досить складним і тривалим
процесом і його слід здійснювати кількома етапами. На пер-
шому – вивести з обробітку землі на схилах понад 7°, де си-
льно еродовані ґрунти з наявністю глибоких промоїн і улого-
вин. Ці землі використовувати насамперед під суцільне заліс-
нення. На них необхідно передбачити інженерні гідротехнічні
заходи щодо відведення поверхневого стоку, в тому числі та-
ких, як терасування, водовідвідні й водоскидні та інші спору-
ди, влаштування яких передбачає обов'язкові техніко-
економічні розрахунки й обґрунтування.

У другу чергу виводять землі на схилах крутістю 5-7°, які
передбачається використовувати під пасовища з поліпшеним
травостоєм. Ці землі характеризуються високою ерозійною
небезпекою внаслідок їхньої надзвичайної зрізаності лінійною
ерозією і не можуть використовуватися як орні. На них доці-
льно організувати пасовища з нормованим випасом тварин на
окремих ділянках.

Виведення схилових земель з ріллі під інтенсивне траво-
сіяння, луки і пасовища, а також під суцільне заліснення дасть
змогу значно зменшити ерозійні процеси і тим самим поліп-
шити умови екологічної рівноваги навколишнього середови-
ща. Висів багаторічних трав, особливо бобових, забезпечить
підвищення родючості колишніх еродованих ґрунтів та їхньої
продуктивності, дасть можливість створити міцну кормову ба-
зу для тваринництва і всього сільськогосподарського вироб-
ництва.

4.2. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ВІД ЕРОЗІЇ
Завдяки здійсненню охорони ґрунтів від ерозії держава

реалізовує свою функцію щодо охорони земель як основного
національного багатства українського народу.

В останні десять років ситуація погіршилась внаслідок зе-
мельної реформи, яка проводиться з повним ігноруванням
сучасного стану земельних ресурсів, екологічних та ґрунто-
охоронних чинників, концепції екологічно стабільного проти-
ерозійного землеустрою.

В Україні захист земель від ерозії повинен здійснюватися
у відповідності до цільових програм і планів, що забезпечують
протиерозійну стійкість території.

Обов’язковими складовими таких програм повинні бути:
 зменшення загальної площі земель в інтенсивному обробі-
тку мінімум на 8-10 млн.га та трансформація їх у природні
кормові угіддя, ліси, заповідні об’єкти та ін.;

 оцінка сучасної ерозійної небезпеки та ефективності чин-
них протиерозійних заходів;
 моніторинг, моделювання та прогнозування ерозійних про-
цесів;
 розробка, напрацювання та впровадження нових ефектив-
них методів захисту ґрунтів від ерозії.

Охорона ґрунтів від ерозії має вирішувати такі завдання:
 зниження змиву та видування ґрунтів до рівня допустимого
для даних типів ґрунту;
 припинення яружної ерозії;
 підвищення родючості еродованих ґрунтів та продуктивно-
сті ерозійно та дефляційно небезпечних сільськогосподарсь-
ких угідь;
 покращення екологічно та агрономічно важливих власти-
востей ґрунтів у ерозійно і дефляційно небезпечних регіонах;
 попередження негативних впливів ерозії на природні та го-
сподарські об’єкти;
 покращення гідрологічних та мікрокліматичних умов у еро-
зійно і дефляційно небезпечних регіонах;
 покращення екологічного стану територіальних природних
комплексів (ландшафтів) та досягнення їх відповідності есте-
тичним вимогам суспільства.

Для вирішення цих завдань слід застосовувати комплекс
заходів, що включає такі компоненти:
 нормативно-правовий, що спрямований на покращення за-
конодавчого та нормативного забезпечення галузі охорони
ґрунтів від ерозії та досягнення його відповідності потребам
даної проблеми;
 економічний, що спрямований на створення оптимальних
норм і порядку фінансування галузі охорони ґрунтів від ерозії,
впровадження способів економічного стимулювання землеко-
ристувачів, які здійснюють охорону ґрунтів від ерозії та засто-
сування штрафних санкцій за недотримання ґрунтоохоронних
вимог;
 організаційний, що спрямований на забезпечення ефекти-
вної координації органів управління охороною ґрунтів від еро-
зії на державному, регіональному та місцевому рівнях, на
створення єдиного органу, який би опікувався проблемами
охорони ґрунтів від ерозії (таким органом повинна бути неза-
лежна «Державна служба охорони ґрунтів», створення якої
можливо на базі державного технологічного центру охорони
родючості ґрунтів Мінагрополітики України);
 організаційно-господарський – виведення з обороту дегра-
дадованих земель з наступною їх консервацією, обстеження
фактичного ступеню сільськогосподарського освоєння зе-
мель; обмеження ступеня насиченості сівозмін окремими
сільськогосподарськими культурами, повернення до ґрунто-
захисної ролі сівозмін;
 технологічний компонент охорони ґрунтів від ерозії (та де-
фляції) спрямований на забезпечення протиерозійного зем-
левпорядкування, проведення ґрунтово-ерозійних обстежень
та районувань, забезпечення функціонування системи моні-
торингу ерозійних процесів та оцінювання ерозійної небезпе-
ки. Він поділяється на дві складові: складова комплексу захо-
дів з охорони ґрунтів від водної ерозії та складова комплексу
заходів з охорони ґрунтів від дефляції.

Заходи з охорони ґрунтів від водної ерозії спрямовані на
збільшення проективного покриття та врожайності сільського-
сподарських культур, затримання атмосферних опадів у міс-
цях їх випадіння, безпечне відведення надлишкового водного
стоку, зменшення площ, з яких відбувається змив ґрунту, збі-
льшення водостійкості ґрунтів, підвищення та відтворення
родючості еродованих ґрунтів.

Заходи з охорони ґрунтів від дефляції спрямовані на зни-
ження швидкості вітру в приземному шарі повітря, утворення
вітростійкої поверхні ґрунтів, підвищення проективного по-
криття та врожайності сільськогосподарських культур, змен-
шення площ, з яких відбувається видування ґрунту, підви-
щення та відтворення родючості дефльованих ґрунтів.

Комплекс повинен включати застосування ґрунтозахисних
технологій обробітку ґрунту, що передбачає перед усім міні-
мізацію відповідних технологічних операцій та розробку таких
конструкцій машинно-тракторних агрегатів, що здійснюють мі-
німальний тиск на ґрунт;
 науково-освітній, що спрямований на розроблення новітніх
методів охорони ґрунтів від ерозії та оцінювання ерозійної
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небезпеки і ефективності протиерозійних заходів,
створення сучасних технологій моніторингу ерозій-
них процесів та їх прогнозування, на підготовку спе-
ціалістів у галузі охорони ґрунтів від ерозії та на кон-
сультативну допомогу землекористувачам, які впро-
ваджують заходи з охорони ґрунтів від ерозії;
 пропагандистсько-виховний, що спрямований
на інформування населення щодо стану проблеми
ерозії в Україні, на формування ґрунтоохоронного
світогляду у населення, виховання турботливого
ставлення до агроладшафтів в цілому і до ґрунтів
зокрема.

4.3. БАЛАНС ГУМУСУ І ПОЖИВНИХ РЕ-
ЧОВИН В ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Протягом 20 років екстенсивного ведення сільсь-
когосподарського виробництва спостерігається масове пору-
шення агрохімічного закону повернення поживних речовин,
згідно з яким елементи живлення, відчужені з урожаями сіль-
ськогосподарських культур, мають бути повернені до ґрунту.
Одним з основних заходів контролю є визначення балансу
гумусу і поживних речовин у землеробстві. При цьому розра-
ховують і співставляють статті надходження елементів жив-
лення в ґрунт і виносу їх урожаєм та втрат з ґрунту. У розра-
хунках використовують складові цих статей, які забезпечені
експериментальними довідковими даними. Найчастіше до
статті надходжень включають органічні і мінеральні добрива,
меліоранти, пожнивно-кореневі залишки, насіння, біологічну
фіксацію азоту, надходження з атмосферними опадами.
Стаття втрат формується за рахунок виносу поживних речо-
вин урожаєм, ерозійних втрат, вимивання, звітрювання в ат-
мосферу.

4.3.1. БАЛАНС ГУМУСУ
Розрахунок балансу гумусу дозволяє здійснювати конт-

роль характеру змін умісту гумусу за існуючої структури посі-
вних площ та рівня застосування мінеральних і органічних
добрив. Бездефіцитний баланс гумусу складається в тому
випадку, якщо процеси розкладання органічної речовини і її
утворення в ґрунті урівноважені. Якщо розкладання гумусу
перевищує його накопичення, то відбувається втрата гумусу і
родючість ґрунтів знижується.

За розрахунками баланс гумусу в ґрунтах України протя-
гом останніх років був гостродефіцитним і коливався в межах
- 0,4-0,8 т/га (рис. 4.1). Основною причиною є надзвичайно
низькі обсяги внесення органічних добрив. У середньому про-
тягом 2000-2009 рр. вносили менше 1 т/га органічних добрив,
тоді як мінімальна норма для забезпечення бездефіцитного
балансу гумусу, залежно від ґрунтово-кліматичної зони, має
становити від 8 до 14 т/га.

Аналізуючи врожайність основних сільськогосподарських
культур у 2008-2009 роках можна зробити висновок, що ро-
дючість ґрунтів в Україні в належному стані. Але співставляю-
чи надходження і винос елементів живлення урожаєм прихо-
димо до висновку, що в своїй масі він сформувався за раху-
нок природної і ефективної родючості ґрунтів. Наприклад, згі-
дно з розрахунками, у 2008 році втрати гумусу становили 1,07
т/га, а дефіцит його балансу в середньому становив -0,44
т/га.

У розрізі регіонів найменший
дефіцит балансу гумусу у 2009 ро-
ці відмічено в Закарпатській (-
0,01), Дніпропетровській (-0,08),
Київській (-0,08) та Тернопільській
(-0,08 т/га) областях, а найбіль-
ший – Вінницькій (-0,87 т/га), Рів-
ненській (-0,84 т/га) і Запорізькій (-
0,81 т/га) областях (рис. 4.2).

Основні положення управління
гумусовим станом ґрунтів у сучас-
них умовах зводяться до такого.

Впровадження у виробництво
ґрунтоохоронних сівозмін з опти-
мальним співвідношенням культур,
а також розширення площ під ба-
гаторічними травами, особливо
бобовими, вирощування проміжних
культур і сидератів, заміна чистих

парів зайнятими.
Для відвернення сучасної негативної тенденції зменшення

вмісту гумусу у ґрунті треба мати на увазі, що культурам суці-
льного висіву притаманне найменше значення фактору міне-
ралізації органічних речовин. Насиченість сівозмін просапни-
ми культурами (цукрові буряки, кукурудза) з одночасним зме-
ншенням площ під бобовими, навпаки, посилює процеси мі-
нералізації гумусу. Отже, для забезпечення простого відтво-
рення родючості ґрунтів необхідно переглянути існуючі сіво-
зміни з метою зменшення питомої ваги просапних культур та
привести їх у відповідність до рекомендацій щодо оптималь-
ного співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмі-
нах різних ґрунтово-кліматичних зон України.

У зерно-паро-просапних сівозмінах потреба в органічних
добривах для досягнення бездефіцитного балансу гумусу
становить на чорноземах типових 10 т/га сівозмінної площі.

Скорочення на 10% площ просапних культур у сівозмінах і
заміна чорного пару на зайнятий, зменшує потребу в органіч-
них добривах для бездефіцитного балансу гумусу на 40% і на
60% за введення 20% площ зайнятих багаторічними травами.
Загортання побічної продукції рослинництва у ґрунт зменшує
додаткову потребу в органічних добривах у першому випадку
на 30-37%, а у другому – на 65-90%. У сівозмінах з багаторіч-
ними травами і загортанням усієї побічної продукції досяга-
ється розширене відтворення гумусу навіть за умов відсутно-
сті застосування органічних добрив.

До заходів, що дають можливість збільшити надходження
органічних речовин у ґрунт, крім застосування гною, належить
загортання післяжнивних рештків і, перш за все, соломи ози-
мої пшениці. За умов валового збору зерна на рівні 40 млн.т у
країні утворюється 40-45 млн.т соломи щорічно, з них до 40%
доцільно використовувати як органічні добрива. Враховуючи
площу лише озимих культур (близько 7 млн.га), загортання
пожнивних решток дозволяє зекономити понад 100 тис. т азо-
ту, 70 тис. т фосфору та 250 тис. т калію щорічно.

Науково обґрунтоване застосування соломи як органічно-
го добрива позитивно впливає на гумусовий стан ґрунтів. За
гумусовим еквівалентом 37 ц соломи відповідають 100 ц під-
стилкового гною, або 270 ц зеленого добрива. Підраховано,
що з 50 ц/га сухої речовини соломи у ґрунт надходить 5 ц/га
органічної речовини, з пожнивними рештками – 10 ц/га, з ко-
ренями за масою 25 ц/га – 4 ц/га.

Сидерацію необхідно
розглядати як багатофунк-
ціональний агротехнічний
захід землеробства, який
позитивно впливає на ґрунт,
продуктивність і якість куль-
тур. Сидерація повинна
включати набір високопро-
дуктивних сидеральних
культур для самостійних,
підсівних та повторних посі-
вів, систему їх насінництва,
технологію і технічні спосо-
би вирощування та ефекти-
вного використання як доб-
рива. Для ефективного за-
стосування побічної продук-
ції та сидератів як органіч-
них добрив слід удоскона-
лити виробничо-

Рис. 4.1 – Динаміка сальдо балансу гумусу в грунтах України у 2000-2009 рр.

Рис. 4.2 – Картограма балансу гумусу в грунтах України в 2009 році
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технологічне та методичне забезпечення цього заходу.
Зменшення мінералізації органічної речовини й збільшен-

ня питомої ваги процесів гуміфікації до 50% можна досягти у
разі глибокого приорювання органічних матеріалів до орного
шару. Мілкий обробіток ґрунту за типом дискування приско-
рює мінералізацію і використання продукції останньої польо-
вими культурами. Найдоцільнішим, з метою стабілізації гуму-
сного стану, є раціональне поєднання мінімального обробітку
з оранкою.

У ННЦ „ІГА імені О.Н. Соколовського” розроблено уза-
гальнені нормативи гуміфікації органічних матеріалів: для
гною, торфу – 30%, для рослинних решток зернобобових
культур, багаторічних трав і льону – 25%, кукурудзи і інших
силосних культур – 17%, післязбиральних решток картоплі,
цукрових буряків, овочів, проміжних сидеральних культур –
12%, соломи – 15%.

Нормативи розроблено для ґрунтів важкого грануломет-
ричного складу, за умов внесення органічних добрив у реко-
мендованих нормах, загортання їх в орний шар 0-30 см, без
додаткового внесення мінеральних добрив. Для середньосуг-
линкових ґрунтів нормативи зменшуються на 10%, легкосуг-
линкових – на 20%, супіщаних – на 50%, глинисто-піщаних –
на 85%. Збільшення норм внесення органічних добрив проти
рекомендованих у 1,5 рази зменшує коефіцієнт гуміфікації на
10%, у два рази – на 15%. Одно-
значний вплив на гуміфікацію ви-
являє глибина загортання гною –
чим глибше, тим більша кількість
власне гумусових речовин утворю-
ється з однієї і тієї ж кількості орга-
нічних добрив. За поверхневого
загортання (0-10 см) коефіцієнт
гуміфікації зменшується проти се-
реднього показника на 25%, у разі
загортання на глибину 15-20 см
дорівнює середньому показнику, у
разі загортання на глибину 25-30
см збільшується на 60%.

Гуміфікація органічних речовин
(гною і рослинних решток) зале-
жить від координації схеми внесення добрив. За сумісного ви-
користання гною і мінеральних добрив у рекомендованих до-
зах коефіцієнти гуміфікації збільшуються на 10%. Особливо
значний вплив виявляє внесення мінеральних добрив (особ-
ливо азотних) разом з післяжнивними рештками, коефіцієнт
гуміфікації у цьому випадку збільшується на 23-25%.

Тому всю побічну рослинну продукцію: солому зернових
культур, бадилля кукурудзи, соняшнику, ріпаку і т.д. необхідно
залишати в ґрунті для збереження і підвищення його родючо-
сті, а не вивозити з полів для використання як альтернативне
джерело енергії. Збереження родючості ґрунту для прийдеш-
ніх поколінь набагато вагоміше, ніж короткочасне забезпе-
чення «дешевими» енергетичними ресурсами. Солома деше-
ва тому, що за неї не платять її реальну вартість, як у євро-
пейських країнах.

4.3.2. БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
Результати розрахунків свідчать, що в період інтенсивної

хімізації (1976-1990 роки) баланс азоту перебував у рівнова-
жному стані, сальдо балансу фосфору було постійно додат-
нім (12-25 кг/га), калію - коливалось від від`ємних значень (-12
кг/га) до додатних (6 кг/га) (рис. 4.3).

У 1996-2008 роках формувалось від`ємне сальдо балансу
всіх елементів живлення. В особливому дефіциті були азот і
калій, винос яких сільськогосподарськими культурами найбі-
льший. Незважаючи на те, що в останні три роки з мінераль-
ними добривами в ґрунт надходило азоту в 3-5 разів більше,
ніж фосфору або калію, дефіцит його зменшився лише на
24%. Від`ємне сальдо балансу калію впродовж вже двадцяти
років зростає. Також не компенсується винос урожаями фос-
фору.

Для економічної оцінки втрат з ґрунту основних елементів
живлення було проведено розрахунок вартості обсягів безпо-
воротного виносу поживних речовин за середніми цінами на
мінеральні добрива відповідного року (табл. 4.1).

За цими розрахунками в останні три роки втрати основних
елементів живлення коливались в межах 1344-2379 тис. т.
Менший дефіцит поживних речовин спостерігався в 2007 ро-

ці, що було наслідком пониженого виносу їх врожаями. Кож-
ного року, як за фізичними, так і за вартісними показниками
найінтенсивніше ґрунти збіднювались на калій. Загальні втра-
ти трьох елементів живлення у високоврожайному 2008 році
оцінено в 12 млрд. 745 млн. грн., що в 3,4 рази перевищувало
показник 2007 року. Великі коливання вартості винесених по-
живних речовин зумовлені коливаннями обсягів виносу еле-
ментів живлення і цін на мінеральні добрива.
ТАБЛИЦЯ 4.1 – ОБСЯГИ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, БЕЗПОВОРОТНО
ВИНЕСЕНИХ УРОЖАЯМИ
З ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ЗА 2006-2008 РОКИ

Від`ємне сальдо балансу поживних речовин
в тому числіРік Одиниця

виміру всього
азоту фосфору калію

тис. т 1807 660 261 8862006
млн. грн. 6023 2199 1042 2782
тис. т 1344 336 195 8132007

млн. грн. 3702 1119 607 1976
тис. т 2379 743 409 12272008

млн. грн. 12745 4311 2780 5654
Припинення удобрення ґрунту фосфорними і калійними

добривами, формування урожаю за рахунок ґрунтових запа-
сів цих елементів є недалекоглядними діями, оскільки висна-
жений ґрунт у майбутньому потребуватиме значно більших
доз добрив, а тим часом ціни на них у світі різко зростають.
За 2003-2007 роки ціна карбаміду зросла в 2,5 рази, діамо-

нійфосфату – більш ніж удвічі,
хлористого калію – майже в 2
рази. Очікується, що в найбли-
жчі 5 років попит на добрива
збільшиться майже на 14%, а
на калійні і фосфорні, відповід-
но на 18 і 16%. Збільшення по-
питу на добрива неухильно
призведе до подальшого під-
вищення цін на них. Тому за-
провадження збалансованого
за трьома макроелементами
удобрення ґрунту є нагальним
завданням землеробства. Тим
більше, що альтернативи міне-

ральним добривам в найближчі роки не передбачається.
З огляду на це, особливе занепокоєння викликає щорічне

вилучення з кругообігу біофільних елементів значних обсягів
поживних речовин, які експортуються в складі продукції рос-
линництва за межі держави. У 2008-2009 маркетинговому ро-
ці сумарний експорт зернових врожаю 2008 року досяг майже
25 млн.т. В їх складі було вивезено 751 тис. т азоту, фосфору
і калію (табл. 4.2).
ТАБЛИЦЯ 4.2 – ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ ОСНОВНИХ ПОЖИВНИХ РЕ-
ЧОВИН В СКЛАДІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В 2008-2009 МАР-
КЕТИНГОВОМУ РОЦІ

Вміст поживних речовин в експортованій
продукції, тис. тоннКультура

Обсяг екс-
порту,
млн.тонн азоту фосфору калію разом

Вартість експо-
ртованих пожи-
вних речовин,
млн. грн.

Пшениця 12,7 254 93 55 402 2459
Ячмінь 6,3 132 54 35 221 1361

Кукурудза 5,5 74 24 13 111 674
Соя 0,2 12 2 3 17 103
Ріпак 2,6 91 47 26 164 1017

Соняшник
насіння 0,8 84 44 31 159 945
Разом х 647 264 163 1074 6559
Загальні обсяги експортованих елементів живлення скла-

ли 1 млн. 74 тис. т. Вони співрозмірні з обсягами внесення мі-
неральних добрив під урожай 2008 року, які досягли 1065 тис.
т поживних речовин, з них азоту – 736 тис. т, фосфору – 174,
калію – 155 тис. т. Порівняння структури вивезених і внесених
елементів живлення показує, що в особливому дефіциті є
фосфор. Лише в складі експорту його втрати перевищують
надходження на 33%. З огляду на те, що запаси фосфорних
руд в Україні вкрай обмежені, як і в світі загалом, слід термі-
ново вживати заходи щодо поповнення ґрунтових запасів фо-
сфору і бережливого їх використання.

Сумарна вартість експортованих поживних речовин, ви-
значена за нинішніми цінами відповідних видів мінеральних
добрив, становить 6 млрд. 559 млн. гривень.

Отже, щороку за межі держави вивозяться великі обсяги
поживних речовин, які в 2008-2009 маркетинговому році дося-
гли 45% від загального їх дефіциту в землеробстві України.

Рис. 4.3 – Динаміка сальдо балансу поживних речовин в земле-
робстві України за 1971-2008 рр.
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Для компенсації цих втрат доцільно запровадити спеціальний
збір на відтворення родючості ґрунтів, який би був додатко-
вим джерелом коштів для здешевлення мінеральних добрив,
інших заходів з охорони родючості ґрунтів.

Дефіцитний баланс поживних речовин в землеробстві,
прямий вивіз їх у складі експортованої продукції рослинницт-
ва за межі країни свідчать про глобальний характер перероз-
поділу елементів живлення. Значна частина їх практично без-
поворотно вибуває з малого кругообігу біофільних елементів
в агроекосистемах України.

4.4. ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
Застосування органічних і мінеральних добрив, засобів

хімічної меліорації залишаються основними факторами збе-
реження родючості ґрунтів та стабілізації аграрного виробни-
цтва. Світовий досвід переконує, що екстенсивне ведення
землеробства без застосування добрив неминуче веде до по-
ступового виснаження родючості ґрунтів та зниження урожай-
ності вирощуваних культур. Юстус Лібіх, аналізуючи багатові-
кову історію розвитку світового землеробства (1840 р.) зробив
важливе застереження для наступних поколінь: «Причина ви-
никнення і занепаду націй полягає в одному і тому самому.
Розкрадання родючості ґрунту зумовлює їхню загибель, під-
тримання цієї родючості – їх життя, багатство і могутність».
Недопустимість такого екстенсивного шляху є головним на-
прямом у розвитку землеробства розвинених країн світу, од-
нак в Україні протягом останніх 20 років продовжують ігнору-
вати ці застереження, тому врожаї сільськогосподарських
культур формуються переважно за рахунок вичерпування
природної (ефективної) родючості ґрунтів, землеробство ве-
деться в умовах недостатнього внесення добрив, жорсткого
дефіциту поживних речовин у ґрунті, гострої деградації родю-
чості ґрунтів.

4.4.1. ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА
Однією з найбільш істотних діагностичних ознак деграда-

ції ґрунту є зменшення в ньому органічної речовини і її основ-
ної складової – гумусу (основного показника родючості).
Першочергова залежність продуктивного потенціалу від уміс-
ту гумусу в ґрунті визначає необхідність застосування таких
агротехнічних заходів, спрямованих на відтворення його вміс-
ту:
 збільшення надходження до ґрунту органічних речовин;
 поліпшення умов гуміфікації рослинних решток і гною;
 зменшення втрат гумусу внаслідок його мінералізації та
ерозії ґрунтів.

Роль гною в землеробстві загальновідома, і його роль як
основного елемента правильної системи удобрення не зни-
жувалась і тоді, коли вносились порівняно великі дози міне-
ральних добрив. Завдяки їм традиційно задовольнялось від
30% до 50% потреби рослин у живленні. Прикладом цього є
розвинені країни Європи - Німеччина, Велика Британія, Гол-
ландія, які поряд із внесенням значної кількості мінеральних
добрив (350-800 кг/га д.р.) вносять на гектар орної землі і ви-
сокі норми органічних добрив 26-75 тонн, одержуючи при
цьому стабільно 55-60 ц/га зернових культур.

До органічних добрив відносяться підстилковий гній, гноїв-
ка, торф, курячий послід, компости, зелене добриво (сидера-
ти), післяжнивні рештки, фекалії, господарські відходи і т. д.
Усі види органічних добрив мають у своєму складі: органічну
речовину (вуглець), азот, фосфор, калій, кальцій, магній та
ряд мікроелементів. До 90 років минулого століття найпоши-
ренішим видом органічних добрив був гній, адже в Україні
швидкими темпами розвивалось тваринництво. Якщо під
урожай 1985 р. в Україні було внесено 252893,1 тис. тонн ор-
ганічних добрив, то під урожай 2009 р. лише 10432,8 тис.
тонн, або в 24 рази менше. У таких областях як Херсонська,
Луганська, Кіровоградська, Запорізька та Одеська об'єми ви-
робництва і внесення гною скоротилось у 240-100 разів (табл.
4.3).

Однак, внесення органічних добрив на гектар ріллі внаслі-
док зменшення площ орних земель у сільськогосподарських
підприємств, що звітується скоротилось за цей період у 16
разів. У цілому по Україні під урожай 2009 року було внесено
0,6 т/га гною, а в таких областях, як Волинська, Полтавська,
Черкаська, Чернігівська, Київська, та Рівненська по 2,7-1,1
т/га (табл. 4.4). Однак, на фоні загального дефіциту гною в

кожній області є окремі господарства які вносять більше 7 т/га
гною.
ТАБЛИЦЯ 4.3. – ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ
№ Область Внесено добрив по роках, тис. тонн
пп. 1985 1995 2005 2008 2009
1 АР Крим 7663,0 1860,0 211,9 600,8 606,2
2 Вінницька 14044,0 4239,7 771,5 583,8 604,5
3 Волинська 9415,0 4251,5 606,0 515,6 490,3
4 Дніпропетровська 14420,0 3726,0 274,8 214,7 247,6
5 Донецька 11335,7 2152,7 495,9 482,8 320,1
6 Житомирська 3814,1 7483,4 926,0 495,4 458,9
7 Закарпатська 2072,0 940,0 620,0 11,6 8,6
8 Запорізька 11012,0 3700,0 224,0 155,9 70,1
9 Івано-Франківська 4852,4 1408,1 128,5 117,6 106,2

10 Київська 15815,0 8415,5 1221,1 917,2 923,4
11 Кіровоградська 10381,1 2824,7 188,3 86,1 71,6
12 Луганська 11443,6 393,6 210,0 72,3 61,1
13 Львівська 9800,0 323,2 204,8 110,4 147,1
14 Миколаївська 8527,0 948,2 117,0 91,9 114,5
15 Одеська 10453,6 1017,0 240,9 124,4 104,9
16 Полтавська 14345,8 2853,8 1518,7 1495,7 1837,8
17 Рівненська 8071,2 2751,9 424,7 344,3 285,4
18 Сумська 10674,0 9176,0 905,0 716,6 669,4
19 Тернопільська 10629,0 4838,2 281,7 250,3 233,6
20 Харківська 9490,0 8400,0 942,0 479,1 595,7
21 Херсонська 10053,1 1368,3 61,6 11,0 43,7
22 Хмельницька 12800,0 8600,0 1100,0 553,5 541,5
23 Черкаська 12920,7 5818,4 1000,9 1065,5 964,5
24 Чернівецька 3678,8 1918,6 128,8 89,6 42,4
25 Чернігівська 15182,0 5687,0 1048,0 879,7 833,7

Україна 252893,1 95095,8 13852,1 10465,8 10432,8

ТАБЛИЦЯ 4.4. – ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ГЕКТАР
ОРНОЇ ЗЕМЛІ, ТОНН
№ Область Внесено добрив по роках, т/га
пп. 1985 1995 2005 2008 2009
1 АР Крим 7,9 3,0 0,4 1,0 1,0
2 Вінницька 8,5 7,5 1,9 0,5 0,5
3 Волинська 15,2 7,9 2,7 2,6 2,7
4 Дніпропетровська 8,0 2,3 0,2 0,2 0,2
5 Донецька 8,6 3,2 0,5 0,5 0,4
6 Житомирська 3,2 7,3 1,6 1,0 0,9
7 Закарпатська 12,9 4,9 3,2 0,5 0,3
8 Запорізька 6,7 2,3 0,2 0,1 0,1
9 Івано-Франківська 14,1 6,1 1,7 1,2 1,1

10 Київська 12,0 8,7 1,5 1,1 1,1
11 Кіровоградська 6,5 2,0 0,2 0,1 0,1
12 Луганська 8,9 0,5 0,3 0,1 0,1
13 Львівська 12,9 8,0 1,0 0,5 0,7
14 Миколаївська 5,6 0,8 0,1 0,1 0,1
15 Одеська 5,7 0,7 0,2 0,1 0,1
16 Полтавська 8,7 4,7 1,3 1,2 1,4
17 Рівненська 13,0 5,3 1,6 1,3 1,1
18 Сумська 8,3 7,4 1,3 0,9 0,9
19 Тернопільська 12,1 6,8 0,7 0,5 0,5
20 Харківська 7,3 6,0 0,8 0,4 0,5
21 Херсонська 5,7 0,8 0,03 0,03 0,1
22 Хмельницька 10,1 8,0 1,6 0,8 0,8
23 Черкаська 10,9 5,3 1,1 1,1 1,1
24 Чернівецька 11,8 5,7 1,1 0,9 0,4
25 Чернігівська 10,5 4,4 1,5 1,1 1,1

Україна 9,4 4,2 0,8 0,6 0,6

Велике значення має і раціональне використання наявних
у господарстві органічних добрив. Найефективніша норма
внесення гною під просапні культури 30-40 т/га, під озимі 20-
30 т/га. Збільшення рекомендованих норм супроводжується
значним зменшенням (у 1,5-2 рази) окупності витрат і рента-
бельності, погіршенням якості продукції культур що вирощу-
ються, а також спричинює негативні екологічні наслідки,
пов’язані з забрудненням середовища і погіршенням меліора-
тивної дії органічних добрив. Зменшення мінералізації органі-
чної речовини й збільшення питомої ваги процесів гуміфікації
до 50% досягають заорюванням органічних добрив в орний
шар.

У сучасних умовах унаслідок різкого скорочення поголів’я
тварин виробництво гною скоротилося, тому він утратив свою
роль як органічного добрива. На перший план виходять піс-
ляжнивні рештки кукурудзи, ріпаку, соняшника, сої, гороху і,
особливо, солома зернових культур. Хімічний склад соломи
значно змінюється залежно від властивостей ґрунту і погод-
них умов. У середньому 1 тонна соломи містить 5 кг азоту, 2,5
кг фосфорного ангідриду, 8 кг окису калію і 350-400 кг органі-
чного вуглецю, 25 г – бору, 15 г – міді, 150 г – марганцю, 2 г –
молібдену, 200 г – цинку і 0,5 г – кобальту. Солома містить
близько 15% води і приблизно 80% органічної речовини, яка є
енергетичним матеріалом для мікроорганізмів ґрунту, а про-
дукти їх деструкції – будівельним матеріалом для лабільного
(«поживного») гумусу. За даними вчених, якість зерна озимої
пшениці безпосередньо пов’язана з умістом лабільного гумусу
в ґрунті, чого можна досягти лише поповненням ґрунту орга-
нічною речовиною.
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Тому солому зернових культур необхідно максимально
залишити на полі, забравши тільки незначну її частину на під-
стилку для тварин. На поля, де залишаються післяжнивні ре-
штки, необхідно вносити азотні добрива, для того щоб мікро-
організми швидше розкладали їх та не використовували азот
з ґрунту.

Категорично забороняється масове спалювання соломи
зернових культур і органічної маси інших культур, це завдає
величезної шкоди родючому шару ґрунтів – згорає у 5 санти-
метровому шарі значна кількість гумусу, гинуть корисні мікро-
організми, з одного гектара безпосередньо втрачається бли-
зько 1,5 т органічної речовини та 10-15 кг азоту. Окрім того,
спалювання соломи погіршує фізико-хімічні властивості ґрун-
ту, знижує інтенсивність процесів амоніфікації і нітрифікації,
що обумовлює погіршення азотного живлення сільськогоспо-
дарських культур.

В Україні щорічно можна використовувати як органічні до-
брива не менше 40-45 млн.тонн побічної продукції рослинни-
цтва, що еквівалентно внесенню 120-140 млн.тонн гною. Для
азотної компенсації необхідно внести додатково близько 1
млн.тонн поживних речовин азотних добрив, проте під урожай
2008 року по Україні їх було внесено всього лише 0,736
млн.тонн.

Важливим джерелом поповнення запасів органічної речо-
вини (гумусу), азоту та інших макро- і мікроелементів ґрунту є
вирощування сидеральних культур (люпину, перко, пелюшки,
гороху, вики, еспарцету, гірчиці, суріпки, редьки олійної, ріпа-
ку та ін.). До переваги сидеральних культур слід також віднес-
ти їхню здатність очищати поля від бур’янів та зменшувати кі-
лькість патогенних мікроорганізмів. Сидерати можна висівати
у парових полях, в ущільнених посівах та як пожнивні (поукіс-
ні) культури. Пожнивні сидерати з успіхом можна запровадити
щорічно в зоні Полісся та північного Лісостепу, а в роки зі
сприятливими умовами зволоження і на решті площ ранніх
зернових культур лісостепової зони та в умовах зрошення.
Посіяні наприкінці липня - в першій декаді серпня, вони швид-
ко нарощують зелену масу і вже через 40-60 днів вегетації
забезпечують урожай 200-350 ц/га. Сидеральні пари можна
використовувати в зоні південного лісостепу та степу.

Важливу роль у збереженні запасів гумусу в ґрунті віді-
грають правильна сівозміна зі значним відсотком багаторіч-
них трав у структурі посівних площ, а також дотримання захи-
сних технологій обробітку ґрунту (мінімальний обробіток ґрун-
ту, щілювання, тощо).

Для стабілізації гумусного стану ґрунтів вкрай потрібне
проведення в необхідних обсягах вапнування кислих ґрунтів
та гіпсування солонцюватих, що забезпечить закріплення гу-
мусу на поверхні мінеральної частини ґрунту.

4.4.2. МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
Мінеральні добрива – один з найдієвіших ресурсних засо-

бів підвищення продуктивності сільськогосподарського виро-
бництва та збереження родючості ґрунтів. Світовий досвід за-
стосування мінеральних добрив переконливо свідчить про їх
40-50% пайову участь у формуванні врожаю. Врожайність зе-
рнових культур та рівень застосування мінеральних добрив у
80-х роках і нинішній рівень цих показників – ще один переко-
нливий доказ високої ефективності мінеральних добрив.

У 2009 році внесено 886,8 тис. тонн діючої речовини міне-
ральних добрив (табл. 4.5), що на 177,9 тис. тонн менше, ніж
у 2008 році й забезпечує потребу в мінеральних добривах
лише на 20-25% від потреби.

Нинішній рівень застосування добрив не забезпечує по-
треб сільськогосподарських культур. Під урожай 2008 року
було внесено 57 кг/га елементів живлення, а затрати на фор-
мування урожаю склали 210 кг/га, в т. ч. азоту – 85, фосфору
– 33 і калію – 92 кг/га. Урожай сільськогосподарських культур
уже майже 20 років, формується за рахунок природної родю-
чості, що призводить до виснаження ґрунтів. Зокрема, для
формування однієї тонни зерна озимої пшениці (з урахуван-
ням соломи) потрібно 26,7 кг азоту, 9,5 кг фосфору, 21,1 кг
калію, а також певна кількість інших макро- та мікроелементів.
Для нинішнього рівня врожайності сільськогосподарських
культур винос елементів живлення рослинами пшениці ста-
новив 193 кг/га (NPK), кукурудзи на зерно 284, соняшника 264,
ріпаку 318 кг/га.

Щороку ставиться завдання збільшення виробництва зер-
на та іншої сільськогосподарської продукції, а внесенню доб-

рив приділяється недостатня увага.У 2009 році мінеральних
добрив в Україні було внесено лише 48 кг/га діючої речовини
(табл. 4.6), що на 9-22% менше попереднього року для біль-
шості областей, а урожай сільськогосподарських культур було
отримано високий, тому деградаційні процеси у ґрунтах про-
гресують.
ТАБЛИЦЯ 4.5. – ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
№ Внесено добрив по роках, тонн поживних речовин
пп.

Область
1985 1995 2005 2008 2009

1 АР Крим 108600 14900 14600 25740 26560
2 Вінницька 86100 45300 37800 86490 76060
3 Волинська 136400 31200 13900 15280 11520
4 Дніпропетровська 249900 53600 39000 61460 49640
5 Донецька 134300 20800 34400 38630 26050
6 Житомирська 176100 51300 16600 26720 26780
7 Закарпатська 43500 16300 14600 1840 1530
8 Запорізька 164300 26900 21400 39340 32860
9 Івано-Франківська 85300 8600 3100 8070 8160

10 Київська 249000 145100 42400 59690 46070
11 Кіровоградська 175100 12000 23100 43590 41520
12 Луганська 115500 13300 18320 28760 26700
13 Львівська 153500 34300 13200 25570 22500
14 Миколаївська 144800 71600 16900 27820 29990
15 Одеська 194600 17400 33700 47420 44440
16 Полтавська 222200 34510 35100 95890 67950
17 Рівненська 131500 20800 18700 29710 22450
18 Сумська 185000 162000 16200 52520 43670
19 Тернопільська 152850 39460 25890 53600 36870
20 Харківська 146000 70000 23100 70490 58610
21 Херсонська 177500 20200 14100 28220 26170
22 Хмельницька 183800 55600 24600 57680 53000
23 Черкаська 193004 30636 39993 74680 58140
24 Чернівецька 70800 11400 3400 5210 6230
25 Чернігівська 219000 31600 27800 60300 43290

Україна 3898654 1038756 571903 1064720 886760

ТАБЛИЦЯ 4.6. - ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ГЕКТАР
ОРНОЇ ЗЕМЛІ
№ Область Внесено добрив по роках, кг поживних речовин на га
пп. 1985 1995 2005 2008 2009
1 АР Крим 112,0 24,0 25,7 43,0 43,0
2 Вінницька 159,0 43,0 41,8 76,0 67,0
3 Волинська 220,0 58,0 63,0 78,0 63,0
4 Дніпропетровська 138,7 14,0 31,0 47,0 38,0
5 Донецька 118,0 16,0 38,0 42,0 29,0
6 Житомирська 148,0 51,0 30,0 55,0 54,0
7 Закарпатська 271,0 85,0 76,7 78,0 59,0
8 Запорізька 99,0 17,0 20,0 34,0 29,0
9 Івано-Франківська 249,0 37,0 40,0 85,0 82,0

10 Київська 189,0 150,0 51,0 73,0 57,0
11 Кіровоградська 109,6 8,6 22,0 37,0 36,0
12 Луганська 90,0 18,6 25,6 37,0 34,0
13 Львівська 202,0 85,0 64,0 122,0 104,0
14 Миколаївська 96,5 47,5 18,0 28,0 31,0
15 Одеська 106,0 11,0 27,2 36,0 35,0
16 Полтавська 135,0 22,6 30,2 75,0 53,0
17 Рівненська 212,0 40,0 69,0 116,0 89,0
18 Сумська 144,0 131,0 23,0 66,0 56,0
19 Тернопільська 174,0 55,0 66,0 111,0 77,0
20 Харківська 112,0 40,0 20,8 58,0 49,0
21 Херсонська 100,0 11,0 8,0 36,0 33,0
22 Хмельницька 145,0 51,0 37,0 81,0 76,0
23 Черкаська 162,0 28,0 45,0 81,0 64,0
24 Чернівецька 198,0 34,0 30,0 51,0 55,0
25 Чернігівська 151,0 25,0 39,0 76,0 56,0

Україна 153,6 36,7 35,0 57,0 48,0

У той же час, використання мінеральних добрив у розви-
нених країнах постійно збільшується, урожай сільськогоспо-
дарських культур у цих країнах формується за рахунок пожи-
вних речовин, внесених з мінеральними та органічними доб-
ривами (табл. 4.7).
ТАБЛИЦЯ 4.7. – ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ГЕКТАР
РІЛЛІ (У РОЗРАХУНКУ НА 100% ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН) (ДАНІ ФАО
2000 РІК, ПО УКРАЇНІ 2009 РІК, ПО БІЛОРУСІ 2008 РІК - ПІД ЗЕР-
НОВІ КУЛЬТУРИ)

Країна Кількість добрив, кг Країна Кількість добрив, кг
Україна 48 Єгипет 416
Малайзія 836 Бельгія 367
Коста-Ріка 768 Ізраїль 356
Ірландія 651 Великобританія 346
Нідерланди 520 В’єтнам 336
Корея 513 Японія 319
Словенія 460 Колумбія 286
Нова Зеландія 430 Білорусь 280

Використання обмежених кількостей добрив вимагає най-
більш раціональної технології їх застосування, насамперед,
локального внесення добрив на підставі даних агрохімічного
паспорту земельної ділянки, що забезпечує високу окупність
їх врожаями, а відтак, і значний економічний ефект.

4.4.3. МІКРОДОБРИВА
Невід’ємною складовою заходів збереження родючості

ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських
культур є використання мікродобрив. Доведено, що для нор-
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мального розвитку рослинного організму крім макроелементів
потрібні мікроелементи, роль яких у живленні рослин багато-
гранна. Зокрема, мідь, молібден, марганець, кобальт, цинк,
бор та інші підвищують активність багатьох ферментних сис-
тем в рослинному організмі і покращують використання рос-
линами поживних речовин з ґрунту та добрив. Тому мікро-
елементи не можна замінити іншими речовинами, а їх неста-
ча обов’язково повинна бути поповнена.

Мікроелементи здатні прискорювати розвиток рослин і до-
зрівання насіння. Вони підвищують стійкість рослин до не-
сприятливих умов зовнішнього середовища (нестача вологи в
ґрунті, підвищення чи зниження температури). Крім того, вони
захищають від бактеріальних та грибкових хвороб (бактеріоз
льону, гниль сердечка буряків, сіра плямистість злаків та ін-
ші), але, на відміну від дії отрутохімікатів, проходить це за ра-
хунок підвищення імунітету рослин.

Головна роль мікроелементів у підвищенні якості і кількос-
ті врожаю полягає в такому:

1. За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини
мають можливість синтезувати повний спектр ферментів, які
дозволяють їм більш інтенсивно використовувати енергію,
воду та елементи живлення (N, Р, К), а, відповідно, дати
більш високий врожай.

2. Мікроелементи та ферменти на їх основі підсилюють від-
новлювальну активність тканин і перешкоджають захворю-
ванню рослин.

3. Мікроелементи є одними з тих не багатьох речовин, які
підвищують імунітет рослин. За їх нестачі створюється так
званий стан фізіологічної депресії і проявляється схильність
рослин до паразитичних хвороб.

Науковими дослідженнями, проведеними останніми рока-
ми, встановлено, що для рослин мікроелементи найбільш
ефективні у формі комплексонатів (хелатів) металів. Уперше
в Україні виробництво мікродобрив на хелатній основі органі-
зовано в Науково-дослідному центрі “Реаком” (м. Дніпропет-
ровськ). Асортимент мікродобрив (“Реаком”) - це більше 15
комбінацій, залежно від потреб різних культур і ґрунтів. Мік-
родобрива “Реаком” використовують для обробки насіння та
позакореневого підживлення рослин. До сучасних видів мік-
родобрив належать також Кристалон, Тенсо Коктейль, Нітра-
бор та інші. Під час застосування мікроелементів слід врахо-
вувати їх уміст в ґрунтах, в органічних та мінеральних добри-
вах та винесення з урожаєм. Значно зростає ефективність мі-
кроелементів за вирощування високопродуктивних сортів і гі-
бридів на високих фонах мінерального живлення та на зро-
шенні.

Для ефективного використання елементів живлення важ-
ливо забезпечити їх оптимальне співвідношення у поживних
сумішах та вносити у періоди найбільшої потреби рослин.
Саме тому нині найбільше уваги приділяється створенню
комплексних спеціалізованих для кожної культури (останнім
часом і для сорту та гібриду) добрив для позакореневого під-
живлення макро- та мікроелементами, що дає змогу значно
підвищити коефіцієнти засвоєння поживних речовин та знизи-
ти надходження токсичних речовин у навколишнє середови-
ще. Слід підкреслити велику роль збалансованого живлення
рослин макро- і мікроелементами у забезпеченні людини і
тварин повним набором необхідних їм для здорового життя і
продуктивності тварин елементів живлення.

4.4.4. ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ТА ІНШІ ВИДИ ДО-
БРИВ

Унаслідок катастрофічного зменшення обсягів виробницт-
ва і внесення органічних добрив, зокрема гною, проводяться
пошуки нових джерел органічних речовин, розробка новітніх
агротехнологій виробництва органо-мінеральних добрив із
залученням місцевих сировинних ресурсів. Після прийняття
закону України „Про відходи” відкрилася можливість міжгалу-
зевого системного підходу до вирішення питань поводження з
відходами, які мають ресурсну цінність. В останні роки асор-
тимент добрив розширився за рахунок верми- і біокомпостів,
органо- і біомінеральних добрив, які виробляють з різної ор-
ганічної сировини на основі методів біоконверсії. У зв’язку з
цим набувають значення питання, пов’язані з оцінюванням
якості відходів органічного походження, органічних та мінера-
льних добрив, удосконаленням нормативно-методичної бази,
з урахуванням підходів, що використовуються у міжнародній
практиці.

Органо-мінеральні добрива (ОМД) одержують на основі
відходів тваринництва і птахівництва, торфу, лігніну тощо, а
також стандартних простих та складних мінеральних добрив.

Органо-мінеральні добрива є за своєю структурою ком-
плексними, дозволяють за один прохід технологічного агрега-
ту забезпечити сільськогосподарські культури основними
елементами живлення. Іншою перевагою нових добрив є те,
що їх можна готувати із заданими властивостями з урахуван-
ням біологічних особливостей культур і властивостей ґрунту.
Все це визначає широкий спектр їх використання в сільсько-
господарському виробництві, і також в індивідуальному сек-
торі. Використання нових видів і форм органічних та органо-
мінеральних добрив забезпечує:
 зниження потреби у традиційних видах добрив у 2,0-2,5
рази за рахунок зменшення доз їх внесення;
 зниження експлуатаційних витрат на внесення органічних
добрив у 2-3 рази;
 підвищення урожайності сільськогосподарських культур на

20-50%.
4.4.5. ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБ-

РИВ
Поряд з органічними і мінеральними добривами для під-

вищення продуктивності сільськогосподарських культур та
збереження родючості ґрунтів доцільно застосувати бактеріа-
льні препарати (ризобофіт, ризогумін, діазофіт, діазобакте-
рин, азотобактерин, ризобразин, поліміксобактерин, альбоба-
ктерин, агробактерин, фосфоентерин та ін.), що містять кори-
сні мікроорганізми. Вони є екологічно чистими добривами
комплексної дії, оскільки мікроорганізми, на основі яких вони
створені, не тільки фіксують азот атмосфери або засвоюють
ферментативним шляхом органічні форми фосфатів ґрунту, і
певною мірою покращують фосфорне живлення інокульова-
них рослин, а й продукують амінокислоти, антибіотики, що
стримують розвиток фітопатогенів. Економічну доцільність
використання мікробних препаратів підтверджено практикою
сільськогосподарського виробництва багатьох країн. Саме іг-
норування мікробіологічних аспектів біологічної трансформа-
ції біогенних елементів в агроценозах, є однією з основних
причин низького рівня засвоєння їх культурними рослинами.
Найбільш ефективним є застосування бактеріальних добрив
на окультурених ґрунтах, багатих на органічну речовину з
нейтральною реакцією ґрунтового розчину.

Сьогодні створено ряд мікробних препаратів на основі
азотфіксувальних бактерій для різних видів сільськогосподар-
ських культур. Зокрема, ризобофіт (ризоторфін) – для пе-
редпосівної інокуляції бобових культур; діазофіт – для пе-
редпосівної бактеризації озимої і ярої пшениці та рису; діазо-
бактерин – для збільшення урожайності озимого жита, греч-
ки, злакових трав; азотобактерин та агрофіл – для бактери-
зації овочевих культур. Таким чином, застосування біологіч-
них препаратів є обов’язковою умовою здобування високих
урожаїв сільськогосподарських культур та екологічно чистої
продукції.

Під час використання мікробних препаратів слід врахову-
вати фактори, які послаблюють симбіотичну фіксацію атмос-
ферного азоту бобовими культурами. До них належать: під-
вищена кислотність ґрунтового розчину; надмірне азотне жи-
влення; інтенсивно удобрені попередники; ґрунти з незадові-
льною аерацією; надлишкова вологість ґрунту (тривале зато-
плення); сухий ґрунт з вологістю на початку вегетації менше
50-60% від польової вологоємності; дефіцит мікроелементів
Mo, B, Mn, Fe, Co; недостатня кількість або відсутність у ґрун-
ті специфічних для культури бульбочкових бактерій.

Успішно ведуть роботу із створення вітчизняних мікробних
препаратів наукові установи НААН України (Інститут сільсько-
господарської мікробіології та його Південна дослідна станція,
Інститут землеробства, Інститут агроекології) та НАН України
(Інститут фізіології рослин і генетики, Інститут мікробіології та
вірусології).

4.5. МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
4.5.1. ХІМІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ
Хімічна меліорація (вапнування кислих та гіпсування со-

лонцевих ґрунтів) є однією з основних складових загальної
системи управління родючістю і розглядається як першочер-
говий агрозахід із докорінного покращення фізико-хімічних та
агрофізичних властивостей ґрунтів.
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Один з видів хімічної меліорації – вапнування – забезпе-
чує:
 поповнення ґрунту кальцієм, як меліорантом, так і добри-
вом, і нейтралізацію ґрунтової кислотності;
 створення більш комфортного екологічного середовища
для росту і розвитку озимої пшениці, кукурудзи, ячменю, цук-
рових буряків, ріпаку, конюшини, люцерни, які на сильно- та
середньокислих ґрунтах знижують урожай на 19-39%;
 активізацію мікробіологічної діяльності, збільшуючи в
складі ґрунтової біоти частку бактерій і зменшуючи частку
грибів, що сприяє зниженню захворюваності рослин, поси-
ленню азотфіксації ґрунтів як бульбочковими бактеріями, так і
асоціативними та вільно існуючими азотобактерами;
 підвищення ефективності мінеральних добрив на 20-40%;
 покращення якості вирощеної продукції завдяки посиленню
детоксикації ґрунтів, забруднених важкими металами, залиш-
ками пестицидів і радіонуклідами;
 коагуляцію колоїдів, поліпшення водно-фізичних властиво-
стей, суттєве збільшення вмісту рухомих форм фосфору і ніт-
ратного азоту, зменшення залежності урожайності від погоди і
т.д.

Значний і багатосторонній вплив вапнування на родючість
ґрунту зумовлює його високу ефективність. Одноразове вне-
сення вапна завдяки його пролонгованій дії протягом 5-6 років
забезпечує сумарні прирости урожаю залежно від ступеня ки-
слотності в обсягах 4-17 ц зернових одиниць з гектара. Неза-
лежно від досить високої вартості цього заходу, рентабель-
ність його проведення сягає 47-133% (табл. 4.8).

Незважаючи на значну екологічну і економічну ефектив-
ність вапнування, його обсяги з 1990 до 2008 року скороти-
лись у 26 разів (табл. 4.9).

Останніми роками в Україні вапнується лише 1-2% кислих
ґрунтів. Такий незначний обсяг меліорації не впливає на за-
гальну ситуацію щодо вирішення проблеми підвищення ро-
дючості кислих ґрунтів і вирощування екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції. Згідно з проектом Загально-
державної програми використання та охорони земель щорічні
обсяги вапнування кислих ґрунтів в Україні мають становити
530-910 тис. га.
ТАБЛИЦЯ 4.8 – ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАПНУВАННЯ КИ-
СЛИХ ҐРУНТІВ

Розподіл ґрунтів за
ступенем кислот-

ності

Площа
орних
земель,
тис. га

Середньо-
річний
приріст
урожаю,
ц/га зерно-
вих оди-
ниць

Сумарний
приріст уро-
жаю за пері-
од дії меліо-
ранту, ц/га
зернових
одиниць

Додатко-
ва про-
дукція,
тис. т зе-
рнових
одиниць

Вар-
тість
вапну-
вання,
млн. грн

Вар-
тість
додат-
кової
продук-
ції,

млн.грн.

Рента-
бель-
ність
вапну-
вання,

%

Сильнокислі 287 3,4 17,0 488 230 537 133
Середньокислі 861 2,6 13,0 1119 560 1231 120
Слабокислі 2560 0,8 4,0 1024 768 1126 47
Всього кислих
ґрунтів 3708 1,4 7,1 2631 1558 2894 86

Примітка. Вартість вапнування 1 га сильнокислих ґрунтів стано-
вить 800 грн/га, середньокислих – 650, слабокислих – 300 грн/га
ТАБЛИЦЯ 4.9 – ОБСЯГИ ВНЕСЕННЯ ВАПНЯКОВИХ МЕЛІОРАНТІВ
НА КИСЛИХ ҐРУНТАХ ПРОТЯГОМ 1990-2008 РОКІВ (ЗА ДАНИМИ
«ЦЕНТРДЕРЖРОДЮЧІСТЬ»)

Показник 1990 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008
Площа провапнованих
земель, тис. га 1564,0 23,9 32,6 23,6 41,7 43,9 49,0 59,7

Внесення кальцієвмісних
речовин, тис. т 7993,0 170,0 221,7 152,3 243,1 283,4 300,3 334,1

Середня доза, т/га 5,1 7,1 6,8 6,4 5,8 6,4 6,1 5,6

Відродження хімічної меліорації доцільно здійснювати з
урахуванням таких рекомендацій:
 хімічна меліорація має бути невід`ємною частиною єдиної
системи управління родючістю кислих ґрунтів, обов`язковою
складовою комплексу агротехнологічних процесів, таких, як
система сівозмін, обробіток ґрунту, внесення добрив, захист
рослин, структурні меліорації тощо;
 відродження хімічної меліорації кислих ґрунтів повинно пе-
редбачати розроблення та упровадження в практику сучасно-
го керованого землеробства новітніх ресурсозбережувальних
(матеріальних, енергетичних, трудових) та екологічно безпеч-
них технологій;
 підвищення ефективності робіт хімічної меліорації ґрунтів
передбачає використання якісної нормативно-методичної та
інформаційно-картографічної бази, яка є основою для розро-
блення регіональними центрами «Облдержродючість» відпо-
відної проектно-кошторисної документації та здійснення ав-
торського нагляду за якістю робіт;

 проведення еколого-токсикологічної експертизи меліоран-
тів, розробка нормативних документів, технічних умов на різні
їх види з метою забезпечення високого вмісту в них кальцію,
регламентованої тонини помелу, відсутності хімічних забруд-
нювачів;
 за необхідності та можливості традиційна хімічна меліора-
ція має удосконалюватись запровадженням підтримувальної
та локальної меліорації і поєднуватись з альтернативними
заходами, як-то фітобіологічна меліорація, адаптоване зем-
леробство та ін.

На початковому етапі відродження хімічної меліорації ґру-
нтів необхідно розробити Державну програму з хімічної мелі-
орації кислих ґрунтів на основі розробленої в ННЦ «ІГА імені
О.Н.Соколовського» «Сучасної концепції хімічної меліорації
кислих і солонцевих ґрунтів» (2008 р.).

Впровадження новітніх технологій у виробництво дасть
поштовх для розвитку суміжних галузей, таких, як розробка і
виробництво спеціалізованої сільгосптехніки, високоефектив-
них кальцієвмісних органо-мінеральних добрив, селекція і
впровадження у виробництво нових, адаптованих до кислого
середовища, сортів сільськогосподарських культур, збіль-
шення обсягів промислового видобутку місцевих вапнякових
матеріалів тощо.

Згідно з Державним земельним кадастром України солон-
ці та солонцюваті ґрунти у структурі ґрунтового покриву за-
ймають загальну площу 2824,8 тис. га (солонцюваті ґрунти
поширені на площі 2250,1 тис. га, а солонцеві комплекси – на
574,7 тис. га), з них рілля – 2003,4 тис. га. Розповсюджені со-
лонцеві ґрунти в основному в лівобережному Лісостепу (се-
реднє Придніпров’я), в Степу та невеликою кількістю – в пів-
денній частині Полісся.

Економічно доцільне використання солонцевих ґрунтів
можливе лише за їх меліорації. Залежно від генезису і влас-
тивостей солонцевих ґрунтів вченими України запропоновано
диференційований комплекс заходів з підвищення їхньої ро-
дючості. Меліорація солонцевих ґрунтів розвивалася у трьох
основних напрямах, що започатковані ще у 50-х роках ХХ
століття:
 хімічна меліорація;
 меліорація за рахунок внутрішньоґрунтових запасів кальці-
євих солей (меліоративна плантажна оранка);
 глибокий обробіток зі збереженням на місці генетичних го-
ризонтів.

Доцільність меліорації, її вид, технологія, визначаються з
урахуванням фізико-хімічної солонцюватості ґрунтів, ступеня і
хімізму їх засолення, глибини залягання карбонатів кальцію і
гіпсу, підгрунтових вод, кліматичних умов, строкатості (ком-
плексності) ґрунтового покриву, специфіки сільськогосподар-
ського використання.

Із заходів хімічної меліорації в більшості країн СНД та за
кордоном найбільший розвиток одержало гіпсування. Цей за-
хід має два аспекти: як основний захід меліорації глибокогіп-
сових і глибоко карбонатних солонців і як допоміжний захід за
комплексної меліорації середньо- та багатонатрієвих високо-
карбонатних ґрунтів. На теперішній час площа меліорованих
за допомогою хімічної меліорації солонцевих ґрунтів складає
близько 1 млн.га.

Як показали багаторічні дослідження, із внесенням гіпсу в
солонцевий ґрунт поліпшуються його агрономічні властивості,
знижується лужність, підвищується доступність для рослин
азоту, фосфору та калію, зменшується токсичність рухомих
форм заліза й алюмінію, активізуються мікробіологічні проце-
си, підвищується врожайність сільськогосподарських культур.
У випадку незначного вмісту в ґрунті ввібраного натрію та ви-
сокого – магнію, гіпсування знижує можливість утворення ток-
сичних гуматів магнію й поліпшує умови кальцієвого живлен-
ня рослин. Покращується екологія ґрунтів за рахунок розсо-
лення ґрунту.

Ефективність гіпсування підвищується за умов внесення
органічних і мінеральних добрив. Унесення органічної речо-
вини посилює біологічну активність солонців, збільшує виді-
лення вуглекислоти, яка сприяє кращому розчиненню ґрунто-
вих карбонатів, а отже, більш швидкому заміщенню обмінного
натрію кальцієм.

Позитивна дія гіпсу проявляється лише в тому випадку,
коли ґрунтові води розташовано глибше 1,2-1,5 м. У протиле-
жному випадку продукти обмінних реакцій (сірчанокислий на-
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трій та ін.) не виносяться вниз за ґрунтовим профілем і роз-
солонцювання не відбувається.

Гіпсування є основним напрямом меліорації содових со-
лонців і солонцюватих чорноземів Лісостепу. Цей захід особ-
ливо ефективний у сполученні з іншими агротехнічними захо-
дами (внесенням органічних і мінеральних добрив, поступо-
вим поглибленням орного шару, чизельним обробітком ґрун-
ту, вирощуванням соле- і солонцестійких культур). У Степовій
зоні гіпсування більш ефективне за одночасного застосуван-
ня вологонакопичувальних заходів та зрошення.

Меліорація солонців-солончаків з близьким (1,5-2 м) заля-
ганням підгрунтових вод можлива тільки в разі застосування
комплексу заходів, що включають дренування, глибоке роз-
пушування, щілювання на 60 см, чизельний обробіток, вне-
сення хімічних меліорантів та підвищення доз органічних і мі-
неральних добрив, вирощування соле- та солонцестійких
культур.

За даними ННЦ „Інститут землеробства УААН” меліорати-
вне поліпшення содово-солончакових солонців Лісостепу за
допомогою комплексної меліорації (гіпс 10 т/га + гній 20 т/га
+N100P50 на фоні дренажу) можливе лише після другої ротації
чотирипільної сівозміни.

На заплавних терасах південного Лісостепу з близьким
заляганням підгрунтових вод доцільно застосовувати агроте-
хнічні і біологічні засоби окультурювання ґрунтів – безвідва-
льний обробіток, вирощування соле- та солонцестійких трав,
а в місцях з рівнем підгрунтових вод нижче 2 м – гіпсування,
внесення фізіологічно кислих добрив.

За даними наукових досліджень, позитивний вплив гіпсу-
вання на властивості та продуктивність солонцевих ґрунтів
простежується протягом 5-7 років, а потім цей захід необхідно
повторювати.

Головною вимогою раціонального використання солонце-
вих ґрунтів України в сучасних умовах слід вважати необхід-
ність в ландшафтно-геохімічній оцінці їх утворення і поши-
рення та адаптивного застосування традиційних і нових енер-
гозбережувальних видів меліорації. Це забезпечує охорону і
підвищення ефективної родючості солонцевих ґрунтів, опти-
мізацію умов життєдіяльності сільськогосподарських культур.

З урахуванням екологічної ситуації та принципів ресурсо-
збереження з метою створення високопродуктивних екологіч-
но збалансованих агроландшафтів рекомендується виділити
5 груп солонцевих земель, що потребують певних меліорати-
вних заходів та різних систем їх використання.

У контексті проведення земельної реформи система за-
ходів з ренатуралізації агроландшафтів у районах поширення
солонцевих ґрунтів у найближчій перспективі повинна перед-
бачити виведення з ріллі сильносолонцюватих ґрунтів і соло-
нцевих комплексів, де плями солонців займають 50% і біль-
ше, для запровадження на них культурних сіножатей і пасо-
вищ. Для залуження рекомендовано використовувати адап-
товані до ґрунтових умов соле- та солонцестійкі трави. Зага-
льна площа таких ґрунтів становить 92,2 тис. га. Це ґрунти I
та II груп - солонці чорноземно-лучні й лучно-чорноземні, со-
лонцеві комплекси з перевагою лучно-чорноземних солонцю-
ватих ґрунтів, а також лучні солонцюваті ґрунти, що мають
середній та високий ступінь засолення з рівнем залягання під-
грунтових вод 1,0-1,5 м та лучно-чорноземні солонцюваті ґру-
нти та їх комплекси з солонцями лучно-чорноземними солон-
чакуватими.

За економічними причинами хімічну меліорацію слід здій-
снювати на солонцевих ґрунтах, що добре піддаються меліо-
рації, оскільки затрати на підвищення їх родючості окупають-
ся швидше і вони не потребують коштовних гідротехнічних
заходів (дренаж, промивання). Це ґрунти ІІІ групи - чорноземи
звичайні солонцюваті, чорноземи солонцюваті на третинних
глинах у комплексі з солонцями чорноземними, а також тем-
но-каштанові та каштанові солонцюваті ґрунти з часткою со-
лонців 10-30% та 30-50%. Площа таких ґрунтів в Україні скла-
дає 329,4 тис. га.

В умовах Сухого Степу хімічну меліорацію слід проводити
тільки на зрошуваних землях (684 тис. га). На солонцевих
ґрунтах з неглибоким (40-50 см) заляганням карбонатів каль-
цію доцільно застосовувати меліоративну плантажну оранку
(IV група - темно-каштанові і каштанові солонцюваті ґрунти в
комплексі з солонцями степовими та лучно-каштанові солон-
цюваті ґрунти в комплексі з лучно-степовими солонцями При-

сивашшя і Причорномор’я, а також солонцеві комплекси з пе-
реважанням чорноземів солонцюватих на третинних глинах
(Керченський півострів). За експертними оцінками площа та-
ких ґрунтів в Україні складає близько 400 тис. га.

На слабосолонцюватих ґрунтах (V група - чорноземи пів-
денні солонцюваті та темно-каштанові солонцюваті ґрунти
без плям солонців та комплекси з плямами до 10%) можна
відмовитися від гіпсування, а проводити покращання їх агро-
фізичних властивостей за допомогою агротехнічних заходів:
внесення органічних і мінеральних добрив, введення в сіво-
зміну багаторічних трав, фітомеліорація. Площа таких ґрунтів
в Україні 986,4 тис. га. Таким чином, загальна площа хімічної
меліорації солонцевих ґрунтів складає 1,1-1,2 млн.га (табл.
4.10).
ТАБЛИЦЯ 4.10. – ОБСЯГИ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ

Ґрунти Заходи Обсяги, тис. га
Середньосолонцюваті й солонцеві комплекси з
плямами солонців 10-30% та 30-50% хімічна меліорація 524,8

Зрошувані солонцеві землі (первинно і вторинно) хімічна меліорація 684,0
Солонцеві ґрунти з неглибоким (40-50 см) заля-
ганням карбонатів і рівнем підгрунтових вод глиб-
ше 5 м

меліоративна план-
тажна оранка 400,0

Слабосолонцюваті ґрунти без плям солонців комплекс заходів,
підбір культур 986,4

Сильносолонцюваті та солонцеві комплекси з
плямами солонців 50% і більше виведення з ріллі 92,2

4.5.2. ГІДРОТЕХНІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ
У другій половині ХХ століття в Україні було побудовано й

уведено в експлуатацію ряд зрошувальних систем, найбіль-
шими з яких є Каховська, Північно-Кримська, Інгулецька, Кра-
снознам’янська, Дунай-Дністровська, Приазовська та інші. За-
гальна площа зрошуваних земель на початок 1992 р. стано-
вила 2 млн. 624 тис. га, що на 2 млн. 80 тис. га. більше, ніж у
1965 році.

З 1992 року відбувалося переважно некероване скорочен-
ня площ зрошуваних земель. Особливістю цього процесу є
випереджувальні темпи скорочення площ фактичного поливу
відносно наявної площі зрошення. За даними інвентаризації
станом на 1 січня 2006 р. площі зрошуваних земель в Україні
становили 2,17 млн.га, але фактичні площі поливу протягом
останніх років не перебільшують 600-700 тис. га, тобто 25-
30% від наявної їх площі. Найбільші площі охоплено зрошен-
ням у Херсонській області (425,7 тис. га), АР Крим (401,6 тис.
га), Запорізькій (240,4 тис. га), Одеській (226,9 тис. га), Дніп-
ропетровській (199,8 тис. га) і Миколаївській (191,4 тис. га)
областях. Але фактично поливається в Херсонській області –
276,0 тис. га, АР Крим – 131,9 тис. га, Запорізькій обл. – 57,1
тис. га, Одеській – 38,8 тис. га, Дніпропетровській – 18,8 тис.
га і Миколаївській області – 45,7 тис. га.

2,17 млн.га зрошуваних земель належить 86 тисячам ко-
ристувачів, у середньому на одного користувача припадає
близько 26 га зрошуваних угідь.

За даними гідрогеолого-меліоративної служби Держвод-
госпу України, еколого-меліоративний стан зрошуваних зе-
мель характеризується такими показниками:
 площі, що поливають водами 1 класу (придатними для
зрошення) за агрономічними критеріями, становлять близько
– 70 тис. га, 2 класу (обмежено придатними) – 540 тис. га,
3 класу (непридатними) – 10 тис. га;
 площі земель з рівнем підгрунтових вод (РПҐВ) менше 3
метрів (гідроморфних і субгідроморфних) – близько 240 тис.
га, автоморфно-гідроморфних (РПҐВ – 3-5 м) – 390 тис. га,
субавтоморфних і автоморфних (РПҐВ > 5 м) – 1570 тис. га;
 площі середньо- і сильнозасолених ґрунтів у шарі 0-1 м –
близько 10 тис. га, слабозасолених – 70 тис. га, незасолених
– 1450 тис. га;
 площі середньо- і сильносолонцюватих ґрунтів у шарі 0-30
см – близько 80 тис. га, слабосолонцюватих – 600 тис. га не-
солонцюватих – 840 тис. га.

Окрім того, у регіонах з високим техногенним навантажен-
ням (переважно в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій,
Луганській областях) зустрічаються зони локального забруд-
нення зрошуваних агроценозів (вод, ґрунтів і продукції рос-
линництва) важкими металами.

У цілому землі з добрим еколого-меліоративним станом в
Україні становлять 15-20% від загальної площі зрошення, із
задовільним – 60-70%, з незадовільним – 15-20%.

Еколого-меліоративний стан зрошуваних земель значною
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мірою визначається спрямованістю еволюційних процесів у
зрошуваних ґрунтах. В умовах України чітко вирізняються три
головні їх напрями:
 за використання для зрошення вод 1 класу (придатних для
зрошення) і за високої культури землеробства має місце роз-
ширене відтворення родючості ґрунтів, формуються високо-
продуктивні агроценози з визначеними параметрами ґрунто-
вих властивостей. Продуктивність зрошуваних земель у цих
випадках вища, ніж незрошуваних, від 2-4 до 7-8 разів, зале-
жно від вирощуваних культур;
 за використання вод 1 класу, низької культури землеробс-
тва та недостатнього ресурсного забезпечення має місце по-
гіршення ряду агрохімічних та агрофізичних показників родю-
чості ґрунтів, але їхня продуктивність зберігається на рівні,
дещо вищому порівняно з незрошуваними ґрунтами;
 за використання для зрошення вод 2 класу (обмежено
придатних для зрошення) і, особливо, 3 класу (непридатних) у
ґрунтах розвивається низка деградаційних процесів. За таких
умов навіть застосування комплексу агромеліоративних захо-
дів дає можливість лише обмежити, стримати, послабити
прояв цих процесів, але не може повністю їх усунути.

До найпоширеніших антропогенно спровокованих дегра-
даційних процесів у зрошуваних ґрунтах відносять такі:
 підняття рівнів підгрунтових вод різного хімізму й
пов’язаний з цим розвиток процесів підтоплення та вторинно-
го (іригаційного) гідроморфізму, наслідком якого є розвиток
процесів глеєутворення, злитизації за режиму перезволожен-
ня земель;
 активізація галохімічних процесів на локальному й регіона-
льному рівнях, метаморфізація сольового складу ґрунтів у
напрямі підвищення вмісту та активності розчинного натрію,
звуження відношення кальцію до натрію. Головним проявом
активізації галохімічних процесів є засолення ґрунтів як про-
цес накопичення водорозчинних солей у ґрунті. Іригаційне за-
солення є наслідком штучних змін водного режиму й спричи-
нюється переміщенням солей у профіль ґрунту з глибших
шарів підстеляючих порід і підгрунтових вод або надходжен-
ням їх з мінералізованими зрошувальними водами. Зниження
врожайності середньосолестійких сільськогосподарських
культур за слабкого засолення становить 5-20%, за середньо-
го – 20-30 і сильного – 30-50% і більше;
 підлуження зрошуваного ґрунту, як підвищення лужності
ґрунтового розчину, як правило, зумовлене впливом прісних
лужних поливних вод гідрокарбонатно-натрієвого складу за
низької буферності зрошуваних ґрунтів щодо підлуження, під-
грунтових вод содового хімізму, що залягають ближче 3 м від
поверхні або процесами сульфатредукції в анаеробних умо-
вах. Негативний вплив підвищеної лужності виявляється в
пригніченні рослин і мікроорганізмів, підсиленні пептизації
ґрунтових колоїдів, що зумовлює прискорення процесу осо-
лонцювання й різке погіршення фізичних властивостей ґрун-
ту. Урожайність культур знижується на 10-20% за слабкого
ступеня підлуження й на 30-50% - за сильного. Процеси іри-
гаційного підлуження не набули широкого розвитку через ви-
соку буферність ґрунтів України;
 осолонцювання зрошуваних ґрунтів – обмінне поглинання
колоїдним комплексом ґрунту одновалентних катіонів (перед-
усім натрію). Найбільш поширений процес на зрошуваних зе-
млях, який визначається якістю поливних вод, вихідними вла-
стивостями ґрунтів, які формують їх буферність щодо осоло-
нцювання, та глибиною і мінералізацією підгрунтових вод.
Зрошення призводить до підвищення вмісту ввібраного на-
трію з 0,6-1,0 до 1,5-2,0% від суми обмінних катіонів за вико-
ристання поливних вод 1 класу за небезпекою іригаційного
осолонцювання ґрунтів і до 3-10% за використання для поли-
вів вод 2 і 3 класів. Зі зростанням вмісту ввібраного натрію за-
кономірно зростає величина електрокінетичного потенціалу,
гідрофільність, пептизованість і набрякання колоїдів, знижу-
ється швидкість фільтрації та величина водовіддачі. Установ-
лено, що слабкий ступінь іригаційної солонцюватості знижує
врожайність основних культур на 15-20%, середній - на 20-30,
сильний - на 40-50% і більше;
 погіршення агрохімічних показників зрошуваних ґрунтів (за
низької культури землеробства) – дегуміфікація, збіднення на
поживні макро- й мікроелементи;

 трансформація мінеральної компоненти ґрунтів спостері-
гається за використання прісних вод протягом 15-20 років і бі-
льше, мінералізованих – більше 5-10 років. Зміни полягають у
зменшенні вмісту смектитової фракції і появі мінералів гідро-
слюдисто-монтморилонітового типу, збільшенні вмісту амор-
фного кремнезему, що може спричиняти підвищення гідрофі-
льності колоїдів і погіршення агрофізичних властивостей
зрошуваних ґрунтів;
 агрофізична деградація – ущільнення, знеструктурення, кі-
ркоутворення та злитизація. Масштаби цих явищ не встанов-
лено через відсутність відповідних служб спостереження. За
експертною оцінкою, ці процеси розвиваються переважно на
площі поширення солонцюватих ґрунтів;
 мікробіологічні зміни, які призводять до прискорення міне-
ралізації органічних речовин, трансформації сполук азоту, а
за зрошення мінералізованими водами – до розвитку специ-
фічних мікроорганізмів і токсикозу;
 забруднення зрошуваних земель важкими металами (ВМ)
має як локальний, так і регіональний характер і залежить від
рівня природного вмісту ВМ у ґрунті та їх надходження з ат-
мосферними опадами й поливною водою.

У забруднених регіонах концентрація рухомих форм ВМ в
орному шарі може перевищувати фоновий рівень у 2-15 разів,
при цьому зернові, кормові та овочеві культури здатні накопи-
чувати свинець, кадмій і кобальт у кількостях, що у 1,3-3,5 ра-
зи перевищують максимально допустимі рівні.

4.5.3. ЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗА-
ХОДИ

У комплексі заходів щодо боротьби з водною та вітровою
ерозією, а також з посухою і суховіями важливе місце нале-
жить лісовим насадженням.

Правильно побудована система захисних лісових наса-
джень (полезахисних, водорегулівних, прияружних, прибалко-
вих, смуг на зрошених землях, насадженнях по схилах і по
дну ярів і балок та ін.), в комплексі з гідротехнічними, агроте-
хнічними та іншими заходами дає змогу повністю захистити
поля від негативних проявів ерозії.

Високоефективні полезахисні та інші насадження можли-
во виростити тільки за умов виконання усіх агротехнічних ви-
мог, з урахуванням розміщення їх на місцевості, підбору по-
рід, типів посадки, підготовки ґрунту, якості садильного і посі-
вного матеріалу, посадки культур, догляду за ними до і після
змикання крон, проведення рубок та ін.

Кожна категорія захисних лісонасаджень належить до
означених земельних фондів. В цілому вони утворюють взає-
мопов'язану систему, яка повністю охоплює вододіли яружно-
балкових систем, малих та великих річок.

Полезахисні лісові смуги створюють на землях привододі-
льного фонду. Вони сприяють збільшенню вологості ґрунтів,
зменшенню фізичного випаровування вологи з ґрунту, покра-
щенню мікроклімату, захисту ґрунтів від суховіїв, посух та пи-
лових бур. У зоні свого впливу вони сприяють помітному під-
вищенню врожаїв зернових культур в середньому на 2-3 ц/га,
силосної маси кукурудзи - на 20-25 ц/га.

Розміщують основні полезахисні лісові смуги впоперек
напрямку дії переважаючих вітрів, а допоміжні - перпендику-
лярно до основних.

У лісостепових районах лісові смуги розміщують одна від
другої на відстані, рівній в середньому 650 м. На схилах круті-
стю більш 2° цю відстань зменшують до 450 м. У степових
районах відстань між лісосмугами сягає відповідно 550 і 350
м. На ухилах крутістю більш 8° в обох зонах відстань змен-
шують до 200 м. Допоміжні смуги розміщують через 1,5-2 тис.
м одна від одної.

У теорії і практиці полезахисного лісорозведення відбули-
ся значні зміни, які сильно трансформували ту ідею, яку було
покладено у основу теорії лісосмуг в кінці 19-го століття В.В.
Докучаєвим і Г.М. Висоцьким.

Основоположники вчення про полезахисне лісорозведен-
ня під лісомеліоративними заходами розуміли саме смуги лі-
су, які необхідно висаджувати на вододілах, крутих схилах,
уздовж річок і таке інше. Ці смуги мали включати в себе не
менше 20-25 рядів дерев. Ширина смуг від 40 до 60 і навіть
до 200 метрів. Саме 40-50 метрової ширини лісосмуги за про-
ектом В.В. Докучаєва у 90-х роках 19-го століття закладено на
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полях теперішнього Маловисківського району Кіровоградської
області.

Основним завданням цих лісових смуг є відновлення гід-
рологічного режиму територій, який був до розорювання сте-
пів. Затримуючи зимою сніги, а літом вологу зливових дощів,
лісосмуги і узлісся прибалкових лісків переводять поверхневі
води у внутрішньоґрунтові, в результаті чого піднімається рі-
вень підгрунтових вод. Живлення річок стає більш рівномір-
ним. Це позитивно впливає на забезпеченість посівів вологою
і на решту компонентів довкілля.

Такий підхід до полезахисного лісорозведення існував до
середини 20-го століття. Після сильної засухи і неврожаю
1947 року відповідною постановою від 20 жовтня 1948 року
передбачалося створення державних і внутрішньогосподар-
ських лісових захисних смуг шириною 30-100 м. Державні лі-
сові захисні смуги передбачалося робити у 2-6 смуг через
200-300 м одна від другої. Проте у наступний період, напевне
з метою здешевлення цих робіт, було розроблено обґрунту-
вання про недоцільність створення власне лісових смуг. Ши-
рокі смуги вимагатимуть вилучення значних площ із сівозмін.
Поблизу смуг накопичуватиметься сніг, який затримуватиме
початок весняно-польових робіт.

Тому запропоновано було створювати власне не смуги лі-
су, а посадки дерев у 3-5 рядів ажурної, продувної або ажур-
но-продувної конструкцій, які сприятимуть рівномірному роз-
поділу снігу на полях, понижуватимуть швидкість вітру, під-
вищуватимуть вологість приземного шару повітря. Саме такі
функції виконують куліси, тобто смуги з двох або кількох ряд-
ків високостебельних рослин (кукурудзи, соняшника, сорго, гі-
рчиці сизої і інших). Таке спрощення суті лісосмуг призвело до
поглиблення проблем, які існували у землеробстві ще у роки
В.В. Докучаєва, і виникнення нових.

Надмірне розорювання території, переущільнення ґрунтів
важкою технікою крім посилення ерозії спричинили значне по-
гіршення гідрологічного режиму територій. Через це у більшо-
сті сіл питна вода у криницях є забрудненою. Забрудненими
стають і води артезіанських свердловин. Все більш актуаль-
ними стають питання відсутності екологічних коридорів і ре-
зерватів для природної флори і фауни.

Потреба у збільшенні лісистості, особливо степових і лісо-
степових регіонів, України є надзвичайно великою. Площ, які
потребують лісомеліоративного захисту, достатньо. Ці питан-
ня, підняті у суспільстві ще у 19-му столітті, до цього часу не
усвідомлені ні широкими масами, ні лідерами нації. За все 20-
те століття нічого, крім ура-звітів у питанні дійсно лісомеліо-
рації не зроблено.

Ми пишаємося Великоанадольським лісовим масивом у
Донецькій області, "Веселими Боковеньками" і 10,3 км Доку-
чаєвських лісосмуг на Кіровоградщині. Все це пам'ятки 19-го
століття. У 20-му насаджено лише куліси із деревних порід,
які і виконують функції куліс, а не лісомеліоративних наса-
джень. І вони тепер у багатьох місцях знищуються. Частково
стихійно, а частково навіть "планово", оскільки заважають ро-
боті "фрегатів" при організації поливу.

4.5.4. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Фітомеліорація ґрунтів – це комплекс заходів спрямованих

на збереження та підвищення їх родючості шляхом культиву-
вання або підтримання природних (у даних агрокліматичних
умовах) рослинних угруповань. З точки зору збереження та
підвищення родючості ґрунтів провідне місце у фітомеліорації
займають заходи природоохоронного та біопродукційного
спрямування. Такі заходи мають на меті досягнення оптима-
льного балансу між продуктивними та екологічними функція-
ми ґрунтів.

Фітомеліорація ґрунтів передбачає використання природ-
них перетворних функцій окремих рослинних угруповань з
метою підвищення їх родючості.

Для кислих ґрунтів фітомеліорація – це ресурсозбережу-
вальна альтернатива традиційним методам хімічної меліора-
ції. Фактично для кислих ґрунтів цей захід може бути здійсне-
но оптимізацією структури посівних площ шляхом підбору і
розташування в сівозміні культур, стійких до високої кислот-
ності та токсичної дії алюмінію в ґрунті. Необхідною умовою
при цьому є поступова відмова від вирощування таких нестій-
ких до кислої реакції ґрунтового розчину культур (нейтрофі-
лів) як цукрові, столові та кормові буряки, пшениця, ячмінь
тощо з одночасним розширенням посівів таких кислостійких

культур (ацидофілів) як льон, картопля, люпин, озиме жито
тощо (табл. 4.11). Слід відзначити, що деякі види бобових
культур (люпин, люцерна та ін.) здатні транспортувати каль-
цій з нижніх шарів ґрунту у верхні, оптимізуючи кислотний ре-
жим кореневмісного шару ґрунту.
ТАБЛИЦЯ 4.11 – ОПТИМАЛЬНІ ІНТЕРВАЛИ РН ДЛЯ РІЗНИХ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Культура Оптимальний
інтервал рН Культура Оптимальний

інтервал рН
Люцерна 7,0-8,0 Коноплі 7,1-7,4

Озима пшениця 6,3-7,6 Соняшник 6,0-6,8
Ячмінь 6,8-7,5 Льон 5,5-6,5

Кормові буряки 6,2-7,5 Цибуля 6,4-7,9
Яра пшениця 6,0-7,5 Капуста 6,5-7,4

Жито 5,5-7,5 Капуста цвітна 6,7-7,4
Просо 5,5-7,5 Редис 5,5-7,3
Гречка 4,7-7,5 Огірки 5,5-7,0
Соя 6,5-7,1 Морква 5,5-7,0

Квасоля 6,4-7,1 Томати 6,3-6,7
Кормові боби 6,0-7,0 Вишня 6,7-7,2
Кукурудза 6,0-7,0 Яблуня 6,5-7,2
Горох 6,0-7,0 Слива 6,2-6,7

Конюшина 6,0-7,0 Чорна смородина 6,2-6,7
Картопля 5,0-5,5 Абрикос 6,0-6,7
Люпин 4,5-6,0 Суниці 5,5-6,0

Ріпак озимий 6,0-6,5 Чайні кущі 4,5-6,0
Цукрові буряки 7,0-7,5 Аґрус 4,6-4,8
Відомо, що зміна реакції ґрунтового розчину в бік кислої

зменшує доступність елементів живлення рослин. Таким чи-
ном, в умовах підвищеної кислотності ґрунту планування фі-
томеліоративних заходів вимагає підбору рослин, невибагли-
вих до умов мінерального живлення.

За вимогливістю рослин до вмісту основних елементів мі-
нерального живлення в ґрунті виділяють такі групи:
 евтрофи (вміст азоту в ґрунті – 3-4% і більше, кальцію – не
менше 3%, фосфору – до 1%, калію – до 1%): цукрові буряки,
кавуни, тютюн, тимофіївка лучна, грястиця збірна, тонконіг
лучний;
 мезоевтрофи (вміст азоту в ґрунті – 2-3%, кальцію – 1,5-

2,5%, фосфору – 0,5-1%, калію – 0,6-1%): пшениця м’яка,
смородина чорна, соняшник, конюшина лучна, люцерна хме-
леподібна;
 мезотрофи (вміст азоту в ґрунті – 1-2,5%, кальцію – 1-2%,
фосфору – до 0,5%, калію – до 0,6%): овес, картопля, морква,
кукурудза, капуста, буряки столові, тонконіг вузьколистий, ко-
стриця лучна;
 олігомезотрофи (вміст азоту в ґрунті – 1-1,5%, кальцію –

0,5-1%, фосфору – 0,3-0,5%, калію – 0,4-0,6%): жито, льон-
довгунець, просо, костриця овеча, тимофіївка степова;
 оліготрофи (вміст азоту в ґрунті – 0,3-1,0%, кальцію – 0,01-

0,5%, фосфору – 0,001-0,5%, калію – 0,001-0,4%, або навіть їх
сліди у ґрунтовому розчині): жито, ячмінь, ірга, ожина.

Треба зазначити, що фітомеліорація може відбуватися як
природним шляхом без втручання людини (це так звана ру-
деральна фітомеліорація, що реалізується шляхом природно-
го заростання поверхні деградованих ґрунтів рослинами), так
і шляхом створення штучних рослинних угруповань, в тому
числі і з використанням інтродукованих рослин (уведення в
культуру нетипових для даного природно-історичного району
рослин).

Зокрема, доведено позитивний вплив на агрохімічні, аг-
рофізичні та біологічні властивості типових для зони Полісся
ґрунтів, рослин з родин Brassicaceaе, Malvaceae, Fabaceae,
які, окрім цього, підвищують алелопатичну активність ґрунту,
зменшують забур’яненість та збільшують урожайність послі-
довників у сівозміні. Вирощування таких культур доцільно
проводити як сидеральні посіви.

5. НАУКОВЕ, КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХ-
НІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Науковий супровід виконання робіт з використання і охо-

рони родючості ґрунтів базується на теоретичній основі від-
творення родючості ґрунтів, опрацьованій в наукових і освіт-
ніх установах країни, а також даних різноманітних дослідів,
що ведуться у всіх природно-кліматичних умовах і результа-
том яких є науково обґрунтовані технології і агромеліоративні
заходи.

Науково-дослідні розробки спрямовані на:
 виявлення і запобігання негативним наслідкам господарсь-
кої діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
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 розробку технологій екологічно безпечного застосування
добрив та інших агрохімікатів;
 розробку системи комплексного управління родючістю ґру-
нтів;
 формування повної і достовірної інформації про стан і ди-
наміку родючості ґрунтів з використанням сучасних інформа-
ційних технологій.

Пріоритетне значення надано науковим дослідженням з
таких проблем:
 удосконалення фундаментальних основ ґрунтової родючо-
сті, особливостей її просторово-часової динаміки за дії при-
родних і антропогенних чинників;
 ведення регіональних довготривалих дослідів з діагности-
ки, еволюції і управління ґрунтовою родючістю у регіонах з
метою удосконалення технологій застосування агрохімікатів,
зокрема добрив і хімічних меліорантів;
 наукове обґрунтування нових ресурсозбережувальних тех-
нологій охорони родючості ґрунтів, у тому числі удобрення,
хімічної меліорації;
 удосконалення концепції моніторингу стану ґрунтів і ґрун-
тової родючості, опрацювання програмних, технічних та інших
методів, у тому числі дистанційних засобів, геоінформаційних
систем, багатофункціональних баз даних, сучасних підходів
до одержання, передачі, акумулювання, обробітку і картогра-
фування інформації;
 розширення нормативно-законодавчої бази для виконання
робіт з охорони родючості ґрунтів;
 удосконалення і стандартизація методів дослідження ґрун-
тів і ґрунтової родючості;.
 вивчення причин, механізмів, масштабів, інтенсивності де-
градацій ґрунтової родючості та опрацювання засобів її усу-
нення;
 розроблення удосконалених принципів і методів природно-
сільськогосподарського, еколого-агрохімічного і ґрунтово-
екологічного районувань земель сільськогосподарського при-
значення;
 регламентація методів, технологій та технічних засобів біо-
логічного землеробства;
 удосконалення методів екологічної реабілітації техногенно
забруднених земель сільськогосподарського призначення;
 використання геоінформаційних систем та дистанційних
засобів досліджень для оцінки та контролю продуктивності
ґрунтів.

5.2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У цілому кадровий потенціал для виконання робіт з охо-

рони ґрунтів достатній. Він складається з кваліфікованих пра-
цівників дослідних установ НААН України, що функціонують у
кожній адміністративній області, працівників обласних держа-
вних технологічних центрів охорони родючості ґрунтів і якості
продукції, вищих учбових закладів, а також працівників уста-
нов інших міністерств і відомств України (Держкомзем, Держ-
водгосп тощо). Разом з тим у підготовці фахівців за спеціаль-
ністю «агрохімія і ґрунтознавство» нині відбуваються деякі
трансформації, які в майбутньому можуть стати вкрай негати-
вними для забезпечення діяльності системи збереження й
охорони родючості ґрунтів.

В Україні налічується лише п’ять вищих навчальних за-
кладів, які готують спеціалістів з ґрунтознавства і агрохімії. З
них три підпорядковані Міністерству освіти і науки і два – Мі-
ністерству аграрної політи-
ки. За останні роки держав-
не замовлення фахівців за
даною спеціальністю скоро-
тилося. Крім того, праце-
влаштування випускників за
спеціальністю є незначним.
Одна з причин – низький рі-
вень оплати праці.

Якість підготовки фахів-
ців залежить від багатьох
чинників (рис. 5.1). Зміна
будь якого з них може пози-
тивно чи негативно вливати
на рівень підготовки фахів-
ців і, відповідно, кадрове
забезпечення служб з охо-

рони ґрунтів. Так, відбувається зменшення переліку предме-
тів та годин за даною спеціальністю, а також обсягів виробни-
чої практики, що негативно позначається на якості підготовки
фахівців.

Для покращення підготовки спеціалістів з ґрунтознавства і
агрохімії необхідно ввести до “Переліку напрямів, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закла-
дах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” нового
напряму – “Ґрунтознавство”; підготовку бакалаврів проводити
у максимально наближених умовах до професійного спряму-
вання.

5.3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Державний моніторинг родючості ґрунтів вимагає прове-

дення досліджень на високому науковому рівні з застосуван-
ням сучасного аналітичного обладнання з відповідним
комп’ютерним забезпеченням, здатним оперативно матема-
тично обробляти та узагальнювати отриману аналітичну ін-
формацію.

Суттєва частина існуючого лабораторно-аналітичного за-
безпечення регіональних центрів «Облдержродючість» не
оновлювалася понад 30 років. За цей період науково-
технічний прогрес у галузі агрохімічних та токсикологічних до-
сліджень пішов на багато вперед а існуюча аналітична база
не відповідає сучасним вимогам і потребує термінового онов-
лення.

Для підвищення оперативності проведення робіт з агрохі-
мічної паспортизації та сертифікації земель сільськогоспо-
дарського призначення і приведення у відповідність до євро-
пейських вимог методів, які застосовуються, регіональним
центрам «Облдержродючість» необхідне:
 сучасне обладнання пробопідготовки ґрунтових зразків

(доставка, сушіння, подрібнення, автоматизоване транспор-
тування в межах аналітичного процесу, їх збереження та ути-
лізація під час проведення досліджень);
 сучасне обладнання з визначення агрофізичних та водно-
фізичних властивостей ґрунтів, впровадження аналізаторів
диспергованих середовищ типу Mastersizer 2000;
 поточні лінії масових агрохімічних аналізів ґрунтів потужні-
стю 800-1000 аналізів за зміну;
 для визначення агрохімічних показників родючості ґрунтів - 
сучасні спектрометри, атомно-абсорбційне спектрометричне
обладнання типу Квант-2АТ, сучасне програмоване
комп’ютеризоване іонометричне приладне забезпечення;
 для проведення токсикологічних досліджень ґрунтів - су-
часні іонометричні системи, хроматографічне, мас-
спектрометричне та газове хромато-мас-спектрометричне
обладнання типу FINNSGAN TRACE DS;
 для радіологічних досліджень – спектрометри типу СЕ-БГ-

01- АКП-150-150, СЕ-БГ-01- АКП-150-63, гамма спектрометри
СЕГ-001 АКП-С 150, установки малофонові типу УМФ-1500
(2000) з комп’ютерним програмним забезпеченням. гамма-
бета дозиметри типу СТОРА-ТУ;
 сучасне комп’ютерне та програмне забезпечення для об-
робки аналітичних досліджень, розрахунків потенціалу родю-
чості ґрунтів, їх бальної оцінки, проведення розрахунків з оп-
тимізації застосування агрохімікатів, балансу гумусу і пожив-
них речовин у ґрунтах, систематизації даних з моніторингу
родючості ґрунтів;
 ремонт, оновлення, заміна приточно-витяжних систем вен-

тиляції, встановлення систем клімат-
контроль в лабораторних аналітич-
них приміщеннях, заміна лаборатор-
них меблів.

Залежно від рівня зношення та
забезпеченості центрів аналітичним
обладнанням орієнтовна вартість
переоснащення становитиме 25-30
млн. грн на центр в цінах 2009 року.

Приблизно така ж гостра про-
блема в оновленні матеріально-
технічної бази грунтоохоронних до-
сліджень, що проводяться в устано-
вах НААН України, Міністерства осві-
ти і науки, інших галузевих міністерс-
твах.

Рис. 5.1 – Чинники, що впливають на якість підготовки фахівців
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6. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ ВИКО-
РИСТАННЯ ҐРУНТІВ

6.1. СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО І НОРМАТИВНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА РАЦІОНА-
ЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ

В останні роки стану законодавчого забезпечення питань
охорони та раціонального використання ґрунтів приділено до-
статньо уваги. Основним законодавчим актом є Земельний
кодекс України, в якому визначено завдання, зміст і порядок
охорони земель; поняття щодо техногенно-забруднених, де-
градованих і малопродуктивних земель та особливості їх ви-
користання і консервації; особливості управління в галузі ви-
користання і охорони земель; зміст економічного стимулю-
вання раціонального використання та охорони земель і пи-
тання стандартизації і нормування в галузі охорони земель та
відтворення родючості ґрунтів.

Серед першочергових чинних законодавчих актів, скеро-
ваних на реалізацію положень Земельного кодексу України,
визначені: Закони України "Про охорону земель", "Про держа-
вний контроль за використанням та охороною земель"; «Про
землеустрій», а також ряд постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни та Верховної Ради України. Новим і безперечно позитив-
ним моментом у цих документах є те, що родючість ґрунтів
стала об’єктом важливого охоронного значення, держава зо-
бов’язалась упорядкувати і регламентувати питання викорис-
тання, контролю, збереження і підвищення її рівня.

Але це лише перший крок і треба зробити набагато біль-
ше. Зазначимо лише деякі подальші головні законодавчі акти
і виконавчі механізми, без запровадження яких оптимізувати
державну систему управління родючістю ґрунтів неможливо.
Спочатку розглянемо напрями законодавчого регулювання:
 Про ґрунт. Ґрунт як специфічне природно-антропогенне
тіло треба виокремити з об’єктів довкілля, зважаючи на його
виключну значимість для життя людства, з одного боку, і об-
межений потенціал стійкості в умовах інтенсивного викорис-
тання, з іншого. Для того, щоб зберегти ґрунт для нащадків (а
це необхідно, бо інших джерел для існування наступних поко-
лінь нема) це повинен знати і виконувати кожний громадянин
суспільства, а особливо всі гілки влади (законодавча, вико-
навча, судова і засоби масової інформації). Тому необхідно
відокремити поняття ґрунт від землі, оскільки це частина зем-
ної поверхні, що характеризується родючістю;
 Про моніторинг ґрунтів. В Україні треба відмовитись від
відомчого моніторингу і створити єдині державні комплексні
мережі. Це відповідатиме європейському досвіду, де вже біля
15 років у більшості країн, у тому числі країн-сусідів, існує
державний моніторинг незалежно від категорії земельних ре-
сурсів, форми господарювання і власності на землю. На зако-
нодавчому рівні необхідно запровадити принципово інший
підхід до контролю стану земель і родючості ґрунтів. Згідно з
постановами Кабінету Міністрів України ведення моніторингу
було доручено окремим відомствам, але тільки Мінагрополі-
тики і Держводгосп виконували цю Постанову, інші її фактич-
но проігнорували. Мінприроди, до того ж, не виконує коорди-
наційної функції, як це передбачено у законі "Про охорону зе-
мель". Тепер моніторинг буде зосереджено у трьох відом-
ствах – Деркомземі, Мінагрополітики і Мінприроди. Мабуть,
такий підхід слід розглядати як тимчасовий, проміжний (бо за
такого підходу важко створити повноцінну державну карто-
графо-аналітичну інформаційну систему про стан земельних
ресурсів країни), але все ж таки позитивний. У подальшому, з
накопиченням досвіду моніторингової роботи і створенням
Державної служби охорони родючості ґрунтів, ці роботи слід
вести під проводом останньої;
 Про особливо цінні і зникаючі ґрунтові об’єкти. Україна
володіє унікальним ґрунтовим покривом, який, на жаль, за іс-
торично досить короткий час під інтенсивним антропогенним
тиском значно змінився і втратив свої первісні характеристи-
ки. Змінилися фізичні, хімічні, біологічні властивості і навіть
будова профілю. За умов майже суцільної розораності і недо-
статньої площі природних ґрунтів і ландшафтів, послаблено
екологічні функції ґрунтів, тобто погіршено водно-повітряний і
біологічний режими, обмін речовин і енергії і загалом життєді-
яльність. Тому цей закон повинен збільшити частку незайма-
них ґрунтів, запровадити новий (поки ще відсутній) особливий
режим охорони (ґрунтові заповідники та заказники) і ощадли-

вого використання ґрунтів. Площі сільгоспугідь, суміжні з за-
повідниками, де запроваджується особливий (невиснажли-
вий) режим експлуатації земель, повинні поступово зростати.
 Про вивід деградованих і малопродуктивних земель з
ріллі і їх консервацію. Досвід доводить, що для реалізації
цього заходу потрібен саме закон, бо постанова про консер-
вацію деградованих земель не виконується, або її виконання
буде розтягнуто на багато років. Крім того: через те, що кон-
сервацію помилково запропоновано вести після приватизації
земель, а не до неї, тепер треба прийняти додаткову поста-
нову про реприватизацію або викуп деградованих земель і
обов’язкову заборону їх подальшого використання у ріллі.

Для реалізації земле- і ґрунтоохоронних заходів та норма-
тивно-правових актів треба задіяти низку нормативів і вико-
навчих механізмів, а саме:
 Нормативи оптимального співвідношення земельних
угідь. Оптимізацію треба здійснити перш за все за рахунок
поступового зменшення площі ріллі (яка, за надмірних вели-
чин, викликає дестабілізацію екологічної ситуації в агроланд-
шафті) і відповідного збільшення площі екологостабілізуваль-
них угідь (пасовищ, луків, лісонасаджень тощо). Через стро-
катість природно-антропогенних умов і факторів деградації
земель, нормативи оптимізації треба обґрунтувати і увести з
урахуванням регіональної специфіки. Цей захід буде сприяти
зменшенню інтенсивності ерозії, призупинить замулення рі-
чок, збільшить біологічну розмаїтість сільського ландшафту,
його естетичну привабливість і взагалі покращить екологічну
ситуацію в країні;
 Нормативи якісного стану ґрунтів. Для їх опрацювання
треба критично переглянути і регіоналізувати фізичні, хімічні,
біологічні і інші критерії та параметри якості ґрунтів (щонай-
менше кореневмісного шару), що визначають умови вирощу-
вання сільськогосподарських культур і які треба шляхом уза-
гальнення трансформувати у бонітувальні шкали і оцінки
придатності ґрунтів до вирощування певних культур. Для не-
сільськогосподарських угідь - розробити інші нормативи, що
відповідають основному призначенню земель (для забудови,
оздоровлення, історико-культурних цілей, заліснення, енерге-
тики, транспорту, оборони тощо);
 Нормативи гранично допустимого забруднення ґрун-
тів. Строкатість промислових викидів і просторових власти-
востей ґрунтів обумовлює дуже велику строкатість рівня за-
бруднення ґрунтів країни – від майже абсолютно чистих запо-
відних земель до територій, непридатних для життя і будь-
якого використання. Строкатість забруднення потребує нала-
годження ретельного контролю вмісту забруднювачів у ґрун-
тах, рослинницькій і тваринницькій продукції, поверхневих і
підгрунтових водах. Саме тому потрібно детальне нормуван-
ня не тільки забруднення ґрунтів, але й тісно пов’язаних з ни-
ми компонентів довкілля;
 Нормативи деградації земель і ґрунтів. Основні причини
деградації ґрунтів – надмірна розораність, дефіцит органічних
і мінеральних добрив, недостатня захищеність ґрунтів агролі-
сомеліоративними заходами і невисока якість технологій ви-
користання ґрунтів. В Україні найбільш розповсюдженими ви-
дами деградації є втрата ґрунтами гумусу, переущільнення та
ерозія. Інші види деградації (підкислення, підлуження, засо-
лення, осолонцювання тощо – всього близько 17) розповсю-
джені на менших площах. Основна мета розробки нормативів
– точна і попереджувальна діагностика стану ґрунтів і
об’єктивне планування інвестицій на їх охорону у відповіднос-
ті до стану (сприятливий – заходи із стабілізації, загрозливий
– заходи з профілактики, поганий – радикальні заходи, катас-
трофічний – вивід з користування тощо).

У Земельному кодексі підтверджено, що наведені вище
нормативи встановлюються Кабінетом Міністрів України. Про-
те, механізм створення відповідних нормативів відсутній, і ро-
бота наукових установ у цьому напрямі проводиться перева-
жно без попереднього державного замовлення.

Крім означеного, є ще ціла низка необхідних заходів з під-
силення ґрунтоохоронного спрямування законів, що регулю-
ють правовий режим земель, використовуваних на умовах
оренди. Цей вид землекористування з уведенням земельної
реформи став дуже розповсюдженим. Саме тому закон "Про
оренду землі" потребує доповнення, перш за все щодо чіткого
формулювання ґрунтоохоронних зобов’язань з боку земле-
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власника чи землекористувача і дієвих механізмів перевірки
їх виконання.

Те саме стосується і врахування родючості ґрунтів у пра-
вовому регулюванні земельних трансформацій, пов’язаних із
зміною власника (купівля-продаж), використанням земель як
застави, у кредитно-фінансовій політиці, визначенні пільгово-
го податкового режиму і особливо в практиці використання
Закону України "Про плату за землю". Останній закон треба
розглядати як основне джерело формування фінансових ре-
сурсів для здійснення заходів з охорони ґрунтів і впроваджен-
ня інновацій. Треба звернути увагу на деякі положення Зако-
ну, що застаріли й потребують перегляду. Перш за все, явно
занижені ставки земельного податку (0,1% для ріллі, сіножа-
тей та пасовищ і 0,03% для багаторічних насаджень – від
грошової оцінки). Такі ставки не здатні створити більш-менш
значний фонд для фінансування заходів з охорони ґрунтів.
Ставки податку треба збільшити у 3-5 разів, бо вони обчисле-
ні зі штучно заниженої грошової оцінки і не враховують по-
стійно зростаючих цін на роботи, пов’язані з охороною зе-
мель.

6.2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕК-
ТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СФЕРІ ОХОРОНИ І РАЦІО-
НАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ (ҐРУНТІВ)

Одним із напрямів реалізації нормативно-правових актів і
вдосконалення управління охороною земель (ґрунтів) є ство-
рення національної нормативної бази в сфері охорони земель
та раціонального використання ґрунтів, яка відповідає вимо-
гам чинного законодавства в цій сфері, враховує міжнародну
практику щодо побудови нормативної бази та специфіку, яка
випливає з суттєвих особливостей соціально-економічних,
грунтово-кліматичних та інших умов.

Без використання принципів, методів стандартизації та
інших видів нормування створення такої бази неможливе, а
значить і законодавча база практично не може виконувати
своєї регулювальної функції. У цьому полягає одна з причин
того, що за немалої кількості чинних нормативно-правових
актів проблема охорони земель та раціонального викорис-
тання ґрунтів є дуже гострою. Відносно розвинута законодав-
ча база малоефективна, оскільки недостатньо підкріплена
нормами прямого впровадження, які містять нормативні до-
кументи різних рівнів.

Необхідність розвитку стандартизації в сфері охорони і
раціонального використання земель (ґрунтів) визначається
також загостренням екологічної та ресурсної ситуації в Украї-
ні, проявами різного роду деградаційних явищ і процесів, то-
що.

Згідно з Законом України “Про стандартизацію” функції
формування та оновлення нормативної бази України шляхом
розроблення стандартів різних рівнів та видів, а також їх
гармонізація з міжнародними та європейськими стандартами
покладено на технічні комітети стандартизації.

У сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів таким
є Технічний комітет стандартизації ТК 142 "Ґрунтознавство",
який створено на базі ННЦ "ІГА імені О.Н.Соколовського".

На сьогодні основоположними документами, які розроб-
лено ТК 142 «Ґрунтознавство» є: Концепція розвитку станда-
ртизації у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
Концепція системи стандартизації та нормування у сфері
сталого землекористування; проект Програми комплексної
стандартизації в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони
ґрунтів, гармонізованої з міжнародною системою стандарти-
зації; проект галузевої Програми стандартизації та нормуван-
ня сталого землекористування та охорони ґрунтів, ДСТУ
4976:2008 Комплекс стандартів у сфері охорони ґрунтів. Ос-
новні положення. Ці документи установлюють мету, принци-
пи, основні завдання, структуру побудови національної нор-
мативної бази, об'єкти стандартизації та організацію робіт зі
стандартизації у сфері охорони і раціонального використання
земель (ґрунтів).

З урахуванням положень розроблених документів, ство-
рювана національна нормативна база враховує основні прин-
ципи міжнародних, регіональних та національних систем роз-
винутих зарубіжних країн, відповідно до інтересів України, а
також основні завдання органів центральної виконавчої влади
з питань земельних ресурсів, аграрної політики, охорони на-
вколишнього природного середовища в забезпеченні прове-
дення єдиної науково-технічної політики у цій сфері.

Основними завданнями стандартизації у сфері охорони і
раціонального використання земель (ґрунтів) є забезпечення:
 відповідності об'єктів стандартизації своїй призначеності;
 захисту та збереження земельних та інших природних ре-
сурсів;
 установлення оптимальних вимог до вирощуваної сільсь-
когосподарської продукції, процесів та послуг;
 безпечності вирощуваної сільськогосподарської продукції,
процесів і послуг для життя та здоров'я людей, тварин і рос-
лин;
 якості вирощуваної сільськогосподарської продукції, про-
цесів та послуг, відповідно до рівня розвитку науки, техніки,
технологій і потреб людей;
 охорони навколишнього природного середовища;
 заощадження усіх видів енергетичних ресурсів, поліпшен-
ня техніко-економічних показників виробництва;
 впровадження новітніх технологій, оновлення виробництва
та підвищення його продуктивності;
 безпеки господарських об'єктів, складних технічних систем
з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і
техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
 технічної та інформаційної сумісності і взаємозамінності;
 збіжності та відтворюваності результатів вимірювань, ана-
лізування та контролювання, що виконуються у даній сфері.

Під час створення національної нормативної бази в сфері
охорони земель (ґрунтів) використовується в основному ком-
плексна форма стандартизації, для якої характерними є три
головних методичних принципи:
 системність – встановлення взаємопов’язаних вимог з
метою забезпечення вищого рівня якості;
 оптимальність – визначення оптимальної номенклатури
об’єктів комплексної стандартизації, складу і параметрів їх-
ньої якості;
 плановість – розробка спеціальних програм комплексної
стандартизації об’єктів та їхніх елементів, які включаються до
планів національної та галузевої стандартизації.

Для ефективного розвитку створюваної національної нор-
мативної бази її необхідно будувати згідно з основними на-
прямами, які складаються із організаційно-методичних доку-
ментів, документів щодо регламентації процесів та щодо рег-
ламентації робіт.

На сьогодні, ТК 142 «Ґрунтознавство» розроблено біля
300 нормативних документів, що складають основу таких
комплексів:
 моніторинг, бонітування та агрохімічна паспортизація зе-
мель сільськогосподарського призначення;
 класифікація ґрунтів природно - кліматичних зон України за
показниками якості та родючості;
 методи та засоби відтворення родючості ґрунтів та запобі-
гання техногенному забрудненню земель;
 методи визначення складу та властивостей ґрунтів;
 добровільна сертифікація земель (ґрунтів) сільсько-
господарського призначення;
 галузеві стандартні зразки ґрунту.

Усі ці комплекси стандартів орієнтовано на вирішення за-
вдань збереження родючості ґрунту, мінімізації негативного
впливу на ґрунти, тощо.

Побудована за таким розподілом національна нормативна
база сприяє розробленню і впровадженню:
 національної термінології з питань охорони земель (ґрун-
тів);
 системи екологічних нормативів для ґрунтів і відповідних
нормативних документів;
 системи показників для регламентації антропогенного на-
вантаження на ґрунтовий покрив і системи оцінювання еколо-
гічного стану ґрунтів;
 системи екологічної експертизи і сертифікації земельних
ділянок відповідно до екологічних вимог та даних моніторингу
земель;
 системи методів і засобів визначення та оцінювання якіс-
ного стану ґрунтів та регламентації процесів контролю.

Належного розвитку не набули такі актуальні та перспек-
тивні комплекси нормативних документів, як:
 особлива охорона ґрунтів;
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 використання техногенно-забруднених ґрунтів та моніто-
ринг радіонуклідно забруднених земель;
 бонітування ґрунтів і оцінка;
 землі, призначені для органічного виробництва;
 рекультивація земель;
 нормативи збереження видового різноманіття ґрунтів;
 оптимізація співвідношення земельних угідь України;
 впровадження моделей сертифікації земель (ґрунтів) сіль-
ськогосподарського призначення та розроблення методів і за-
собів проведення інспекційного контролю цільового викорис-
тання сертифікованих земельних ділянок;
 науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів
щодо раціонального використання земель (ґрунтів) сільсько-
господарського призначення.

З метою підвищення ефективності діяльності у сфері ста-
ндартизації, пропонуємо:
 виконувати роботи з розроблення нормативних документів
різних рівнів згідно з чітко визначеними програмами, на умо-
вах державного цільового фінансування;
 затвердити, профінансувати і розпочати виконання розро-
бленої ТК 142 «Ґрунтознавство» та погодженої з ДП
"УкрНДНЦ" та Мінагрополітики України "Галузевої Програми
стандартизації та нормування сталого землекористування та
охорони ґрунтів";
 погодити проект "Програми комплексної стандартизації в
галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, гармонізо-
ваної з міжнародною системою стандартизації" із зацікавле-
ними органами центральної виконавчої влади та включити її
до загального Плану національної стандартизації.

6.3. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ
ПРОГРАМ , СПРЯМОВАНИХ НА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИ-
КОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНУ ҐРУНТІВ

В Україні, починаючи з 60-х років минулого століття, нако-
пичено значний досвід опрацювання і виконання державних і
регіональних програм з раціонального використання та охо-
рони ґрунтів. Особливого значення набули програми підви-
щення родючості ґрунтів, з хімізації і меліорації сільськогос-
подарського виробництва. Зрошенням і осушенням було охо-
плено біля 6 млн.га, а норми внесення мінеральних добрив
зросли в декілька разів і досягли майже 170 кг д.р. на гектар у
рік. Регулярно у рекомендованих нормах вносились хімічні
меліоранти на кислих і лужних ґрунтах. Дуже вагомим внес-
ком у регулювання родючості ґрунтів стало застосування ор-
ганічних добрив – майже 8,4 т на гектар щорічно. У результаті
зросли врожаї основних культур, а динаміка родючості досяг-
ла рівня простого відтворення. Це без перебільшення було
революційне досягнення, бо до цього протягом століть ба-
ланс поживних речовин у землеробстві був постійно дефіцит-
ним.

Виконання більшості заходів з державних і регіональних
програм забезпечувалось за рахунок бюджетного фінансу-
вання. Водночас діяли механізми контролю виконання робіт.
Однак з 1991 року відповідні програми було згорнуто і незва-
жаючи на численні застереження з боку наукових установ і
громадськості, до сих пір відчутних зрушень не помічається.

В 2004-2005 роках в кожній області було розроблено і за-
тверджено регіональні Програми охорони родючості ґрунтів
на період до 2015 року. В цих програмах було намічено конк-
ретні заходи, визначено оптимальні обсяги робіт, проведення
яких забезпечило б прогресивне підвищення родючості ґрун-
тів, стійкість агроландшафтів і усунення негативних явищ в
сучасному розвитку ґрунтових процесів. Проте, фінансування
(часткове) проводиться тільки окремих заходів. Це в основ-
ному хімічна меліорація , заліснення і залуження деградова-
них і малопродуктивних угідь.

На виконання п.3 „Прикінцеві положення” Закону України
„Про охорону земель”, прийнятого ще у 2003р., розроблено
Загальнодержавну програму використання й охорони земель,
яка визначає напрями впровадження державної політики,
спрямованої на мінімізацію негативного впливу на земельні
ресурси, захист ґрунтів від деградації, забруднення та висна-
ження, раціональне використання земель, а також визначен-
ня головних напрямів дій щодо невиснажливого використан-
ня, охорони та відтворення земельних ресурсів шляхом
об’єднання проектів законів України ”Про Загальнодержавну

програму використання та охорони земель” та ”Про Націона-
льну програму охорони родючості ґрунтів”.

Програма включає 5 розділів і 3 додатки, в яких визначено
мету Програми, обґрунтовано шляхи й способи розв’язання
проблеми, здійснення взаємопов’язаних організаційних, пра-
вових, екологічних та інших заходів, які є цілісною системою і
спрямовані на ефективне використання земель, їх охорону й
підвищення родючості, а також подаються очікувані результа-
ти виконання Програми, її можлива ефективність, обсяги й
джерела фінансування. Але до цього часу Закону України
“Про Загальнодержавну програму використання та охорони
земель” так і не прийнято.

Тим не менш, сьогодні є всі передумови для опрацювання
і реалізації програм – є значно удосконалена правова і мето-
дологічна база, нормативні документи для планування і моні-
торингу виконання.

Нажаль, постійні зміни до Закону України „Про плату за
землю” призводять до того, що кошти за землю не використо-
вуються за цільовим призначенням, зокрема, на фінансуван-
ня заходів з раціонального використання та охорони ґрунтів,
підвищення родючості, ведення моніторингу земель тощо.
Потрібно відновити дії відповідних статей закону задля кон-
центрації на національному рівні 30% коштів, що надходять
від земельного податку, для здійснення заходів із охорони та
збереження родючості сільськогосподарських угідь.

Для успішної реалізації заходів з охорони родючості ґрун-
тів необхідно зосередити зусилля органів державної і місце-
вої влади, а також власників землі та землекористувачів.

7. КОНЦЕПЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Існуюча система управління земельними ресурсами Укра-
їни характеризується багатьма недоліками і перш за все тим,
що управління розпорошено між окремими міністерствами і
відомствами. Міністерство аграрної політики відповідає за
сільгоспугіддя, Державний комітет з лісового господарства -
лісові землі, Державний комітет з водного господарства - зе-
млі водного фонду, а є ще комітети з геології і надр, земель-
них ресурсів, міністерства транспорту, оборони і інші, які ма-
ють свою відповідальність. Державний комітет України із зе-
мельних ресурсів, якому надано великі повноваження з опра-
цювання раціональної стратегії використання і охорони земе-
льних ресурсів, неодноразово довів повну неспроможність
ефективно вирішувати ці питання. Явно невдала земельна
реформа, витоки якої виходять з Держкомзему, призвела до
того, що держава остаточно втратила важелі управління зе-
мельними ресурсами і, особливо, їхньою охороною.

Фактично після завершення великомасштабного ґрунтово-
го обстеження у 60-роках минулого століття Держкомзем по-
ступово відходив від вирішення цих проблем – було ліквідо-
вано ґрунтово-аналітичні лабораторії, відповідні підрозділи в
обласних філіалах, втрачено кваліфікований персонал. Земе-
льна реформа, яка ведеться в країні з початку 90-х років, ос-
таточно закріпила за Держкомземом нові обов’язки, пов’язані
з розпаюванням земельного фонду і уведенням приватної
власності на землю. До речі, і ці питання Держкомзем вирішу-
вав вкрай незадовільно, про що свідчить калейдоскоп змін
керівників відомства, численні заслуховування проблем в
РНБО, Верховній Раді та Кабінеті міністрів. В Україні дотепер
не створено ні земельного кадастру, ні сучасних інформацій-
них баз даних, фактично відсутня об’єктивна грошова оцінка
земель, не організовано моніторинг, нема зонування. З кож-
ного з перерахованих питань приймали рішення владні струк-
тури найвищого рівня, але проблеми залишилися невиріше-
ними. Взагалі в Україні через некомпетентне керівництво
Держкомзему фактично не розроблено оптимальну державну
стратегію землекористування і охорони земель.

Тепер, як ніколи, актуально і доцільно повернутися до об-
говорення створення в країні служби охорони земель – авто-
ритетного, розгалуженого у вертикальному і горизонтальному
напрямках органу, що об’єднав би зусилля різних відомств
(перш за все Держкомзему і Мінагрополітики) для розробки і
реалізації принципово нового підходу – сталого (ефективного
і ощадливого) землекористування.

Служба перебирає на себе усі зобов’язання, що виплива-
ють з закону "Про охорону земель" і інших законів і є центра-
льним виконавчим органом, що відповідає за стан земельних
ресурсів країни (табл. 7.1).
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ТАБЛИЦЯ 7.1 – СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРА-
ЇНИ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
Підрозділ
Служби Функціональні обов’язки

Централь-
ний орган

- Програмне, методичне, правове, нормативне забезпечення
- Наукова, просвітницька, виховна, кваліфікаційна діяльність
- Формування Національної програми з охорони земель і законодав-
чих актів для Верховної Ради
- Організаційне і методичне забезпечення, координація і зведений
аналіз результатів моніторингу
- Фінансова діяльність
- Видавнича діяльність
- Ліцензування і сертифікація
- Міжнародна діяльність

Регіональ-
ні (обласні)
центри

- Ведення моніторингу земель області (польові експедиційні і каме-
ральні аналітичні роботи), опрацювання матеріалів, оцінка стану зе-
мель, підготовка пропозицій до обласної ради
- Розробка і реалізація проектів з охорони земель
- Організаційна і методична підтримка районних інспекторів

Місцеві
(районні)
групи

- Систематичний контроль якості землекористування, змін родючості
ґрунтів, технологій вирощування культур, складів для зберігання аг-
рохімікатів, підготовка вказівок, ведення протоколів порушень
- Просвітницька і виховна робота з землекористувачами
- Консультативна діяльність (допомога у розробці планів з підвищен-
ня родючості і охорони ґрунтів для землекористувачів)
- Контроль виконання планів
- Участь у створенні зразків екологобезпечних і ефективно функціо-
нуючих територій (демонстраційні поля ґрунтоохоронних технологій)

Основне призначення Служби – збереження, відтворення
і охорона родючості ґрунтів. Служба виступає як державний
замовник регіональних, обласних і інших проектів зі збере-
ження, відтворення і охорони родючості ґрунтів. Проекти фі-
нансуються з державного і місцевих бюджетів, що формують-
ся за рахунок закону про плату за землю і інших джерел. Для
відбирання проектів Служба створює центральну й обласні
науково-методичні ради, а для їх виконання залучає відповід-
ні організації незалежно від форми власності.

Зважаючи на те, що вже сьогодні Служба має майже всю
наявну в країні інформацію про стан родючості ґрунтів, а у
подальшому може стати єдиним і унікальним центром зосе-
редження такої інформації, доцільно активно залучати Служ-
бу до усіх земельних трансформацій (якісної, бонітетної і
грошової оцінки, визначення справедливого оподаткування і
орендних платежів, експертизи, обґрунтування зміни катего-
рії, виведення з ріллі, ренатуралізації тощо).

Бажано також позначити у положенні роль Служби у про-
світницько-виховній ґрунтоохоронній роботі (щорічне видання
бюлетеню про стан ґрунтів, створення постійно оновлюваного
веб-сайту, підтримання науково-публіцистичної діяльності,
активна співпраця з громадськими екологічними і ґрунтоохо-
ронними товариствами, методична допомога тощо). Україна
підписала відповідні міжнародні конвенції з цього приводу,
але реально на ґрунтоохоронні рухи не впливає. В умовах,
коли переважна частка ґрунтів перейшла у приватну влас-
ність, іншого шляху немає.

ВИСНОВКИ
Процеси змін форм господарювання і власності на землю,

що в останні роки стали основним змістом перетворень в аг-
рарному секторі України, на жаль, негативно позначилися на
родючості ґрунтів, яка залишилася поза увагою і влади, і сіль-
госптоваровиробників. Призупинено дію попередніх програм
підвищення родючості ґрунтів, різко зменшено внесення в
ґрунт органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів.

Надмірне розширення площі ріллі, у тому числі на схило-
вих, малопродуктивних, деградованих і заплавних землях,
допущене у минулі роки, призвело до порушення екологічно
збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь,
лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агро-
ландшафтів і зумовило несприятливі наслідки техногенного
навантаження на екосферу.

Найбільш істотним чинником зниження продуктивності
ґрунтів і зростання деградації агроландшафтів є водна ерозія
ґрунтів. Щороку від ерозії втрачаються мільйони тонн ґрунту,
у тому числі рухомих форм азоту, фосфору і калію. Втрати
продукції землеробства від ерозії перевищують 9-12 млн.тонн
зернових одиниць щороку.

За даними Держкомзему України, загальна площа сільсь-
когосподарських угідь, які зазнали згубного впливу водної
ерозії, становить 13,3 млн.га (32%), у тому числі 10,6 млн.га
орних земель. У складі еродованих земель налічується 4,5
млн.га із середньо- та сильнозмитими ґрунтами, у тому числі
68 тис. га повністю втратили гумусовий горизонт.

Досить інтенсивно розвиваються процеси лінійного роз-
миву та яроутворення. Площа ярів становить 140,3 тис. га, а
їх кількість перевищує 500 тис. Окремі яружно-балкові систе-
ми мають інтенсивність ерозії, що перевищує середні показ-
ники у 10-20 разів. Вітровій ерозії систематично піддається
понад 6 млн.га земель, а в роки з пиловими бурями – до 20
млн.га.

На якості земельних ресурсів відбиваються також і інші
негативні чинники (засоленість, солонцюватість, перезволо-
женість, надмірна аридність, дуже подібна до опустелювання,
тощо).

Зокрема, середньо- і сильносолонцюваті ґрунти займають
0,5 млн.га сільськогосподарських угідь, а засолені – 1,7
млн.га (4,1%). Крім того, 1,9 млн.га сільськогосподарських
угідь займають перезволожені, 1,8 млн.га – заболочені і 0,6
млн.га – кам’янисті ґрунти. Ґрунти з підвищеною кислотністю
становлять більше 8 млн.га сільськогосподарських угідь, з
яких на середньо- і сильнокислі припадає 4,4 млн.га.

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель
призводить до зниження родючості ґрунтів через їх переущі-
льнення (особливо чорноземів), втрати грудкувато-зернистої
структури, водопроникності та аераційної здатності з усіма
екологічними наслідками, що звідси випливають.

Останнім часом посилилися процеси деградації ґрунтово-
го покриву, які зумовлені техногенним забрудненням. Найбі-
льшу небезпеку для навколишнього природного середовища
становить забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими ме-
талами, збудниками хвороб.

В Україні протягом останніх років домінувала незбалансо-
вана дефіцитна система землеробства. Як наслідок, протягом
останніх 20 років ґрунти України втратили 0,5% гумусу (за да-
ними Центрдержродючості) і далі продовжується його змен-
шення. Невеликі дози внесення гною і туків не забезпечують
відтворення родючості ґрунтів. Врожаї останніх років – здебі-
льшого результат вичерпування винятково природної родю-
чості ґрунту, результат збіднення потенційної її частини. Збе-
рігати і надалі такий підхід до родючості неприпустимо, бо це
призведе до подальшого загострення проблеми.

За результатами останнього агрохімічного обстеження,
ґрунти України мають, в основному, середній і підвищений
вміст гумусу. У порівнянні з даними попереднього туру агро-
хімічної паспортизації (1996-2000 рр.) середньозважений по-
казник вмісту гумусу в ґрунтах знизився на 0,04%, а найбільші
втрати в зоні Полісся становлять 0,05%. Низький і дуже низь-
кий вміст гумусу мають ґрунти піщаного і супіщаного грануло-
метричного складу, які розповсюджені переважно в зоні По-
лісся. Особливо їх багато у Волинській (82%), Житомирській
(60,7%), Чернігівській (42,1%) і Рівненській (40,5%) областях.
Великі площі з низьким вмістом гумусу є також у Львівській,
Чернівецькій, Донецькій, Закарпатській та Київській областях.
Ці ґрунти потребують першочергового застосування органіч-
них добрив і меліорантів, збільшення посівних площ багаторі-
чних трав та сидератів.

Фосфатний режим ґрунтів України, в основному, не сприя-
тливий для одержання високих і стійких врожаїв. Орні землі
потребують внесення органічних і мінеральних добрив для
покращення фосфатного режиму ґрунту, бо дефіцит цього
елементу спостерігається у ґрунтах усіх ґрунтово-кліматичних
зон.

Забезпеченість ґрунтів України калієм значно краща, ніж
фосфором. Площі орних земель з низьким і середнім вмістом
обмінного калію складають 33,8%. Переважно це ґрунти пі-
щаного та супіщаного гранулометричного складу. У першу
чергу покращення калійного режиму потребують дерново-
підзолисті ґрунти Полісся і опідзолені ґрунти Лісостепу. Ґрун-
ти південної частини Лісостепу і практично всі ґрунти Степу
характеризуються підвищеним та високим вмістом обмінного
калію. Проте, дані агрохімічного обстеження свідчать, що
площі з низьким і середнім вмістом рухомого фосфору та об-
мінного калію у ґрунтах збільшуються, а площі ґрунтів з під-
вищеним та високим вмістом фосфору та калію зменшують-
ся.

Згідно з матеріалами агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення 3,7 млн.га потребують
першочергового вапнування і 4,1 млн.га – підтримуючого.

Таким чином, у структурі земельного фонду України значні
площі займають ґрунти з незадовільними властивостями (де-
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градовані та інші малородючі ґрунти). За даними регіональ-
них центрів «Облдержродючість» таких земель нараховуєть-
ся майже 16 млн.га у тому числі 12,9 млн.га ріллі. Прямі щорі-
чні втрати від використання таких земель у ріллі (тобто різни-
ця між вартістю валового продукту і затратами на його отри-
мання) досягають у середньому 66,5 грн/га, або в цілому по
Україні близько 400 млн. грн.

На якісний стан земельних ресурсів та цілого ряду об’єктів
галузей економіки істотно впливають гідрометеорологічні та
небезпечні екзогенні геологічні процеси і явища (селі, зсуви,
обвали, карст, просідання ґрунту, абразія, руйнування берегів
водосховищ тощо), які поширені більш як на 50% території, у
тому числі карсту – 37,6%, зсувів – 0,3%. На 17% території
розвиваються процеси підтоплення.

Поданий перелік еколого-економічних проблем деградації
земель є далеко не повним, але дає уяву про негативні нас-
лідки неефективного використання основного багатства краї-
ни – ґрунтового покриву.

Таким чином, стан використання та охорони ґрунтових ре-
сурсів характеризується як незадовільний і має тенденцію до
погіршення. Найбільш важливі причини, що зумовлюють це,
такі:
 надзвичайно високий економічно та екологічно не обґрун-
тований рівень господарського (передусім сільськогосподар-
ського) освоєння території;
 значна землеємність основних галузей економіки;
 нерівномірне сільськогосподарське освоєння території,
внаслідок чого розораність земель в окремих регіонах досяг-
ла надмірних розмірів;
 інтенсивний розвиток деградаційних процесів та наявність
значних площ деградованих земель;
 стихійне формування нових типів землекористування в ри-
нкових умовах шляхом оренди земельних часток (паїв), які
характеризуються нестабільністю, дрібноконтурністю, через-
смужжям;
 наявність територій, що зазнають постійного впливу не-
безпечних стихійних явищ;
 недостатність земель природно-заповідного, лісового та
іншого природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та іс-
торико-культурного призначення;
 наявність значних площ земель, використання яких зако-
нодавчо обмежується (територія радіаційного забруднення
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, санітарно-захисні та
охоронні зони підприємств промисловості, транспорту,
зв’язку, оборони, об’єктів природно-заповідного фонду та іс-
торико-культурного призначення, курортів і водних об’єктів);
 високий рівень техногенного забруднення навколишнього
природного середовища в багатьох регіонах, недостатній
розвиток екологічної інфраструктури;
 відсутність державних, регіональних і місцевих програм
комплексного вирішення питань щодо використання та хоро-
ни земель;
 недостатнє нормативно-правове та нормативно-методичне
забезпечення, що регулює використання та охорону земель;
 критична нестача внесення мінеральних та органічних до-
брив, мікродобрив та хімічних меліорантів.

ПРОПОЗИЦ І Ї
Звернути увагу на те, що в Україні не виконуються закони,

постанови і регламенти щодо найважливіших заходів,
пов’язаних з охороною і раціональним використанням ґрунто-
вого покриву, зокрема:
 про ґрунтове обстеження (перший тур проведено у 1957-

1961рр., треба було повторити через 15-20 років, не проведе-
но досі);
 про моніторинг ґрунтового покриву (постанови прийнято у

1993, 1998, 2007 рр., спостережні мережі не створено);
 про бонітування земель (треба проводити згідно з Законом

«Про оцінку земель» 1 раз на 7 років, перший тур проведено у
1993 р. за недосконалої методики, другий - не проведено до-
сі);
 низку нормативних документів (деякі з них згадуються ви-
ще), передбачених Земельним кодексом України (2001 р.), від
яких залежить екологобезпечне використання земель, не
розроблено і не планується опрацювання ближчим часом;
 не завершено створення земельного кадастру, не впрова-
джуються сучасні методи інвентаризації земель, їхнього кар-

тографування, дистанційного зондування, обстеження, авто-
матизованого проектування, експертних систем, моделюван-
ня тощо. У країні відсутня державна база даних про ґрунти,
їхній стан, що унеможливлює опрацювання об’єктивних оцінок
і прогнозів, впровадження запобіжних заходів, проектування
ґрунтоохоронних заходів і їхнього інвестування.

1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Для подолання деградації ґрунтового покриву в Україні

пропонуються такі заходи:
 підняти рейтинг проблеми захисту ґрунтів в суспільстві.
Вважається за необхідне, щоб держава реанімувала розроб-
лену (проект) Національну програму охорони родючості ґрун-
тів, надала їй статусу національної, довела її до кожної обла-
сті, району, сільгосппідприємства, віднайшла кошти для фі-
нансування (за рахунок частини земельних податків, а також
за рахунок коштів землекористувачів). Програма повинна ста-
ти базою стратегії збереження унікального ґрунтового покри-
ву, який має Україна. Дії державних органів влади зверху до-
низу треба підпорядкувати вирішенню цього завдання. Цьому
ж повинна сприяти діяльність політичної інфраструктури сус-
пільства, діяльність політичної еліти, вищої, середньої і ниж-
ньої ланок керівництва. Програма повинна передбачати пер-
спективні (довготермінові) стратегічні і першочергові (корот-
котермінові) плани;
 Мінагрополітики за рахунок відрахувань з плати за землю і
інших джерел створити центральний і обласні фонди коштів
для реалізації інноваційних проектів з охорони родючості ґру-
нтів. Забезпечити прозорий і об’єктивний механізм відбиран-
ня проектів і контроль їхньої реалізації;
 переглянути існуючі і створити нові більш дієві закони про
охорону ґрунтів і їх родючості. Кожна владна структура (сіль-
ська чи міська) повинна бути відповідальною за раціональне
використання, охорону і захист ґрунтів. Це питання повинно
бути в центрі уваги будь-якої влади. Тобто влада систематич-
но в межах своєї просторової компетенції повинна тримати
питання охорони і родючості земель у полі свого зору: конт-
ролювати стан, приймати адекватні управлінські заходи, за-
лучати фінансові ресурси для їх здійснення, а в разі необхід-
ності, карати порушників, привертати увагу засобів масової
інформації, організовувати освітянську і виховну роботу. Таку
саму відповідальність повинні мати власники земель. Вони не
повинні родючі землі використовувати не за призначенням
(тобто не у відповідності з категорією землі, прийнятою у
державі), захаращувати ґрунти. Особливо уважно і згідно з
регламентами треба поводитись з відходами, які здатні погі-
ршувати ґрунти, рослини, водні джерела. Рекомендувати від-
новити дію Закону про плату за землю і надалі не вдаватися
до заходів його призупинення;
 оновити земельно-кадастрову інформацію в зв’язку з до-
статньо швидким розвитком деградаційних процесів. В Україні
облік якості земельних ресурсів ведеться за методикою і да-
ними головним чином обстеження ґрунтів 1957-1961 рр. Але
ці матеріали застаріли. Тому потребує перегляду як методика
складання кадастрової документації, так і самі матеріали. На
новому етапі вивчення ґрунтового покриву, обстеження ґрун-
тів з метою складання нових карт і уточнення генетичної при-
належності не повинні бути відірвані від агрохімічної паспор-
тизації, як це склалося в Україні протягом десятиліть;
 створити на базі Центрдержродючості й регіональних
центрів «Облдержродючість» Державну службу охорони ро-
дючості ґрунтів;
 привести у відповідність з вимогами часу стан наукового
забезпечення проблеми раціонального землекористування,
особливо проблеми подолання деградації земель, а саме за-
діяти геоінформаційні, дистанційні, автоматизовані
комп’ютерні і інші сучасні технології - для забезпечення об-
ґрунтованих просторових рішень, ідентифікації деградаційних
явищ, особливо ерозії, протидеградаційної організації сільсь-
когосподарської території, нових методів упорядкування ін-
формації у вигляді баз даних і експертних автоматизованих
систем з розширеними можливостями довідкового обсягу. На
жаль, у країнах радянського простору завжди існував розрив
між рівнем наукових розробок (він був досить пристойний, що
визнано більшістю об’єктивних експертів) і їх впровадженням.
Зараз цей розрив став ще більшим. Змінити ситуацію на кра-
ще можна тільки за умови успішного вирішення економічних



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

68

проблем. Ні нові землевласники, ні держава за сучасного
економічного стану переважно не здатні фінансувати проекти
з відродження земель;
 вдосконалити нормативно-методичне забезпечення охо-
рони і якості земель (ґрунтів) шляхом розроблення норматив-
них документів;
 всі верстви суспільства повинні оволодіти максимумом
знань про ґрунти і необхідність їх охорони. Треба збільшити
обсяги і якість викладання ґрунтознавства й охорони ґрунтів у
школах, технікумах, інститутах, університетах, видати відпо-
відні підручники для різних категорій споживачів інформації.
Деградацію земель слід розглядати як результат несприятли-
вого стану суспільства, негармонізованих зв’язків між різними
його шарами, як результат недостатніх знань і невміння орга-
нізувати відповідну роботу. Саме такі причини характерні, на
жаль, й для України, де питання оптимального управління
ґрунтами стає практично неможливим. Земельна реформа
привела до землеволодіння мільйони селян, які не мають
відповідних знань і не мають змоги використати технологію
вирощування культур і зберегти родючість ґрунтів. Фактично
нові землевласники не знають якість своєї землі і не можуть її
контролювати при передачі в оренду. Тому найперше питан-
ня, яке постає в зв’язку з цим – навчання головним правилам
землекористування;
 створити мережу консультаційних і навчальних центрів з
метою запобігання деградації земель, розгорнути освітянську
діяльність у засобах масової інформації, особливо по телеба-
ченню, організувати у всіх природно-сільськогосподарських
зонах демонстраційні заходи, конференції, фахові і популярні
видання, буклети, газети. Тематика, пов’язана з охороною
земель, повинна стати найважливішою. В умовах України, де
фактично не існує служби впровадження подібно до extension
service, як це має місце у розвинутих країнах заходу, такі за-
ходи вкрай необхідні;
 зменшити розрив між наукою, владою і суспільством, точ-
ніше між ґрунтознавцями, які розроблюють рекомендації із
захисту ґрунтів, менеджерами, які повинні створювати умови
для їх впровадження, і агросферою, яка повинна активно
сприймати наукові рекомендації. З цього ж випливає необхід-
ність опрацювання механізмів взаємодії між різними верства-
ми суспільства. Особлива відповідальність покладається на
владу, яка фактично допустила бездіяльність в останні 20 ро-
ків щодо захисту ґрунтів. Вона ж, перш за все, повинна при-
йняти заходи для виправлення положення, що склалося;
 активізувати міжнародну співпрацю з метою розробки ефе-
ктивної стратегії захисту ґрунтів від деградації. Форми спів-
праці можуть бути різними: гармонізація методів оцінки де-
градації, спільні проекти, обмін фахівцями, освітянські про-
грами. Головне тут – виявити найбільш цінний досвід різних
країн у вивченні деградованих земель, їх реабілітації і зроби-
ти його надбанням для всіх;
 створити на базі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» сучасну вимірювальну аналітичну
лабораторію.

2. У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ДОБРИВ
З метою запобігання зниженню врожайності с.-г. культур

та якості сільськогосподарської продукції, зумовлених недо-
статнім рівнем виробництва та застосування добрив, а також
підвищення родючості ґрунтів, пропонується таке:
 Розробити Державну програму хімізації землеробства на
період до 2020 року.
 Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України

“Про невідкладні заходи щодо забезпечення землеробства
України фосфорними і калійними добривами і оптимізації фо-
сфатного і калійного живлення рослин”.
 Звернутися до Кабінету Міністрів України з обґрунтованою
пропозицією про необхідність розробки і затвердження дер-
жавної програми, спрямованої на забезпечення землеробства
України мінеральними добривами і оптимізацію живлення
сільськогосподарських культур.
 На основі новітніх розробок дати точну оцінку сучасного
стану родючості ґрунтів (вмісту рухомих сполук фосфору і ка-
лію) і розробити прогноз цього стану на 2015-2025 роки. По-
милкова інформація призводить до помилкових управлінських
рішень, розробки невірної стратегії і тактики виробництва і за-
стосування добрив.

 Прискорити розробку удосконаленої системи ґрунтової діа-
гностики і нормативних документів, що встановлюють методи
визначення вмісту рухомих сполук поживних речовин у ґрун-
тах України. А також прискорити впровадження цієї системи
обласними проектно-технологічними центрами охорони ро-
дючості ґрунтів та якості продукції.
 Науково обґрунтувати асортимент мінеральних добрив, що
виробляються в Україні.

Ринок мінеральних добрив повинен включати як дорогі
висококонцентровані складні добрива з різним співвідношен-
ням поживних речовин, так і відносно дешеві за одиницю фі-
зичної ваги прості добрива типу аміачної селітри або простого
гранульованого суперфосфату, що придатні для виготовлен-
ня тукосумішей, а також фосфоритне борошно. Економічний
ефект від застосування висококонцентрованих видів добрив,
через низьку вартість їх діючої речовини порівняно з прости-
ми, як правило, є вищим. Тому на даний час для внутрішнього
споживання доцільне збільшення об’ємів виробництва саме
висококонцентрованих добрив. Одним із шляхів зниження со-
бівартості застосування простих добрив з низьким умістом
поживних речовин є використання їх неподалік від місця їх
виробництва.

3. У ГАЛУЗІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
На підставі аналізу еколого-меліоративного стану зрошу-

ваних земель, а також наявних на сьогодні можливостей буді-
вництва, реконструкції та модернізації зрошувальних систем і
потреб країни в продукції рослинництва вважаємо, що для
забезпечення продовольчої безпеки держави в роки з не-
сприятливими погодними умовами, мінімально необхідна
площа зрошуваних земель в Україні має становити 1,5-1,7
млн.га. Отже, необхідно відновити фактичне зрошення на
площі близько 1 млн.га. В основу процесу відновлення має
бути покладено принцип формування не окремих меліорати-
вних систем, а меліоративних ландшафтів, які відповідають
вимогам соціальної та екологічної стійкості й вирізняються
екологічно обґрунтованою стабільністю та високою продукти-
вністю.

Для підтримання еколого-меліоративного стану зрошува-
них агроландшафтів на доброму або задовільному рівні, їх
високої продуктивності протягом тривалого періоду ефектив-
ного використання пропонуємо дотримання певних принципів
і здійснення ряду заходів, а саме:
 зрошувані землі доцільно віднести до категорії “особливо
цінних земель”;
 переведення зрошуваного землеробства на адаптивно-
ландшафтні екологічно безпечні (компенсаційні) системи зе-
млеробства, що максимально враховують особливості при-
родних ландшафтів, еколого-меліоративний стан зрошуваних
земель, спрямованість ґрунтових процесів і режимів;
 створення (конструювання) високопродуктивних екологічно
стійких агроландшафтів на основі формування оптимальної
структури земельних угідь, запровадження науково обґрунто-
ваного співвідношення сільськогосподарських угідь зрошува-
них і незрошуваних земель, консервації деградованих і техно-
генно забруднених земель;
 наукове обґрунтування й упровадження на землях, де
встановлено можливість і доцільність цього заходу, спочатку
окремих елементів, а згодом і системи точного землеробства
– диференціації агротехнологічних прийомів у межах поля за
елементами родючості ґрунтового покриву;
 запровадження раціональної структури посівних площ і сі-
возмін, орієнтованих на ринкові умови господарювання (спе-
ціалізованих короткоротаційних) з обов’язковим включенням
багаторічних бобових трав. Залежно від спеціалізації госпо-
дарств оптимальна структура посівних площ на зрошуваних
землях має включати 35-40% зернових, не менше 30% кор-
мових, у т.ч. люцерни – 15-20%, 10-15% - технічних і 10-15%
овоче-баштанних культур. Підбір культур має відповідати
ґрунтово-меліоративним умовам і поливній техніці;
 відновлення робіт з хімічної меліорації зрошуваних земель
і поливних вод на принципово нових засадах, що базуються
на сучасному діагностуванні ступеня солонцюватості ґрунтів
та іонного складу вод, ресурсозбереженні, використанні як хі-
мічних меліорантів місцевих кальцієвих сполук з еколого-
токсикологічною їх оцінкою, вирощуванні соле- та солонцес-
тійких культур;
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 використання внутрішньоґрунтових запасів кальцієвих со-
лей (самомеліорація ґрунтів) шляхом проведення меліорати-
вної плантажної оранки на площі близько 400-500 тис. га. При
здійсненні плантажної оранки мають бути враховані не тільки
вміст і глибина залягання кальцієвмісних сполук у ґрунті, а й
наявність важких металів, рівень підгрунтових вод;
 комплекс інженерних, агромеліоративних і профілактичних
заходів проти підтоплення земель; при формуванні комплексу
необхідно враховувати причини виникнення та особливості
розвитку процесів підтоплення;
 поповнення ґрунту органічною речовиною за рахунок рос-
линних решток, органічних добрив, застосування сівозмін з
багаторічними бобовими травами;
 ефективне застосування мінеральних добрив шляхом
упровадження нових агротехнологій, якими передбачається
зниження доз та підвищення окупності добрив у 1,5-2 рази за
рахунок оптимізації строків і способів внесення. Поєднання
поливів із внесенням мінеральних добрив (фертигація), хіміч-
них меліорантів і мікроелементів (хемігація);
 заходи з детоксикації зрошуваних земель, забруднених
ВМ, що включають промивання ґрунтів від ВМ, внесення ад-
сорбентів, фітомеліорацію, уведення в сівозміни культур,
стійких до ВМ. Ці заходи дають змогу зменшити надходження
ВМ у рослини від 10-30 до 50-70%;
 переведення зрошення на нормоване водокористування,
компенсаційні та адаптивні принципи планування поливів із
застосуванням водоощадних і ґрунтозахисних екологічно без-
печних режимів та інформаційно-дорадчих систем плануван-
ня зрошення;
 розширення обсягів застосування мікрозрошення (крап-
линного, підґрунтового, імпульсного, аерозольного) до 150-
200 тис. га;
 удосконалення системи інформаційного забезпечення
зрошення шляхом розробки та впровадження відповідних
програмно-інформаційних комплексів, що базуються на вико-
ристанні інформації системи моніторингу зрошуваних земель,
суміщенні наявної інформації – ґрунтової, агрохімічної, ґрун-
тово-меліоративної, гідрогеолого-меліоративної на єдиній
картографічній основі із застосуванням геоінформаційних

технологій і розширенням мережі інформаційно-дорадчих
служб;
 удосконалення системи управління зрошенням на основі
використання сучасних моделей, підвищення ролі земле- і
водокористувачів в управлінні зрошенням, залучення приват-
ної ініціативи тощо;
 законодавче й нормативне забезпечення управління охо-
роною ґрунтів та їх родючістю шляхом перегляду діючих і
прийняття нових законів, що встановлюють правовий статус
ґрунтів, регулюють застосування заходів зі збереження та
підвищення їх родючості, гармонізація національних норма-
тивних документів з міжнародними, упровадження добровіль-
ної, а в перспективі й обов’язкової сертифікації ґрунтів земе-
льних ділянок сільськогосподарського призначення;
 запровадження екологічного нормування антропогенних
навантажень на ґрунтовий покрив шляхом установлення
обов’язкових нормативів, правил регламентів, вимог до вико-
ристання й охорони земель, наукового обґрунтування дозу-
вання меліоративних заходів та їхнього впливу на природні
об’єкти;
 науково обґрунтоване вилучення земель зі зрошення з
обов’язковим дотриманням таких вимог:
a) інвентаризація зрошуваних земель;
b)першочергове вилучення зі зрошення земель, що полива-
ються водами 3 класу (непридатними для зрошення), мають
незадовільний технічний рівень зрошувальних систем або не-
задовільний еколого-агромеліоративний стан (близько 100-
150 тис. га);
c) тимчасове вилучення зі зрошення земель, що поливають-
ся водами 2 класу (обмежено придатними для зрошення),
мають задовільний еколого-агромеліоративний стан без за-
стосування комплексу агромеліоративних заходів (близько
300-400 тис. га);
d) добір посухо-, соле- та солонцестійких культур, адаптова-
них до агроекологічного стану вилучених зі зрошення земель;
e) консервація окремих масивів зрошуваних земель, що зна-
ходяться в кризовому еколого-агромеліоративному стані.

ДОДАТКИ
Додаток А. – Картограма реакції грунтового розчину
сільськогосподарських угідь України

Додаток Б. – Картограма вмісту гумусу в грунтах сільскогосподарських
угідь України

Додаток В. – Картограма вмісту рухомого фосфору в грунтах
сільскогосподарських угідь України

Додаток Ґ. – Картограма вмісту обмінного калію в грунтах
сільскогосподарських угідь України
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ЕЩЕ РАЗ О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ, ИЛИ НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Разработка системы минерального питания - дело слиш-
ком важное, особенно в условиях финансового кризиса, что-
бы не приобщиться к основательному анализу существующих
подходов к решению этой проблемы. Отечественная агрохи-
мическая школа разработала ряд методик, согласно которым
можно рассчитать нужные дозы туков, учитывая вынос той
или иной культурой установленного количества элементов
питания, а также минерализацию побочной продукции и про-
цессов нитрификации. Это так называемый балансовый ме-
тод, достаточно понятный и несложный для использования
агрономом, который имеет соответствующие знания.

Для более продвинутых специа-
листов методика легко поддается
компьютеризации в форме Excel-
таблицы: задаешь выходные данные
относительно поля и культуры, а
также заданного потенциала уро-
жайности - и получаешь нормы вно-
симых удобрений. И все бы ничего,
если бы не частые сбои такой мето-
дики и отсутствие корреляции между
дозами, внесенными согласно расче-
там, и полученным урожаем. Причем
несоответствие наблюдаются и в од-
ну, и в другую сторону. На практике
очень часто для формирования 7 т\га
озимой пшеницы вместо необходи-
мых N140P120K160 элементов питания, вносят лишь по 2 ц
аммиачной селитры (64 кг азота) – и получают урожай на
уровне 7 и более тонн с гектара. Согласно расчетам по ба-
лансовому методу, для того чтобы получить кукурузы 12 т/га,
нужно внести аж 270 кг азота в активной форме. Но на прак-
тике такой урожай легко получается при внесении всего 160-
180 кг азота. Примеры можно продолжить. Но и приведенных
достаточно, чтобы понять, что балансовый метод не отобра-
жает закономерностей при планировании урожая на уровне,
превышающем средние данные за последние годы.

Все дело в том, что упомянутая методика применялась к
модели почвы, которая с точки зрения плодородия представ-
лялась линейной зависимостью, то есть предполагалось, что
увеличение аргумента (доз минеральных удобрений) прямо
пропорционально росту значения функции (урожайности).
Ошибка заключается в том, что почва, по определению В.И.
Вернадского, не является неживым субстратом, а представ-
ляет собой биокосное тело со всеми признаками живой суб-
станции и присущим ей метаболизмом.

Для нас является важным следующий вывод из этой но-
вой концепции относитель-
но почвы как модели для
математических расчетов:
почве как живому веществу
присущ нелинейный харак-
тер отклика на те или иные
изменения входных пара-
метров. В зависимости от
состояния почвы, это будут
зависимости 2-го порядка
(парабола), 3-го порядка
(гипербола) или даже 4-го
порядка (спираль Архиме-
да).

Переходя к новой мето-
дике расчета доз минераль-
ных удобрений, будем рас-
сматривать почву как живую систему и метаморфозы, кото-
рые с ней могут происходить и в действительности происхо-
дят. Не перечисляя огромное количество точек зрения отно-
сительно процессов, которые происходят в плодородной час-
ти земной поверхности, обобщим наиболее прогрессивные,
построенные на современных научных парадигмах, в частно-
сти на теории детерминированного хаоса и структурализма.

Выводы относительно почвообразовательных процессов,
которые вытекают с точки зрения вышеприведенных теорий,
следующие: плодородие почвы является результатом мета-
морфоз ее тонкой структуры, которая под воздействием раз-
ных факторов меняет уровни возбуждения. Зависимость про-
стая: чем выше уровень возбуждения, тем выше плодородие.
Под тонкой структурой почвы следует понимать не атомный
или молекулярный ее состав, а способ организации частиц
пылевой фракции, размер которых составляет несколько со-
тен нанометров. Эти частицы называют еще коллоидами.

Минеральной основой почвы является продукт разруше-
ния горной породы, то есть смесь час-
тиц минералов разного рода. Разруше-
ние горной породы происходит в ре-
зультате выветривания. Как свидетель-
ствуют многочисленные исследования,
этот процесс протекает путем посте-
пенного заселения горной породы ли-
шайниками и выделений вследствие
жизненных процессов метаболитов.
Именно эти метаболиты, слабо подкис-
ляя породу, разрушают кристалличе-
ские решетки минералов и вызывают их
распад. Остальное довершают ветер,
талые воды, процессы, которые проис-
ходят в мантии земли, и связанные с
ними перемещения горизонтов. Мине-

ральные частицы разного происхождения, а значит разного
рода, перемешиваясь между собой, вступают во взаимные
связи, образовывая твердый коллоидный раствор, выстраи-
вая в пространстве кристаллическую решетку определенной
конфигурации.

Сложность последней зависит от размеров минеральных
частиц, их многообразия (или гетерогенности), уровня PH,
температуры и целого ряда других, менее важных факторов.
Кристаллическое строение твердых растворов имеет ту осо-
бенность, что образуются не монокристаллы, а мозаика кри-
сталлитных зерен разного размера и конфигурации. Чем
мельче кристаллитные зерна, тем сильнее выражены анизо-
тропные свойства твердого раствора. Другой особенностью
твердо растворимых кристаллитов является их свойство к
полиморфным превращениям и образованию конформаций
кристаллической решетки. Согласно Второму началу термо-
динамики, система, производя поиск наиболее энергетически
выгодного состояния, стимулирует к такого рода превраще-
ниям. Именно в конформациях кристаллитов проявляются
ценные свойства системы, такие как ускорение движения

биогенных атомов,
эффект памяти и дру-
гие. Метаболизм кри-
сталлитов обусловли-
вается в первую оче-
редь движением дис-
локаций (то есть на-
рушений в решетках) и
межкристаллического

пространства (движе-
ние дислокаций на по-
рядок быстрее диффу-
зионного перенесения
атомов). Чем более
напряженной является
кристаллическая ре-
шетка в результате

происходящих в ней полиморфных превращений, тем боль-
ше образуется дислокаций, тем быстрее и больше перено-
сится биогенных атомов. Это, в конечном итоге, прямо влия-
ет на процессы, связанные с переносом элементов питания к
растению, а значит, с продуктивными и урожайными свойст-
вами растения.
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Мы уже упоминали, что фазовые переходы происходят
под воздействием внешнего силового поля. Это силовое поле
должно быть трехмерным (или объем-
ным), именно при таком силовом дей-
ствии результирующий вектор-сила
будет направлена ортогонально к кол-
лоидному кристаллиту и будет
обусловливать в последнем превра-
щения по сдвиговому механизму. Та-
кой тип силового поля в коллоидных
кристаллитах почвы возникает, в част-
ности, при пахоте.

Все дело в винтовой или полувинтовой форме отвала
плуга. Последнее обстоятельство показывает, что возможна
разработка рабочих органов для минимального и нулевого
возделывания почвы. Эти органы должны создавать объем-
ные напряженные состояния в обрабатываемом слое. Не-
плохо в этом отношении проявляют себя чизельные плуги с
полувинтовыми рабочими органами, а также плоскорезные
лапы, полулезвия которых изготовлены по полувинтовой
матрице. При движении такого плоскореза обрабатываемая
земля поднимает заметную волну, которая так или иначе
стимулирует фазовые превращения в коллоидных кристал-
литах.

Не менее интересные
эффекты происходят в
межкристаллическом
пространстве. Это реак-
тивная зона, где сталки-
ваются реагирующие
компоненты, такие как
мертвое органическое
вещество, вода, кислород
воздуха, температура и
давление. И эти реакции
действительно происхо-
дят. Чем более мелкие
кристаллиты, тем больше
поверхность для окислительных реакций, тем больше мине-
ралов образуется, тем больше они привлекаются к метабо-
лическим процессам внутри кристаллитов, тем более возбу-
жденными и способными к акцепции корневой системой рас-
тений они становятся. Будучи выделенными ими как утилиты
в межкристаллическое пространство, возбужденные минера-
лы попадают в почвенный раствор, который находится в жид-
кокристаллическом состоянии, и уже в коллоидном почвен-
ном растворе попадают в ризосферу растений, а затем, в ре-
зультате обменных реакций, поступают в растительную кси-

лему. Концентрация минералов и их возбужденное состояние
влияют на скорость обменных реакций и количество пита-

тельных веществ, которые поступили
в растительные клетки, а значит на
продуктивность растений.

Приведенный механизм реализа-
ции плодородия почвы является но-
вым для отечественных ученых, по-
скольку строится не на химизме тех
или иных процессов, а на структур-
ных подходах, когда структура пре-
доминирует, является первичной,

именно ее свойства и состояние возбужденности вызывают
протекание тех или иных метаболических процессов, а также
химических реакций в граничных областях структурных ком-
понентов. Структура – это, собственно, и есть жизненная
субстанция, которая благодаря своему строению и сложным
отношениям является негенотропийной, то есть стойкой к
сжиганию в химических реакциях. Химические реакции будто
поставлены на службу структурной организации, они дозиру-
ются и направляются первыми. Именно благодаря такой ор-
ганизации природы мы имеем сложные органические или
биологические образования, а понимание такой организации

проливает свет на
жизненные процессы,
в нашем случае - на
характер и способ об-
разования плодоро-
дия почвы и ее про-
явления в урожайно-
сти культурных рас-
тений.

Предварительные
выводы: балансовый
метод расчета доз
минеральных удоб-
рений не отображает
объективную картину

при планировании урожая на уровне, большем, чем средне-
статистический. Для урожаев с показателями 100 ц\га и бо-
лее следует использовать нелинейные модели расчета. В
настоящее время нелинейные модели создаются для описа-
ния сложных процессов в металлургии и медицине, в других
наукоемких отраслях. Данной работой мы хотели бы призвать
специалистов по математическому моделированию к более
активной работы по созданию соответствующих нелинейных
моделей и для сельского хозяйства, в частности, для опре-
деления доз минеральных удобрений.

УДК 631.582: 631.86 І.С.Шаповал, О.В.Демиденко, Черкаський інститут АПВ НААН України

БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В СІВОЗМІНАХ
З КОРОТКОЮ РОТАЦІЄЮ НА ЧОРНОЗЕМАХ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

В статті приводяться результати 10-річного комплекс-
ного вивчення балансу поживних речовин в п'ятипільних сіво-
змінах різного спрямування для умов лівобережної частини
Центрального Лісостепу.

В сучасних умовах ведення землеробства біологізація
технологій, технологічних процесів є чи не єдиним заходом,
який може стримати подальше зниження родючості грунтів,
стабілізувати виробничі системи, знизити залежність від тех-
нологічних факторів і, таким чином, підвищити конкурентосп-
роможність сільськогосподарського виробництва на внутріш-
ньому зовнішньому ринках продовольства. Найдоцільнішою
моделлю біологічної системи ведення землеробства є науко-
воємна модель із замкнутим виробничим циклом, коли кожен
наступний цикл є логічним продовженням попереднього, а
відходи одного технологічного циклу є сировиною для насту-
пного: у землеробстві це використання нетоварної частини
урожаю у якості добрив [1,7,8,9].

З зазначеної позиції дослідження балансу поживних речо-
вин у землеробстві є один з важливих розділів загальної про-
грами вивчення динаміки родючості ґрунтів при використанні
5-ти пільних сівозмін різного типу. Питанню вивченню балан-

су поживних речовин надавали важливого значення різні по-
коління дослідників [2,3,4,5,].

Мета досліджень - вивчити баланс поживних речовин в
5-ти пільних сівозмінах з різним насиченням зерновими, тех-
нічними та кормовими культурами та дослідити можливість
управління поживним режимом за рахунок використання побі-
чної продукції у якості добрив.

Умови та методика проведення досліджень. Дослі-
дження проводилися у довготривалому (з 1976 року) польо-
вому стаціонарному досліді Черкаського інституту АПВ на
протязі 1999-2009 років. Дослід розміщено на чорноземі типо-
вому малогумусному крупнопилуватосуглиноковому з вмістом
гумусу-3.8-4.2%, вміст рухомого фосфору – 12-14 мг на 100 г
грунту, а рухомого калію - 8-10 мг. на 100г. грунту, рНс = 6,8-
7,0.

Площа посівної ділянки - 162 м2,, облікової 100 м2, повтор-
ність досліду – триразова. Сорти: озима пшениця – Подолян-
ка, горох – Харківський-370, кукурудза - гібрид Титан СВ, яч-
мінь – Геліос, еспарцет – Піщаний, цукровий буряк – Україн-
ський ЧС-30. Агротехніка вирощування культур в сівозмінах
загальноприйнята.
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Середньорічна сума опадів за останні 10 років становить
505 мм. з коливанням за окремі роки від 230 до 680мм, що
характерно для зони нестійкого зволоження лівобережної ча-
стини Лісостепу України.

Вивчалися дві п’ятипільні сівозміни з чергуванням культур:
Сівозміна 1.: горох – озима пшениця – цукрові буряки –

кукурудза – кукурудза. Структура сівозміни: 60% - зернові,
20% - зернобобові, 20% - технічні.

Сівозміна 2.: багаторічні трави – озима пшениця –
цукрові буряки – кукурудза – ячмінь з підсівом трав. Структура
сівозміни: - 60% - зернові, 20% - технічні, багаторічні трави -
20%.Система удобрення: без добрив і оптимальна доза
добрив N33Р31К41 на 1 га сівозміни. Використовувалася
післядія гною - 10 т/га сівозмінної площі. Дослідження та
балансові розрахунки проводили згідно до методичних
рекомендацій ННЦ "Інститут землеробства" [6,9].

Обговорення результатів. Важливим є вихід основної та
побічної продукції в короткоротаційних сівозмінах різного типу
при внесенні добрив і без них (табл.1). Так, в середньому за 2
ротації в сівозміні з горохом побічна продукція без внесення
добрив становила 285 ц/га, а при внесенні добрив – 569 ц/га,
тоді як в сівозміні з травами вихід побічної продукції був мен-
шим на 33% і 25% відповідно.
ТАБЛИЦЯ 1. ВИХІД ОСНОВНОЇ ТА ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 5-ТИ
ПІЛЬНИХ СІВОЗМІНАХ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ В СЕРЕДНЬОМУ
ЗА 2 РОТАЦІЇ

Вихід абсолютно сухої речовини
основної побічноїКультури

ц/га

Разом,
ц/га

Сівозміна №1

горох 24,1
39,6

26,6
50,1

50,7
89,7

озима пшениця 25,5
56,1

42,8
96,4

68,3
153

цукровий буряк 38,2
87,0

47,7
109

85,9
196

кукурудза 29,7
51,0

49,1
79,7

78,8
131

кукурудза 23,8
44,2

39,6
69,0

63,4
114

Разом по сівозміні №1 141
278

206
404

347
684

Сівозміна № 2

еспарцет 36,1
65,5

-
-

36,1
65,5

озима пшениця 27,2
40,8

22,8
34,3

50,0
75,1

цукровий буряк 26,8
91,7

51,2
77,0

78,0
169

кукурудза 25,8
47,3

20,3
73,0

46,1
120

ячмінь + трави 21,5
32,7

25,2
44,5

46,7
77,2

Разом по сівозміні №2 137
278

120
229

257
507

Чисельник – без добрив
Знаменник – вар.3 N31Р33К41, в сівозміні
ТАБЛИЦЯ 2 .ВИХІД ПОЖНИВНО-КОРЕНЕВИХ ЗАЛИШКІВ ВІДНОС-
НО ВРОЖАЮ ОСНОВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІ-
ВОЗМІНАХ РІЗНОГО ТИПУ СПРЯМУВАННЯ В СЕРЕДНЬОМУ ЗА
2 РОТАЦІЇ, Ц/ГА.

Вихід рослинних решток:
післяжнив-них кореневих

Разом
Культури в сівозмінах

ц/га

Співвідно-
шення до ос-
новної проду-

кції
Сівозміна №1

горох *7,6
12,0

7,2
11,9

14,8
23,9

1:0,3
1:0,2

озима пшениця 12,7
28,0

7,6
16.3

20,3
44,3

1:0,5
1:0,5

цукрові буряки 3,8
8,7

11,5
26,1

15,3
34,8

1:0,1
1:0,1

кукурудза 5,9
10,2

8,9
15,3

14,8
25,5

1:0,2
1:0,2

кукурудза 4,8
8,8

7,1
13,3

11,9
22,1

1:0,2
1:0,2

Разом по сівозміні №1 34.8
67.7

42.3
82.9

77.1
151

1:0.30
1:0.24

Сівозміна № 2

еспарцет 7,6
9,3

23,9
27,6

31,5
36,9

1:1,0
1:1,1

озима пшениця 19,7
28,0

7,6
16,8

20,3
34,8

1:0,5
1:0,5

цукровий буряк 3,8
8,7

11,5
26,1

15,3
34,8

1:0,1
1:0,1

кукурудза 5,9
10,2

8,9
15,3

14,8
15,5

1:0,3
1:0,2

ячмінь+трави 14,5
16,0

9,6
13,3

24,1
29,3

1:0,6
1:0,4

Разом по сівозміні №2 51.5
72.2

61.5
99.1

113
171

1:0.5
1:0.5

Чисельник – без добрив
Знаменник – вар.3 N31Р33К41, в сівозміні

Внесення добрив підвищувало вихід основної продукції в
2.1-2.5 рази незалежно від типу сівозміни. Відсоток основної
продукції в загальній біомасі абсолютно сухої речовини в сі-
возміні з горохом становив – 41%, тоді як в сівозміні з трава-
ми - 53-55%, хоча загальний вихід основної продукції був ви-
щим в сівозміні з горохом на 124-105% у порівнянні з сівозмі-
ною з травами.

Важливою статтею балансових розрахунках є вихід коре-
невих решток, яких без внесення добрив в сівозміні з горохом
було 42 ц/га та 82.9 ц/га на удобреному фоні, тоді як в сіво-
зміні з травами кореневих решток було - 61.5 і 99.1 ц/га відпо-
відно до неудобреного та удобреного фонів.

Вищим виявився вихід пожнивних решток в сівозміні з
травами, що вплинуло на загальну масу післяжнивних та ко-
реневих решток, кількість яких була вищою на 147 і 113% від-
повідно до контролю без добрив та удобреного фону. Проте,
загальна маса нетоварної частки врожаю в сівозміні з горох-
ом без внесення добрив становила 283 ц/га та 555 ц/га при
внесенні добрив, тоді як в сівозміні з травами загальна маса
побічної продукції була меншою в 1.20-1.23 рази.

Загальна біомаса культур в сівозміні з горохом становила
644 ц/га і 1379 ц/га, що більше, ніж в сівозміні з травами в 1.2
та 1.12 рази. Відсоток, який припадає на масу коріння у пер-
шому випадку - 6.0-6.6%, а в другому 8-11%. Доля побічної
продукції в сівозміні з горохом становила – 40-41%, а з тра-
вами 34-35%.
ТАБЛИЦЯ 3. ВИНОС МАКРОЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДОВИМИ СТРУК-
ТУРИ УРОЖАЮ В СІВОЗМІНАХ РІЗНОГО ТИПУ СПРЯМУВАННЯ,
КГ/ГА.

Вміст макроелементів у продукції, кг/га

основній побічній післяжнивних
рештках Кореневі рештки

Культури
в сіво-
зміні

N Р2О5 К20 N Р2О5 К20 N Р2О5 К20 N Р2О5 К20

∑
NPK,
кг/га

Сівозміна №1

Горох *100
167

22.9
47.1

24.3
43.9

33.2
77.1

7.7
19.5

12.2
29.0

6.5
6.1

1.5
3.6

1.9
5.1

17.2
26.4

2.9
5.5

2.4
3.8

233
435

Озима
пшениця

55.0
144

17.8
47.7

12.0
25.2

32.1
70.4

8.6
22.2

27.8
82.9

8.4
13.7

2.0
6.4

5.1
10.9

10.6
23.8

7.3
14.3

2.6
5.9

189
467

Цукровий
буряк

40.0
87.0

5.7
11.5

29.4
60.0

54.2
131

6.3
17.0

58.1
94.4 - - - 25.5

69.9
4.1

16.3
8.7

14.6
232
502

Кукуру-
дза

48.8
138

23.2
45.9

13.4
21.4

44.2
68.5

16.2
35.1

58.9
105

1.6
9.3

1.1
3.1

5.1
7.1

11.3
21.4

2.3
8.2

4.6
8.9

231
472

Кукуру-
дза

64.9
119

18.9
39.8

10.7
18.6

35.6
59.3

13.1
26.9

47.5
91.1

1.6
9.3

1.1
3.1

5.1
7.1

11.3
21.4

2.3
8.2

4.6
8.9

216
413

По сіво-
зміні

308
655

88.2
192

89.8
169

199
407

51.9
121

205
403

18.1
38.4

5.7
16.2

17.2
30.2

75.9
163

18.9
52.5

22.3
42.1

1101
2288

Сівозміна 2

Еспарцет 108
188

22.0
49.1

41.9
66.8 - - - 11.3

20.6
2.3
4.4

6.5
9.2

19.4
29.4

3.0
5.2

3.8
5.6

219
378

Озима
пшениця

56.0
99.5

18.2
27.7

12.2
18.8

15.6
23.3

4.1
7.5

16.9
27.1

8.4
13.7

2.0
6.4

5.1
10.9

10.6
23.8

7.3
14.3

2.6
5.9

159
286

Цукровий
буряк

44.9
93.5

10.7
54.1

70.2
20.7

30.9
136

5.2
27.0

34.3
104 - - - 25.5

69.9
4.1

16.3
8.7

14.6
163
550

Кукуру-
дза

42.3
81.8

20.1
42.3

11.6
19.9

18.3
62.8

6.7
32.1

24.4
96.4

1.6
9.3

1.1
3.1

5.1
7.1

11.3
21.4

2.3
8.2

4.6
8.9

149
218

Яч-
мінь+тра
ви

47.1
76.8

17.0
32.4

12.9
18.6

21.9
36.9

8.6
15.2

24.9
52.5

4.7
10.4

1.5
3.1

3.2
8.2

13.4
25.9

2.5
5.3

3.2
5.8

161
291

По сіво-
зміні

277
540

81.8
184

99.2
189

92.4
259

24.6
81.8

101
280

26.0
54.0

6.9
17.0

19.9
35.4

80.2
170

19.2
49.3

22.9
40.8

852
1900

Чисельник – без добрив
Знаменник – вар.3 N31Р33К41, в сівозміні
ТАБЛИЦЯ 4. БАЛАНС АЗОТУ, ФОСФОРУ І КАЛІЮ В СІВОЗМІНАХ
РІЗНОГО ТИПУ

Сівозміна №1 Сівозміна №2Показники
балансу

N Р2О5 К2О
∑

NPK, N Р2О5 К2О
∑

NPK,
Витрати, кг/га

Винос з урожаєм *308
655

88.0
192

90.0
169

486
1016

277
540

82.0
184

99.0
189

458
913

На 1 га посівної
площі

61.2
131

17.6
38.4

18.0
33.8

97.2
203

55.4
108

16.4
36.8

20.0
37.8

92.0
183

Надходження, кг/га

з добривами 0
155

0
165

0
205

0
525

0
155

0
165

0
205

0
525

Баланс +/- -308
-500

-88.0
-27.0

-90.0
36.0

-486
-491

-277
-385

-82.0
-19.0

-99.0
16.0

-458
-388

На 1 га посівної
площі

-62.0
-100

-17.6
-5.4

-18.0
-7.2

-97.6
-113

-55.4
-77.0

-16.4
-3.8

-20.0
3.2

-92.1
-84.0

Компенсація еле-
ментів живлення з
нетоварної частки
врожаю

293
608

77.0
190

245
475

615
1273

199
483

51.0
148

144
356

394
987

Баланс +/- -15.0
108

-11.0
163

155
511

129
782

-78.0
98.0

-31.0
129

45.0
372

45.0
599

На 1 га посівної
площі

-3.0
22.0

-2.2
32.6

31.0
102

26.0
157

-16.0
20.0

-6.2
26.0

9.0
74.4

-13.0
120

Чисельник – без добрив
Знаменник – N31Р33К41, в сівозміні
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Тип сівозміни впливав на винос
елементів живлення з грунту. Так, в
сівозміні з горохом без внесення до-
брив загальний винос азоту, фосфо-
ру і калію склав 1101 кг/га, а при вне-
сенні добрив винос зростав в 2.1 ра-
зи. В сівозміні з травами загальний
винос макроелементів без внесення
добрив знизився в 1.3 рази, а при
внесенні добрив зріс в 1.2 рази. В сі-
возміні з горохом основною продук-
цією виносилось 44% елементів жи-
влення з грунту, тоді як в сівозміні з
травами - 48-53.8% від загального
виносу. На побічну продукцію припа-
дало 41% виносу, у першому випад-
ку, та 25.6-32.7%, у другому. Пожни-
вні та кореневі рештки містили в собі
14.9% та 19.3-20.6% макроелементів
від загального виносу відповідно сі-
возмінам. В цілому нетоварною част-
кою врожаю виносилося 56% макро-
елементів в сівозміні з горохом та 46-
52% - в сівозміні з травами, що свід-
чить про достатній резерв елементів
живлення при використанні нетовар-
ної частки врожаю у якості органічно-
го добрива. (таблиця 3 ). 

Зіставлення основних статей виносу і надходження бала-
нсу поживних речовин в сівозмінах різного типу показує, що
кількість внесених добрив не компенсує витрат макроелемен-
тів живлення на формування урожаю культур (таблиця 4).

Так, в сівозміні з травами без внесення добрив баланс
склав: -488 кг/га, а при внесенні добрив:- 491 кг/га, або -97.6 і
– 113 кг/га щорічно. В сівозміні з травами без внесення доб-
рив дефіцитність балансу макроелементів була на рівні сіво-
зміни з горохом та в 1.3 рази з меншою дефіцитністю при
внесенні добрив. В сучасних умовах господарювання при від-
сутності тваринництва та гною компенсація елементів жив-
лення відбувається за рахунок нетоварної частки врожаю, що
розцінюється як біологізації сівозмін. В сівозміні з горохом по-
вернення усієї нетоварної частки, там де добрива не вноси-
лися, забезпечило повну компенсацію мікроелементів жив-
лення лише по калію, а по азоту і фосфору баланс макро-
елементів був від'ємним. При внесенні добрив в нетоварній
частці врожаю містилося достатня кількість елементів жив-
лення для досягнення позитивного балансу по азоту і фос-
фору, а в середньому на 1 га сівозміни поверталося: 22 кг
азоту, 33 кг фосфору та 102 кг калію.

В сівозміні з травами без внесення добрив повернення
усієї нетоварної частки врожаю забезпечувало додатність ба-
лансу елементів живлення по калію, але рівень додатності
балансу був в 2.9 рази меншим, ніж в сівозміні з горохом, а
дефіцитність по азоту і фосфору зростала в 5.2 та 2.5 рази.
При внесенні добрив повернення нетоварної частки врожаю
забезпечувала додатність балансу, але додатність балансу
була нижчою в 1.31 рази, а на 1 га сівозміни приходилося 20
кг/га азоту, 26 кг/га фосфору та 74 кг /га калію.

Максимально-типова врожайність в сівозміні 1 за 2 ротації
становила: зернових – 68.2-78.9 ц/га, в т.ч.: озимої пшениці –
49.9-52.9 ц/га, кукурудзи – 86.3-106 ц/га, гороху – 31.7-34.5
ц/га, цукрових буряків – 564-613 ц/га. Відхилення врожайності
від максимально типового значення до мінімально складає:
по зерновим – 35%, по озимій пшениці – 48%. Коефіцієнт ва-
ріації врожайності зернових культур відносно середнього –
30%, озимої пшениці – 35,3%, кукурудзи – 27,7%, гороху і цук-
рових буряків – 18,1-19,1%. Сівозміна відносно стабільна за
продуктивністю (Рис.(В)) Головним нестабільним компонен-
тами у сівозміні є озима пшениця. Вихід зернових одиниць –
58,5 ц/га, кормових – 66.5 ц/га, перетравного протеїну – 4.7
ц/га.

Максимально-типова врожайність в сівозміні 2: зернових –
55,5-61,1 ц/га, в т.ч.: озимої пшениці – 42.5-45.4 ц/га, кукуру-
дзи – 88-97.6 ц/га, цукрових буряків – 480-531 ц/га, багаторіч-
них трав – 293-350 ц/га. Розмах врожайності від максимально
типового значення до мінімально складає: по зерновим –
28%, по озимій пшениці – 25.4% (рис. (А)).

Коефіцієнт варіації врожайності
зернових культур – 16%, озимої пше-
ниці – 18%, кукурудзи – 18%, цукро-
вих буряків – 11%. Сівозміна стабіль-
на за продуктивністю. Головним не-
стабільним компонентами у сівозміні
є ячмінь та багаторічні трави. Вихід
зернових одиниць – 49.6 ц/га, кормо-
вих – 63.7 ц/га, перетравного протеї-
ну – 4.6 ц/га.

В середньому за 10 років урожай-
ність озимої пшениці в сівозмінах без
внесення добрив становила 30-32
ц/га, а в з внесенням добрив 66 і
48ц/га. Перевагу мала сівозміна з го-
рохом порівняно з сівозміною з бага-
торічними травами. Урожайність цук-
рових буряків складала - 191 і 495 та
122-417 ц/га відповідно сівозмінам.
Виявлено, що розміщення цукрових
буряків в ланці сівозміни (трави –
озима пшениця – цукрові буряки)
знижувало урожайність на 18-69 ц/га
у порівнянні з урожайністю в сівозміні
з горохом. Позитивно реагували на
внесення добрив і інші культури сіво-
зміни, особливо ячмінь і кукурудза.

ВИСНОВКИ
1. Загальний винос поживних речовин із грунту за умови 5-

ти пільних сівозмін різного типу залежав від переліку та спів-
відношення складових культур: при насиченні високопродук-
тивними культурами (40% кукурудзою) зростає загальний ви-
нос елементів живлення на формування урожаю у порівнянні
з сівозміною з травами (20%) в 1.3 рази без внесення добрив
та 1.22 рази при внесенні добрив.

2. В сівозміні з горохом та кукурудзою в нетоварній частині
врожаю (побічна продукція, післяжнивні і кореневі рештки) на-
копичується 56% поживних елементів та 46-52% при наси-
ченні сівозміни травами від загального виносу, що є значним
резервом для компенсації виносу елементів живлення при
використанні нетоварної частини урожаю у якості добрив.

3. При компенсації дефіциту поживних елементів нетовар-
ною частиною урожаю в сівозміні з горохом та кукурудзою до-
сягається вищий в 1.3 рази рівень забезпечення елементами
живлення, ніж в сівозміні з травами.

4. Використання нетоварної частки врожаю у якості добрив в
короткоротаційних сівозмінах різного типу дозволяє компен-
сувати витрату елементів живлення з грунту по азоту і фос-
фору на 70-75%, а по калію відбувається 100% компенсація.

5. При внесенні добрив (N31Р33К41 на 1 с.з площі) в нетовар-
ній частці врожаю містилося достатня кількість елементів жи-
влення для досягнення позитивного балансу по азоту і фос-
фору, а в середньому в сівозміні з горохом на 1 га сівозміни
приходилося: 22 кг азоту, 33 кг фосфору та 102 кг калію та 20
кг/га азоту, 26 кг/га фосфору та 74 кг /га калію в сівозміні з
травами. Для забезпечення оптимального удобрення
(N33Р31К41. на 1 га сівозміни) необхідно вносити 15-20 кг д.р.
азотних добрив при заробці побічної продукції та 10-15 кг д.р.
фосфору при посіві культур щорічно.
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ГЛАВА 2. РІЛЬНИЦТВО
О.В.Демиденко, ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СУЧАСНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА ЧЕРКАЩИНИ

Висвітлено проблемні питання в землеробстві Черкаської об-
ласті та показано шляхи вирішення удобрення та розкислення зе-
мель сільськогосподарського призначення

Суттєвим досягненням в агропромисловому комплексі
Черкаської області за останні - є високі показники врожайності
основних сільськогосподарських культур за останні 2-3 роки:
озимої пшениці 46,9-47,2 ц/га, кукурудзи на зерно 53,3-
71,3 ц/га, цукрового буряка – 327-343,6 ц/га, ріпаку – 22,3 -
29,6 ц/га. Проте, постає запитання якою ціною досягається
висока врожайність сільськогосподарських культур на полях
області?

Використання земель сільськогосподарського призначен-
ня Черкаської області у більшості господарств в останні 2 де-
сятиліття ведеться екстенсивно з повним ігноруванням закону
повернення в грунт поживних речовин у вигляді мінеральних
та органічних добрив. Відомо, що система удобрення забез-
печує урожайність на 44-52%.

За даними Головного управління статистики по Черкаській
області до 1990 року на 1 га ріллі вносилося більше 150 кг д.р
мінеральних та більше 10 т/га органічних добрив у вигляді
повноцінного гною. Через 20 років мінеральних добрив вно-
ситься в 2.5 рази менше: – 65 кг/га, а внесення органічних до-
брив знизилося у 10 разів. За цей період вміст гумусу в грун-
тах Черкаської області за зменшився на 0.11%: щорічна втра-
та гумусу становить 0.006% або 0.2 т/га.

Сільськогосподарськими підприємствами області щорічно
вноситься 55-58 тис. тонн поживних речовин мінеральних до-
брив, у т.ч. азотних - 40-42 тис.тонн, фосфорних до 8 тис.
тонн, калійних 7.5-8,4 тис.тонн. На азотні добрива приходить-
ся більше 70%, а це в основному аміачна селітра, що є недо-
пустимим виробничим перекосом у системі удобрення сільсь-
когосподарських культур.

В період інтенсивної хімізації землеробства області (1965-
1990 рр) також відбувався процес дегуміфікації земель сіль-
ськогосподарського призначення: вміст гумусу за цей період
знизився з 3.29% до 3.22%, а це - 0.07% або близько 0.004%
що нижче лише у 1.5 рази у порівнянні з сьогоднішніми тем-
пами дегуміфікації. Площа грунтів з кислою реакцією в 1990
році становила 225 тис. га. Пояснення можна знайти в тому,
що додаткове накопичення гумусу в грунтах області може ма-
ти місце лише при внесенні помірних доз мінеральних доб-
рив, які не перевищують 225-230 кг д.р. на гектар ріллі. Норми
добрив вищі за 250 кг/га елементів живлення, навіть на фоні
внесеного гною, є малоокупним та шкідливими. Високі дози
мінеральних добрив сприяють переміщенню гумусу вниз по
профілю грунту. Щорічне внесення мінерального азоту у до-
зах більших 150 кг/га призводить до суттєвого зростання вмі-
сту гумусу на глибині 30-50 см. Особливо небезпечним ком-
понентом в цьому плані є аміачна селітра, яка є фізіологічно
кислим добривом, а тому не може в значних кількостях вико-
ристовуватися в якості основного удобрення з осені. Кожен
внесений центнер аміачної селітри на гектар сівозміни потре-
бує внесення в грунт 0.5 ц вапна і до 6-8 т/га гною.

На староорних грунтах Черкаської області з вмістом гуму-
су 2.90-3.25 % щорічні дози азоту, які вносяться з мінераль-
ними добривами, не повинні перевищувати 80-90 кг/га, що
складає 35-40% від повної норми мінерального удобрення.
Бажано, щоб це була аміачна форма азоту: амофос, діамо-
фос, аміачна вода, карбамід та карбамідно-аміачна суміш.

За висновками наших досліджень внесення соломи разом
з мінеральними добривами у кількості до 250 кг д.р. на 1 га
позитивно впливають на вміст і запаси гумуcу в грунті. Коли в
сівозміні в грунт повертається солома в кількості 1.5-2.0 т/га з
додаванням мінерального азоту, то запаси гумусу утримують-
ся на початковому рівні. Збільшення норми соломи до 2.5-3
т/га забезпечує додатній баланс гумусу. Внесення соломи під
просапні культури в нормі 5-8 т/га з додаванням азоту 10 кг на
кожну тонну є ефективним заходом по відтворенню гумусу в
умовах Центрального Лісостепу України де географічно роз-
міщена Черкаська область.

Перше, що залежить від товаровиробників області – це
повернення до оптимізації сівозмін, яка є становим хребтом
системи землеробства. На Черкащині за останні 20 років
структура сівозміни зазнали суттєвої трансформації (таблиця
1), що тягне за собою, як негативні, так і позитивні наслідки.
1. ЗМІНА СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ В АПК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ ЗА 1990-2010 РР(ПО ОСНОВНИМ КУЛЬТУРАМ) (ЗА ДАНИМИ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
2009Р.)

РокиПоказники
1990 2000 2010

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 48,2 49,1 60
- пшениця 20,6 19,8 21,2
- ячмінь 5,9 11,7 15,9
- кукурудза 9,2 7,3 15,7
ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 14,7 12,5 24,6
-цукрові буряки 10,2 4,6 2,6
- соняшник 2,9 6,6 9,7
- ріпак 0 0,5 7.0
- соя 0 0,5 4,8
КОРМОВІ КУЛЬТУРИ 32,3 27,6 10,3
- кукурудза на силос 9,4 9,6 3,5
- однорічні трави 7,6 8,1 2,5
- багаторічні трави 9,8 7,5 3,9

Так, у порівнянні з 1990 роком в 2010 році відсоток зерно-
вих культур зріс до 60% або у 1.3 рази, в т. ч. ячменю – в 2.7,
а кукурудзи – в 1.7 рази. Мали тенденцію до зростання площі
посіву пшениці. Докорінно змінилася структура посівних площ
технічних культур: відсоток площ в 2010 році зріс у 1.7 рази та
зазнав суттєвої зміни за складом культур. Частка цукрових
буряків скоротилася майже у 4 рази; соняшнику зросла у 3.5
рази, ріпаку - в 7 разів; сої – у 5 разів.

У зв’язку з скороченням тваринництва в регіоні відсоток
кормових культур зменшився у 3 рази. Відповідно в 2.7-3 рази
скоротилися площі посіву кукурудзи на силос, однорічних та
багаторічних трав. Викликає велику тривогу скорочення площ
посів гороху: у структурі посівних площ горох складає – 1.7%
проти 5-6% в 1990 році.

На агроекологічний стан ґрунтового покриву області згуб-
но вплинуло зменшення внесених органічних добрив: від
10,6 т/га в 1990р до менше ніж 1 т/га в 2009-2010р.р. Першо-
черговим в сучасних умовах господарювання в АПК Черкась-
кої області є проблема забезпечення бездефіцитного ба-
лансу органічних добрив в умовах відсутності тваринни-
цтва. Використання нетоварної частки врожаю, яка в сього-
днішніх умовах господарювання в господарствах використо-
вується на 80-85% у якості органічних добрив, для відтворен-
ня родючості грунтів - є процесом біологізації землеробства.
З урахуванням кількості вироблених органічних добрив рос-
линного походження маємо стійке перевищення норми вихо-
ду на бездефіцитний баланс гумусу в 1.5-2.5 рази для умов
Центрального Лісостепу України (таблиця 2).
2. ВИХІД ТА НАКОПИЧЕННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА КОРЕНЕВОЇ
МАСИ РОСЛИННИЦТВА В АПК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1990-
2010 РР.

РокиПоказники
1990 2000 2010

Всього органічної маси, т/га 7,1 5,8 7,5
Всього кореневої маси, т/га 2,8 2,1 3.0
Наростаючий вихід органічної маси, т/га 7,1 55 120
Наростаючий вихід кореневої, маси. т/га 2,8 25 51
Всього органічної маси, млн. тонн 7,7 5,9 8,0
Всього кореневої маси, млн. тонн 3,0 2,9 3,2
Наростаючий вихід органічної маси, млн. тонн 7,7 66 120
Наростаючий вихід кореневої маси, .млн. тонн 3 27 56

Враховуючи побічну продукцію рослинництва: пожнивні,
поукісні та кореневі рештки, в 2010 році на кожен гектар при-
ходиться 7.5 га органічної маси. На кореневі рештки у струк-
турі нетоварної частки врожаю приходиться 40%, що важливо
для стабілізації продуктивності землеробства та відтворення
родючості в сучасних умовах господарювання. За останні 20
років кожен гектар ріллі отримав 120 тонн органічної маси, з
якої на кореневі рештки приходиться 51 тонна або близько
43%. Враховуючи перелік основних культур, які входять в су-
часну структуру посівних площ області, а їх 17, наростаючий
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вихід органічної маси нетоварної частки врожаю за два деся-
тиліття склав 120 млн. тонн, а кореневої – 56 млн. тонн (47%).

За зазначеними показниками область вийшла на рівень
1990 року, коли 80% побічної продукції вилучалося для тва-
ринництва і вносилося більше 10 т/га гною. В сьогоднішніх
умовах господарювання саме побічна продукція рослинницт-
ва є стабілізуючим чинником, як продуктивності так і родючо-
сті земель сільськогосподарського призначення. Така кіль-
кість рослинної органічної маси у перерахунку на напівпереп-
рілий гній з внесенням азотної компенсації еквівалентна 15-
18 т гною на кожен гектар ріллі в масштабах області, а вміст
поживних елементів складає не менше 160-180 діючої речо-
вини азоту, фосфору та калію на 1 гектарі.

Заходом для господарсько відчутного поліпшення кислих
грунтів є їхнє вапнування. Кожна тонна вапняного добрива
дає на кислих і сильнокислих грунтах за весь час своєї дії
(близько 10 років) приблизно 1.0 т додаткового врожаю в пе-
рерахунку на зерно. Головне значення вапна для родючості
грунту в тому, що воно є джерелом увібраного кальцію, який
запобігає втратам найціннішої частки грунту — гумусу, тому й
є, так би мовити, охоронцем його родючості. Проте, без Дер-
жавної підтримки вапнування в області не проводиться.

Не слід забувати, що в соломі зернових культур міститься
0.25-0,31% кальцію; в стеблах кукурудзи - близько 0.5%, в со-
ломі гороху – 1.82, в стеблах соняшнику – 1.53, в гречаній со-
ломі – 0.95, в стеблах сої – 1.4%, кормових культурах – 0.95-
2.53%. Винос основною продукцією кальцію з грунту значно
менший, ніж накопичення в побічній продукції: зернових в 3-5
рази, кукурудзи – в 16 разів, соняшнику – в 8 разів, гороху та
сої – в 9-20 разів. Лише цукрові буряки виносять Са більше,
ніж повертається з гичкою в грунт, що формує негативний ба-
ланс Са, але це не впливає на загальний баланс кальцію з ті-
єї причини, що відсоток площ цукрового буряка у структурі сі-
возміни незначний.

При залишенні побічної продукції рослинництва на місці
вирощування в ріллю області повертається близько 80 тис
тонн активної форми кальцію (в середньому на 1 ріллі біля 45
кг). Розрахунки показали, що з побічної продукції, яка вироб-
ляється в АПК області в 2010 році, у перерахунку на д.р. що-
річно носиться 80 кг/га СаСО3. Сумарне надходження склало
– 610 кг/га, а у фізичній вазі – 1085 кг/га. Всього по області в
2010 році з побічною продукцією внесено 87 тис. тонн д.р.
СаСО3.

Сумарне надходження СаСО3 за 20 років становило – 665
тис тонн, а у фізичній вазі – 1185 тис. тонн. Для порівняння: в
1990 році, коли вносилося 12509 тис. тонн гною, в грун з побі-
чною продукцією було повернуто 112 тис. тонн СаСО3 у ф.в.,
а в 2010 році – майже 100 тис тонн без затрат на вивезення
та внесення.
3. НАДХОДЖЕННЯ РОСЛИННОГО КАЛЬЦІЮ ТА ЗМІНА ПЛОЩ
ГРУНТІВ З КИСЛОЮ РЕАКЦІЄЮ В АПК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА
1990-2010 РР.

РокиПоказники
1990 2000 2005 2010

Надходження СаСО3 по роках, кг/га (д.р)*. 5 62 71 80
Сумарне надходження СаСО3, кг/га (д.р.) 5 94 236 610
Сумарне надходження СаСО3, кг/га (ф.в.)** 9 168 420 1085
Надходження СаСО3 по роках , тис.тонн (д.р) 10 65 77 87
Сумарне надходження СаСО3, тис. тонн (д.р.) 10 112 265 665
Сумарне надходження СаСО3, тис. тонн (ф.в.) 18 200 470 1185
***%, площ кислих грунтів 19 29 33 22
***Площа кислих грунтів, тис.га 225 288 310 225
*Д.р. – діюча речовина; **ф.в. – фізична вага; *** за даними "Облдержродючість"
станом на 2010 рік

За офіційними даними "Облдержродючість" в області з
1990 року по 2005 рік відбувалося зростання площ кислих
грунтів в 1.7 рази, а відсоток площі – в 1.4 рази. Починаючи з
2006 року, площі з кислими грунтами стабілізувалися, а в
2010 році знизилися до рівня 1990 року. Можна вважати, що
показники надходження кальцію з нетоварної частки врожаю
станом на 2005 рік є критичними або мінімально достатніми
для припинення декальцинації та початку розкислення грунтів
сільськогосподарського призначення за рахунок біогенної ме-
ліорації (таблиця 3).

Розрахунки показали, що площа кислих грунтів визнача-
ється кількістю поверненої побічної продукції зернових і тех-
нічних культур на 35-45%, кореневої маси – на 45%, що від-
повідає кореляційному зв'язку на рівні R = -0,59-0,67. Між кі-
лькістю поверненого рослинного кальцію та площею кислих
грунтів виявлено обернений кореляційний зв'язок на рівні си-

льного оберненого зв'язку (R=-0.70-0.82), що пов'язує розкис-
лення грунтів на 50-67% з надходженням біогенного кальцію з
рослинної продукції.

На сьогоднішній день за даними обстежень "Облдержро-
дючість" площі кислих грунтів по області становлять близько
225 тис.га. У порівнянні з 2009 роком зниження площ кислих
грунтів склало близько 20%. За допомогою нетоварної частки
(побічна продукція, пожнивні, поукісні та кореневі рештки)
вдається повернути активну форму кальцію в грунт та забез-
печити щорічне біогенне вапнування (рециркуляції кальцію)
кожного поля при істотному зниженні собівартості вапнування
грунту і самої вирощеної продукції в агроценозах сівозмін. Го-
ловне, що у виробничих умовах забезпечується природний
порядок надходження активної форми рослинного кальцію в
грунт, що дозволяє знизити активну та потенціальну кислот-
ність, наситити ґрунтовий вбирний комплекс Са та створити
позитивний баланс кальцію в агроценозах сівозмін. Особливо
посилюється ефективність біогенного вапнування грунтів у
зв'язку з застосуванням новітніх технологій обробітку грунту,
які забезпечують поверхневу заробку нетоварної частки вро-
жаю в грунт.

Останніми роками в землеробстві Черкаської області, як
дієва альтернатива деградаційним процесам, які панують на
тисячах гектарів орних ґрунтів, поступово утверджуються
принципово нові підходи до агротехнологій обробітку грунту.
Основне їхнє спрямування – мінімізація механічного впливу
на грунт аж до повної відмови від проведення більшості захо-
дів, якщо властивості ґрунтів наближені до вимог вирощуван-
ня сільськогосподарських культур.

Якщо в 90-х роках минулого століття ознакою високої
культури землеробства на полях області була якісна оранка,
очищене від бур'янів поле і сприятливі властивості корене-
вмісного шару, то тепер часте використання глибокої оранки,
витратного і не дуже ефективного заходу з окультурення ґру-
нту, інших численних проходів, переважно важкої техніки по
полю, не може вважатися ознакою високої культури земле-
робства. Глибока оранка виконується, як правило один раз 3-
5 років під просапні культури (кукурудза, соняшник, цукрові
буряки, рідше - соя).
4. РОЗПОДІЛ РІЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ГРА-
НУЛОМЕТРИЧНИМ СКЛАДОМ ГРУНТУ (ЗА ДАНИМИ "ОБЛДЕРЖ-
РОДЮЧІСТЬ")

Гранулометричний склад грунтів, тис. га
Важко- та середньосуглин-

кові грунти
легкосуглинкові, супіщані

та піщані грунти
№
п/п Райони

тис. га % тис. га %
1 Уманський
2 Шполянський 71,964 99,7 0,204 0,3
3 Жашківський 70,622 99,4 0,409 0,6
4 Чорнобаївський 62,930 71,6 24.870 28,4
5 Тальнівський 62,605 99,4 377 0,6
6 Звенигородський 52,182 95,6 2,374 4,4
7 Маньківський 51,061 99,5 0,261 0,5
8 Монстерищенський 48,678 99,7 0,165 0,3
9 Лисянський 46,316 98,1 0,884 1,9

10 Христинівський 44,881 99,9 0,057 0,1
11 Катеринопільський 43,204 93,4 3,035 6,6
12 Городищенський 39,919 83,5 7,802 16,3
13 Кам"янський 38,821 96,0 1.634 4,0
14 Смілянський 35,911 79,4 9,300 20,6
15 Корсунь-Шевченківський 33,952 78,1 2,099 21,9
16 Драбівський 30,576 35,4 55,691 64,5
17 Золотоніський 23,187 30,3 55,193 69,7
18 Чигиринський 8,966 22,2 31,400 77,8
19 Канівський 7,418 16,1 38,205 83,9
20 Черкаський 0,658 5,0 37,079 95,0

Черкаська область 868,354 75,6 278,565 24,4

Більшість ґрунтів області важко- та середньосуглинкового
гранулометричного складу (таблиця 4) під час розпушування
у стані фізичної спілості не потребує зайвих зусиль.

Як правило, опір зсуву, який треба подолати ґрунтооброб-
ному знаряддю, за сприятливого зволоження на такому грун-
ті, не перевищує 1-3 кг/см2 (відповідно за навантаження 0,5 і
2,0 кг/см2), коефіцієнт внутрішнього тертя – 0,2-0,5, зчеплення
– 1,0 кг/см2, коефіцієнт тертя "грунт-метал" – 0,5-1,0 кг/см2.

Перевищення означених параметрів неминуче буде руй-
нувати структуру більшості малогумусних ґрунтів і, як наслі-
док, більшість їхніх фізичних і фізико-механічних властивос-
тей.

Основним критерієм мінімалізації обробітку грунту в гос-
подарствах області є:
 гранулометричний склад грунтів (таблиця 4);
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 вміст гумусу в грунті та площі з високим та підвищеним його
вмістом (таблиця 5);
 тип грунту в господарствах (таблиця 6).

5. ГУМУСНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛА-
СТІ В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ (ЗА ДАНИМИ "ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ")

Відсоток площ з різним вмістом гумусу
середній підвищений високий

2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0
№
п/п Райони

%

Cередній вміст
гумусу,%

1. Драбівський 0,7 70,3 29,0 3,78
2. Жашківський 12,7 55,1 32,0 3,69
3. Чорнобаївський 22,6 57,7 18,6 3,45
4. Шполянський 18,1 72,8 6,8 3,34
5. Лисянський 27,8 31,9 30,0 3,33
6. Катеринопільський 26,5 66,2 5,9 3,27
7. Уманський 25,6 72,5 0,8 3,23
8. Христинівський 31,0 68,4 0,5 3,19
9. Тальнівський 28,9 69,5 0,00 3,18
10. Монстерищенський 35,9 61,0 2,0 3,14
11. Черкаська область 33,8 50,7 8,6 3,12
12. Кам"янський 41,4 53,4 0,0 2,99
13. Маньківський 42,2 49,1 1,5 2,95
14. Золотоніський 50,5 45,9 0,5 2,94
15. Городищенський 56,5 35,4 0,8 2,82
16. Смілянський 45,4 41,5 0,00 2,78
17. Звенигородський 48,6 38,6 0,00 2,76
18. Черкаський 66,1 2,2 2,9 2,42
19. Чигиринський 75,2 3,9 0,00 2,33
20. Корсунь-Шевченківський 28,0 62,5 9,5 2,31
21. Канівський 47,4 7,9 0,4 2,14
№ п/п: 1-10– райони з високою придатністю до мінімального обробітку;
№ п/п: 12-17 – райони з середньою придатністю до мінімального обробітку
№ п/п: 17-21 – райони малопридатні до мінімального обробітку.
6. ПЛОЩІ ТИПІВ ГРУНТІВ НАЙБІЛЬШ ПРИДАТНИХ ДО МІНІМАЛЬ-
НОГО ТА НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКІВ В РАЙОНАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ

Площі грунтів придатних до мінімального та нульового обробітку, тис га
Разом по району№

п/п Райони
Темно-сірі
опідзолені і
слаборегра-
довані

в т.ч.
змиті

Чорноземи си-
льно-регра-

довані слабо- і
малогумусовані

в т.ч.
змиті Разом % в т.ч.

змиті %

1 Городищен-
ський 27,026 14,911 17,549 7,962 44,575

80,2
22,873

41,2

2 Драбівський 0,108 - 85,923 4,266 86,031
91,2

4,266
4,5

3 Жашківсь-
кий 15,988 4,078 52,809 13,119 68,797

91,0
17,197

22,7

4 Звениго-
родський 35,647 14,382 9,627 4,291 48,766

78,3
18,673

30,0

5 Золотонісь-
кий 0,346 0,112 72,996 7,054 73,342

80,1
7,166

7,8

6 Кам’янський 20,954 10,596 19,590 7,950 40,544
85,5

17,65
37,2

7 Канівський 14,581 9,567 26,563 9,169 41,144
74,8

18,763
34,1

8 Катерино-
пільський 23,385 7,473 23,096 8,422 46,481

91,4
15,895

31,2

9
Корсунь-
Шевченків-
ський

18,545 12,583 16,539 9,239 35,084
65,7

21,822
40,9

11 Лисянський 13,972 6,823 27,113 11,255 41,085
75,4

18,078
33,2

12 Маньківсь-
кий 23,774 5,993 22,919 8,908 46,69

81,0
14,901

25,9

13 Монасте-
рищенський 21,789 6,622 24,898 9,237 46,687

87,5
15,859

29,7

14 Смілянський 25,269 14,322 16,650 5,821 41,919
77,6

20,143
37,67

15 Тальнівсь-
кий 17,585 5,850 45,975 15,110 63,560

93,2
20,960

30,7

16 Уманский 49,249 8,615 40,380 11,368 89,629
87,5

19,983
19,5

17 Христинів-
ський 26,461 3,287 17,719 3,406 44,190

93,4
6,693
14,2

18 Черкаський 7,451 0,358 17,690 0,455 25,141
49,5

0,813
1,6

19 Чигиринсь-
кий 9,790 7,853 30,438 11,394 40,228

74,2
19,247

35,5

20 Чорнобаїв-
ський 0,255 0,070 85,973 6,800 86,228

90,3
6,871

7,2

21 Шполянсь-
кий 24,851 10,346 43,411 15,186 68,262

86,7
25,532

32,4
Разом по об-
ласті

377,048
29,0

143,814
11,0

697,858
53,6

170,419
13,1

1074,906
82,6

314,233
24,5

Якщо в господарстві переважають грунти чорноземного
типу важко- та середньосуглинкого типу з високим та підви-
щеним вмістом гумусу, то такі грунти позитивно реагують на
мінімалізацію обробітку грунту. Після відмови від оранки слід
перейти на однотипність обробітку (різноглибинний безполи-
цевий обробіток) і через перехідний період від 3 до 5 років
при достатньому матеріально-технічному забезпеченні можна
перейти до нульового обробітку. Чим у більш вигідній пропор-
ції співвідносяться зазначені грунтові параметри, тим більша
площа грунтів в господарстві може бути охоплена мінімаль-
ним та нульовим обробітком. Таких грунтів в Черкаській обла-
сті більше 70% (таблиця 6). На темно-сірих грунтах, а це 29-
30% площ, слід виконувати різноглибинний комбінований об-

робіток грунту з високим рівнем мінімалізації обробітку. На
решті грунтів необхідно застосовувати глибокий різноглибин-
ний комбінований обробіток грунту.

Зміна структури посівних площ, повернення в грунт нето-
варної частки врожаю в грунт у поєднанні з біогенною рецир-
куляцією Са (особливо чорноземного типу, яких на Черкащині
майже 54%) при прогресуючому збільшенні площ з поверхне-
вим і мінімальним обробітком забезпечує стабілізацію агро-
екологічного стану ґрунтового покриву та продуктивності
культур в агроценозах сівозмін. Цьому є наукове обґрунту-
вання.

Наростання деградаційних процесів при інтенсивному ви-
користанні чорноземів зменшує статті водного балансу: при-
хідні за рахунок неповного на 25-35% поглинання зимових
опадів, а витратні збільшуються за рахунок підвищення на 25-
30% фізичного випаровування, що призводить до надмірної
аридізації грунтових умов влітку. У зв'язку з цим на деградо-
ваних чорноземах погіршуються кількісні показники зволо-
ження і суттєво знижується товща активного вологообігу, який
зміщується на травень-липень і обумовлює глибоке літнє ви-
сушування грунтової товщі. Контрастність термічного режиму,
наростання ксероморфності грунтових умов оброблюваних
чорноземів області знижують грунтовідновну активність куль-
тур сівозмін і збільшують паузи у діяльності грунтової мезо-
фауни та мікроорганізмів, що є основною причиною вкоро-
чення гумусованого горизонту за рахунок посилення процесів
мінералізації при значній акумуляції гумусу у верхній частині
грунтового профілю. Відбувається остепніння ґрунтоутворен-
ня чорноземів центральної частини Лісостепової зони в агро-
ценозах сучасних сівозмін.

Погіршення гідротермічних умов при інтенсивному вико-
ристання чорноземів подавляє спорадичну пульсацію карбо-
натів у річному і сезонному циклах, що сприяє утворенню
стійких форм карбонатів на фоні незначного вмісту СО2 у
грунтовому повітрі. Утворюється карбонатний ілювій, кількість
стійких форм карбонатів у якому збільшується по мірі нарос-
тання арідності грунтових умов.

Розчинність карбонатів чорноземів визначається парціа-
льним тиском СО2 грунтового повітря, якісним складом грун-
тового розчину, активністю іонів Са+2 і реакцією грунтового
середовища. При біогенній рециркуляції Са рослинного похо-
дження забезпечується висока активність кальцію у грунто-
вому розчині, який відтворює природний порядок надходжен-
ня Са в грунт та свідчить проте, що кальцій має великий за-
пас енергії, який необхідний для переходу з обмінного стану у
грунтовий розчин при міграції по грунтовому профілю. Цю
здатність забезпечує депресивна концентрація вуглекислоти
(1,22-1,25%) грунтового повітря та оптимальність зволоження
у сезонному циклі при застосуванні грунтозахисних техноло-
гій. Вапняковий потенціал (рН-0,5 рСа) чорноземів досягає
значень - 6,32-5,56 проти - 5,85-5,95 при оранці, що забезпе-
чує утворення розчинних форм карбонатів, за рахунок вищого
запасу енергії для переходу з обмінного стану у грунтовий
розчин. Відбувається перекристалізація зернистого кальциту
у мікрозернистий кальцит і кальцит-люблініт.

Нами встановлено в довгострокових (понад 36 років) до-
слідженнях, що реакція ґрунтового середовища в орному ша-
рі грунту (рНсол.) при проведенні біогенної меліорації при по-
верхневому обробітку була на рівні рН(сол)=6,97. При глибоких
обробітках: рН(сол) =5,84-5,96. У шарі грунту 0-10 см при пове-
рхневому обробітку рНсол=6,38, тоді як при оранці, безполи-
цевому обробітку: рНсол=5,64-5,98.. Гідролітична кислотність
при оранці та безполицевому обробітку в шарі грунту 0-30 см
складала - 1,18-1,75 мг-екв/100 г грунту, а при поверхневому
обробітку - 0,13-0,48 мг-екв/100 г грунту, що вплинуло на зна-
чення суми увібраних основ, яка при поверхневому обробітку
досягала 35-37 мг-екв/100 г грунту, тоді як при глибокому об-
робітку сума увібраних основ знижувалась на 8 мг-екв/100 г
грунту.

При біогенній меліорації грунту здатність чорнозему про-
тистояти зміні активної реакції ґрунтового розчину (буфер-
ність) підсилюється у найбільшій мірі за рахунок збагачення
шару грунту 0-40 см карбонатами ґрунтової товщі та активним
Са з рослинних решток в процесі мінералізації. Зниження ак-
тивної реакції чорнозему від підкислення відносно точки об-
мінної нейтральності становило 17%, тоді як при глибоких об-
робітках - 33-39%. Буферність чорнозему проти підкислення
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при біогенній меліорації зростала в 1,9-2,3 відносно глибоких
обробітків. Відбувається самовапнування грунтів в агроцено-
зах сівозмін центральної частини Лісостепу України.

При технологіях біогенного вапнування посилюються гід-
рогенно-акумулятивний процес окарбоначування чорноземів,
як процес вторинної акумуляції СаСО3 у профілі чорноземів
за рахунок надходження кальцію з побічної продукції, яка в
свою чергу виносить кальцій з лесових порід, в умовах поси-
лення ступеня гідроморфізму та біогенності грунтових умов в
річному і сезонному вимірі.. Відбувається розчинення стійких
форм карбонатів при ілювіальній акумуляції, про що свідчить
наявність великої кількості інкрустаційних (нальоти, вицвіти,
псевдоміцелій, примазки, прожилки) та коркових (тонкі про-
шарки, натьоки, корки бородки) форм виділень СаСО3 на вну-
трішніх поверхнях у грунтової товщі чорноземів типових і зви-
чайних.

В умовах біогенної меліорації чорноземи правобережної
високої провінції Центрального та лівобережної низинної про-
вінції Лівобережного Лісостепу України набувають властивос-
тей, які характерні для міцелярно-карбонатних чорноземів, за
рахунок посилення біогенності грунтових умов і накопичення
карбонатів in situ і відтворенню сезонної міграції їх по грунто-
вому профілю. У весняний період спостерігається щорічна мі-
грація карбонатів у гумусний горизонт, що поступово набли-
жає чорноземи до поверхнево скіпаючих. Новоутворені кар-
бонати постійно присутні у нижній частині гумусного горизон-
ту, що слід розцінювати як самовапнування чорноземів за ра-
хунок активізації карбонатного режиму та вторинного окарбо-
начування грунтової товщі. Це сприяє, у першу чергу, зник-
ненню ознак “плужної підошви” від систематичного виконання
оранки та оструктурювання гумусованого горизонту. Відбува-
ється реградація деградованих чорноземів області.

У вирішенні проблеми підвищення родючості грунтів сіль-
ськогосподарського призначення значне місце повинно за-
ймати тваринництво. За даними Головного управління ста-
тистики кількість поголів'я худоби в області постійно зменшу-
ється: проти 1991 року залишилася четверта частина поголі-
в'я ВРХ, третина корів і половина свиней. Лише поголів'я пти-
ці зросло у 2.6 рази. На 1 січня 2010 року в сільськогосподар-
ських підприємствах області поголів'я ВРХ становило близько
135 тис голів, в т.ч. корів – 45.5 тис.голів, свиней - 232.4
тис.голів, а птиці всіх видів – 21164 тис. голів. Таке поголів'я
області в середньому виробляє до 55 тис. тонн азоту, фос-
фору та калію в д.р., що в перерахунку на 1 га посівної площі

значно менше ніж 50 кг д.р. елементів живлення. На превели-
кий жаль це в наполовину менше, ніж до 2000 року, коли за
рахунок тваринництва на 1 га посівної площі приходилося бі-
льше 100 кг д.р. азоту, фосфору та калію.

Середня чисельність птиці в області на початок року ста-
новила більше 25 млн. голів, що дає опосередкований вихід
посліду близько 1.5 млн. тонн, в якому міститься близько - 20
тис.т. азоту, 10-12 тис тонн фосфору та 15 тис. тонн калію, що
є суттєвим резервом поповнення елементів живлення та від-
творення органічної речовини гумусу. Використання пташино-
го посліду показує його високу ефективність у підвищенні
врожайності сільськогосподарських культур в умовах Лісосте-
пової зони України: врожайність кукурудзи зростає на 23-25
ц/га. озимої пшениці – на 7-8 ц/га. Оплата 1 кг поживних ре-
човин сухого посліду зі збільшенням норми більше 5 т/га зни-
жується при вирощуванні озимої пшениці. При вирощуванні
цукрових буряків, соняшнику та кукурудзи врожайність зрос-
тає пропорційно внесеній кількості посліду. 10 тонн сухого по-
сліду еквівалентно 300 кг азоту, 350 кг фосфору і 180 кг калію.
Післядія внесеного посліду до 3-7 років. Проте, норми вне-
сення пташиного посліду за 20 т/га є еколого небезпечними, а
заміна мінеральних добрив в еквівалент курячим послідом є
шкідливими.

При щорічному внесенні курячого посліду в замін мінера-
льних добрив в сівозмінах може призвести до швидкого осо-
лонцювання чорноземів за рахунок значного вмісту в ньому
вуглекислого калію (поташу) та зафосфачуваності грунтів.
Слід пам'ятати, що розсолонцювання грунтів потребує вели-
ких матеріальних витрат.

Одним із основних напрямків подальшого розвитку аграр-
ного сектору Черкаської області є ведення високопродуктив-
ного стабільного землеробства за умови відновлення родю-
чості земель сільськогосподарського призначення та охорони
довкілля. Перспективними виробниками сільськогосподарсь-
кої продукції повинні бути великі сільськогосподарські підпри-
ємства з високими матеріальним та ресурсним потенціалом.
Досягнення високих урожаїв на рівні 50-60 ц/га зернових, 400-
500 – цукрових буряків; 20-25 – соняшнику; 70-80 ц/га - куку-
рудзи можливе тільки за вирощування сільськогосподарських
культур на високородючих агрофонах або при застосуванні
екологобезпечних інтенсивних систем удобрення, які перед-
бачають суттєве підвищення продуктивності землеробства,
економічний добробут та екологічну безпеку довкілля.

УДК 631.95:631.58:631.55 Ю.П. Манько, д.с.-г.н.; С.П.Танчик, д.с.-г.н.; О.І.Примак, к.і.н.; НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ;

І.Д.Примак, д.с.-г.н.; БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ
ЗЕМЛЕРОБСТВА

Історія зародження і розвитку землеробства на території
України за різними оцінками налічує 7–10 тисячоліть. Резуль-
татами археологічних (В.Даниленко,1969) [1] та палеоетнобо-
танічних (Г.Пашкевич, 1992) [2] наукових досліджень доведе-
но, що вперше відтворююче землеробство виникло тут у ме-
жиріччі Бугу та Дністра і в Подніпров’ї в епоху неоліту на ру-
бежі між 5 і 4 тисячоліттям до н.е. у автохтонних племен Буго-
Дніпровської а пізніше Трипільської культури. Свідками тієї
давнини стали викопні кістяні та рогові мотики для розпушу-
вання ґрунту, ступки для розтирання зерна, горщики для його
зберігання, а також понад 300 ботанічних доказів використан-
ня землеробськими племенами видів культурних рослин –
пшениці однозернянки, пшениці двозернянки, спельти, ячме-
ню, проса, гороху, жита, вики.

Нині переважає погляд на одночасне виникнення земле-
робства і тваринництва, які прийшли на зміну збиральництву
та полюванню у відповідь на суттєве зменшення їх можливос-
тей задоволення зростаючих потреб населення у зв’язку з по-
гіршенням клімату планети на той період. Цей перехід назва-
ний неолітичною революцією в історії людства, істотно змен-
шивши його залежність від природи (В.Вернадський, 1919) [1].

Тисячоліттями землеробство базувалось тільки на прак-
тиці, на нагромадженні і передачі виробничого досвіду від од-
ного покоління до іншого без будь-яких теоретичних узагаль-
нень. Системи землеробства, які застосовувались в Західній

Європі до кінця XVIIIст., а в Російській імперії, куди входила
Україна, і в XIX ст. формувалися емпірично. Їх побудова не
була пов’язана з агрономічною наукою а відповідала розвитку
виробничих сил і виробничих відносин у суспільстві. Тривалий
час багато систем землеробства навіть не мали спеціальних
назв і тільки через сотні років отримали їх. Так, заліжною і пе-
релоговою стали називати систему землеробства у південних
і центральних степових районах країни, підсічно-вогневою і
лісопильною – у більш північних районах, багатих лісом. В ос-
нову назв систем землеробства брали переважаючий харак-
тер використання землі (вигінна, лісопильна та ін.), найбільш
розповсюджені в посівах культури (зернова, травопільна,
просапна). Проте здебільшого назва тієї чи іншої системи зе-
млеробства пов’язувалася зі способом підвищення родючості
ґрунту (заліжна, парова, сидеральна, плодозмінна та ін.).

Спроби тлумачення сутності поняття системи землеробс-
тва та визначення їх назв робили вчені різних країн. У кінці
XVIII ст. перші російські агрономи А.Т.Болотов, І.М.Комов
спробували дати наукове визначення і обґрунтування систе-
ми землеробства стосовно умов країни. Вони відрізняли одну
систему землеробства від іншої за способом відновлення ро-
дючості ґрунту (переліг, пар). Вирішальною умовою підви-
щення урожайності вони вважали правильне поєднання хлі-
боробства із скотарством, посівів зернових культур із кормо-
вими. Всі агрономи до початку другої половини XIX ст. трак-
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тували систему землеробства як спосіб розведення культур-
них рослин на полях заради прибутку і називали її способом
нивоведення, системою хліборобства, системою рільництва
тощо [14].

Так, російський вчений М.Г.Павлов кращою системою зе-
млеробства вважав ту, яка у певних умовах, за певних обста-
вин забезпечує з визначеного простору землі найвищий до-
хід, не виснажуючи її родючості. Він дає визначення системі
землеробства як розподілу всієї землі на господарські угіддя
(рілля, луки, вигін), а всієї ріллі – на поля сівозміни, і як спів-
відношення між польовими культурами, ототожнюючи понят-
тя системи землеробства з сівозміною.

Оцінюючи системи землеробства з точки зору їх впливу
на родючість ґрунту, вчений вказує, що трипільна система ви-
снажує, вигінна підтримує, а плодозмінна підвищує її. Дослі-
джуючи системи землеробства, М.Г. Павлов віддає перевагу
економіці, успіх якої він бачить в найбільш вигідному вироб-
ничому напрямі господарства, причому необхідність заходів
підвищення родючості ґрунту підпорядковується рентабель-
ності господарства. [19]

На відміну від М.Г.Павлова, його наступник по кафедрі
сільського господарства в Московському університеті Я.А.Лі-
новський (1818–1846) підходив до вивчення систем земле-
робства також з природознавчого боку, враховуючи умови
родючості ґрунту, але залишаючи пріоритетною ознакою тих
систем економічну складову.

Найбільш чітке і систематичне викладання вчення про си-
стеми землеробства, яке завершує і узагальнює увесь доре-
формений період його розвитку в Росії, ми знаходимо у спе-
ціально присвяченій цьому питанню праці С.М.Усова (1796 –
1859) "Про системи хліборобства" (1854). Заслуга С.М. Усова
полягала в тому, що він показав помилковість ототожнення
понять "системи землеробства" і "сівозміна" та довів, що од-
ній і тій же системі землеробства може належати ряд сіво-
змін. Тому він відкидав терміни "трипільна система", "трипіль-
не господарство", які широко вживалися в ті часи, не відо-
бражаючи основного змісту поняття "парова система", оскіль-
ки до неї належать не тільки трипільні, але й двопільні та чо-
тирипільні сівозміни. Поряд з паровою, вигінною і плодозмін-
ною вчений виділяв і заліжну систему землеробства.

До заліжної системи вчений відносив ті сівозміни, які від-
новлюють родючість ґрунту за допомогою перелогу. Для па-
рової системи характерні такі сівозміни, де ґрунтова родю-
чість підтримується обробітком пару. До сівозміни вигінної си-
стеми землеробства належать, крім пару, поля для вигону
худоби, як засобу відновлення родючості ґрунту. Нарешті,
плодозмінна система об’єднувала в собі ті сівозміни, у яких
родючість ґрунту підтримується шляхом відповідного чергу-
вання хлібних, коренеплідних і кормових культур.

Таким чином, в дореформений період сільськогосподар-
ська наука Росії не визначила єдиного терміну, що означав би
поняття "система землеробства". Майже кожен вчений вира-
жав це поняття по-своєму: А.Т.Болотов - "установа", М.Г. Па-
влов - "спосіб нивоведення", або ще частіше "система госпо-
дарства", С.М.Усов - "система польоводства" або "система
хліборобства" і т.д. У всі ці різноманітні терміни, зрозуміло,
вкладався один і той же зміст.

Відміна кріпосного права в 1861р. створила для сільського
господарства Російської імперії умови щодо формування то-
варно-грошових відносин і відкрила йому ринковий, капіталіс-
тичний шлях розвитку. В складі імперії Україна до кінця 19
століття досягла значних успіхів, виробляючи 20% пшениці,
40% ячменю, 15% кукурудзи від світового виробництва цих
культур (О.Субтельний,1991). [5] Аграрні підприємства поча-
ли впроваджувати більш ефективну плодозмінну систему зе-
млеробства замість парозернової. Перед вченими-агроно-
мами і економістами постало завдання знайти найбільш при-
буткові форми сільського господарства і, зокрема, найбільш
раціональні системи землеробства, що вимагало, у свою чер-
гу, вивчення систем землеробства, історії їх розвитку та нау-
кових основ.

Першим на це завдання, продиктоване потребами еконо-
мічного розвитку країни, відгукнувся О.В.Совєтов (1826 –
1901) своєю науковою працею "Про системи землеробства",
яка і донині залишається найбільш цінною з історії систем зе-
млеробства. [20] Пряме відношення до вчення про системи
землеробства, крім вищезгаданої праці вченого, мають також:

"Про землеробство в древній Росії" (1866), "Про розведення
кормових трав на полях" (1879).

Основою будь-якої системи землеробства О.В.Совєтов
вважав земельні відносини. З часом ця основа змінюється.
Слідом за нею змінюються і системи землеробства. Таким
чином, О.В.Совєтов був першим російським агрономом, який
підійшов до дослідження систем російського землеробства з
суспільно-історичної точки зору. О.В.Совєтов вперше в історії
агрономії дає визначення системи землеробства: "Різні фор-
ми господарювання, в яких виражений спосіб використання
землі".

Вчений визначав системи землеробства за співвідношен-
ням між орною землею та луками, між групами культур, за
способом підвищення родючості ґрунту. Він застерігав сільсь-
ких господарів від механічного перенесення в Росію західно-
європейських заходів і методів ведення землеробства. Проте
О.В.Совєтов розглядав зміну систем землеробства поза вся-
ким зв’язком з розвитком знарядь землеробської праці. Своїм
головним завданням, якому він присвятив все своє життя,
О.В.Совєтов вважав наукову розробку плодозмінної системи
за умов російського землеробства і пропаганду її серед сіль-
ського населення. І в цій сфері, як і в дослідженні причин змі-
ни систем землеробства, у нього були вагомі наукові досяг-
нення, що забезпечили йому славу видатного агронома-
просвітителя. [14]

Зміст поняття "система землеробства" визначений О.В.
Совєтовим, доповнив О.М.Енгельгардт, додавши до нього за-
безпечення відповідними землеробськими знаряддями. Поча-
ток вчення про системи сільського господарства було покла-
дено відомим професором Петровської землеробської і лісо-
вої академії творцем першого в Росії курсу сільськогосподар-
ської економії О.П. Людоговським. Термін "система господар-
ства" ним вживався тільки в розумінні "система землеробст-
ва", як і термін "форма господарства". У статті "Вчення про
системи землеробства"(1872) вчений підкреслював помилко-
вість змішування понять системи землеробства і сівозміни,
вказуючи, що одній і тій же системі землеробства можуть на-
лежати багато сівозмін, що можна скласти десятки сівозмін з
різною кількістю полів і всі вони будуть плодозмінними. Роз-
виток систем землеробства, на думку О.П.Людоговського, є
наслідком розвитку двох факторів: природно-історичного, під
яким він розумів "виснаження ґрунту культурою" та економіч-
ного. Головним із них, як і його попередники в Росії, він вва-
жав економічний фактор.

Вперше в історії сільськогосподарської науки суворо роз-
межував такі поняття, як "система господарства", "система
польового господарства", "сівозміна" та "система культури",
розкрив нерозривний зв’язок і взаємозалежність між ними
український вчений агроном, організатор і перший завідувач
кафедри землеробства Петровської с.-г. академії І.О.Стебут
(1833 – 1923). Під терміном "системи господарства" вчений
розумів певне поєднання галузей, що беруть участь у ство-
ренні доходу спеціалізованого господарства.

Основною ознакою системи господарства, на його думку,
служить виробничий напрям господарства, або головний рин-
ковий продукт. На цій підставі він вважав, що існує три головні
системи господарства:

1) рільницька (головний ринковий продукт – зерно);
2) скотарська (головний ринковий продукт – продукти тва-

ринництва);
3) заводська (головний ринковий продукт – землеробські

продукти, що піддаються технічній переробці).
У зв’язку з вказаними системами господарства І.О.Стебут

(1882) – визначає їх складову, систему польового господарст-
ва, тобто рільництва як відношення між частинами поля, що
відводяться, по-перше, під рослини, які головним чином від-
чужуються із господарства; по-друге, під рослини, які у вигля-
ді сировини надходять на фабрики і заводи; по-третє, під ро-
слини, що йдуть на корм худобі, і,по-четверте, під пар. Різним
системам землеробського господарства властиві різні систе-
ми польового господарства.

Так, рільницька (зернова) і скотарська (молочного напря-
му) системи господарства не можуть мати за базу свого роз-
витку однакові системи рільництва. Вчений довів, що на хара-
ктер системи рільництва впливає не тільки виробничий на-
прям господарства, але й ґрунтово-кліматичні умови, а також
кількість і якість природних луків у господарстві.
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Система рільництва отримує своє відображення в тій чи
іншій правильній сівозміні. Правильно складеною сівозміною
І.О.Стебут (1882) вважав "тільки ту сівозміну, яка служить ви-
раженням вірно наміченого для місцевих умов плану польо-
вого господарства як частини тієї будівлі, яка представляє ці-
ле господарство". Не вживаючи терміну "система землеробс-
тва", він розчленував це поняття на три складові частини: си-
стема рільництва, сівозміна і система культури. У системі рі-
льництва І.О. Стебут вклав економічний, а в систему польової
культури – агротехнічний зміст і тим самим вперше запропо-
нував дві ознаки для визначення системи землеробства.

Вагомий внесок в розвиток вчення про системи землероб-
ства в Росї вніс і О.С.Єрмолов (1846 – 1916) – автор видатної
для свого часу праці "Організація польового господарства",
яка вперше була опублікована у 1879р., витримала в країні
п’ять видань, а за кордоном була перекладена на німецьку,
польську і французьку мови. О.С.Єрмолов займав пост мініс-
тра землеробства і державного майна Росії, був добре обі-
знаний зі станом сільського господарства країни. Під систе-
мою землеробства вчений розуміє не тільки спосіб віднов-
лення та підтримання родючості грунту, але й співвідношення
і чергування культур в сівозміні, співвідношення між різними
господарськими угіддями. О.С.Єрмолов правильно розглядав
систему землеробства як невід'ємну і економічну складову
частину системи сільського господарства.

Інший вчений – агроном Росії О.І.Скворцов (1902) не вжи-
ває терміну система землеробства, а говорить про систему
рільництва. [14] Він вказує на наступні дві ознаки системи рі-
льництва: 1 – співвідношення між ріллею і природними лука-
ми, яке слугує показником екологічності галузі; 2 – співвідно-
шення між різними групами рослин на орних землях. У своїй
праці „Основи економіки землеробства” вчений писав: „Під
системою польоводства ми розуміємо не тільки співвідно-
шення частин ріллі, зайнятих різними рослинами, але і відно-
шення всієї ріллі до необроблених угідь - луків і вигонів”.
О.І.Скворцов у жодній із своїх праць навіть не згадує ні про
спосіб відновлення та підтримання родючості грунту, ні про
систему культури. Ігноруючи агротехнічний аспект системи
землеробства, він визначає її тільки як найбільш вигідне, з
точки зору отримання найвищого прибутку, співвідношення
між господарським угіддями, з одного боку, і різними групами
рослин, з іншого.

Д.М.Прянишников системою рільництва, або землеробст-
ва, називав спосіб використання землі тими чи іншими куль-
турами. Вона залежить від системи господарства і визнача-
ється співвідношенням площ під кормовими, технічними та
зерновими культурами або ж рослинами, що утворюють і не
утворюють гній.

В.Р.Вільямс надто звузив поняття системи землеробства.
Він вважав основним показником ґрунтової родючості наяв-
ність діяльного перегною і водотривкої структури ґрунту, а під
системою землеробства розумів систему заходів щодо відно-
влення водотривкої структури ґрунту. Вчений помилково
стверджував, що в умовах соціалістичної держави не можуть
існувати різні системи господарства і системи землеробства,
повинна бути одна соціалістична планова система господарс-
тва і одна система землеробства – травопільна.

У визначенні В.Р.Вільямса ігнорувалися економічна озна-
ка системи землеробства, спосіб використання землі, тобто
співвідношення земельних угідь і структура посівних площ.
Травосіяння і травопільні сівозміни за довільних умов вважа-
лись ним як головний, найбільш надійний засіб відновлення і
підтримання ґрунтової родючості. Вирощування ж однорічних
рослин призводить, на думку вченого, до неминучого погір-
шення структури, а отже і зниження родючості ґрунту.

Науковий історичний інтерес мають погляди на сутність
систем землеробства вчених аграріїв Західної Європи. Ці по-
гляди висловив у 19 столітті німецький вчений, автор гумусо-
вої теорії сівозмін А.Д.Теєр, який поділяв системи землеробс-
тва в своїй країні на два види. До першого він відносив паро-
зернові сівозміни, ототожнюючи їх, як і російські агрономи, з
системою землеробства, називаючи їх системами польового
господарства. До другого виду на його думку належать сис-
теми землеробства, за яких на землі почергово вирощують
рослини, потрібні для людини і худоби, називаючи їх плодо-
змінними. До плодозмінних систем він відносив і вигінну сис-
тему, називаючи її плодозмінним господарством з вигоном.

Розвиток інтенсивного землеробства у Європі в 20 столітті
відбувався якраз на засадах плодозмінних та зернопросапних
систем з дотриманням екологічної норми ріллі. Крім того для
застереження екологічних негараздів там на початку 20 сто-
ліття розпочався активний рух за впровадження альтернати-
вних систем землеробства. В процесі їх освоєння створені рі-
зні моделі екологічного землеробства з відмовою від застосу-
вання мінеральних добрив і пестицидів - біодинамічне
(Р.Сейнер, Австрія), органо-біологічне (Х.Міллер, Х.Руш, –
Швейцарія, А.Ховард – Великобританія, Белфур, Лемер, Бу-
шер – Франція, Бельгія).

Свідченням активності українських вчених агрономів у
розв'язанні проблем землеробства стали опрацьовані ними і
впроваджені диференційовані системи землеробства залеж-
но від зональних та ландшафт- них умов. До них зокрема на-
лежать такі розробки, виконані в 20 та на початку 21 століття.

1.Зональні системи землеробства для основних природно-
сільськогосподарських зон України, складені за координації
Української Академії аграрних наук та Національного аграрно-
го університету.

2. Ґрунтозахисна система землеробства з контурно-
меліоративною організацією території, складена за адаптив-
но-ландшафтним підходом колективом Інституту землеробст-
ва у зв’язку з актуальністю в країні проблеми захисту грунту
від ерозії.

3.Система біологічного землеробства з орієнтацією на ви-
робництво екологічно безпечної продукції землеробства та
екологічне благополуччя довкілля.

4.Системи меліоративного землеробства для зрошуваних
та осушених земель

5.Система точного землеробства, спрямована на отриман-
ня ресурсно забезпеченого урожаю за одночасного збере-
ження родючості грунтів і навколишнього середовища за до-
помогою технології змінних норм внесення агрегатом техно-
логічних матеріалів відповідно до потреб рослин на конкрет-
ному полі

6.Система землеробства No-till в умовах без механічного
обробітку грунту.

У розробленні цих систем землеробства взяли участь
провідні українські вчені-землероби, агрохіміки, інженери, ен-
томологи, фітопатологи, гербологи, зокрема, В.Ф.Сайко, М.К.
Шикула, [13] А.Г.Тарарико, В.Н. [9] Євмінов, В.Ф.Зубенко, [6]
В.І.Кисіль, [10,11] І.В.Веселовський, З.М.Томашівський, [4]
І.А.Шувар [3]

За сучасних умов в результаті збагачення агрономічних
знань поняття системи землеробства значно ускладнилось,
що пов’язано із великою кількістю, складністю і багатогранніс-
тю завдань, які стоять перед землеробством сьогодні. Під су-
часним землеробством в широкому соціально-економічному
смислі розуміють високорозвинуте, інтенсивне, високопродук-
тивне, стійке, ґрунтозахисне, ресурсозберігаюче, екологічно
безпечне і економічно ефективне виробництво, здатне забез-
печити прогресивне зростання виробництва високоякісної
продукції при раціональному використанні наявних ресурсів і
розширеному відтворенні ґрунтової родючості.

Спосіб використання землі в сучасних системах земле-
робства виражається співвідношенням між собою земельних
угідь і структурою посівних площ, а спосіб підвищення ефек-
тивної родючості ґрунту - комплексом агротехнічних і меліо-
ративних заходів відповідно до складу вирощуваних культур і
ландшафтів. Ці ознаки визначають інтенсивність і раціональ-
ність системи землеробства, вони взаємопов’язані між собою.
Значна зміна співвідношення культур спричиняє зміну і осно-
вних способів підвищення родючості ґрунту.

Сільськогосподарське виробництво, як ніяка інша галузь
народного господарства, вимагає всебічного врахування при-
родних і економічних умов, таких різноманітних на обширній
території України. Тому недопустимий розвиток землеробства
за якоюсь однією схемою, однаково придатною для всієї краї-
ни. Такої єдиної системи немає і не може бути.

Окремі агрономи і нині спрощують поняття системи зем-
леробства і фактично вихолощують його зміст. Найчастіше це
зводиться до ствердження, що система землеробства являє
собою сукупність агротехнічних заходів вирощування окремих
культур. Безсумнівно, система землеробства передбачає
освоєння передових технологій вирощування культур. Проте
цим поняття системи землеробства не вичерпується. Воно
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значно ширше. Здійснення агротехнічних заходів вирощуван-
ня окремих культур в системі землеробства (обробіток ґрунту,
застосування добрив і хімічних засобів захисту рослин та ін.)
передбачає їх взаємозв’язок, системність і тривалість дії про-
тягом ротацій сівозмін.

Внутрішньою рушійною силою розвитку землеробства є
суперечність землі як природного історичного тіла і як основ-
ного засобу сільськогосподарського виробництва який за ан-
тропогенного впливу набуває якості товару. Природні власти-
вості ґрунту консервативні, важко піддаються зміні і обмежу-
ють родючість. Цей консерватизм можна подолати в процесі
діяльності людини і використання землі як основного засобу
сільськогосподарського виробництва, що приводить до під-
вищення її ефективної родючості. Такий процес відбувається
безперервно і знаходить відображення у стрибкоподібності
змін систем землеробства, викликаних частковим розв’я-
занням протиріччя між консервативністю родючості ґрунту і
об’єктивною необхідністю його підвищення.

За В.П.Нарциссовим (1982), кожна сучасна система зем-
леробства, як правило, об’єднує комплекс наступних ланок,
спрямування і інтенсивність вираження яких забезпечують
особливості системи:
1 – порядок використання землі в сівозмінах (польові, кор-
мові і спеціальні), а також і на позасівозмінних ділянках
(культурні пасовища і сіножаті, вивідні поля, пасовища в лі-
сах і т.д.);
2 – систему механічного обробітку ґрунту (основний, перед-
посівний і післяпосівний);
3 – систему застосування добрив (органічних, мінеральних);
4 – меліоративні і культуртехнічні заходи (зрошення, боро-
тьба з перезволоженням, несприятливою реакцією ґрунтово-
го розчину, суховіями, снігомеліорація, агролісомеліорація і
т.д.);

5 – комплекс агротехнічних і хімічних заходів боротьби з
хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур, з
бур’янами в посівах і їх насінням та вегетативними органами
розмноження в ґрунті;

6 – систему заходів запобігання ерозії ґрунту і боротьби з її
наслідками;

7 – заходи щодо охорони навколишнього середовища від
забруднення, а корисної мікро- і макрофлори – від знищення;

8 – систему сортового насінництва і сівбу найбільш продук-
тивних у місцевих умовах культур, сортів і гібридів;

9 – спеціальні агротехнічні заходи (строки сівби, норми ви-
сіву насіння, змішані посіви та ін.). [18]

До вище перерахованих ланок сучасних систем земле-
робства російський академік О.М.Каштанов (1988) додає ще
дві – систему машин і технології вирощування культур, засте-
рігаючи від помилкового ототожнювання цілої системи зем-
леробства з технологією вирощування конкретних культур. [8]
Технології вирощування культур розробляються для кожної
культури в сівозміні. Вони є лише складовою частиною сис-
теми землеробства, оскільки об’єднують у собі всі заходи ви-
рощування культур з урахуванням їх біологічних особливос-
тей і наявності ресурсів у господарстві (добрив, насіння, по-
ливної води і т.п.). Система машин формується з урахуван-
ням вимог зональної системи землеробства і технологій ви-
рощування культур. Вона повинна забезпечувати своєчасне
та якісне з урахуванням місцевих умов і вимог культур прове-
дення всіх польових робіт, отримання високих та сталих збо-
рів продукції землеробства при мінімальних затратах праці і
коштів, запобігати втратам врожаю, ерозії і дефляції ґрунту.
[7]

Проте, слід відмітити, що центральною і провідною лан-
кою, планово-організаційною основою, що об’єднує всі части-
ни будь-якої системи землеробства в єдине ціле, є науково
обґрунтована організація земельної території господарства з
усіма його угіддями – ріллею, природними сіножатями і пасо-
вищами (луками), лісовими масивами, водними басейнами,
дорожньою мережею, виробничими будівлями та іншими
об’єктами. Серед перелічених угідь особливої уваги заслуго-
вує частка ріллі, екологічною нормою якої є 40% від території
господарства. Ефективність будь-якої системи землеробства
залежить від чіткого і повного виконання всього комплексу за-
ходів і, зокрема, кожної ланки, що входить до нього. На всіх
етапах розвитку агрономічної науки в Україні проблема сис-
тем землеробства була надзвичайно актуальною. Це поясню-

ється традиційним аграрним напрямком країни, строкатістю
ґрунтово-кліматичних і ландшафтних умов.

Згідно останнього державного стандарту колишнього Со-
юзу РСР [16] система землеробства визначається як "ком-
плекс взаємопов’язаних організаційно-економічних, агротех-
нічних, меліоративних, ґрунтозахисних заходів, спрямованих
на ефективне використання землі, агрокліматичних ресурсів,
біологічного потенціалу рослин, підвищення родючості ґрунту
з метою отримання високих сталих урожаїв сільськогосподар-
ських культур".

За національним стандартом України системою земле-
робства (рільництва) названий комплекс технологічних, мелі-
оративних, організаційно-економічних заходів, спрямованих
на ефективне використання агрокліматичних ресурсів, від-
творення родючості ґрунтів для отримання високих сталих
урожаїв сільськогосподарських культур. [17]

Характерною особливістю сучасних систем землеробства
є агро ландшафтний підхід до їх розробки і удосконалення.
[12] Ландшафтна система землеробства – це система вико-
ристання землі, що забезпечує економічно обумовлену про-
дуктивність відповідно з суспільними потребами і виробничи-
ми ресурсами за певного способу виробництва, який перед-
бачає поряд з отриманням якісної продукції запобігання де-
градації і забруднення природного середовища і відтворення
ґрунтової родючості. Така система адаптована до умов при-
родно-територіального комплексу, який характеризується
близькими кліматичними, геоморфологічними, ґрунтовими, гі-
дрологічними умовами і відповідно певним напрямком госпо-
дарського використання.

Об’єктами досліджень систем землеробства є цілі агро-
екосистеми: агроландшафти з розміщеними на них агрофіто-
ценозами. Предмети досліджень систем землеробства
об’єднують властивості агроекосистем, процеси, пов’язані з їх
існуванням, складові частини систем та взаємозв’язки між
ними, господарську, енергетичну та економічну ефективність
функціонування систем, їх екологічну безпеку.

Методом дослідження систем землеробства є системний
аналіз – сукупність методологічних засобів дослідження і про-
ектування складних об’єктів, що дозволяють прогнозувати
розвиток всієї системи в цілому і використовувати для підго-
товки і обґрунтування організаційних, технологічних та інших
рішень. Метою досліджень систем землеробства є оптиміза-
ція використання екологічного потенціалу агроландшафтів.
Після постановки мети необхідно визначити завдання, які бу-
дуть спрямованими на її досягнення. Серед цих завдань од-
ним з головних є відтворення родючості ґрунту, для чого
першочерговим є збагачення його органічною речовиною.

В центрі взаємодії між ланками систем землеробства роз-
ташований агроландшафт, що є енергетичною основою ви-
робництва продукції рослинництва. Завдяки сонячній енергії,
що приходить на його поверхню і енергетичному потенціалу
органічної речовини та мінеральних сполук ґрунту забезпечу-
ється життєдіяльність рослин і ґрунтової біоти. Будь-яка дія
на агроландшафт, як основу землеробства, не повинна по-
рушувати його екологічну безпеку. Сталими методичними
принципами побудови систем землеробства залишаються їх
цілісність, диференціація, зональність, адаптивність, екологі-
чність, нормативність, оптимізація, господарська, енергетична
і економічна ефективність.

Не байдужими для сучасної науки і практики систем зем-
леробства залишаються також ідентифікація їх назв та кла-
сифікація. При визначенні назв сучасних систем землеробст-
ва недостатньо користуватися тільки способом відтворення
родючості ґрунту (пар, переліг, плодозміна, травосіяння, ме-
ліорація, удобрення).

Назви систем землеробства тільки за напрямком рослин-
ництва (зернова, кормова і т.д.), природною зональністю або
за ступенем інтенсивності використання землі (екстенсивна,
інтенсивна і т.д.) також не можуть бути вичерпними. Стає
очевидним, що і раціональні назви і класифікації систем зем-
леробства у зв’язку з багатогранністю викладеного їх змісту
не можуть нести його в повному обсязі, а вимагають дифере-
нціації за кількома головними групами ознак.

Для коректного розв’язання цих пов’язаних між собою пи-
тань необхідно розглянути методологічні основи сутності сис-
тем землеробства. До них об’єктивно відносяться відомі зако-
ни землеробства незамінності і рівнозначимості факторів
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життя рослин, обмежуючого фактора, одночасної наявності
всіх факторів життя в оптимумі, повернення у ґрунт винесених
з урожаями поживних речовин, плодозміни, фотосинтезу.
Об’єктивними виявлені і специфічні для наукового обґрунту-
вання побудови систем землеробства та їх розвитку закони.

1)Закон біотехнологічного пріоритету в розвитку землеробс-
тва полягає в обумовленості кількісних меж продукційного
процесу в конкретних зональних умовах екологічними та біо-
логічними факторами – кліматом, зокрема фотосинтетично
активною радіацією, біологічним потенціалом вирощуваних
рослин. Кожній ґрунтово-кліматичній зоні відповідає абсолют-
но конкретна потенційна величина створюваного землеробсь-
кого продукту, яка має незначні кількісні коливання і може бу-
ти прийнята за константу. Цей закон регламентує зональність
систем землеробства з відповідною структурою посівних
площ.

2) Закон детермінації реальної продуктивності ріллі в межах
ґрунтово-кліматичної зони екологічним потенціалом конкрет-
ного агроландшафту, вираженим родючістю ґрунту, обґрун-
товує об’єктивну необхідність адаптивних систем землеробс-
тва, для побудови яких враховують інформацію про основні
його екологічні нормативи, які дозволять досягти зональної
потенціальної величини якісного землеробського продукту.
Такими нормативами є допуски балансу гумусу, агрофільних
елементів, твердого стоку і дефляції ґрунту, фітосанітарного
стану, забруднення ландшафту ксенобіотиками, показники
агрофізичних, агрохімічних та біологічних властивостей ґрун-
ту.

3) Закон розширеного відтворення родючості ґрунту- без-
альтернативна умова для інтенсивного розвитку землеробст-
ва.

4) Закон адекватності розвитку землеробства і тваринницт-
ва зобов’язує для відтворення родючості ґрунту повернути в
нього до ¾ біомаси створеного урожаю після використання її
у тваринництві. Перелічені закони є методологічними підста-
вами для побудови диференційованої класифікації систем
землеробства за трьома групами ознак: агрономічними, еко-
номічними та екологічними. За основними агрономічними
ознаками сучасні системи землеробства в Україні мають на-
ступну агрономічну класифікацію.
ТАБЛИЦЯ 1. АГРОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОНАЛЬНИХ СИСТЕМ
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
Назва
системи
земле-
робства

Структура посівних площ Спосіб збереження і підвищення
родючості ґрунту

Природно-
сільськогос-
подарські зо-
ни переважно-
го поширення

1. Пло-
дозмінна

До половини ріллі займа-
ють зернові, а решта її
площі – бобові і просапні
культури, а також технічні
не просапні без повторних
посівів

Поєднання природних (органічні
добрива, посіви багаторічних бо-
бових трав, сидеральних культур)
і промислових засобів (мінеральні
добрива, меліоранти)

Полісся, Лісо-
степ

2. Тра-
вопільна

Значна частина ріллі (не
менше половини) викорис-
товується для вирощуван-
ня багаторічних трав, а ре-
шта її – для посівів зерно-
вих, зернобобових і техніч-
них культур

Головним засобом відтворення
родючості ґрунту служать посіви
багаторічних трав, а допоміжним
– внесення органічних і мінераль-
них добрив, меліорантів

Полісся

3. Зер-
нопро-
сапна

Більше половини ріллі за-
ймають зернові, решту –
просапні, кормові і технічні

Пріоритетне значення має засто-
сування мінеральних добрив Лісостеп, Степ

4. Зер-
нопаро-
про-
сапна

Більше половини ріллі за-
ймають зернові та зерно-
бобові культури, решту її
використовують для виро-
щування просапних культур
і для чистого пару

Поєднання природних засобів,
(чистий пар, органічні добрива) з
інтенсивним використанням про-
мислових засобів (мінеральні до-
брива, меліоранти, зрошення)

Степ

5. Грун-
тозахис-
на

Заснована на травопільних
сівозмінах, використанні
кулісних культур, смугово-
му розміщенні посівів

Застосування ґрунтозахисних во-
логозберігаючих заходів механіч-
ного обробітку; використання ор-
ганічних і мінеральних добрив,
впливу багаторічних трав на ро-
дючість грунту

В умовах вод-
ної і вітрової
ерозії в усіх
зонах країни

На території провінцій виділений 31 природно-сільсь-
когосподарський округ за типом рельєфу, особливостями
ґрунтотворних порід і агрокліматичних показників. Най-
меншою таксономічною одиницею у вказаному районуванні
на тлі округів названо 198 природо-сільськогосподарських ра-
йонів з урахуванням в їх межах головних показників ґрунтів,
що впливають на урожайність культур – гранулометричний
склад, зволоженість території, еродованість. В природно-
сільськогосподарському районі об’єднані території з найбільш
однорідними екологічними умовами в агроландшафтах. Допу-
ски варіювання суми активних температур тут не перевищу-

ють ± 100-2000 С, величини ГТК - ± 0,1 – 0,2. В табл.1. вказані
основні таксономічні одиниці природно-сільськогосподарсько-
го районування України, зони і провінції та відповідні їм адмі-
ністративні області.

Для вибору необхідного варіанту серед перелічених в аг-
рономічній класифікації систем землеробства доцільно ско-
ристатися існуючим природно-сільськогосподарським району-
ванням території України (табл.2). У відповідності з ним в
Україні виділені 7 природно-сільськогосподарських зон, осно-
вними ознаками яких є зональні типи і підтипи грунтів, особ-
ливості кліматичних умов, співвідношення земельних угідь і
пов’язана з ними спеціалізація сільського господарства. В
межах зон виділені 19 їх частин, провінцій, які характеризу-
ються особливими гідротермічними умовами. У зв’язку з цим
кожна провінція відрізняється набором с.-г. культур і техноло-
гією їх вирощування.
ТАБЛИЦЯ 2. ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ-
ВАННЯ УКРАЇНИ (ЗА Б.С. НОСКОМ, 1985)
Зони Провінції Адміністративні області

1. Західне Рівне, Волинь, Львів, Хмельницький
2. Правобережне Київ, Житомир

1. Поліс-
ся

3. Лівобережне Чернігів, Суми

4. Західний Рівне, Волинь, Львів, Івано-Франківськ,
Хмельницький, Тернопіль

5. Правобережний Київ, Черкаси, Житомир, Кіровоград,
Вінниця

2. Лісо-
степ

6. Лівобережний Харків, Суми, Полтава, Київ, Чернігів,
Чкркаси

7. Придунайський Одеса
8. Правобережний Дніпропетровськ, Кіровоград, Миколаїв3. Степ
9. Лівобережний Харків, Луганськ, Донецьк, Дніпропет-

ровськ, Запоріжжя
10.Степ посушливий придунайський Одеса
11. Степ посушливий правобережний Миколаїв, Херсон

4. Посу-
шлий
степ 12. Степ посушливий лівобережний Донецьк, Запоріжжя

13.Північно-Кримький Північ Кримської АР
5. Сухий
степ 14.Присиваський Херсон, Запоріжжя

15.Передкарпатська Чернівці, Івано-Франківськ
16. Карпати Закарпатська, Львів, Івано-Франківськ

6.Карпат
ська гір-
ська 17. Закарпаття Закарпатська

18. Кримські гори і передгір’я Південь Кримської АР7. Крим-
ська

гірська 19. Південний берег Криму Побережжя Чорного моря

У зв’язку з об’єктивною суспільною необхідністю постійно-
го зростання продуктивності ріллі еволюція систем землероб-
ства в історичному плані відбувається в напрямку їх інтенси-
фікації, збільшення витрат засобів виробництва та їх окупнос-
ті приростами урожаю. Інтенсифікація землеробства стає мо-
жливою під впливом трьох основних факторів:

1. Визначальних екологічних, які проявляють себе в розши-
реному відтворенні родючості ґрунту;

2. Економічних, роль яких зростає разом із зростанням тех-
нічних можливостей суспільства;

3. Наукових, які проявляються у впровадженні наукових до-
сягнень, зокрема інтенсивних технологій вирощування сільсь-
когосподарських культур.

Багатогранне поєднання агрономічних ознак і перелічених
факторів інтенсифікації розвитку землеробства зумовлює
концепцію диференційованих зональних і адаптивних його
систем та недопустимість їх уніфікації навіть у межах одного
господарства з різними агроландшафтами.

Для ідентифікації варіантів систем землеробства за кое-
фіцієнтом їх інтенсивності служить економічна класифікація
за двома ознаками: способом використання землі, який вияв-
ляється часткою використання її під ріллю та досягненою
продуктивністю її і ступенем витрат на застосування засобів
відтворення родючості ґрунту.

Поєднання агрономічних і економічних ознак галузі зем-
леробства створює варіанти зональних і адаптивних його сис-
тем з різним рівнем інтенсивності, які зможуть знайти реалі-
зацію в господарствах залежно від спеціалізації, екологічних
умов агроландшафтів та технічних можливостей. Разом з тим
широка світова практика інтенсивного техногенно-хімічного
землеробства в кінці минулого століття викликала порушення
екологічної рівноваги агроландшафтів, посилення ерозійних
процесів, накопичення в ґрунті токсичних речовин, погіршення
якості і безпеки вирощеної продукції.

Внаслідок незбалансованого застосування мінеральних
добрив мало місце явище агрофізичної деградації ґрунтів,
зниження їх потенційної і ефективної родючості. Взаємодія
мінеральних добрив з ґрунтом при порушенні оптимального
співвідношення між кількістю внесених органічних і мінераль-
них добрив веде до витіснення з ґрунтового вбирного компле-
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ксу іонів кальцію та інших двовалентних катіонів, оберегів
ґрунтової родючості. В цих умовах відбувається диспергація
гумусу, посиленна його мінералізація, дегуміфікація ґрунту.

Дослідженнями було встановлено, що оптимальне спів-
відношення між кількістю органічних і мінеральних добрив,
внесення яких не веде до негативних змін ґрунтів, становить
не більше 15 кг діючої речовини мінеральних туків на 1 тонну
органічних добрив. Ця величина дістала назву індексу еколо-
гізації землеробства. [13] Актуальність уникнення вказаних
негативних явищ викликала пошуки альтернативних систем
землеробства.
ТАБЛИЦЯ 3. ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБС-
ТВА
Назви систем
землеробства

Спосіб використання землі і її продукти-
вність

Застосування засобів відтво-
рення родючості ґрунту

1.Екстенсивні
(зерно-парова)
Ki < 1

Рілля займає більше половини придат-
них земель і використовується для ви-
рощування переважно зернових культур.
Урожайність культур нижча її біокліма-
тичних ресурсів

Для відновлення родючості
ґрунту служить поле чистого
пару, внесення органічних
добрив, без застосування
промислових засобів

2.Перехідні
(травопільні)
 Ki > 1 ÷ 1,5

Ріллю використовують для вирощування
зернових культур на половині її площі і
багаторічних кормових трав – на іншій
половині. Частка технічних культур не-
значна. Майже всі придатні землі зайняті
ріллею. Урожайність культур поступа-
ється їх біокліматичному потенціалу.

Родючість ґрунту відновлю-
ють за допомогою органічних
добрив, багаторічних трав і
частково внесення мінераль-
них добрив, насичення ними
ріллі невелике.

3. Інтенсивні
(сучасні зона-
льні системи
землеробства)
Ki > 1,5

Під ріллею зайнята вся площа придат-
них земель. Посівна площа вирощува-
них культур переважає площу ріллі за
рахунок проміжних посівів. В структурі
посівів більша частина їх площі зайнята
інтенсивними просапними культурами,
які вимагають високих витрат праці і за-
собів. Галузь характеризується, досяг-
ненням продуктивності ріллі, адекватної
біокліматичному потенціалу агроланд-
шафтів та їх ресурсному забезпеченню

Високий ступінь витрат на за-
стосування промислових за-
собів відтворення родючості
ґрунту з високою окупністю їх
приростами урожаю на тлі
ресурсно можливого викори-
стання органічних добрив

Примітка: Коефіцієнт інтенсивності використання землі (Ki) – частка від ді-
лення вартості валової продукції з 1 га на затрати, пов’язані з вирощуванням
культур на 1 га. Висока інтенсивність - Ki >1,5, середня - Ki > 1÷1,5, низька - Ki <1
ТАБЛИЦЯ 4. ЕКОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБС-
ТВА ЗА НОРМАМИ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА ІНДЕК-
СОМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

Норми органічних добрив у природних зонах, т/га
Рівні екологізації
землеробства

Індекс еко-
логізації зе-
млероб-ства

Сухий
степ

Посуш-
ливий
степ

Степ Лісо-
степ

Право-
бережне
Полісся

Західне
Полісся

Стан екологічного землеробства
Інтенсивний 0 – 4 14 18 22 26 30 34
Наростаючий 15 – 5 8 – 13 10 – 27 11 – 21 13 – 25 16 – 29 18 – 33

Стан спадної екологізації землеробства
Спадний 16 – 25 5 – 7 6 – 9 7 – 10 8 – 12 9 – 15 10 – 17

Стан хімізації землеробства
Екстенсивний > 25 4 5 6 7 8 9
Примітка: індекс екологізації розрахований діленням суми діючої речовини но-
рми мінеральних добрив, кг/га на норму внесення органічних добрив, т/га.

Об’єктивним напрямом такого пошуку стала екологізація
галузі, складовими якої є екологічно обґрунтовані ланки сис-
теми землеробства. Пріоритетами в екологічній системі зем-
леробства мусять бути оптимізація внесення органічних доб-
рив з використанням для цього їх можливих ресурсів: гною,
компостів, нетоварної частини біологічного урожаю вирощу-
ваних культур, маси сидеральних посівів; ґрунтозахисна сис-
тема обробітку ґрунту; екологічно обґрунтована система за-
хисту рослин від шкідливих організмів. При цьому екологічна
система землеробства не протиставляє природні ресурси ан-
тропогенним, але робить галузь природовідповідною, симбіо-
тичною, вигідною і для людини і для природи.

Головними завданнями екологічного землеробства є ви-
робництво екологічно безпечної, економічно обґрунтованої
продукції і збереження та підвищення родючості ґрунту. Для
того, щоб відрізняти системи землеробства за рівнем їх еко-
логізації, запропонована їх класифікація за цією ознакою. [15]

Наведена інформація надає можливість науково обґрун-
тованого вибору системи землеробства, адаптованої до конк-
ретних умов агроландшафтів за пріоритету її екологізації.

Сучасна система землеробства складається з наступних
основних ланок:
1. Організація території господарства та система сівозмін.
2. Визначення рівнів урожайності с.-г. культур за природними
ресурсами.
3. Система удобрення ґрунту в сівозмінах.
4. Система обробітку ґрунту в сівозмінах.
5. Система інтегрованого захисту посівів від шкідливих орга-
нізмів.
6. Система насінництва.
7. Система меліоративних заходів.
8. Захист ґрунтів від ерозії та охорона навколишнього сере-
довища.

Значення вказаних ланок у конкретній системі землеробс-
тва залежить від зональних та ландшафтних умов і визнача-
ється потребами оптимізації екологічного середовища для
вирощування рослин. Так, у системах землеробства на По-
ліссі провідна роль належить системі удобрення, обробітку
ґрунту та меліоративним заходам, осушення перезволожених
територій. В Лісостепу головними ланками в системі земле-
робства є система сівозмін і раціонального обробітку ґрунту,
спрямованого на відтворення гумусу, вологозбереження, за-
хист від ерозії, а в Степу, крім того, зрошення.
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М.П.Косолап, О.П.Кротінов, кафедра землеробства та гербології
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРОМІЖНІ (ПОКРИВНІ) КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ
ЗЕМЛЕРОБСТВА NO-TILL

В сучасній агрономічній літературі України використову-
ється термін «проміжна культура», суть якого зводиться до
вирощування різних культур у проміжку часу від збирання по-
передника до сівби наступної за схемою чергування культури.
За Державним стандартом ДСТУ 4691:2006 «проміжна куль-
тура – це сільськогосподарська культура, яку вирощують на
полі сівозміни, коли воно вільне від основної культури».

В якості проміжної можуть вирощуватися різні сільського-
сподарські культури з метою отримання додаткового врожаю
зерна, зеленої маси, сіна, сінажу або їх вегетативна маса мо-
же бути використана, як органічне добриво.

В англомовній літературі більш поширеним є термін «по-
кривні культури». Під ним розуміють культури, які вирощу-

ють в першу чергу для створення рослинного покриву неза-
лежно від того, чи буде рослинна маса в майбутньому зароб-
лятися в ґрунт як органічне зелене добриво, чи залишати-
меться на поверхні ґрунту у вигляді рослинних решток. Зна-
чимість їхнього застосування залежатиме від правильно ви-
значеного основного завдання, яке потрібно вирішити за ра-
хунок вирощуваних покривних культур та обґрунтованого їх
підбору для цих цілей. Щодо термінів «зелене добриво», «си-
деральне добриво», в якості яких можуть бути використані
покривні культури, то вони однаково трактуються в нашій і ан-
гломовній науковій літературі. Американська спілка ґрунто-
знавців дає наступне визначення терміну «зелене добриво –
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це рослинний матеріал, який вноситься в ґрунт в зеленій або
стиглій фазі для поліпшення стану ґрунту» (Martin, 1975).

Дайвер (Diver) і Салліван (Sullivan), 1992, вважають, що
проміжні культури, які вирощуються спеціально для заробки в
ґрунт у вигляді зеленого добрива слід називати «сидераль-
ними культурами». В традиційних системах землеробства
вважається, що поле повинно «відпочивати» після зібраного
врожаю, а тому ресурс площа/час вегетаційного сезону в сі-
возміні використовується лише на 50-60%. Весь інший час на
полі відсутні зелені рослини. Видаливши побічну продукцію з
поля, ґрунт залишається відкритим і на нього постійно діють
природні фактори вітер, вода випадаючих атмосферних опа-
дів.

Проте, давно відома істина засвідчує, що «ґрунт-рослина»
це єдина екосистема і розривати її навіть на короткий термін
не доцільно. Пояснити цю істину не складає багато трудно-
щів. Коли поверхня ґрунту залишається відкритою (відсутні
рослини чи їх рештки), то вона найбільш вразлива для дії до-
щових крапель, що руйнують ґрунтові агрегати. Внаслідок
цього відбувається втрата наявних рухомих поживних речо-
вин шляхом їх вимивання, проявляється водна та вітрова
ерозія, непродуктивно розкладається органічна речовина ґру-
нту. Щодо переваг поля, залишеного без рослинних решток,
то вони полягають в наступному: виникає можливість провес-
ти заходи по знищенню сходів бур’янів; заробити в ґрунт піс-
ляжнивні рештки, на яких, як правило, присутні збудники хво-
роб та шкідники; підготувати ґрунт для проведення якісної сі-
вби.

В системі землеробства No-till одним із засобів вирішення
названих проблем у період відсутності основної культури сі-
возміни на полі є вирощування проміжних (покривних) куль-
тур. Ґрунт – живий організм, в якому ґрунтова біота постійно
мусить мати поживу. Такою поживою є рослинні рештки та
кореневі виділення вегетуючих рослин. За тривалої відсутно-
сті культур на полі вільні ресурси починають використовувати
бур’яни, для знищення яких необхідно застосовувати гербіци-
ди. Проміжні посіви це чудовий фітоценотичний засіб контро-
лю розвитку бур’янів і накопичення органічної речовини на
полі. Пригнічення бур’янів покривними культурами є найбільш
екологічно чистим і економічно доцільним заходом їх контро-
лю. Проте, для застосування цього заходу не завжди є відпо-
відні умови і можливості.

Головною проблемою використання покривних культур у
регіонах з кількістю опадів менше 700 мм в рік є рівень вико-
ристання ними запасів вологи. При надлишковому викорис-
танні вологи проміжними культурами її може не вистачити
для основної культури, що негативно відобразиться на уро-
жайності останньої. Цього можна уникнути, розрахувавши час
присутності на полі покривної культури та кількість вологи,
використаної нею за період своєї вегетації, яка вірогідно може
компенсуватися за зимовий період. Точне числове значення
цих меж буде суттєво коливатися в залежності від кліматич-
них особливостей кожного регіону і може бути визначене в
даних умовах лише експериментальним шляхом. Проте, за-
гальним правилом залишається те, що чим більша вологоза-
безпеченість в регіоні, тим більші можливості для вирощуван-
ня проміжних посівів.

У посушливих районах за умов відсутності рослинних ре-
шток чи малої їх кількості на поверхні поля, а сівба проміжних
культур є проблематичною внаслідок недостатньої кількості
вологи, для вирішення завдань контролю сходів бур’янів,
зменшення непродуктивної втрати вологи з ґрунту та захисту
його від ерозії можливе, як виняток, застосування поверхне-
вого механічного обробітку ґрунту без обертання скиби.

В умовах Північної Америки для цього часто використову-
ють важкі пружинні борони, в яких є можливість регулювати
кут нахилу зубів. Цим знаряддям досягається більш рівномір-
ний розподіл рослинних решток по полю та їх часткове пере-
мішування з поверхневим (1-2см) шаром ґрунту. Утворюється
грунтово-органічна мульча, яка добре захищає ґрунт від втра-
ти вологи і одночасно знищуються всі проростки і сходи од-
норічних бур’янів.

За системи землеробства No-till покривні культури забез-
печують ґрунт органічною речовиною біологічним шляхом, а
не за рахунок її заорювання. Суть цього біологічного процесу
полягає в тому, що підземна частина рослин коренева систе-
ма навіть без нашого втручання оптимально розміщена в ґру-

нті і вже найкраще взаємодіє з ґрунтовими мікроорганізмами.
Надземна ж частина буде розкладатися ними при залишенні
створеної органічної речовини на поверхні ґрунту.

За системи землеробства No-till значимість і завдання, які
вирішуються за допомогою покривних культур можна означи-
ти наступними позиціями:

1) Регулювання водного режиму ґрунту. Це може відбу-
ватися за рахунок зменшення випаровування ґрунтової воло-
ги, поліпшення інфільтраційних властивостей ґрунту, підви-
щення водоутримуючої його здатності. Основним фактором,
який зумовлює підвищення проникнення води в ґрунт при за-
стосуванні технології No-till є канали, які утворюються після
розкладу кореневої системи рослин та канали, які утворилися
внаслідок життєдіяльності земляних черв’яків (Lal et al. 1991).

2) Регулювання температури ґрунту. Травостій покрив-
них культур приймає на себе пряму сонячну радіацію, тому
температура ґрунту, покритого рослинами або рослинними
рештками завжди нижча, ніж за їх відсутності.

3) Регулювання поживного режиму ґрунту. За рахунок
запобігання втратам поживних речовин з ґрунту шляхом їх
вимивання, збільшенню вмісту азоту в ґрунті за рахунок його
біологічної фіксації з атмосфери, рециркуляції доступних мі-
неральних поживних речовин відбувається до певної міри їх
збереження та поповнення. Дослідами було встановлено, що
при вирощуванні люпину або вики, які слугували попередни-
ком кукурудзі, в ґрунті накопичувалося до 90 кг/га додаткового
азоту (Derpsch & Calegari, 1992; Calegari et al., 1998).

Кількість азоту, який міститься в біомасі різних видів по-
кривних культур суттєво відрізняється. Зазвичай бобові куль-
тури накопичують від 65 до 220 кг/га азоту. Цей азот мінералі-
зується протягом тривалого часу. Біля 50% його загальної кі-
лькості, що міститься в покривній культурі, може бути викори-
стано наступною культурою.
ТАБЛИЦЯ 1. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ ПІСЛЯ 11 РОКІВ ЗА-
СТОСУВАННЯ РІЗНИХ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР (ШАР 0-5 СМ)

Показники
Види P,

мг/дм3
C,
г/дм3 pH

Al,
cмол/
дм3

Ca,
cмол/
дм3

Mg,
cмол/
дм3

K,
cмол/
дм3

Ступінь на-
си-чення
основами

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА NO-TILL
Вика мохната 22,7 34,85 5,23 0,01 5,99 3,16 0,4 61,61
Пар 18,2 28,59 5,87 0 7,5 4,12 0,21 74,73
Пшениця 19,4 26,84 5,63 0 6,19 3,41 0,35 68,15
Редиска 33,2 29,72 5,77 0 7,4 3,73 0,49 72,89
Овес чорно-головий 27,5 30,7 5,8 0 7,77 4,3 0,39 74,59
Люпин вузьколистий 21,2 29,75 5,63 0 6,84 3,94 0,36 70,71

ТРАДИЦІЙНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА
Вика мохната 5,9 25,37 4,83 0,1 4,18 2,27 0,31 48,74
Пар 4,4 23,98 4,93 0,02 4,27 2,32 0,28 51,24
Пшениця 4,7 25,87 5,17 0,01 4,18 2,38 0,39 53,87
Редиска 4,9 26,62 5,13 0,03 5,01 2,85 0,43 57,36
Овес чорноголовий 4,2 27,12 5,1 0,01 4,83 2,68 0,63 56,42
Люпин вузьколистий 3,8 25,73 5,07 0,01 4,47 2,64 0,31 55,54

4) Захищають ґрунт від водної та вітрової ерозії. Основ-
ний час прояву вітрової ерозії в умовах України припадає на
зимовий або весняний період, коли культури ще відсутні на
полі. В зимовий період при відсутності снігового покриву гре-
беняста поверхня ґрунту після оранки при морозах перемер-
зає, розпушується і тому ґрунт стає нестійким до дії вітру.
Прикладом такої екстремальної ситуації може служити 1969
рік, коли на сході України проявилися сильні пилові бурі. Як-
що б поля були вкриті проміжними культурами, то навіть за
такого екстремального збігу умов, вітрова ерозія не могла б
проявитися в таких масштабах.

У весняний період ризик прояву вітрової ерозії зростає
при наявності наступних факторів:
 відсутності опадів, що викликає пересихання верхнього
шару ґрунту;
 наявності розпиленої структури поверхневого шару ґрунту,
внаслідок інтенсивного механічного обробітку;
 потужних вітрів.

Присутність живої проміжної культури або її мертвих за-
лишків призводить до зниження швидкості вітру у приземному
шарі ґрунту, що в результаті і унеможливлює прояв вітрової
ерозії.

Водна ерозія ґрунту, яка виникає на схилах, в найбільшій
мірі проявляється у весняний період танення снігу та в літній
час під час злив. Основна причина полягає в тому, що надхо-
дження води перевищує її поглинання ґрунтом. Роль проміж-
них культур полягає в зниженні швидкості потоку води на схи-
лах та збільшенні інфільтраційної здатності ґрунту. Якщо по-
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кривні культури висіваються виключно для захисту ґрунту, то
підбирають культури, які здатні забезпечити високий відсоток
покриття поверхні ґрунту в самі короткі строки.

5) Пригнічують ріст і розвиток бур’янів. Негативний
вплив на бур’яни покривних культур проявляється за рахунок
фітоценотичного тиску та зменшення надходження сонячної
енергії до поверхні ґрунту. Проміжні культури зменшують
проростання насіння бур’янів і пригнічують їх сходи настільки,
що останні в більшості випадків не утворюють життєздатного
насіння.

Бур’яни за певних умов можуть сприяти розвитку в ґрунті
популяцій нематод. Застосування ж проміжних покривних
культур та відповідного чергування культур в сівозміні може
забезпечити найбільш економічно та екологічно доцільний
контроль над популяціями різних видів нематод.

Як наукові дослідження, так і практика свідчать, що при
оптимальному чергуванні культур в сівозміні та застосуванні
покривних культур знижується ризик ураження зернових куль-
тур стебловими гнилями (Diaphorte phaseolorun f. sp.
Meridonalis) та різними видами грибкових захворювань, таки-
ми як Fusarium spр та інші, що зводить ураження кореневої
системи до мінімуму.

6) Накопичують органічну речовину. Кількість органічної
речовини, котра надходить у ґрунт з проміжних культур, мож-
на порівняти з внесенням на кожен гектар 15-20 тонн гною.

7) Поліпшують фізичні властивості ґрунту. Зміна агро-
фізичних показників в кращу сторону відбувається за рахунок
розущільнення орного та підорного шару ґрунту кореневою
системою, поліпшення структури ґрунту, збільшення пористо-
сті ґрунту. Під час розкладу органічних речовин виділяються
поліцукри завдяки яких відбувається склеювання ґрунтових
часток і утворення стабільних ґрунтових агрегатів (Burns and
Davies, 1986). Це до певної міри запобігає розвитку ерозійних
процесів та сприяє підвищенню водоутримуючої здатності
ґрунту.

8) Підвищують біологічну активність ґрунту. Підвищу-
ється не лише інтенсивність діяльності біоти ґрунту, а й її чи-
сельність.

9) Збільшують кількість і видове різноманіття ґрунто-
вої флори та фауни. Завдяки покривним культурам зменшу-
ється пошкодження посівів культурних рослин шкідниками та
ураження їх збудниками хвороб. Використання суданської
трави і ріпаку, як покривних культур, суттєво зменшує кіль-
кість нематод на картоплі.

10) Поліпшують якість навколишнього середовища.
Якщо в якості покривної культури використовуються злакові
озимі культури, то завдяки здатності швидко формувати по-
тужну кореневу систему у осінній період вони є більш ефек-
тивними, ніж бобові рослини для поглинання доступного азо-
ту з ґрунту і запобіганню його вимивання в ґрунтові води в
осінньо-зимовий період (Meisinger et al., 1990; Muller et al.,
1987).

Про рівень впливу проміжної культури на кількість доступ-
ного азоту в ґрунті в осінній період свідчать дані, наведені в
таблиці 2. Озиме жито було висіяне після культури під яку
вносили 250 кг/га азотних добрив.
ТАБЛИЦЯ 2. ВПЛИВ ПОКРИВНОЇ КУЛЬТУРИ (ОЗ. ЖИТО) НА ВМІСТ
НІТРАТІВ В ҐРУНТІ, МГ/100 Г ГРУНТУ (HEMPHILL І HART, 1991)
Шар ґрунту, см Покривна культура відсутня Покривна культура присутня

0 - 10 0,4 0,05
10 - 20 0,6 0,1
20 - 30 3,2 0,15
30 - 40 5,4 0,2

Використання покривних культур у системі землеробства
може як сприяти накопиченню патогенів, так і зменшувати чи-
сельність та пригнічувати їх поширення. Вплив покривних
культур на хвороботворні мікроорганізми буде залежати від
природи патогенів і їх життєвого циклу. Якщо патоген най-
краще виживає на поверхні рослинних рештків і покривна
культура залишена на поверхні у вигляді мульчі, тоді рівень
поширення хвороби може зрости. З іншого боку, збільшення
вмісту органічних речовин у ґрунті може підсилити біологічний
контроль ґрунтових рослинних патогенів через прямий анта-
гонізм і боротьбу за енергію, воду й поживні речовини. За да-
ними досліджень, проведених у США, кількість бактерій
Sclerotium rolfsii різко знижувалася у покривних культурах
при використанні технології No-till.

Збудники хвороб, які знаходяться на рослинних рештках,
залишених на поверхні ґрунту, гинуть внаслідок низьких тем-
ператур, підвищеної вологості або сухості та інших екологіч-
них чинників. Деякі покривні культури рекомендуються вико-
ристовувати для зменшення популяції нематод (квасоля, су-
данська трава і кротолярія індійська).

Вплив покривних культур на популяції шкідників може ма-
ти і негативний і позитивний характер. Покривні культури є
джерелом живлення як для корисних, так і шкідливих видів
комах. Останні можуть поширюватися на посіви товарних
культур при дозріванні або відмиранні покривної культури. До
моменту припинення вегетації покривної культури чисельність
популяції корисної ентомофауни може досягти достатньої
щільності, щоб затримати поширення популяції комах шкідни-
ків на суміжних культурах, знижуючи їх чисельність нижче
граничного рівня.

Дослідження, проведені в США, показали збільшення
щільності корисних комах у посівах вики й конюшини. Повід-
омлялося також і про те, що ці комахи знищили популяцію ко-
лорадських жуків, які харчувалися листям баклажанів, які чер-
гувалися з смугами конюшини.

У зв’язку з тим, що покривні культури займають поле в пе-
ріод відсутності основних культур і не мають товарного зна-
чення вони мусять відповідати наступним вимогам:
 низька вартість насіння;
 легко висіватися;
 швидко розвиватися і покривати поверхню ґрунту;
 давати позитивний ефект як добриво в післядії на наступні
культури сівозміни;
 не конкурувати в сівозміні з основними культурами за пло-
щу, витрати праці і часу.

У зонах достатнього зволоження покривні культури є клю-
човим фактором в системі землеробства No-till, який набагато
більше має значення, ніж в традиційній системі землеробст-
ва. Чим менше культур у сівозміні (чим коротша сівозміна),
тим більша роль і значення проміжних культур.

Таким чином, проміжні покривні культури у сівозміні в сис-
темі землеробства No-till забезпечують:
 підвищення економічної ефективності вирощуваних основ-
них товарних культур;
 знижують потребу в гербіцидах і пестицидах;
 підвищують урожайність товарних культур;
 зменшують потребу в мінеральних добривах.

Не дивлячись на те, що покривні культури забезпечують
певні переваги для системи землеробства, вони можуть ство-
рити і деякі потенційні проблеми:
 збільшення матеріальних витрат на одиницю площі без
отримання товарної продукції безпосередньо з покривних
культур;
 збільшення обсягу людської праці на одиницю площі;
 можливі затримки з часом проведення сівби основної куль-
тури;
 зменшення запасу вологи в ґрунті;
 можливість збільшення чисельності популяцій шкідливих
організмів, в першу чергу збудників хвороб та шкідників (ця
загроза більше умовна, ніж реальна, тому що до моменту по-
ширення шкідливих комах, корисна ентомофауна, чисельність
якої зростає при вирощуванні покривної культури, досягає та-
кої межі, що здатна стримувати чисельність популяції комах-
шкідників нижче економічного порогу шкодочинності).
ТАБЛИЦЯ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ C:N В ПОКРИВНИХ КУЛЬТУРАХ

Органічна речовина Співвідношення C:N
Жито до цвітіння 14:1
Жито у фазі цвітіння 20:1
Вика 10:1 до 15:1
Конюшина 15:1
Стебла кукурудзи 60:1
Тирса 250:1

Маса мікроорганізмів, які розкладають покривні культури,
складається з 10 частин вуглецю і 1 частини азоту. При вико-
ристанні покривних культур збільшується надходження пожи-
ви для мікроорганізмів, що викликає зростання їх популяції.
Щоб вони не споживали азот з ґрунту дане співвідношення
10:1 повинно зберігатися в органічній речовині або необхідно
вносити додатковий азот з мінеральними добривами.

Молода зелена маса сидеральних культур краще розкла-
дається ґрунтовими мікроорганізмами, ніж грубі сухі післязби-



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

85

ральні рештки, тому що в зеленій масі більше азоту (краще
співвідношення вуглецю до азоту).
ТАБЛИЦЯ 4. РОЗПОДІЛ АЗОТУ МІЖ НАДЗЕМНОЮ І ПІДЗЕМНОЮ
ЧАСТИНАМИ РОСЛИН З РОДИНИ БОБОВИХ
Сільськогоспо-дарські культури Надземна частина (%азоту) Підземна частина (% азоту)

Соя 93 7
Вика 89 11
Нут 84 16

Конюшина червона 68 32
Люцерна 58 42

Потужні глибокі кореневі системи деяких покривних куль-
тур надзвичайно ефективні для розпушення й аерації ґрунтів.

В Австралії проводили експеримент із посівами люпину
вузьколистого в пшениці й виявили, що покривна культура
люпину вузьколистого виконує роль свого роду «біологічного
плуга» завдяки властивостям кореневої системи проникати
крізь ущільнені шари ґрунти. При сівбі покривних культур піс-
ля глибокого розпушування, вони підсилюють ефект від ме-
ханічного розпушення ґрунту. Глибина проникнення кореневої
системи деяких сидеральних культур в ґрунт наведена в таб-
лиці 5.
ТАБЛИЦЯ 5. ГЛИБИНА ПРОНИКНЕННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДЕ-
ЯКИХ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР

Глибина (см) Сидеральна культура
150 – 210 Конюшина червона, люпин, люцерна
90 – 150 Вика посівна, гірчиця
30 – 90 Конюшина біла, вика мохната

ТАБЛИЦЯ 6. КІЛЬКІСТЬ АЗОТУ, ЯКУ ЗДАТНІ НАКОПИЧИТИ БОБО-
ВІ ПОКРИВНІ КУЛЬТУРИ

Покривна культура Кількість азоту (кг/га) Посилання
Вика мохната 90-100 Ebelhar, et al., 1984
Озимі бобові 72-78 Hargrove, et al., 1986

Конюшина червона 99 McVay, et al., 1989
ТАБЛИЦЯ 7. СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ СУХОЇ БІОМАСИ І АЗОТУ, ЯКУ
ОТРИМУЮТЬ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ДЕЯКИХ ПРОМІЖНИХ КУЛЬТУР
З РОДИНИ БОБОВИХ (ДАНІ ПО США).

Покривна культура Біомаса (тон/га) Азот (кг/кг)
Буркун білий 4,3 120

Конюшина рожева 3,5 100
Вика мохната 4,4 110

Таким чином, при зростанні популяції мікробів, які розкла-
дають органічну речовину з широким співвідношенням вугле-
цю і азоту, останній з покривних культур і з ґрунту може іммо-
білізуватися або "зв'язатися" у фізичну структуру мікробів.
Внаслідок цього азот покривної культури не буде доступний
для сільськогосподарських культур. Лише коли мікроби заги-
нуть, азот "мінералізується" і стає доступним для використан-
ня наступними культурами.

Рослинна маса покривної культури суданської трави може
мати відносно високий коефіцієнт співвідношення вуглецю (С)
до азоту (N) 50:1. Коли мікроорганізми використовують це
джерело вуглецю вони забезпечені необхідним для цього
азотом лише на 20%. В такій ситуації мікроорганізми іммобілі-
зують весь азот, що міститься в біомасі суданської трави, а
невистачаючу його кількість будуть споживати з ґрунту.

При використанні бобових культуру в ролі проміжних, в
яких відносно вузьке співвідношення C:N, спостерігається не-
значна іммобілізація або взагалі її відсутність. Таким чином,
азот бобових рослин може бути швидко мінералізований. При
тривалому періоді розкладу азот надходить в ґрунт раніше,
ніж наступна культура буде його використовувати.

За даними бразильських вчених, приблизно 65-70% вуг-
лецю післяжнивних решток гороху і кроталярії індійської (C:N
= 32 і 24, відповідно) мінералізуються вже в перші два тижні
після їх заробки в ґрунт. Якщо азот мінералізується швидко і
його надходження перевищує потреби вирощуваних культур,
цей азот може бути вимитим з ґрунту.

Досягнення балансу між вивільненням азоту із залишків,
що розкладаються, і потребою в ньому культур є оптималь-
ним варіантом, який забезпечує підвищення загальної ефек-
тивності системи землеробства. Регулювати це можна стро-
ками знищення покривних культур. У цілому спостерігається
така залежність: чим більш зрілі покривні культури, тим шир-
ше співвідношення C:N і повільнішим є процес їх розкладан-
ня.

Зменшення втрат доступних поживних речовин з ґрунту
при використанні покривних культур має землеробське і еко-
логічне значення. Про обсяги зменшення втрат можна судити
за даними Guiraud et al. (1990). За отриманими результатами
підсівна культура пажитниця багатоквіткова зменшувала
втрати в три рази (з 124 кг/га до 40 кг/га). За даними Jackson

et al. (1993) при вирощуванні покривних культур з листопада
по березень вони накопичили наступну кількість азоту: гірчи-
ця біла – 200 кг/га, жито – 129, фацелія – 182, редька олійна–
161 кг/га. Ці дані свідчать про можливість ефективно керувати
кругообігом азоту в системі землеробства No-till при мініма-
льній його втраті.

Накопичення азоту бобовими культурами є ключовим
чинником вирощування покривних культур. Акумуляція азоту
бобовими покривними культурами зазвичай знаходиться в
межах від 40 до 200 кг на гектар. Обсяг накопиченого і досту-
пного для використання наступними рослинами азоту зале-
жить від того, які види бобових культур вирощувалися, від за-
гальної кількості створеної ними біомаси, вмісту азоту в рос-
линах та погодних умов, що склалися в період їх вегетації.

Відсоток доступного для культур азоту, одержаного із
проміжних бобових культур, може становити від 40 до 60% від
загального обсягу, що накопичився в бобових культурах. На-
приклад, культура вики волохатої, яка акумулює до 180 кг/га
азоту, віддає наступним зерновим або овочевим культурам
близько 90 кг/га азоту.

За підрахунками Грег Хойт, (Державний Університет в
Північній Кароліні) 40% азоту, який міститься в бобових рос-
линах, стає доступним у перший рік після того, як покривні
культури знищуються хімічним способом і використовуються в
якості рослинного покривного шару ґрунту. Якщо покривну
культуру вносити в ґрунт у вигляді зеленого добрива, то кіль-
кість азоту, що буде доступна наступній культурі, зросте до
60%.

За даними Harper et al. (1995), при використанні в якості
покривної культури конюшини, накопичення азоту досягало
323 кг/га, а його втрати складали всього 0,25 кг/га або менше
0,1%. Разом з тим у посушливих умовах втрати азоту з рос-
линних решток бобових культур при їх розміщенні на поверхні
ґрунту можуть сягати 1/3 частину їх загального вмісту.
(Sarrantonio и Scott, 1988). Крім цього, в посушливих умовах
внаслідок повільного розкладу, можливе пізнє використання
азоту рослинних решток наступними культурами Lemon et al.
(1990). Крім одержання азоту з бобових культур, покривні
культури також сприяють рециркуляції інших поживних речо-
вин. Азот (N), фосфор (P), калій (K), кальцій (Ca), марганець
(Mg), сірка (S) акумулюються покривними культурами під час
вегетації. При заробці органічної речовини покривних культур
або залишенні на поверхні ґрунту у вигляді мульчуючого ша-
ру, накопичені в ній поживні речовини вивільняються у проце-
сі її розкладу (декомпозиції). Д-р Грег Хойт розробив метод
оцінки приросту поживних речовин у покривних культурах з
метою зниження обсягів внесення добрив для наступних
культур. У таблиці 8. наведені біомаса й поживні речовини, які
акумулюються деякими покривними культурами.
ТАБЛИЦЯ 8. НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
ПОКРИВНИМИ КУЛЬТУРАМИ, КГ/ГА

Культура Біомаса * Азот Калій Фосфор Марганець Кальцій
Вика волохата 3 260 141 133 18 18 52
Конюшина малинова 4 243 115 143 16 11 62
Жито 5 608 89 108 17 8 22
* суха маса рослинного матеріалу надземної частини

Деякі види дводольних рослин мають здатність акумулю-
вати певні поживні речовини у своїх тканинах з великою кон-
центрацією. Наприклад, гречка, люпин, буркун білий мають
здатність поглинати з ґрунту недоступний для інших видів ро-
слин фосфор. Люцерна й інші види сидеральних культур з
глибокою кореневою системою здатні поглинати поживні ре-
човини з глибоких шарів і таким чином піднімати їх до повер-
хневої кореневої зони, де вони будуть доступні для наступних
культур.

Збільшення вмісту доступних форм мінеральних елемен-
тів живлення відбувається не лише за рахунок вивільнення їх
з біомаси, яка розкладається. При розкладанні органічних ре-
човин у якості побічного продукту життєдіяльності мікробів
утворюються азотні й органічні кислоти. Ці органічні кислоти
вступають у взаємодію з нерозчинними ґрунтовими мінера-
лами й фосфатами, перетворюючи поживні речовини в до-
ступні для рослин форми.

В якості покривних культур можливе використання різних
їх видів.

Озимі покривні культури висіваються пізно літом або
восени для забезпечення покриву ґрунту у осінній та зимовий
періоди. Часто для цього використовують бобові культури з
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метою отримання додаткової вигоди – фіксації атмосферного
азоту і збагачення ним ґрунту.

Добирати культури необхідно у відповідності до кліматич-
них умов зони. Найбільш придатною бобовою культурою є ви-
ка, а з злакових жито. Ці культури можуть висіватися як окре-
мо, так і в суміші. Спосіб сівби – суцільний. Тенденції в на-
прямку змін кліматичних умов в Україні, які намітилися у
зв’язку з глобальним потеплінням, є сприятливими для ози-
мих культур (подовжується вегетаційний період,
пом’якшуються зими та зменшується інтенсивність наростан-
ня температур у весняний період). В цих умовах для змен-
шення виробничих витрат можливо доцільним буде, при на-
явності осінніх опадів, використання посіву дрібнонасінних
озимих культур розкидним способом.

Ярі покривні культури вирощують протягом певної час-
тини одного вегетаційного сезону. В цю групу в рівній мірі
входять як теплолюбиві, так і холодостійкі культури, які можна
висівати після різних зернових колосових. До них належать: з
групи бобових горох, соя, буркун, а з не бобових – суданська
трава, сорго, гречка. Це далеко не повний перелік і в кожному
конкретному випадку необхідно добирати проміжну культуру у
відповідності до завдань, які при цьому необхідно вирішувати.

Кількість сухої органічної речовини, яку здатні накопичити
окремі покривні культури, оцінюється в середньому від 2 до 4
і більше т/га, що еквівалентно 20-25 т/га гною.

Американські вчені вважають, що щорічного надходження
в ґрунт біля 5,4 т/га рослинних решток достатньо для підтри-
мання постійного рівня вмісту органічної речовини в ґрунті
(нульового балансу гумусу) на землях, що постійно знахо-
дяться в сільськогосподарському використанні.

В число покривних культур входить і зелена мульча. Під
зеленою мульчею слід розуміти покривну культуру, яку всіва-
ють в міжряддя широкорядних однорічних або багаторічних
культур. Зелена мульча пригнічує ріст бур’янів, зменшує вод-
ну ерозію, підвищує родючість ґрунту та поліпшує інфільтра-
цію води в ґрунт. Прикладом може бути посів вики мохнатої в
міжряддя кукурудзи перед змиканням рядків за висоти куку-
рудзи до 50 см або буркуну чи конюшини в міжряддях саду.

Рідше, як покривні, використовуються підсівні культури. В
наших умовах серед культур, які придатні для цього є люпин
жовтий та багаторічний, серадела. Інколи в якості покривних
підсівних культур за кордоном використовують багаторічні
трави. За високої собівартості такої покривної культури в на-
шій країні її не використовують.

Види покривних культур вибирають виходячи з мети їх ви-
користання та урахуванням ґрунтово-кліматичних умов а і
схеми сівозміни. Якщо використання покривних культур пе-
редбачає забезпечення готовим біологічно зв'язаним азотом
наступні культури сівозміни, тоді варто вибирати вид з родини
бобових, наприклад, вигну (вона зв'язує азот і має вузьке
співвідношення C:N в рослинних рештках). Якщо покривні
культури повинні виконувати роль мульчуючого шару і служи-
ти засобом пригнічення бур'янів, тоді варто вибирати вид з
широким співвідношення C:N, тобто покривні культури пови-
нні нарощувати велику біомасу та відповідати характеристи-
кам, що забезпечують пригнічення росту бур'янів (суданська
трава або сорго).

Серед культур для використання в якості покривних мо-
жуть бути представники з групи не бобових, наприклад, греч-
ка. Це дводольна однорічна яра культура, яка росте дуже
швидко і може зацвісти через 4-6 тижнів. Рослини досягають
висоти 1,0- 1,5 м, мають основне стебло із численними бічни-
ми відгалуженнями.

У гречки глибокий стрижневий корінь і поверхневе негли-
боке дуже розгалужене вторинне коріння. Гречку можна ви-
рощувати для пригнічення росту бур'янів і посилення цирку-
ляції поживних речовин. Квіти гречки приваблюють комах, то-
му деякі виробники використовують цю культуру як засіб для
забезпечення високих медозборів та залучення корисних ко-
мах у землеробську систему. Гречка є ефективним поглина-
чем фосфору. Основним недоліком гречки є швидке утворен-
ня життєздатного насіння, що може привести до проблеми
засмічення падалицею наступних посівів сільськогосподарсь-
ких культур.

З групи бобових часто використовують для проміжного
вирощування вигну. Існують декілька інших назв цієї культури:
горох коров’ячий, доліхос круглонасінневий, спаржева квасо-

ля. Вигна є швидкозростаючої яровою покривною культурою,
яка може добре рости і розвиватися на різних типах ґрунтів.
Маючи стрижневий корінь, який може використовувати вологу
із глибоких шарів ґрунту, вона може добре розвиватися в по-
сушливих умовах. Рослини вигни можуть скласти гарну кон-
куренцію бур'янам. Цей вид має середню продуктивність сухої
біомаси 200-300 ц/га, яка містить 3-4% азоту.

Максимальної величини біомаса досягає через 60-90 днів.
Рослинні рештки мають достатню соковитість і легко розкла-
даються при внесенні в ґрунт. Вигну можна висівати навесні,
коли пройде загроза заморозку і до пізнього літа суцільним
способом з нормою висіву 40кг/га або навіть розкидним спо-
собом з нормою 70-120 кг/га. Необхідно збільшувати норму
висіву при нестачі вологи в ґрунті. Деякі культурні види та со-
рти мають витке стебло, тому їх краще висівати в суміші з ін-
шими видами, наприклад, з суданською травою. За механіч-
ного знищення вигна здатна до активного вторинного росту
через кілька днів після косовиці або підрізування.

Суміші різних видів покривних культур можуть краще ви-
рішувати завдання, які ставляться перед ними, ніж одновидо-
ві посіви. Наземна біомаса покривних культур і відповідно
вміст азоту в ній може збільшитися при використанні суміші
таких покривних культур, які здатні використовувати в більшій
мірі запас поживних речовин та більш раціонально викорис-
тати запас доступної вологи. Наприклад, покривні культури з
глибоким проникненням коренів можуть бути використані в
комбінації з покривними культурами з поверхневим розташу-
ванням кореневої системи для оптимального використання
вологи.

Конкуренція за ґрунтовий азот при використанні суміші по-
кривних культур приводить до збільшення концентрації біоло-
гічного азоту, який накопичують бобові культури. Зернові
культури звичайно мають більш ефективну кореневу систему,
яка формується швидше, ніж у бобових. Внаслідок вони шви-
дше поглинають азот і відповідно знижують його концентра-
цію в ґрунті. Це зумовлює більш інтенсивне формування бу-
льбочкових бактерій на коренях бобових рослин, що посилює
поглинання ними атмосферного азоту.

Циркуляція азоту може також регулюватися за допомогою
різних сумішей покривних культур. Комбінація рослин з широ-
ким співвідношенням C:N, що мають глибоку кореневу систе-
му, з рослинами, які мають вузьке співвідношення C:N (бобо-
ві) може вплинути на мінералізацію рослинних залишків по-
кривних культур. При цьому вивільнення азоту з післяжнивних
залишків може бути більш ретельно сплановане. В такий спо-
сіб можна оптимізувати ефективність використання зв'язаного
азоту наступними культурами.

Використання сумішей покривних культур буде найбільш
оптимальним варіантом для вирішення завдання пригнічення
бур'янів з використанням алелопатичного потенціалу кожного
виду покривних культур. Більш широкий спектр контролю над
бур'янами можливий при використанні складних сумішок, які
формуються з кількох видів культурних рослин. Суміші покри-
вних культур можуть мати більш сильний вплив на шкідників,
ніж чисті посіви окремих видів, тому інколи варто включати в
сумішки види незалежно від їх біопродутивності або накопи-
чення азоту, якщо ці види є привабливими для корисних ко-
мах.

Покривні культури на час сівби основної культури мусять
припинити свою вегетацію. Тривалість вегетації цих культур
визначається не їх біологічними властивостями, а тими за-
вданнями, які на них покладені. Крім цього, на більшій тери-
торії України фактором, який обмежує час їх вегетації, є кіль-
кість вологи, яку вони можуть спожити без зменшення її запа-
су для основної культури сівозміни.

Гербіциди є найпоширенішим засобом припинення росту в
першу чергу озимих покривних культур у системі землеробст-
ва No-till. Але це не єдиний засіб. Серед інших не хімічних ме-
тодів можуть бути використані косовиця і механічне прикочу-
вання посівів. Якщо дозволяє час і кількість вологи скошуван-
ня покривної культури озимого жита проводиться у період,
коли пильники стають повністю видні і при розминанні стебла
висипається пилок. Якщо скосити раніше, жито може відрости
знову.

Ланцюгові косарки забезпечують більш рівномірний роз-
поділ рослинної мульчі по поверхні ґрунту. Ротаційні косарки
можуть викидати скошену масу в одну сторону. Ріжучі косарки
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створюють більш рівномірний розподіл рослинної маси, але
потрібно, щоб після них не залишалися не скошені стебла.
Якщо погода пізньої весни продовжує залишатися прохолод-
ною і вологою, жито може більш інтенсивно відростати, ніж
при теплій і сухій погоді. Правильний вибір часу для скошу-
вання або прикочування є ключовим моментом ефективності
покривних культур.

Для бобових культур механічне знищення буде найбільш
ефективним, коли вони перебувають у фазі формування на-
сіння чи довжина стебла на ґрунтовій поверхні досягає 25 см.
Якщо скошування поєднується з наступним передпосівним
внесенням гербіциду, знищення бобових культур буде най-
більш ефективним.

Посіви ярих покривних культур, які швидко припиняють
свій ріст і розвиток від низьких температур, не потребують ін-
шого способу знищення. Гречка, овес та сорго відповідають
саме цим вимогам. Покривні культури, які гинуть у зимовий
період, забезпечують покриття ґрунту мертвою рослинною
масою впродовж усього осінньо-зимового періоду.
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ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
ДЕРЖАВНІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЦЕНТРИ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ

ҐРУНТІВ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ АР КРИМ ТА ОБЛАСТЕЙ

ПОДБАЙ ПРО ЗЕМЛЮ – І ВОНА ВІДДЯЧИТЬ
Ця інформація буде корисна тим,

хто на невеликій присадибній або ве-
ликій земельні ділянці, хоче одержу-
вати гарні, екологічно чисті врожаї
сільськогосподарських культур та
овочів. Вона підкаже, як раціонально
використовувати свою працю і землю,
починаючи від обробітку ґрунту, і за-
кінчуючи отриманням високоякісного
врожаю.

Врожай і якість культур багато в
чому залежить від ґрунту, на якому
знаходиться присадибна або земель-
на ділянка, від щорічного догляду за
ним.

Господарі, вирощуючи врожай
овочів чи інших сільськогосподарсь-
ких культур, вилучають із ґрунту те,
що щорічно повинно повертатися в
ґрунт. У результаті порушуються ві-
кові природні процеси і родючість
ґрунту починає помітно погіршува-
тись. Поживні елементи з ґрунту ви-
носяться не тільки з врожаєм, але і з
рослинними відходами: бадиллям,
коренями, листками, також з виполо-
тими бур’янами.

Отже, для одержання врожаю, у
першу чергу, необхідно подбати про
ґрунт. У цьому Вам допоможуть регі-
ональні центри «Облдержродючість».
Фахівці центрів ознайомлюються з
природними особливостями Вашої
ділянки, навіть якщо вона зовсім не-
велика.

З прадавніх часів хлібороб, внося-
чи гній, знав, що він не тільки одер-
жить гарний урожай, але і полегшить
собі працю при подальшому обробіт-
ку ділянки. Ґрунт, насичений органіч-
ною речовиною (гумусом), стає більш
пухким, поліпшується його структура.
Фахівці центрів допоможуть Вам у
цьому: визначать вміст органічної ре-
човини ґрунту (гумус).

Сільськогосподарські культури
протягом усього вегетаційного пері-
оду мають потребу в поживних речо-
винах. Рослинам необхідні найрізно-
манітніші хімічні елементи - азот, фо-
сфор, калій, мікроелементи. Недоста-
тнє чи несвоєчасне надходження яко-
гось елемента призводить до ненор-
мального росту і розвитку рослин, рі-
зко знижує врожай і їх якість.

Тому, під час вирощування будь-якої
культури або овочів важливо вчасно за-
довольнити потреби рослин у необхідній
кількості і оптимальному співвідношенні
основних елементів живлення. Фахівці
центрів визначать рівень забезпеченості
ґрунту основними поживними елемента-
ми: азотом, фосфором, калієм та мікро-
елементами. За результатами аналізу
вони фахово та у кожному конкретному
випадку для будь-якої культури розраху-
ють норми органічних та мінеральних
добрив за науково обґрунтованими нор-
мативами їхньої витрати на формування
одиниці врожаю.

Для успішного росту і розвитку рослин
у ґрунті важливо підтримувати оптима-
льний рівень реакції ґрунтового розчину.
Для цього необхідно з’ясувати реакцію
ґрунту: кислий він, нейтральний чи луж-
ний. Значна частина сільськогосподарсь-
ких угідь областей України має надлиш-
кову кислотність або солонцюватість. За-
безпечити високий врожай різних культур
неможливо без проведення вапнування
кислих та гіпсування солонцевих ґрунтів.
Тому спеціалісти центрів на основі ре-
зультатів агрохімічних досліджень роз-
робляють проектно-кошторисну докумен-
тацію, де розраховують норми вапняко-
вих і гіпсових матеріалів, затрати на їх
доставку та внесення.

За результатами агрохімічного обсте-
ження ґрунтів на сучасному рівні наших
знань про живлення рослин і ґрунтових
процесах можемо фахово і найбільше
обґрунтовано визначити, скільки і яких
добрив потрібно внести в ґрунт для оде-
ржання планових врожаїв будь-якої куль-
тури.

На замовлення землекористувачів
регіональні центри «Облдержродю-
чість» надають наступні послуги:

1. Проводять агрохімічне обстеження
земельних ділянок з визначенням вмісту
понад 20-ти поживних речовин та забру-
днювачів ґрунтів, а саме:
 гумусу, макро- і мікроелементів, реак-
ції ґрунтового розчину, суми ввібраних
основ, гідролітичної кислотності тощо;
 залишкових кількостей пестицидів;
 солей важких металів;
 нітратів;
 радіонуклідів: Cs137 і Sr90.

2. Проводять визначення якості сільськогосподарської
продукції:
 вміст вологи, клейковини і білка у зерні;
 вміст цукру у цукрових буряках;
 вміст ерукової кислоти та глюкозинолатів у ріпаках.
3. Проводять оперативний контроль якості кормів під час

їх заготовки, а також проводять повний зоотехнічний аналіз
кормів для складання збалансованих раціонів живлення
тварин.

4. Здійснюють контроль за якістю мінеральних, органічних
і місцевих добрив та хімічних меліорантів.

5. Проводять розрахунок потреби добрив під планові вро-
жаї сільськогосподарських культур з урахуванням вмісту у
ґрунтах поживних речовин.

6. На основі матеріалів агрохімічного обстеження розроб-
ляють проектно-технологічну документацію на вапнування
кислих та гіпсування солонцевих ґрунтів.

7. Складають рекомендації з агрохімічного обстеження
тепличних ґрунтів і застосуванню макро-і мікродобрив у за-
критому ґрунті.

8. Надають інші агрохімічні послуги та поради всім чле-
нам садово-городніх товариств на їх замовлення.
РЕКВІЗИТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ «ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ»

Центр
«Облдержродючість» Телефон ПІБ директора центру

Центрдержродючість 044-5941961 Греков Валерій Олександрович

АР Крим 0652-273567 Вінник Анатолій Леонідович

Вінницький 0432-584238 Пасічняк Василь Іванович

Волинський 0332-785945 Зінчук Микола Іванович

Дніпропетровський 056-7890378 Жученко Сергій Іванович

Донецький 06236-48278 Моргунов Володимир Васильович

Житомирський 0412-257886 Трембіцький Віктор Аполлінарович

Закарпатський 03141-23178 Пензеник Юрій Юрійович

Запорізький 0612-997159 Маркін Олександр Миколайович

Івано-Франків-ській 03422-25529 Якимів Мирослав Михайлович

Київський 044-5263180 Бойко Леонід Васильович

Кіровоградський 0522-315418 Гульванський Ігор Миколайович

Луганський 0642-523075 Трофименко Михайло Миколайович

Львівський 0322-396364 Демчишин Анатолій Михайлович

Миколаївський 0512-231052 Макарова Ганна Анатоліївна

Одеський 048-7171177 Куліджанов Григорій Вахтангович

Полтавський 0532-559617 Коваль Володимир Віталійович

Рівненський 0362-273506 Долженчук Віктор Іванович

Сумський 0542-695355 Мартиненко Віктор Михайлович

Тернопільський 0352-250564 Брощак Іван Станіславович

Харківський 057-7011164 Роман Борис Васильович

Херсонський 0552-370550 Морозов Олексій Володимирович

Хмельницький 03849-24588 Гаврилюк Валерій Борисович

Черкаський 04733-42482 Кривда Юрій Іванович

Чернівецький 03722-42831 Денисюк Михайло Васильович

Чернігівський 0462-606485 Мельник Анатолій Іванович
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РОЗДІЛ 4. ЗРОШЕННЯ І МЕЛІОРАЦІЯ
Р.А.Вожегова, директор, Ю.О.Лавриненко, П.В.Писаренко, С.В.Коковіхін

ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ НААНУ

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКИХ КУЛЬТУР З ВРАХУВАННЯМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПО-
ДАРСТВ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

Важливим фактором отримання високих і якісних врожаїв
сільськогосподарських культур є оптимальний рівень забез-
печення протягом всього вегетаційного періоду достатньої кі-
лькістю вологи в активному шарі ґрунту. В кліматичних і ґрун-
тових умовах з достатнім природним зволоженням це досяга-
ється за рахунок великої кількості атмосферних опадів та
шляхом проведення спеціальних агротехнічних заходів щодо
накопичення вологи. Проте в аридних регіонах дефіцит до-
ступної для рослин вологи компенсується переважно за раху-
нок використання штучного зволоження.

У степовому регіоні України, який характеризується висо-
кими температурами повітря, сильними вітрами, незначною
кількістю опадів, низьким гідротермічним коефіцієнтом та ін-
шими негативними природними явищами, найбільш надійним
і дієвим заходом боротьби з посухою є зрошення. Багаторічні
наукові дослідження і виробничий досвід свідчать, що при оп-
тимізації всіх складових системи землеробства зрошення до-
зволяє щорічно отримувати стабільно високі врожаї сільсько-
господарських культур, які у 1,5-3,0 рази перевищують показ-
ники на неполивних землях.

Вагомою складовою системи землеробства є режим зро-
шення, який, поряд з покращенням вологозабезпеченості ро-
слин, підсилює дію інших факторів у напрямку підвищення
врожайності та збільшення чистого прибутку.

Режим зрошення – це інтегрований показник, який скла-
дається з визначення строків і розподілу в часі кількості та
норм поливів сільськогосподарських культур, залежно від їх
біологічних особливостей, реакції рослин на наявність легко-
доступної вологи в ґрунті протягом вегетації, меліоративного
стану зрошуваного масиву, клімату зони, погодних умов року,
способів поливу, наявності водних, енергетичних та агротех-
нічних ресурсів. Режим зрошення кожної культури поливного
масиву для певних агрокліматичних умов повинен відповідати
таким вимогам:
 відповідати потребам рослин у воді в кожну фазу їх росту,

забезпечуючи нормальний розвиток даної культури, отриман-
ня високих і якісних урожаїв;
 здійснювати необхідне регулювання водного режиму і по-

в'язаних з ним поживного, повітряного, сольового, теплового
та інших режимів ґрунту;
 підвищувати родючість зрошуваних земель, не допускаючи

ерозії, засолення, заболочування та інших негативних впливів
на ґрунти;
 забезпечувати високі економічні показники та максимальну

продуктивність зрошуваних земель за рахунок інтенсифікації,
автоматизації та комп'ютеризації при використанні технологій
поливів і сучасних технічних засобів.

Відповідно до диференціації кліматичних, господарських і
агротехнічних умов режим зрошення кожної культури схиль-
ний до значних коливань по роках і окремих періодах року.
При проектуванні й використанні зрошувальних систем необ-
хідно встановлювати можливі розміри цих коливань. Тому
дуже важливо з технологічної, економічної та екологічної то-
чок зору встановити для кожної культури сівозмін як загальну
кількість поливної води, яка потрібний даній культурі за весь
вегетаційний період при певній агротехніці, так і її розподіл по
окремим етапам росту й розвитку.

Формування режиму зрошення базується на визначенні
витратної та приходної частин водного балансу. Приходна
частина складається з накопичення запасів вологи в ґрунті за
рахунок опадів невегетаційного і вегетаційного періодів, а та-
кож надходження води від поливів. Витратна частина – це ви-
трата води на сумарне випаровування рослинами під час ве-
гетації і її необхідно постійно контролювати, щоб не порушити
оптимальний водний режим ґрунту.

Контроль за станом вологи в ґрунті виконується інструме-
нтальними або розрахунковими методами. Інструментальні
методи дозволяють безпосередньо визначати вологість у
будь-якому шарі ґрунту, а розрахункові - показники сумарного
випаровування (фактичні витрати вологи) культури за певний
відрізок вегетації (доба, пентада, декада тощо) з кореневміс-
ного шару ґрунту.

Серед розрахункових методів найбільше поширення в
Україні знайшли різні модифікації біокліматичного методу Ін-
ституту гідротехніки і меліорації НААН України та біофізичний
Інституту землеробства південного регіону НААН України, які
застосовувалися при проектуванні зрошувальних систем та їх
експлуатації.

В цій статті наведено матеріали з особливостей застосу-
вання нового розрахункового методу, в основу якого покла-
дено середньодобове випаровування культур. Показники ви-
паровування визначені за даними 25-40-річних досліджень Ін-
ституту зрошуваного землеробства (в теперішній час ІЗПР
НААН України) з режиму зрошення культур.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ
ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ І НОРМ ПОЛИВІВ

Велике значення в комплексі раціонального диференційо-
ваного режиму зрошення сільськогосподарських культур має
правильне і своєчасне встановлення строків і норм вегетацій-
них поливів.

Для визначення оптимальних строків вегетаційних поливів
застосовуються такі основні методи:

1) За вологістю ґрунту.
2) За пристосуванням до фаз розвитку та за зовнішніми мор-

фологічними ознаками.
3) За фізіологічними показниками рослини (зміни величин

сили і концентрації клітинного соку тощо що смокче, з листя
соку).

4) За допомогою дистанційного зондування.
5) Розрахунковими методами.
Найпоширенішим в практиці зрошуваного землеробства

вважається метод визначення строків поливів за вологістю
ґрунту.

Прямі методи визначення вологості ґрунту полягають у
виділенні вологи із зразків ґрунту. До них відносять: термова-
гові, термоконденсаційні, хімічні, гідростатичного зважування,
механічного вижимання, електричні, ядерно-магнітного резо-
нансу, органолептичний тощо.

Термовагові, в свою чергу, поділяють на термостатно-
ваговий, термостатно-вакуумний, ІК-ваговий, високочастотно-
ваговий, висушуванням струменем гарячого повітря, спирто-
вий, парафіновий. Суть цих методів полягає у висушуванні
зразків ґрунту до постійної ваги у термостаті, під вакуумом,
інфрачервоним випромінюванням, шляхом створення поля
електричного струму високої частоти, обезводнення спиртом,
внесення зразка в посуд з розплавленим парафіном.

Вказані методи пов’язані зі взяттям зразків ґрунту за до-
помогою бурів різних конструкцій. Найбільш точними метода-
ми є термостатно-ваговий і метод висушування зразків стру-
мами високої частоти.

Суть термоконденсаційного методу полягає у термічному
висушуванні зразка і вимірюванні об’єму вологи що утворила-
ся в результаті конденсації.

При хімічних способах передбачають взаємодію з карбі-
дом чи гідридом кальцію і кількісне врахування ацетилену чи
водню що виділився; введення зразка в спирт відомої концен-
трації і визначення ступеню його розбавлення.

Спосіб гідростатичного зважування передбачає гідроста-
тичне зважування зразка, наприклад в чашці з поплавком.
Механічне вижимання із зразка вологи в середовище, що со-
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рбує, наприклад фільтрувальний папір просочений речови-
ною та змінює забарвлення пропорційно вологості ґрунту.

Електричні способи ґрунтуються на визначенні вологості
за будь-якими електричними показниками.

Органолептичний метод заснований на визначенні воло-
гості зразка за його властивостями формуватися у кульку,
шнур і таке інше.

Непрямі (посередні) методи ґрунтуються на взаємозв’язку
різних параметрів ґрунту з його вологістю. До посередніх ме-
тодів відносять: нейронний, електричний, тензометричний,
радіометричний, термодифузний та інші.

Нейронний спосіб вимірювання, що ґрунтується на випро-
мінюванні швидкими нейронами і реєстрація щільності упові-
льнених нейронів – знаходження вологості за градуйованою
шкалою. Налагоджено серійний випуск нейронного вологомі-
ру ВПГР – 1, він дозволяє виконувати вимірювання за різними
схемами. Основними його недоліками є те, що він достатньо
важкий, коштовний, а також потребує спеціальної підготовки
користувачів.

Серед електричних методів найбільшого поширення на-
були кондуктометричні і діелькометричні. Принцип дії кондук-
тометра полягає в тому, що за допомогою спеціального зонду
він вимірює електричну провідність ґрунту на частотах до 100
мГц в залежності від її вологості. На показання кондуктометра
впливають: поляризація електродів, прилягання ґрунту до зо-
нду, нестійкість опору між ґрунтом та зондом. Таким чином
помилки складають 15-25%.

Принцип дії діелькометричних вологомірів полягає у ди-
ференціації діелектричної залежності проникненості ґрунту
відносно його вологості на частотах 1,4-1,9 мГц.

Загальним недоліком електричних методів є необхідність
ретельного градуювання датчиків. Крім того, є необхідність
заглиблення датчиків в ґрунт за допомогою певних пристроїв.

Тензометричні методи ґрунтуються на вимірюванні за до-
помогою тензіометрів капілярного натяжіння, або енергії, з
якою волога утримується ґрунтом. Діапазон капілярного поте-
нціалу від 0 до 75 кПа, що дорівнює приблизно 0,5 НВ.

До вимірювання вологозапасів на площі надається низка
вимог. Вони повинні забезпечувати оперативне охоплення
вимірюваннями великих площ у шарі ґрунту не менше 0-50 см
при вологості близької до передполивної. Вимірювання не по-
винні залежати від механічного та хімічного складу ґрунтів,
щільності верхнього шару, відносна допустима помилка вимі-
рювань не повинна перевищувати 20%.

Безконтактні, або дистанційні методи можна поділити на
три групи:
методи, які ґрунтуються на випромінюванні за допомогою

радіометрів пасивного радіотеплового випромінювання Землі
в діапазоні хвиль від 5 до 21 см;
методи, засновані на радіометрії активного випромінюван-

ня в діапазоні УКХ (ультракоротких хвиль);
метод спектральної зйомки з літака або супутників.

Необхідно відмітити, що дистанційні методи дають мож-
ливість визначити вологість ґрунту, яка виражена у відсотках
від маси абсолютно сухого ґрунту і це ускладнює використан-
ня отриманих даних для оцінки вологозабезпеченості сільсь-
когосподарських культур, розрахунку поливних норм. Крім то-
го, ці методи відображають рівень вологозапасів на невеликої
глибині, що значно обмежує використання цих методів у ви-
робництві.

Проте, не дивлячись на важливість і цінність методу ви-
значення строків поливів за вологістю ґрунту, все ж таки не
можна не вказати на низку його істотних недоліків. Перш за
все, при цьому методі не приділяється належна увага потребі
самої рослини. Цей метод не можна застосовувати на засо-
лених ґрунтах, де навіть при значному вмісті води в ґрунті во-
на є малодоступною для рослин. Тому рослини на таких ґрун-
тах можуть страждати від дефіциту недоступної для них води
й у тому випадку, коли ґрунт достатньо вологий. Цей метод
потребує великих витрат людської праці на відбір багатьох
зразків ґрунту, спеціального лабораторного обладнання, зна-
чних витрат часу від проведення спостережень до одержання
кінцевих результатів.

Помилки при призначенні поливів за вологістю ґрунту бу-
дуть навіть через те, що не завжди відомо, де і на якій глибині
знаходиться активна частина кореневої системи. На нашу
думку, з агробіологічної сторони найслабкішим місцем цього

методу є орієнтація на середню вологість активного шару
ґрунту, яка не завжди правильно відображає потребу рослин
в поливі на окремих мікро ділянках. Крім того, слід врахувати,
що при проведенні поливів необхідно керуватися не тільки
ступенем вмісту вологи в ґрунті, але й погодними умовами,
напруженістю метеорологічних чинників, а також брати до
уваги „критичні” періоди в розвитку рослин.

При наявності великого практичного досвіду потребу в по-
ливі можна встановлювати візуальним методом за зміною ко-
льору листків і стебел, тургором листків, уповільненням росту
вегетативних і з'явленням репродуктивних органів. Ці показ-
ники уточнюють час поливу, встановлюваний по фазах веге-
тації, з якими тісно пов'язані критичні періоди водоспоживан-
ня рослин. У такому випадку використовують рекомендації
науково-дослідних установ, які визначають для кожного регіо-
ну і культури поливні норми і орієнтовну кількість поливів по
фазах вегетації.

Фізіологічні методи діагностування поливів, що врахову-
ють стан рослин (всмоктувальна сила листків, концентрація
клітинного соку листків та ін.).

Поливи по вказаних фізіологічних показниках проводяться
тоді, коли останні досягають певних величин, диференційо-
ваних для різних культур і сортів, фаз та стадій розвитку, спе-
цифіки грунтово-кліматичних умов.

Найнадійнішими і чутливими ознаками виявилися величи-
на всмоктувальної сили клітинного соку листя, яку можна ви-
значати за допомогою рефрактометра. Величина всмоктува-
льної сили листків залежить від вологості ґрунту, з темпера-
турою і вологістю повітря вона зв'язана слабше. Для практич-
ного застосування фізіологічних показників повинні бути вста-
новлені їх величини, при яких необхідний черговий полив.
Крім того, відомі інші методи:
 обліку вмісту вологи за кількістю сахарози і концентрації

вичавленого з кліток листя соку;
 діагностика поливів за кількісним обліком пасоки;
 за динамікою показників ростових процесів;
 даними з особливостей наростання й середньодобового

приросту головного стебла;
 за ступенем отворів продихів і добової динаміки інтенсив-

ності транспірації;
 використовування температури листа як показника волого-

забезпечення;
 застосування зміни електричного опору рослинних тканин

як показник реакції рослин на умови водопостачання;
 визначення необхідності поливу за зміною швидкості руху

води в рослині.
Широке застосування в Німеччині знайшов „метод

в’янення”, розроблений А. Арландом. Він заснований на оцін-
ці комплексу фізіологічних характеристик в’янення рослин за
якими визначається потреба у волозі. Цей метод також можна
використовувати для встановлення потреби в добривах, оцін-
ки ступеня родючості ґрунту, визначення ступеня полягання
рослин за різних умов живлення, характеристики біологічних
особливостей різних сортів тощо.

Також широке поширення в країнах ЄС набув метод ви-
значення термінів поливу за допомогою інфрачервоного тер-
мометра. Розроблено пристрій для вимірювання інфрачерво-
ної ремісії листової поверхні з метою визначення забезпече-
ності сільськогосподарських культур водою. Дослідження, що
проводяться за допомогою переносного інфрачервоного тер-
мометра в сільськогосподарській лабораторії в Норт-Платте,
штат Небраска показали, що найсприятливіші умови для роз-
витку рослин кукурудзи забезпечував режим зрошення з при-
значенням поливів по різниці температур поверхні листя рос-
лин на неполивних і зрошуваних ділянках рівної 0,8˚С.

У Франції для управління поливом використовують опорну
величину, пов'язану з потребами і запасами води в рослині.
Цією величиною є біометричні показники рослин, щоденні ви-
сокоточні вимірювання яких фіксують. Зрошення проводять,
якщо відхилення параметрів перевищить задану величину.

Використання для визначення в польових умовах водного
потенціалу листя рослин простого в експлуатації, точного і
чутливого методу камери тиску привело до бурхливого зрос-
тання досліджень цієї найважливішої термодинамічної харак-
теристики водного обміну. Проте, метод камери тиску непри-
датний для автоматичної реєстрації. Для управління зрошу-
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вальною системою за водним потенціалом рослин у ФРН за-
пропонований датчик визначення потенціалу вологи, встано-
влюваний на поверхні рослин. Поверхневий шар датчика ви-
конаний з гігроскопічного для водяної пари матеріалу. В
центрі датчика розташований штучний адсорбуючий шар, по
боках якого встановлені пористі пластини, які створюють ра-
зом з адсорбуючим шаром конденсатор або реостат.

Для автоматичної реєстрації водного потенціалу стебла
біля молодих сільськогосподарських рослин Макберні та Кос-
тіган запропонували використовувати контактний гігрометр
точки роси. Була знайдена висока відповідність між водним
потенціалом, що визначався цим методом і методом камери
тиску. Проте автоматичні системи управління поливом з цих
показників не знайшли широкого використання внаслідок низ-
ки чинників:

1. Складність виготовлення датчиків.
2. Вплив атмосферних умов на показники датчиків і необ-

хідність введення компенсаційних пристроїв.
3. Ненадійність установки датчика на листках рослин.
4. Нетривалість розміщення датчика на одному місці.
5. Велика варіабельність водного потенціалу листя різних

за біологічними ознаками культур за диференціації метеоро-
логічних умов.

Відома ще велика кількість методів діагностики вологоза-
безпеченості рослин за їх фізіологічними параметрах, але ба-
гато з них дуже трудомісткий і непридатні для широкого вико-
ристання у виробничих умовах.

Проте, в окремих випадках були і залишаються сумніви в
достовірності фізіологічних показників встановлення термінів
поливів, оскільки вони сильно змінюються залежно від бага-
тьох факторів: сонячної радіації, сили вітру, хмарності, тем-
ператури і відносної вологості повітря тощо. Також вони за-
лежать від часу відбирання проб протягом доби, від розташу-
вання листя (ярусності), віку рослин тощо. Тому в найближчій
перспективі необхідно продовжувати дослідження з викорис-
тання фізіологічних методів, порівнюючи їх ефективність або
використовуючи їх в комбінації з іншими методами.

Застосування розрахункових методів засновано на визна-
ченні показників втрат вологи на сумарне випаровування.

Випаровування води з ґрунт – дуже складний процес. Він
включає переміщення води в ґрунті у відповідь на різницю по-
тенціалів води, температурні градієнти ґрунту, а також умови
навколишнього середовища. Відмінності водних потенціалів
виникають між атмосферою і ґрунтом, а також у самому ґрун-
ті. Найбільше вода випаровується з вологого ґрунту (високий
водний потенціал) при сухому повітрі (низький водний потен-
ціал, тобто низька вологість або тиск пари). За мірою ви-
сихання верхнього шару ґрунту вода повинна підійматися до
поверхні, щоб компенсувати втрати через випаровування.
При тривалому випаровуванні відстань, яку необхідно подо-
лати воді, збільшується, що приводить до значного зниження
швидкості потоку до поверхні у вигляді рідини або пари, а,
отже, зниження рівнів випаровування. Нарешті, потік води
вже проходить на стадії пари, що призводить до ще меншої
швидкості випаровування. Ці постійно змінні умови водного
потенціалу призводять до постійних змін у швидкості потоку
води на поверхню. Водний потенціал повітря теж постійно
змінюється через зміни в навколишньому середовищі. Кожне
додавання води в ґрунт, наприклад, після випадання опадів
або проведення поливу, наново починає цикл випаровування.

Крім температури, є інші умови, що впливають на випаро-
вування. До них належать: сонячна радіація, вологість і вітер.
Сонячна радіація дає енергію для випаровування, тоді як во-
логість повітря і швидкість вітру впливають на градієнт тиску
пари на межі розділу ґрунт-атмосфера. Висока вологість і ни-
зька швидкість вітру призводять до низького градієнта тиску
пари на межі розподілу ґрунт - атмосфера, а отже, низького
рівня випаровування. Потенціал випаровування поступово
збільшується у міру зменшення відносної вологості повітря і
збільшення швидкості вітру.

Випаровування – чисто фізичний процес переходу рідкої
речовини в газовий стан. Випаровування відбувається з від-
критих вологих поверхонь рослин або інших предметів.
Транспірація відбувається, коли вода проходить по організму
рослини й випаровується. В природі процеси випаровування
та транспірації одночасні й важко відокремлювані. Сумарне

випаровування (евапотранспірація) – це сумісний процес ви-
паровування з ґрунту та транспірації рослин.

Після проходження первинних етапів органогенезу рослин
і формування великої вегетативної маси більшість кількості
водяної пари, відбувається за рахунок транспірації сільсько-
господарськими культурами. У цьому випадку приблизно 10-
20% випаровування відбувається з ґрунту та близько 80-90%
– в процесі транспірації рослин.

У реальному світі процес випаровування досить складний,
що пояснює існування великої кількості методів для розраху-
нків потенційного та фактичного випаровування.

Для визначення сумарного випарування А.М. Костяков
(1960) запропонував таку формулу:

Е = А × У,
де У – урожайність даної культури ;
А – коефіцієнт водоспоживання, що відповідає даній урожайності.

Д.А. Штойко та ін. (1977) при розрахунках водоспоживання
за основу приймали температуру і відносну вологість повітря
(біофізичний метод). Цей метод базується на тому, що за оп-
тимальної вологості ґрунту процес випаровування практично
не регулюється рослиною і ґрунтом, оскільки надходження
вологи до поверхні випаровування не обмежений. В цих умо-
вах сумарне випаровування визначається, головним чином,
зовнішніми кліматичними факторами випаровування (воло-
гість повітря, температура).

В початковий і кінцевий періоди вегетації пропонується
користуватися формулами : 

Е = Σ Т (0,1 Тс – 100
r

),

а в інші періоди : 

Е = ΣТ [0,1 Тс + (1 - 
100

r
)],

де ΣТ – сума середньодобових температур повітря за розрахунковий
період;
Тс – середньодобова температура повітря за той самий період;
r – середня відносна вологість повітря за цей період.

Для оцінки зменшення сумарного випаровування, коли зме-
ншується розрахунковий шар або вологість знижується нижче
критичного значення, вводяться два редукційні коефіцієнти К
(табл. 1) і а (табл. 2), а у випадку близького залягання ґрунтових
вод вводиться коефіцієнт підживлення ґрунтовими водами
(табл. 3).
ТАБЛИЦЯ 1. ЗНАЧЕННЯ РЕДУКЦІЙНОГО КОЕФІЦІЄНТА К ДЛЯ
ВРАХУВАННЯ СУМАРНОГО ВИПАРОВУВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-
ГО ШАРУ ҐРУНТУ

Місяць Де-
када

Пшениця
озима,
h=0,5

Ячмінь
ярий,
h=0,5

Кукурудза
на зерно,

h=0,5

Буряки
кормові
та цукро-
ві, h=0,5

Люцерна
h=0,7

Картопля,
h=0,5

1 1 — — — 0,7 —
2 1 1 — — 0,7 —

Квітень

3 1 1 — 1 0,7 —
1 0,7 1 1 1 0,7 —
2 0,7 1 1 1 0,7 —Травень
3 0,5 0,7 1 1 0,7 1
1 0,5 0,7 1 1 0,7 1
2 0,5 0,5 1 1 0,7 1Червень
3 0,5 0,5 1 1 0,7 1
1 — 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
2 — 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7Липень
3 — — 0,7 0,7 0,7 0,7
1 — — 0,5 0,5 0,7 0,7
2 — — 0,5 0,5 0,7 0,7Серпень
3 — — — 0,5 0,7 —
1 — — — 0,5 0,7 —
2 — — — — — —Вересень

3 — — — — — —
У випадку, коли величина розрахункового шару h менша 1 м,

а величина кореневмісного шару hk більша розрахункового
шару h(hk>h), вводиться редукційний коефіцієнт К на показник
зменшення сумарного випаровування, який визначається за
формулою:








,1

,
kh

h
K

якщо hk > h, hk ≤ 1,
якщо hk < h, h ≤ 1.
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Якщо вся коренева система в дану фазу розвитку рослин
знаходиться в розрахунковому шарі, зменшення сумарного випа-
ровування не відбувається, тобто К = 1.

Редукційний коефіцієнт а показує зниження сумарного випа-
ровування при зниженні вологості ґрунту нижче критичного
значення (через відповідний дефіцит вологості ґрунту).

О.Р.Константінов (1979) пропонує визначати сумарне ви-
парування за біологічними кривими за формулою:

Е = Еwоп
Е
Еоі  ,

де Е – сумарне випарування за розрахунковий період при оптималь-
них вологозапасах;
Еоі – випаровуваність за розрахунковий інтервал часу, яка визнача-
ється температурою і абсолютною вологістю повітря (за графіками
Константінова);
Ēо – середнє сезонне значення умовної випаровуваності;
Еwоn – ординати біологічних кривих
ТАБЛИЦЯ 2. ЗНАЧЕННЯ РЕДУКЦІЙНОГО КОЕФІЦІЄНТА А ДЛЯ РІ-
ЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ І ВЕЛИЧИНИ РОЗРАХУНКОВОГО ШАРУ ЗА-
ЛЕЖНО ВІД ВЕЛИЧИНИ ДЕФІЦИТУ (АБО ВОЛОГОСТІ ҐРУНТУ,%
НВ)

Важкий суглинок, ПВ=3260 м3/га Середній суглинок, ПВ=3040 м3/гаДефіцит,
м3 /га воло-

гість,%
НВ

глибина
розрах.
шару,
h=0,5м

воло-
гість,%
НВ

глибина
розрах.
шару,
h=0,5м

воло-
гість,%
НВ

глибина
розрах.
шару,
h=0,5м

воло-
гість,%
НВ

глибина
розрах.
шару,
h=0,5м

300 82 1 87 1 80 1 86 1
400 76 0,92 83 1 74 0,99 82 1
500 70 0,8 78 0,97 67 0,82 77 1
600 64 0,7 74 0,91 61 0,63 72 0,91
700 58 0,59 70 0,85 55 0,54 67 0,88
800 52 0,52 65 0,78 48 0,36 63 0,81
900 47 0,31 61 0,72 42 0,12 58 0,73

1000 41 0,2 57 0,56 36 0,03 54 0,62
1100 35 0,07 53 0,44 29 0 49 0,51
1200 29 0 48 0,28 23 - 45 0,31
1300 23 0 44 0,19 16 - 40 0,2
1400 17 0 40 0,1 10 - 35 0,09
1500 12 0 36 0 4 - 30 0

Серед іноземних розробок найбільшою популярністю ко-
ристуються методи Блейні і Кридла, Торнтвейна, Пенмана
(Knox J.W., Weatherhead E.K., 2003).

Формула Блейні і Кридла у метричній системі має вигляд:
Е = 0,458 Кв Σр ( t + 17,8 ), мм,

де Кв – коефіцієнт, який залежить від виду культури;
Р – частка тривалості денних годин в даному місяці від річної суми,%;
t – середньомісячна температура повітря, ºC

В Англії, США та Канаді для розрахунків водоспоживання
застосовують метод Торнтвейна. За цим методом місячні ве-
личини випарування визначаються за формулою:

Еt =

α









J
t1016 ,

де Еt – потенційна транспірація за 30 днів;
t – середня місячна температура повітря, ºC;
j – теплобалансовий індекс;
α – емпіричний показник, який залежить від j 

Метод Пенмана застосовується для територій, де доступні
вимірювання температури й вологості повітря, швидкості віт-
ру, а також сонячного сяйва або випромінювання. Точність
цього методу перевищує точність інших простих кліматологіч-
них методів досліджень випаровування. Причина популярнос-
ті цього методу в тому, що він вимагає метеорологічних вимі-
рювань, здійснюваних тільки на одному рівні поверхні. Фор-
мула Пенмана має енергетичну частину (температура, ви-
промінювання) та аеродинамічну частину (вітер і вологість).
Важливість і достовірність цих частин залежать від метеоро-
логічних умов.
ТАБЛИЦЯ 3. КОЕФІЦІЄНТИ ВИТРАТ ВОЛОГИ З РОЗРАХУНКОВОГО
ШАРУ ҐРУНТУ ПРИ РІЗНІЙ ГЛИБИНІ ҐРУНТОВИХ ВОД

Глибина залягання ґрунтових вод, мПеріод росту та розвитку
с.-г. культур 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Відновлення вегетації –
десять діб після виходу
в трубку

0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 1

Десять діб після виходу
в трубку – початок мо-
лочної стиглості

0,5 0,68 0,77 0,83 0,87 0,92

Молочна стиглість –
повна стиглість 0,4 0,63 0,79 0,88 0,94 1

ЯРІ ЗЕРНОВІ (ЯЧМІНЬ)
Сівба – вихід в трубку 0,81 0,87 0,92 0,97 0,99 1

Глибина залягання ґрунтових вод, мПеріод росту та розвитку
с.-г. культур 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Вихід в трубку – поча-
ток молочної стиглості 0,5 0,65 0,75 0,82 0,88 0,94

Початок молочної стиг-
лості – повна стиглість 0,4 0,58 0,72 0,84 0,94 1

КУКУРУДЗА
Посів – 9 лист 0,79 0,9 0,94 0,98 0,99 1
9 лист – викидання во-
лоті 1,51 0,7 0,83 0,9 0,95 1

Викидання волоті – по-
вна стиглість 0,2 0,41 0,6 0,75 0,81 0,9

БУРЯКИ ЦУКРОВІ ТА КОРМОВІ
Посів – початок зми-
кання листя в міжряд-
дях

0,57 0,8 0,88 0,95 0,97 1

Змикання листя – кі-
нець вегетації 0,47 0,54 0,7 0,77 0,84 0,9

ЛЮЦЕРНА 2-3 РОКУ
Увесь період вегетації 0,17 0,37 0,56 0,7 0,8 0,9

ОВОЧІ ( РОЗСАДНІ ТОМАТИ)
Увесь період вегетації 0,62 0,78 0,88 0,96 1 1

Дуренброс і Пруїтс (Doorenbros and Pruits, 1977), для під-
вищення точності розрахунків випаровування здійснили мо-
дифікацію рівняння Пенмана шляхом використання добових
даних (за Sandor S., Bussey A., 2002). Загальна формула, що
рекомендується для обчислення евапотранспірації цим мето-
дом, така:

      ,10 aedeufnRcET  ββ

де ЕТ0 – потенційна евапотранспірація рослин (мм/день);
β – коефіцієнт, пов’язаний з температурним фактором зміни дослі-
джуваних показників;
Rn – сумарне випромінювання, що виражене в еквівалентному випа-
ровуванні в мм/день;
f(u) – функція швидкості вітру;
(ed-ea) – нестача насиченості повітря в мбар;
с – регулюючий фактор для компенсації ефекту денної і нічної евапо-
транспірації.

В Інституті землеробства південного регіону НААН Украї-
ни в останні роки розроблено простий і загальнодоступний
розрахунковий метод планування й управління режимом
зрошення сільськогосподарських культур (Писаренко В.А.,
Писаренко П.В., Коковіхін С.В. та ін.). Він базується на показ-
никах середньодобового випаровування вологи рослинами за
декадами вегетаційного періоду. Ці показники визначені за
результатами власних багаторічних спостережень у польових
дослідах для основних культур і сортотипів різної скоростиг-
лості, а також за роками різної вологозабезпеченості. Прин-
цип розрахунків при формуванні режиму зрошення культури
розрахунковим методом у конкретному році має багато зага-
льного з його плануванням, однак має і відмінності, які стосу-
ються кількості опадів і розподілу їх під час вегетації рослин.

РОЗРАХУНОК СТРОКІВ ПОЛИВУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

При формуванні режиму зрошення новим розрахунковим
методом, як і традиційними, необхідно враховувати основні ви-
моги щодо оптимізації вологозабезпеченості рослин. Насампе-
ред, такі показники: вихідні запаси ґрунтової вологи, діапазон во-
логості ґрунту, при якому не спостерігається пригнічення рослин
від нестачі вологи або перезволоженім, розрахунковий шар ґру-
нту для зволоження поливом, поглинення ґрунтових вод росли-
нами залежно від глибини їх залягання, екологічно безпечні і
економічно доцільні поливні норми тощо.

Вихідні запаси вологи. При застосуванні розрахункових
методів дуже важливо правильно встановити кількість води в
активному шарі ґрунту в період, з якого розпочинаються розра-
хунки по встановленню строків вегетаційних поливів. Здебільшо-
го, це сходи або початок весняного відростання рослин озимих
культур або багаторічних трав минулих років. Визначити її можна
шляхом застосування різних інструментальних методів. При не-
можливості прямого визначення вихідних запасів вологи доціль-
но користуватися опосередненими даними багаторічних дослі-
дів інституту зрошуваного землеробства про дефіцит її в розра-
хунковому шарі на початку вегетації (весняного відростання),
який складає: на озимій пшениці (ячмені) і багаторічних травах
минулих років – 50-70 м3/га, на цукрових і кормових буряках –
60-80 м3/га, на кукурудзі та сої – 70-100 м3/га, на картоплі весня-
ного строку садіння – 30-50 м3/га. На початку розрахунків строку
першого вегетаційного поливу цей дефіцит вологи обов'язково
треба врахувати.
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Оптимальний діапазон вологості ґрунту. У меліоратив-
ній практиці та зрошуваному землеробстві верхньою межею ді-
апазону оптимальної вологості ґрунту вважають найменшу во-
логоємність (НВ) або найбільшу кількість води, яку ґрунт може
утримати у підвішеному стані за відсутністю підпираючої дії
ґрунтових вод. При більш високій вологості відбувається пригні-
чення рослин через перезволоження, яке призводить до погір-
шення повітряного, поживного і температурного режимів ґрунту.

Щодо нижньої межі оптимальної вологості, то вона обумов-
люється кількома факторами: фізико-хімічними властивостями
ґрунту, погодними умовами вегетації, біологічними ознаками
культур, фазами розвитку рослин тощо.

Фізико-хімічні властивості мають суттєвий вплив на показни-
ки нижньої межі оптимальної вологості, так як вони визначають
спроможність ґрунту віддавати воду рослинам, а також накопи-
чувати і утримувати у підвішеному стані певні обсяги акуму-
лювати в ньому більшу частку атмосферних опадів, враховують
фізичні властивості ґрунту і рівні залягання ґрунтових вод (табл.
4).
ТАБЛИЦЯ 4. ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ
ПЛОЩ З БЛИЗЬКИМ РІВНЕМ ҐРУНТОВИХ ВОД

Рівень ґрунтовихвод,мКультура Міжфазовий період
1,0-1,5 2,0-2,5

Весняне відростання – колосіння 0,6-0,9 0,8-1,0Озима пшениця
Колосіння – кінець вегетації 0,5-0,6 0,7-0,8
Сходи – 13-15 листків 0,9-0,7 0,9-1,0Кукурудза на зерно

і силос 13-15 листків – повна стиглість 0,5-0,6 0,7-0,8
Сходи – змикання листя в рядках 0,7-0,9 0,8-1,0Цукрові та кормові

буряки Змикання листя в рядках – техніч-
на стиглість 0,4-0,5 0,65-0,75

Люцерна минулих
років

Протягом вегетації 0,25-0,4 0,55-0,65

Сходи – бутонізація 0,8-1,0 0,95-1,0Картопля
Бутонізація – пожовтіння бадилля 0,6-0,7 0,8-0,9

В таблиці 5 наведено поливні норми нетто, тобто та кіль-
кість води, яка повинна попасти безпосередньо в ґрунт і забез-
печити зволоження розрахункового шару до найменшої волого-
ємності. Однак, це можливо тільки за ідеальних умов.

У практиці при поливі дощуванням частка поливної води
випаровується і не потрапляє в ґрунт, а при поверхневих по-
ливах спостерігаються гравітаційні втрати її за межі розрахун-
кового шару.
ТАБЛИЦЯ 5. ГРАНИЧНІ НОРМИ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ПОЛИВІВ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, М3/ГА

Поливна норма при рівнях ґрунтових вод, мКультура
>3 2,0-2,5 1,0-1,5

Озима пшениця 300-500 300-400 200-250
Кукурудза на зерно і силос 400-500 300-400 250-300
Люцерна минулих років на з/к
та насіння 400-500 250-300 –

Кормові та цукрові буряки 400-500 250-300 200-250
Картопля 300-400 300-350 250-300

За даними наукових установ, найбільші втрати поливної
води при поливі дощуванням спостерігаються за сильних віт-
рів, високої температури та низької вологості повітря. Встано-
влено, що при поливі дощувальним агрегатом ДДА-100 МА
втрати поливної води становлять у полуденні години 15-35%,
а у вечірні і нічні зменшуються до 6-2%. При використанні ши-
рокозахватних дощувальних машин «Фрегат» і «Кубань» у
степових районах середні добові витрати води на випарову-
вання в посушливі роки складають 11-18% .Такі ж втрати по-
ливної води спостерігаються і у нових дощувальних машин
шланго-барабанного типу.

Для зменшення непродуктивних втрат води при дощуванні
вегетаційні поливи доцільно проводити у вечірні, нічні та ран-
кові години доби. Крім цього, в останні роки поливи в перелі-
чені години дають змогу значно зменшувати витрати коштів
на полив, через суттєву різницю (у 2-5 разів) у вартості елект-
роенергії. При поливах поверхневим способом спостерігають-
ся гравітаційні втрати води за межі розрахункового шару ґру-
нту, які сягають значних показників (15-25%), особливо на су-
пісках. Найбільш повно поливна вода використовується на
системах краплинного зрошення, на яких непродуктивні втра-
ти її не перевищують 5-10%.

Отже, при плануванні й управлінні режимом зрошення
культур необхідно враховувати непродуктивні втрати полив-
ної води і користуватися поливними нормами брутто, щоб за-
безпечити необхідний водний режим ґрунту.

Формування режиму зрошення розподіляється на 2 етапи:
перший – попереднє планування строків і норм поливів; дру-
гий – оперативне управління протягом поливного сезону з

урахуванням погодних умов вегетаційного періоду, темпів
розвитку рослин та інших показників.

На першому етапі розраховується модель майбутнього
режиму зрошення для отримання інформації щодо загальної
потреби поливної води протягом поливного сезону для замо-
влення її у водопостачальних установах. Традиційно, розра-
хунки проводяться на середньопосушливий рік (75% забезпе-
ченості) для конкретної культури, а потім отримані результати
об'єднуються для сівозміни в цілому. На другому етапі прово-
диться процес виконання запланованого режиму зрошення з
внесенням необхідних змін, пов'язаних з фактичними умова-
ми вегетації рослин. На обох етапах розрахунки витрат воло-
ги культурами проводиться згідно даних середньодобового
випаровування культур, які наведені нижче у відповідних таб-
лицях.

При застосуванні розрахункових методів протягом полив-
ного сезону обов'язковим є дотримання таких вимог: визна-
чення кількості атмосферних опадів безпосередньо на полі;
поливи проводити тільки розрахованими нормами (брутто),
які включають поправки на випаровування при дощуванні та
гравітаційні втрати води при поверхневих способах поливу;
постійний контроль за якістю поливів при традиційних спосо-
бах та на системах краплинного зрошення; наявність необ-
хідної метеорологічної і гідрологічної інформації. Крім того, на
площах з близьким рівнем ґрунтових вод необхідно врахову-
вати їх використання рослинами.

Щоб не плутатися у розрахунках витрат води і приходу її
на поле необхідно проводити їх в одній розмірності, краще у
кубічних метрах на гектар (м3/га). Слід враховувати, що кіль-
кість опадів, здебільшого, визначається у міліметрах і для пе-
реводи їх у кубічні метри необхідно помножити на 10, тобто 1
мм опадів еквівалентний 10 м3/га.
ПЛАНУВАННЯ СТРОКІВ ПОЛИВІВ , ВИЗНАЧЕННЯ

ЗРОШУВАЛЬНОЇ НОРМИ
При проведенні розрахунків витрат ґрунтової вологи для

планування режимів зрошення з метою визначення обсягів
замовлення поливної води слід виконати такі операції: вста-
новити термін початку розрахунків, який обумовлюється стро-
ком отримання сходів або початку весняного відростання
озимих культур та багаторічних трав. Їх можна легко спрогно-
зувати спостерігаючи погодні умови зимового та ранньовес-
няного періодів, а також враховуючі строки сівби ярих куль-
тур. Можна, також, користуватися даними найближчої метео-
станції або наукової установи. На півдні України середні стро-
ки весняного відростання озимої пшениці – 3 декада березня,
а багаторічних трав на 4-5 днів пізніше; сходи цукрового і
кормового буряку отримують у 3-й декаді квітня, а кукурудзи –
у 1-й декаді травня. Отримання сходів картоплі, в значній мірі,
залежить від строків і технології садіння ( в гребні чи без них),
а також від фізичних властивостей ґрунту. На легких ґрунтах і
при садінні в гребні вони можуть з'явитися у третій декаді кві-
тня, а на важких ґрунтах і при «гладкому» садінні на 10-15
днів пізніше.

Після цього встановлюється строк припинення поливів,
який залежить від біології культури, генетичних особливостей
сорту і, в першу чергу, від його скоростиглості, погодних умов
вегетації тощо. За даними дослідів інституту поливи озимої
пшениці слід припиняти у фазу молочної стиглості зерна, ку-
курудзи на силос – у фазу формування зерна, а зернової – на
початку молочної стиглості, цукрових і кормових буряків – за
20-25 днів до початку збирання коренеплодів, багаторічних
трав – у фазу бутонізації останнього укосу.

Скоростиглість сорту (гібриду) суттєво впливає на основні
параметри режиму зрошення. В дослідах інституту з кукуру-
дзою, зрошувальна норма гібридів середньоранньої групи бу-
ла на 800-1000 м3/га меншою, ніж гібридів середньопізньої
групи. Відповідно змінювалися строки поливів та їх кількість.
Подібні результати отримані і в дослідах з різними за скоро-
стиглістю сортами картоплі. Змінення строків вегетаційного
періоду впливає і на середньодобові витрати вологи за дека-
дами вегетаційного періоду, що добре ілюструється матеріа-
лами таблиці 6 по різних за скоростиглістю гібридах кукуру-
дзи.

В подальшому, розраховують кількість опадів за період
від сходів (весняного відростання) до припинення поливів і
визначаються з поливною нормою, яка буде застосовуватися
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на конкретній культурі. Стосовно опадів, то їх, зазвичай, бе-
руть з матеріалів найближчої метеостанції в середньому за
багаторічний період по декадах потрібних місяців. Для визна-
чення показників поливних норм (нетто) при традиційних спо-
собах поливу можна скористатися даними таблиці 2.

На системах краплинного зрошення поливні норми пови-
нні враховувати площу зволоження, а також періодичність
проведення поливів (щодобово, через 2-3 доби, через тиж-
день тощо). Відомо, що залежно від фізичних властивостей
різних ґрунтів оптимальні умови для розвитку рослин ство-
рюються при вологості 85-90% від найменшої вологоємності у
розрахунковому шарі на важкосуглинкових і середньосуглин-
кових ґрунтах. На легкосуглинкових і супіскових ґрунтах такі
умови складаються при вологості 70-80% НВ. В зв'язку з цим
при краплинному зрошенні, саме при таких показниках воло-
гості ґрунту необхідно планувати початок вегетаційних поли-
вів або поновлювати їх після великих дощів, які зволожують
розрахунковий шар ґрунту до найменшої вологоємності. На
ранніх етапах розвитку культур, коли середньодобове випа-
ровування незначне, поливи, здебільшого, проводять раз на
тиждень. В критичні щодо водоспоживання періоди, при висо-
ких температурах і низькій вологості повітря, коли середньо-
добове випаровування збільшується до 60-70 м3/га і погір-
шення водозабезпеченості рослин призводить до суттєвого
недобору врожаю, поливи у бездощову погоду необхідно
проводити щодобово.

Визначившись з вище переліченими показниками, присту-
пають до розрахунків планової зрошувальної норми, а також
розподілу її по декадах і місяцях поливного сезону. Розрахун-
ки проводяться таким чином: витратна частина визначається
за показниками середньодобового випаровування конкретної
культури, а приходна – за вихідними показниками вмісту лег-
кодоступної вологи в ґрунті і прогнозною (середньобагаторіч-
ною) кількістю опадів. Якщо вихідні запаси вологи попередньо
не визначені, то можна скористатися наведеними вище дани-
ми дефіциту вологи під час сходів конкретної культури.

Приклад розрахунків. Вихідні дані: площа поля 100 га,
культура – кукурудза, гібрид – середньостиглий, рівень ґрун-
тових вод – глибокий (більше 6 м), прогнозні дати отримання
сходів 11 травня і настання фази молочної стиглості (строк
припинення поливів) – 10 серпня; розподіл опадів за декада-
ми по місяцях за даними метеостанції – друга декада травня
14,1 мм, третя – 5,7; перша декада червня – 18,6 мм, друга –
9,3 і третя – 11,5 мм; перша декада липня – 9,9 мм, друга –
18,3 і третя – 11,8 мм; перша декада серпня – 3,7 мм; вихідні
запаси вологи не визначалися, планова поливна норма – 500
м3/га, полив дощуванням ДМ «Фрегат», термін проведення
поливу – 8 діб.

Проведення розрахунків:
 від запланованої поливної норми 500 м3/га відіймаємо не-

стачу вологи в ґрунті на час сходів (100 м3/га) і отримуємо ре-
зультат 400 м3/га – вихідні запаси ефективної вологи;
 проводимо розрахунки витрат вологи (табл. 5) за показни-

ками, що відповідають глибокому рівню ґрунтових вод, і над-
ходження за рахунок опадів, встановлюємо, що протягом 2 і 3
декад травня та першої декади червня сума опадів і вихідні
запаси вологи переважають витрати води кукурудзою (400
м3/га + 384 - 596 = 188 м3/га);
 у другій декаді червня витрати вологи (328 м3/га) перева-

жають суму залишку вологи з першої декади і суму опадів,
тому виникає потреба у проведенні поливу, строк якого при-
падає на 19 червня ( термін проведення 15-22.06);
 продовжуючи розрахунки подібним чином встановлюємо

строки послідуючих поливів, враховуючи при цьому і поливну
норму (нетто) – 500 м3/га; вони становлять – другого 6 липня
(2-9.07), третього 18 липня (14-21), четвертого 30 липня
(26.07-2.08) і п'ятого 11 серпня (7-14.08);
 згідно розрахунків за вегетацію треба провести 5 вегета-

ційних поливів зрошувальною нормою (нетто) 2500 м3/га і
2875 м3/га – нормою брутто (для розрахунків прийнято, що
середні втрати води за добу становлять 15%);
 на 100 гектарну площу посіву для кожного поливу треба

замовляти 57500 кубічних метрів у строки, які наведені у лап-
ках після терміну кожного поливу.

Подібні розрахунки виконуються для кожної культури сіво-
зміни і потім складається загальний план спеціального водо-
користування господарства.
ТАБЛИЦЯ 6. СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ ЛЮЦЕРНИ
МИНУЛИХ РОКІВ (ВРАХОВАНЕ) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ҐРУНТОВИХ
ВОД, М3/ГА

Рівень ґрунтових вод, мМісяць Декади
>3,0 2-2,5 1-1,5

Березень 3 15,0 9,8 6,0
1 29,0 18,8 11,6
2 22,9 14,9 9,2Квітень
3 26,6 17,3 10,6
1 40,9 24,5 12,3
2 40,5 24,3 12,2Травень
3 41,8 25,1 12,5
1 48,2 28,9 12,0
2 41,3 24,8 10,3Червень
3 55,7 30,6 13,9
1 49,3 27,1 12,3
2 51,9 28,5 13,0Липень
3 46,7 25,7 11,7
1 48,9 26,9 12,2
2 43,1 23,7 10,8Серпень
3 46,9 25,8 11,7
1 35,6 19,6 10,8
2 32,1 17,7 9,6Вересень
3 22,9 12,6 6,7

Середнє 38,9 22,5 11,0

ТАБЛИЦЯ 7. СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ (ВРАХОВАНЕ) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД,
М3/ГА

Рівень ґрунтових вод, мМісяць Декади
>3,0 2-2,5 1-1,5

2 18,7 18,7 16,8Березень
3 19,3 19,3 17,4
1 22,9 20,6 18,3
2 28,9 26,0 23,1Квітень
3 35,1 31,6 25,3
1 37,7 33,9 30,2
2 40,0 36,0 32,0Травень
3 46,2 37,0 27,7
1 50,3 40,2 30,2
2 35,7 28,6 21,4Червень
3 30,2 21,1 15,1
1 27,4 19,2 13,7Липень
2 28,0 19,8 14,0

Середнє 32,3 27,1 21,9

ТАБЛИЦЯ 8. СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ СЕРЕДНЬО-
ПІЗНІХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ (ВРАХОВАНЕ) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ
ҐРУНТОВИХ ВОД, М3/ГА

Рівень ґрунтових вод, мМісяць Декади
>3,0 2-2,5 1-1,5

2 14,8 14,1 11,8Травень
3 17,6 16,7 14,1
1 25,4 24,1 20,3
2 32,8 31,2 25,2Червень
3 37,9 36,0 30,3
1 48,4 36,3 26,6
2 59,6 44,7 32,8Липень
3 55,2 41,4 30,4
1 49,2 36,9 27,1
2 38,8 29,1 17,5Серпень
3 32,2 24,2 17,7
1 29,0 21,8 16,0Вересень
2 26,7 20,0 20,2

Середнє 36,0 29,0 22,3

ТАБЛИЦЯ 9. СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ РІЗНИХ ЗА
СКОРОСТИГЛІСТЮ СОРТІВ СОЇ З ШАРУ ҐРУНТУ 0-100 СМ, М3/ГА

Група стиглості (кількість років досліджень)
Місяць Декада дуже ранньостиглі

(середнє за 3 роки)
ранньостиглі
(середнє за

6 років)

середньостиглі
(середнє за

5 роки)
2 16,7 17,7 18,5Травень
3 23,2 25,0 27,0
1 32,5 29,8 41,3
2 37,4 41,4 48,6

Червень

3 41,9 42,8 58,8
1 48,2 52,7 63,5
2 54,0 55,9 62,2

Липень

3 47,5 52,7 58,5
1 42,5 43,9 51,9
2 41,5 43,4 41,1

Серпень

3 34,9 33,5 32,8
1 31,9 24,3 21,1Вересень
2 15,0 15,1 13,6

Середнє 36,5 38,6 41,4
Для розрахунків витрат поливної води у таблицях 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12 і 13 наведено показники сумарного випаровуван-
ня різних культур за декадами вегетаційного періоду для



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

94

площ з різними рівнями залягання прісних і слабомінералізо-
ваних ґрунтових вод. Це зроблено для зручності розрахунків
водокористувачам. Однак, при підвищенні мінералізації ґрун-
тових вод використання їх рослинами зменшується і за таких
умов слід користуватися поправочними коефіцієнтами, які на-
ведені у спеціальній літературі. Якщо ґрунтові води сильно
мінералізовані, то вони, взагалі, не використовуються культу-
рами, незалежно від глибини залягання та біологічних особ-
ливостей рослин.
ТАБЛИЦЯ 10. СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ РАННЬОЇ
КАРТОПЛІ (ВРАХОВАНЕ) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД,
М3/ГА

Рівень ґрунтових вод, мМісяць Декади
>3,0 2-2,5 1-1,5

1 24,0 24,0 21,6
2 24,5 23,3 22,1Травень
3 27,4 26,0 24,7
1 30,2 25,7 19,6
2 35,8 30,4 23,3Червень
3 42,9 36,5 27,9
1 43,6 37,1 28,3
2 43,0 36,6 28,0Липень
3 37,5 31,9 24,7

Серпень 1 28,3 24,1 18,4
Середнє 33,7 29,6 23,9

ТАБЛИЦЯ 11.СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ БУРЯКІВ
КОРМОВИХ (ВРАХОВАНЕ) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД,
М3/ГА

Рівень ґрунтових вод, мМісяць Декади
>3,0 2-2,5 1-1,5

1 17,7 17,7 15,9
2 20,5 20,5 18,4Травень
3 24,5 24,5 22,0
1 29,0 26,1 23,2
2 40,2 36,2 32,2Червень
3 46,3 32,4 20,8
1 55,4 38,8 24,9
2 60,9 42,6 27,4Липень
3 61,3 42,9 27,6
1 49,4 34,6 22,2
2 43,0 30,1 19,4Серпень
3 38,6 27,0 17,4
1 29,2 20,4 13,1
2 24,4 17,1 11,0Вересень
3 22,5 15,8 10,1

Жовтень 1 20,8 14,6 9,4
Середнє 36,5 27,6 19,7

ТАБЛИЦЯ 12.СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ БУРЯКІВ ЦУ-
КРОВИХ (ВРАХОВАНЕ) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД,
М3/ГА

Рівень ґрунтових вод, мМісяць Декади
>3,0 2-2,5 1-1,5

1 20,7 18,6 16,6
2 22,1 20,0 17,7Травень

3 22,9 20,6 18,3
1 29,8 26,8 23,8
2 37,2 26,0 16,7Червень
3 46,3 32,4 20,8
1 49,3 34,5 22,2
2 51,3 35,9 23,1Липень
3 53,1 37,2 23,9
1 50,6 35,4 22,8
2 45,8 32,1 20,6Серпень
3 43,5 30,4 19,6
1 32,3 22,6 14,5
2 22,7 15,9 10,2Вересень
3 16,5 11,6 7,4
1 17,1 12,0 7,7Жовтень
2 16,6 11,6 7,5

Середнє 34,0 24,9 17,3

ТАБЛИЦЯ 13 – СЕРЕДНЬОДОБОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ ТОМАТІВ
РАННІХ З ШАРУ ҐРУНТУ 0-100 СМ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВОЛОГО-
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, М3/ГА

Умови вологозабезпечення
Місяць Декада

сухі серед-
ньосухі середні середньово-

логі вологи
Серед-
нє

1 9,6 15,9 3,8 4,5 4,9 7,7
2 28,2 30,3 15,3 17,4 20,1 22,3Травень
3 43,4 42,0 29,7 31,2 32,6 35,8
1 56,4 51,9 42,1 42,9 43,0 47,3
2 64,8 58,2 50,2 50,2 49,6 54,6Червень
3 69,8 61,9 55,4 54,6 53,4 59,0
1 71,7 63,0 57,6 55,8 54,3 60,5
2 70,2 61,4 56,9 54,0 52,5 59,0Липень
3 65,4 57,3 53,2 49,2 47,9 54,6
1 56,4 49,8 45,7 40,3 39,5 46,3
2 44,8 40,2 35,7 29,0 31,4 36,2Серпень
3 29,8 28,0 22,9 23,1 15,7 23,9

Умови вологозабезпечення
Місяць Декада

сухі серед-
ньосухі середні середньово-

логі вологи
Серед-
нє

1 9,6 11,6 15,4 14,2 11,7 12,5Вересень
2 – – 5,1 7,4 8,9 7,7

Середнє 47,7 44,0 34,9 33,8 33,3
Для кукурудзи, крім даних середньодобового випарову-

вання при різних рівнях ґрунтових вод, наведено показники
для груп стиглості гібридів при глибокому рівні ґрунтових вод
(табл. 14).

При плануванні режимів зрошення розрахунки традиційно
проводяться на середньопосушливий рік (75% забезпеченос-
ті), а в таблицях наведено середньобагаторічні дані за якими
пропонується визначати строки і норми поливів. При підгото-
вці цих методичних вказівок визначені показники середньодо-
бового випаровування культур для різних за погодними умо-
вами років.

ТАБЛИЦЯ 14.СУМАРНЕ ( E ) І СЕРЕДНЬОДОБОВЕ (Е) ВИПАРО-
ВУВАННЯ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ,
М3/ГА

ФАО 250-350 (середньоранні і се-
редньостиглі гібриди) ФАО 400-600 (середньопізні)

Місяць Декади Е
E

Е
E

2 130 13,0 110 11,0Травень
3 174 15,8 190 17,2
1 224 22,4 255 25,5
2 345 34,5 362 36,2Червень
3 462 46,2 368 36,8
1 469 46,9 481 48,1
2 501 50,1 559 55,9Липень
3 518 47,1 536 48,9
1 426 42,6 462 46,2
2 357 35,7 414 41,4Серпень
3 285 28,5 354 35,4
1 231 23,1 300 30,0Вересень
2 - - 242 24,4

Середнє 343,5 33,8 356,4 35,2

Наведені показники в окремі декади різняться, але прове-
дені розрахунки з планування режимів зрошення показують,
що кількість поливів і зрошувальні норми, практично, однакові
при визначенні їх за середніми показниками, порівняно з роз-
рахованими за даними для посушливих років. Крім того, в ма-
сиві експериментальних даних важко знайти необхідну кіль-
кість років (10-12) подібних за погодними умовами. Здебіль-
шого, таких даних менше і це негативно впливає на якість
розрахунків і призводить до певних помилок. Тому автори
пропонують користуватися середньобагаторічними показни-
ками, які відповідають вимогам математичного аналізу.

ФОРМУВАННЯ ФАКТИЧНОГО РЕЖИМУ
ЗРОШЕННЯ КУЛЬТУРИ

Принцип розрахунків при формуванні режиму зрошення
культури у конкретному році має багато загального з його
плануванням, однак має і відмінності, які, в першу чергу, сто-
суються кількості опадів і розподілу їх під час вегетації рос-
лин.

Протягом вегетаційного періоду конкретної культури може
скластися ситуація, коли випадає значна кількість опадів, яка
значно перевищує дефіцит вологи в розрахунковому шарі
ґрунту. На початку вегетації (перші 2-3 тижні) до розрахунку
береться тільки та кількість опадів, яка ліквідує наявний де-
фіцит вологи. Наприклад, 25 травня дефіцит вологи на посіві
кукурудзи складає 190 м3/га, а у цей день випав дощ 37,8 мм
(378 м3/га). У цьому випадку враховується тільки 190 м3/га
для ліквідації дефіциту вологи, а решта опадів не враховуєть-
ся, оскільки вона інфільтрується за межі активного шару ґрун-
ту.

В подальшому, коли коренева система рослин виходить
за межі розрахункового шару ґрунту, при великих опадах до
розрахунку береться не тільки та частка, яка ліквідує дефіцит
вологи, а й ще 150-200 м3/га додатково. Це обумовлено тим,
що частина вологи, що переміщується за межі розрахунково-
го шару, частково може використовуватися рослинами. В пе-
ршу чергу, це стосується культур, що формують глибоко про-
никаючу кореневу систему (люцерна, соняшник, буряки кор-
мові і цукрові, кукурудза, соя, помідори тощо). Таким чином,
якщо на посіві кукурудзи дефіцит вологи на початку липня
складав 170 м3/га, а випав дощ у кількості 37 мм (370 м3/га),
то він повністю береться на рахунок приходу вологи і приймає
участь у подальших розрахунках. З метою постійного контро-
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лю за динамікою вологозапасів на конкретній культурі, або кі-
лькох у сівозміні, доцільно мати спеціальну відомість, в якій
цілодобово фіксують параметри витрат вологи рослинами та
надходження її на поле (табл. 15).
ТАБЛИЦЯ 15 – ВІДОМІСТЬ ЩОДО ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ ЕФЕКТИВ-
НОЇ ВОЛОГИ НА ПОЛІ (ПОЛЯХ СІВОЗМІНИ)

Культура (№ поля, площа, га)
Мі-
сяць

Дека-
да Число вихідний запас

вологи м3/га
витрати води,

м3/га
надійшло за рахунок
опадів, або поливу,

м3/га
залишилося
води, м3/га

11 400 14,8 – 385,2
12 14,8 – 370,4
13 14,8 – 355,6
14 14,8 – 340,8
15 14,8 80,0 406,0
16 14,8 – 391,2
17 14,8 – 376,4
18 14,8 60,1 421,7
19 14,8 – 406,9

Тра-
вень 2

20 14,8 – 392,1
В таблиці наведено приклад початку розрахунків на полі

кукурудзи, яке має глибокий рівень залягання ґрунтових вод.
Запланована поливна норма (нетто) становить 500 м3/га.
Враховуючи неможливість визначення вологості ґрунту по
сходах, прийнято дефіцит вологи – 100 м3/га. Таким чином,
вихідні запаси ефективної вологи склали 400 м3/га. Відіймаю-
чи від цього показника щодобові витрати води і добавляючи
надходження за рахунок опадів - отримується залишок легко-
доступної вологи в ґрунті.

При наближенні залишку води до нуля призначається
строк поливу. Проте, при встановленні строку першого поливу
необхідно витримати певні умови. Строк першого поливу в
значній мірі обумовлюється площею поля, способом поливу,
можливостями дощувальної техніки, біологією культури, по-
ливною нормою тощо. Слід враховувати, що термін прове-
дення поливу не повинен перевищувати термін міжполивного
періоду.

Нами пропонується перший полив розпочинати з таким
розрахунком, щоб залишок ефективної вологи при розрахун-
ках вичерпався, коли полито першу половину поля. Напри-
клад, на сьогодні залишок ефективної вологи (різниця між ве-
личиною поливної норми і розрахованими витратами вологи)
складає 120 м3/га, а за попередні 2-3 доби витрачалося по 25
м3/га. Таким чином, строк поливу настане приблизно через 4-
5 діб. Однак, площа поливається за 7 діб, тобто, щоб дійти до
середини поля, потрібно 3,5 доби. Тому полив доцільно роз-
починати завтра і якраз рештки ефективної вологи буде ви-
трачено, коли буде полито половину поля.

Послідуючі поливи призначаються тоді, коли, виходячи з
балансу залишок вологи буде складати величину, меншу за
добову витрату. Якщо з господарських причин полив затри-
мується на 2-3 доби, то треба збільшити поливну норму (нет-
то) на розраховану додаткову кількість витраченої вологи, а
якщо треба провести полив раніше – то планова поливна но-
рма зменшується.

В практиці досить часто зустрічається така ситуація, коли
під час поливу проходять інтенсивні опади (20-30 мм). За та-
ких умов можна прийняти такі рішення: припинити полив і по-
новити його через декілька днів або полив продовжувати, але
нормою, зменшеною на кількість опадів з урахуванням коефі-
цієнта їх використання. Здебільшого використовують останній
варіант, бо він дозволяє вирівняти запаси вологи по всьому
полю.

В умовах сільськогосподарського виробництва на зрошу-
ваних землях при застосуванні розрахункових методів дуже
важливим є отримання максимально точної інформації щодо
кількості опадів і фактичної поливної норми. Помилки при їх
визначенні можуть призвести до негативних наслідків. Конт-
ролювати вірність розрахунків, при потребі, можна за допомо-
гою інструментальних методів. Залежно від тривалості веге-
таційного періоду культури, визначення фактичних вологоза-
пасів достатньо проводити 1-2 рази.

Таким чином, наведена методика планування і управління
режимом зрошення польових культур розрахунковим мето-
дом за показниками середньодобового випаровування куль-
тур є інструментом оптимізації забезпечення рослин вологою,
виходячи з їх біологічних особливостей. Вона проста у вико-
ристанні, не потребує додаткової метеорологічної інформації,
як традиційні розрахункові методи, дисциплінує водокорис-
тувача.

Автори сподіваються на зворотній зв'язок з водокористу-
вачами щодо якості розрахунків і точності визначення строків
поливів, чекають їх побажань і пропозицій для подальшого
удосконалення нового розрахункового методу.

При необхідності отримання консультацій щодо застосу-
вання нового методу або підготовки даних середньодобово-
го випаровування по інших культурах, прохання звертатися
за адресою:
73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ НААНУ

Тел. : (0552) 36-11-96, факс: 36-13-90
E-mail: izpr_ua@mail.ru.

П.В.Писаренко, Р.А.Вожегова, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ НААНУ

ВИМОГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ДО РЕЖИМУ ЗРОШЕННЯ

При проведенні поливів у виробничих умовах необхідно
виходити з вимог сільськогосподарських культур до умов во-
логозабезпеченості протягом вегетації, що є біологічною ос-
новою формування режимів зрошення.

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Пшениця озима пред’являє високі вимоги до родючості

ґрунтів та оптимального вологозабезпечення. Інтенсивність
продукційних процесів залежить від потужності листкової ма-
си, зони розповсюдження кореневої системи, обводнення
тканин, термічного режиму тощо. Повне насичення водою ро-
слинних клітин необхідне для підтримання їх тургору, розтя-
гування, збільшення кількості зародків майбутніх колосків і
початку росту колоса. Це дуже відповідальний період щодо
забезпеченості рослин вологою. Тому за критичний період в
пшениці озимої приймається міжфазовий термін від виходу в
трубку до молочної стиглості зерна.

Ранній полив перед закладенням зародкових колосків збі-
льшує їх кількість у колосі, а полив на початку формування
квіток сприяє збільшенню кількості розвинених квіток у кож-
ному колосі. У фазі виходу в трубку швидко росте колос і сте-
бла, додатково утворюються листки та інтенсивно нагрома-
джується суха маса.

У період цвітіння і запліднення, коли посилюються витра-
ти органічної речовини на дихання, рослини особливо чутливі

до перегрівання і суховіїв. Оптимальна температура повітря в
цей період становить 14-19 °С, при температурі 35 °С у рос-
лин дуже знижується фотосинтез, урожайність зменшується
до 20, а при 40 °С – до 50%. Ідентично діє низька відносна
вологість повітря. Так, при вологості повітря нижче 24% і су-
ховіях спостерігається сильна череззерниця і пустоколос-
ність. Негативну дію високих температур і низької вологості
повітря слід послаблювати освіжаючими поливами.

Транспіраційний коефіцієнт пшениці озимої залежно від
сорту, вологозабезпеченості, наявності в ґрунті елементів жи-
влення, погодних умов становить 450-500, коефіцієнт водо-
споживання, в середньому, 60-140 м3 вологи на 0,1 т зерна.

Основою режиму зрошення пшениці озимої є вологозаря-
дковий полив, застосування якого забезпечує 40-63% прибав-
ки врожаю від зрошення, за рахунок отримання своєчасних
сходів, нормального розвитку і закалювання рослин в осінній
період. Зазвичай полив проводять на початку вересня полив-
ною нормою 500-700 м3/га.

При сівбі пшениці озимої після оптимальних строків воло-
гозарядковий полив не проводиться, а замінюється сходовик-
ликаючим поливом нормою 200-250 м3/га при глибокому рівні
ґрунтових вод. Це дозволяє на 5-7 днів раніше отримати схо-
ди і створити кращі умови для осіннього розвитку рослин.

За посушливої погоди восени, коли спостерігається швид-
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ке висушування верхнього шару ґрунту і створюються не-
сприятливі умови для кущіння рослин, проводиться осінній
вегетаційний полив нормою 200-250 м3/га, який підвищує
врожайність зерна на 0,35-0,68 т/га.

Протягом весняно-літньої вегетації пшениці озимої найбі-
льшу прибавку врожаю забезпечують поливи, які проводяться
у міжфазовий період від виходу рослин в трубку і до початку
молочної стиглості зерна, при цьому вологість ґрунту необ-
хідно підтримувати на рівні 70 – 75% НВ у шарі 0,5 м. При цих
поливах у посушливі роки на кожні 100 м3 поливної води до-
датково отримують 0,14-0,16 т/га зерна.

В роки з суховіями під час наливання та на початку дозрі-
вання зерна доцільно застосовувати освіжаючі поливи нор-
мою 100-150 м3/га, які дозволяють значно покращити фітоклі-
мат посівів та підвищити врожайність зерна.

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
Показники водоспоживання в озимого ячменю менші, ніж

в пшениці озимої, що пояснюється низкою його біологічних та
агроекологічних особливостей: інтенсивним ранньовесняним
ростом, кращим використанням ґрунтової вологи, більш коро-
тким весняно-літнім вегетаційним періодом, меншою площею
листя. Тому формування врожаю цієї культури залежить від
кількості продуктивних стебел і зерен у колосі, маси й фізіо-
логічного стану. Перезволожений ґрунт послаблює інтенсив-
ність багатьох фізіологічних процесів, негативно впливає на
продуктивність ячменю, що пояснюється погіршенням життє-
діяльності кореневої системи, її енергетичного обміну, погли-
нання поживних речовин і мобілізації мікроорганізмів.

Важлива біологічна особливість ячменю озимого – це еко-
номна витрата ґрунтової вологи, що пов’язано з формуван-
ням восени більш потужної, ніж у пшениці, кореневої системи.
Внаслідок цього рано навесні він інтенсивно розвивається і
більш повно використовує запаси ґрунтової вологи. До на-
стання високих температур і дефіциту вологи в ґрунті росли-
ни встигають створити основну масу врожаю. Хороший стан
посівів після виходу із зимівлі є надійним фактором одержан-
ня високого врожаю.

Осінній блок режиму зрошення ячменю озимого подібний
до пшениці озимої і, в першу чергу, це стосується вологоза-
рядкового поливу. Зважаючи на те, що оптимальні строки сів-
би ячменю озимого закінчуються пізніше, ніж у пшениці, треба
на максимальній кількості площ застосовувати саме волого-
зарядкові поливи. Однак, при сівбі по попередниках, які пізно
збираються (наприклад, соя, зернова кукурудза, буряки кор-
мові тощо) позитивні наслідки дає і сходовикликаючий полив.

Враховуючи більш стислі строки весняно-літньої вегетації
ячменю озимого, порівняно з пшеницею озимою, для отри-
мання високого врожаю у критичний період розвитку рослин
(вихід в трубку – наливання зерна) достатньо провести два
вегетаційних поливи нормою 300-400 м3/га. При цьому до ко-
лосіння поливні норми повинні бути максимальними, залежно
від рівня ґрунтових вод, а в подальшому мінімальні, щоб за-
побігти поляганню рослин.

ПШЕНИЦЯ ЯРА
За біологічними особливостями пшениця яра подібна до

озимої форми. Передпосівний полив під яру пшеницю не про-
водиться, в зв’язку з ранніми строками сівби. Тому основна
увага повинна приділятися вегетаційним поливам. Перед ку-
щінням ярої пшениці в роки з дуже посушливим квітнем може
спостерігатися пересихання верхнього (5-10 см) шару ґрунту.
За таких умов необхідно провести полив нормою 200-250
м3/га на площах з глибоким рівнем ґрунтових вод і 150-200
м3/га на площах з близьким заляганням ґрунтових вод. Це до-
зволить рослинам сформувати потужну вторинну кореневу
систему і велику кількість продуктивних стебел.

Критичний щодо водоспоживання період пшениці ярої
(вихід в трубку – наливання зерна), а також визрівання зерна
(друга половина травня – перша половина липня) проходить
в умовах підвищених температур повітря. Тому в цей час ве-
гетаційними поливами необхідно підтримувати оптимальну
вологість ґрунту, на рівні не нижче 70% НВ у шарі ґрунту 0,5 м
до фази молочної стиглості зерна.

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
Має біологічні ознаки, які схожі з ячменем озимим.
Вологозарядковий полив під ячмінь ярий не проводиться.

Потреба у першому вегетаційному поливі, здебільшого, вини-

кає після виходу рослин в трубку. Однак, в окремі роки під час
кущіння рослин спостерігається пересихання верхнього (5-10
см) шару ґрунту і тоді, з тих же причин, що і в пшениці ярої,
виникає потреба у більш ранньому поливі.

Критичний період у ячменю ярого значно коротший, ніж у
пшениці ярої, і під час його проходження у посушливі роки по-
требується проведення, здебільшого, одного-двох поливів
зрошувальною нормою 700 – 800 м3/га. Норма першого поли-
ву (до колосіння) може бути максимальною, яка рекомендо-
вана для площ з різною глибиною залягання ґрунтових вод, а
другого мінімальною, щоб запобігти поляганню рослин.

КУКУРУДЗА
Кукурудза характеризується як посухостійка культура, ви-

тривала до дефіциту вологозабезпечення до 10-15 днів, а та-
кож має властивості після знаходження в стані значного зів'я-
нення зберігати здатність відновлювати нормальну життєзда-
тність після випадіння дощу або проведення поливів. Проте,
на тривалу нестачу вологи у ґрунті кукурудза реагує уповіль-
ненням чи взагалі припиненням росту.

Рослини можуть поглинати воду із значної глибини. Корені
проникають, як правило, до 1,5 м при посіві кукурудзи після
бобових культур, а на чорноземах – до 3-4 м. Перезволожен-
ня негативно впливає на продуктивність рослин, тому на ма-
сивах з кукурудзою глибина залягання ґрунтових вод повинна
бути глибше 1 м.

Посіви кукурудзи споживають воду у великій кількості. На
практиці вважають, що одна рослина витрачає за період ве-
гетації близько 200 л води. Наприклад, при густоті стояння
50-70 тис. рослин на 1 га, рослини можуть споживати 5000-
7000 м3/га. Однак польові виміри вологості ґрунту показують,
що для посіву кукурудзи досить 200-300 мм опадів за період
вегетації, інша потреба у воді покривається за рахунок ґрун-
тових запасів вологи і зволоженості повітря.

В різні періоди свого росту й розвитку кукурудза неодна-
ково реагує на нестачу вологи в ґрунті. Науковці розділяють
вегетаційний період кукурудзи по реакції вологості ґрунту на
декілька етапів. Процес поглинання води насінням кукурудзи
складається з двох фаз: перша – початкова, коли поглинання
води відбувається за рахунок сил набухання; швидкість цього
процесу залежить від структури запасних речовин ендоспер-
му і вологості середовища; друга – кінцева фаза, коли надхо-
дження води відбувається за рахунок сил, які виникають в ре-
зультаті діяльності зародку насіння; тому поглинання води в
цей період залежить від доступу повітря і температури.

Воду кукурудза витрачає економніше інших польових
культур. На створення 1 кг сухої речовини вона використовує
0,25-0,40 м3/га води, тоді як озима пшениця, ячмінь, овес зна-
чно більше – в межах 0,60-0,80 м3/га.

При водозберігаючих режимах зрошення кукурудзи, як і
інших пізніх ярих культур, не передбачається проведення
осінніх вологозарядкових та весняних передпосівних поливів.

На посівах зернової кукурудзи до утворення 12-13 листків
у середньоранніх і середньостиглих гібридів та 14-15 листків у
середньопізніх і пізньостиглих гібридів, а також після фази
формування зерна вегетаційні поливи можна призначати при
вологості ґрунту на 10-15% НВ нижче оптимальної, але фак-
тична поливна норма не повинна перевищувати максималь-
них показників, рекомендованих для площ з різними рівнями
ґрунтових вод.

У критичний період, який залежно від скоростиглості гіб-
ридів становить 40-48 діб, треба забезпечити підтримання оп-
тимальної вологості у розрахунковому шарі ґрунту, оскільки
протягом нього на кожні 100 м3 поливної води посів формує
0,27-0,33 т/га зерна. Якщо після закінчення критичного пері-
оду спостерігається бездощова погода з температурами пові-
тря, які перевищують середньобагаторічні показники, то до
фази молочної стиглості зерна поливами слід підтримувати
оптимальну вологість ґрунту на рівні 70 – 75% НВ у шарі ґру-
нту 0,5 м.

Кукурудза дуже чутлива до низької вологості повітря під
час запилення рослин. Тому, якщо в цей період спостеріга-
ється повітряна посуха, то необхідно застосовувати освіжаючі
поливи нормою 50-100 м3/га, які запобігають утворенню че-
реззерниці у качанах і підвищують врожайність зерна на 1,5-
1,8 т/га.

Специфічним є водозберігаючий режим зрошення при ви-
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рощуванні батьківських форм та насіння першого покоління
гібридів кукурудзи. Висока вартість насіння і, в першу чергу,
самозапилених ліній зумовлює необхідність максимального
зменшення втрат врожаю від недополивів. Тому при вирощу-
ванні насіння кукурудзи до початку критичного періоду поливи
можна призначати при вологості ґрунту на 5-10% НВ нижче
оптимальної, а в подальшому, до молочної стиглості зерна,
поливами слід підтримувати оптимальну вологість ґрунту.

При вирощуванні кукурудзи на силос вегетаційними поли-
вами слід підтримувати оптимальну вологість розрахункового
шару ґрунту, починаючи з фази 9-10 листків (початок періоду
інтенсивного листоутворення) і до закінчення критичного пе-
ріоду. В подальшому, до початку молочної стиглості зерна,
поливи можна призначати при вологості ґрунту на 10-15% НВ
нижче оптимальної.

СОЯ
Соя відноситься до вологолюбних культур. За період ве-

гетації вона споживає в 4-5 разів більше води, ніж пшениця.
Разом з цим, при перезволоженні, особливо на початку росту
й розвитку, сильно пригнічуються процеси азотфіксації буль-
бочковими бактеріями. У період від сходів до початку цвітіння
рослини здатні витримувати дефіцит вологи і високу темпе-
ратуру повітря. Проте, сходи сої мають слабку конкурентноз-
датність до бур'янів з швидким стартовим ростом, які погли-
нають велику кількість ґрунтової вологи та поживних речовин.
Потреба у волозі різко збільшується у фазі цвітіння, форму-
вання і наливання бобів. У цей час споживання води росли-
нами збільшується в 2-3 рази. Цей період у сої є критичним
щодо вологозабезпечення.

На площах під сою при посушливій і вітряній погоді вес-
ною, коли швидко висушується посівний шар ґрунту і немає
гарантії отримання дружніх сходів, доцільно провести перед-
посівний полив нормою 200-250 м3/га.

Соя слабо реагує на зрошення до початку цвітіння, тому у
посушливі роки до настання цієї фази, здебільшого, потребу-
ється проведення тільки одного вегетаційного поливу.

Найбільшу віддачу вегетаційні поливи забезпечують під
час критичного періоду, коли прибавка врожаю на 100 м3 по-
ливної води становить, в середньому, 0,07-0,1 т/га, а воло-
гість ґрунту утримується на рівні 70 – 75% НВ у шарі ґрунту
0,5 м. Закінчувати поливи сої необхідно через 10-15 діб після
повного наливу бобів середнього ярусу.

СОНЯШНИК
Тривалість вегетаційного періоду соняшника суттєво змі-

нюється від кількісних показників вологозапасів у ґрунті. При
зрошенні вегетаційний період соняшника продовжується на
14-27 днів, особливо збільшується тривалість періоду від цві-
тіння до повної стиглості. У зв'язку з цим продовжується і пе-
ріод олієутворення, що сприяє підвищенню вмісту олії у на-
сінні на 2-5%.

Незважаючи на те, що соняшник належить до групи посу-
хостійких культур, він чудово реагує на штучне зволоження.
Поливи підвищують вміст води в листках, їх тургор, ступінь
відкривання продихів, посилюють асиміляцію, прискорюють
нагромадження і пересування пластичних речовин у росли-
нах. Максимальні врожаї формуються при підвищеному зво-
ложенні ґрунту в період росту сім'янок і помірному – під час їх
наливання.

У період вегетації рослини соняшника витрачають воду
нерівномірно: до утворення кошика – 22,4% загальної кількос-
ті води, від утворення кошика до цвітіння – 60, від цвітіння до
збирання – 17,6%. Найбільшої шкоди врожаю завдає нестача
води в період розкриття кошиків - цвітіння.

Соняшник має потужну кореневу систему, що проникає на
глибину до 2 м і в боки – до 1,5 м. Стрижневий корінь несе
добре розвинене коріння першого порядку і відзначається ви-
сокою вбирною здатністю. Соняшник реагує на полив силь-
ним ростом коренів першого порядку, розміщених у шарі 0-60
см. Після опадів у верхньому зволоженому шарі утворюються
у великій кількості вторинні (дощові) корінці.

Застосування зрошення при вирощуванні соняшника за
високою агротехніки забезпечує прибавку врожаю, в серед-
ньому, на 1,5 т/га, а в посушливі роки – до 2,0-3,0 т/га. Най-
більш ефективними є вегетаційні поливи в період від утво-
рення кошику до початку наливу насіння, а вологість ґрунту
повинна бути не нижче 70% НВ у шарі ґрунту 0,5 м. Подальші

вегетаційні поливи можуть призвести до розвитку небезпеч-
них хвороб, і, як наслідок, до суттєвого зниження врожаю.

При повітряній посусі під час цвітіння доцільно застосову-
вати освіжаючі поливи.

БАВОВНИК
Бавовник завдяки своїм біологічним особливостям і, в пе-

ршу чергу, тривалому вегетаційному періоду навіть у ранніх
сортів, використовує велику кількість води на формування
врожаю. Проте, утворюючи глибоко проникаючу кореневу си-
стему, він добре використовує вологу з глибоких шарів ґрунту
і тому потреба в поливній воді у бавовнику незначна.

Бавовник сіють у досить пізні строки на глибину 3-5 см і
тому в роки з посушливою весною виникає потреба у перед-
посівному поливі нормою 200-250м3/га.

Вегетаційні поливи до бутонізації неефективні, а найбіль-
ша потреба в них виникає під час цвітіння і формування коро-
бочок, що в умовах півдня України спостерігається в липні.

Припиняти зрошення бавовнику необхідно у першій декаді
серпня. Поливи у більш пізні строки призводять до посилено-
го вегетативного росту, затягування вегетації і затримання з
визріванням коробочок, що, в поєднанні з опадами та низьки-
ми температурами вересня, значно зменшує врожайність до-
морозного сирцю.

ЛЮЦЕРНА В РІК СІВБИ
Люцерна внаслідок своїх біологічних особливостей хара-

ктеризується високим водоспоживанням, що пов’язано з ве-
ликими витратами вологи протягом тривалого вегетаційного
періоду, інтенсивним ростом, нагромадженням великої веге-
тативної маси до кожного укосу. Транспіраційний коефіцієнт її
становить 600-900.

Люцерна добре реагує на штучне зволоження, при зро-
шенні урожай її за посушливих умов зростає більше, ніж у 10
разів. Одночасно вона вважається посухостійкою рослиною
завдяки властивості переносити з невеликою для себе шко-
дою короткочасну посуху, проте затяжний дефіцит вологи
суттєво знижує її продуктивність.

Зрошення дещо затримує цвітіння і значно більше – утво-
рення і достигання бобів. Недостатнє вологозабезпечення в
період бутонізації викликає опадання зав'язі, яке посилюється
при суховіях, сильній жарі, недостатньому живленні. Під дією
цих факторів спостерігаються недорозвиток окремих органів
квітки та її безплідність. Разом з цим, надлишок вологи може
призвести до гілкування і вилягання насіннєвих посівів.

При доброму водопостачанні люцерна позитивно реагує
на внесення добрив. Зрошення посилює діяльність бульбоч-
кових бактерій, що забезпечують рослини азотом. Розвитку їх
сприяють також органічні добрива, які різко підвищують на-
громадження вегетативної маси рослин. Вирішальну роль у
ґрунтовому живленні та водопостачанні люцерни відіграє по-
тужна коренева система.

Стрижневий корінь її проникає на глибину до 2,5-3 м і бі-
льше. Люцерна відзначається відносно невисокою солестійкі-
стю, яка, проте, підвищується з віком при розвитку на засоле-
них ґрунтах. У зв'язку з тим, що на таких ділянках насіннєва
продуктивність різко знижується, для насінників підбирають
найменш засолені ґрунти.

При зрошенні люцерну сіють весною або наприкінці літа.
При весняних строках сівби люцерни на товарні цілі, здебіль-
шого, сіють її під покривом кормових або зернових культур, а
для отримання насіння – в чистому вигляді.

На ранніх етапах розвитку люцерна дуже чутлива до не-
стачі вологи, тому необхідно забезпечити регулярне зволо-
ження ґрунту і поливи призначати при оптимальній його воло-
гості в шарі 30-40 см. Це стосується площ як з глибоким, так і
з близьким заляганням ґрунтових вод.

При вирощуванні люцерни у чистому вигляді на насіння
до цвітіння поливи необхідно проводити при оптимальній во-
логості ґрунту, а в подальшому можна зменшувати передпо-
ливну вологість на 10-15% НВ, порівняно з оптимальною
(70% НВ в шарі ґрунту 0,5 м).

При вирощуванні люцерни під покривом кормових або зе-
рнових культур режим зрошення повинен відповідати біологі-
чним особливостям покривної культури. Після збирання по-
кривної культури необхідно у максимально стислі строки про-
вести полив на відростання, нормою, яка передбачена для
площ з різним рівнем ґрунтових вод (див табл. 8). При загрозі
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підняття рівня ґрунтових вод норму цього поливу можна зме-
ншити до 300-350 м3/га, однак в подальшому слід планувати
проведення додаткового поливу на початку бутонізації. Під
черговий укіс застосовується така ж схема поливів.

При сівбі люцерни влітку, після збирання попередника і
основного обробітку ґрунту, проводиться передпосівний по-
лив. У подальшому поливи проводять при вологості 70% НВ в
шару ґрунту 0,3-0,4 м.

ЛЮЦЕРНА МИНУЛИХ РОКІВ
На насіннєвих посівах люцерни при глибокому заляганні

ґрунтових вод позитивні наслідки дає проведення вологоза-
рядкового поливу, який забезпечує зволоження до найменшої
вологоємності 0,5-0,6 м шару ґрунту. У весняно-літній період
водозберігаючий режим зрошення люцерни на насіння фор-
мується за такою схемою: до цвітіння – поливи проводяться
при оптимальній вологості (70% НВ в шарі ґрунту 0,5 м), а в
подальшому, до закінчення наливання насіння, поливи про-
водяться тільки на площах з глибоким рівнем ґрунтових вод
при вологості ґрунту на 10-15% НВ нижче оптимальної. Од-
нак, фактична поливна норма при цьому повинна бути не бі-
льше 400 м3/га. Такий режим зрошення дещо стримує нарос-
тання листостеблової маси й вилягання рослин.

На товарних посівах люцерни під перший і другий укоси
поливи проводяться при оптимальній вологості ґрунту (70%
НВ в шарі ґрунту 0,5 м), а під третій та наступні укоси за та-
кою схемою: один полив на відростання нормою, рекомендо-
ваною для площ з різним рівнем ґрунтових вод, або 2 поливи
нормою 50-60% від рекомендованої – перший на відростання
і другий на початку бутонізації. При дефіциті поливної води та
енергоносіїв таку ж схему поливів можна застосовувати і під
другий укіс.

БУРЯКИ КОРМОВІ ТА ЦУКРОВІ
Буряки кормові за біологією близькі до цукрових, проте

вони менш посухостійкі й краще реагують на штучне зволо-
ження.

Вибагливість до вологи змінюється за трьома періодами
росту й розвитку: перший – формування листків і кореневої
системи – триває 50-60 днів після появи сходів, це період по-
вільного росту рослин, від нього залежить лише 10-12% уро-
жаю; другий період характеризується інтенсивним ростом ко-
ренеплоду в товщину з наростанням основної маси урожаю
до 75-80%, триває цей період 40-50 днів; термін третього пе-
ріоду росту 30-35 днів, він характеризується нагромадженням
сухих речовин, що забезпечує наростання 10-13% всієї маси
врожаю. Найбільше потребують вологи буряки і найбільш чу-
тливі до її дефіциту – в другому (критичному) періоді.

Буряки відрізняються певною солевитривалістю, оскільки
краще інших культур переносять підвищену концентрацію
ґрунтового розчину при внесенні високих норм мінеральних
добрив. При регулярному зрошенні буряки кормові та цукрові,
незважаючи на добре розвинуту й глибоко проникаючу коре-
неву систему, слабо реагують на проведення вологозарядко-
вого поливу, застосування якого не скорочує кількість вегета-
ційних поливів і не підвищує врожай коренів.

До початку критичного періоду розвитку рослин (кінець
другої декади червня) і після нього (з третьої декади серпня)
погіршення умов вологозабезпечення рослин практично не
впливає на накопичення сирої та сухої маси коренів, змен-
шення вмісту цукру. Тому в ці періоди вегетаційні поливи мо-
жна призначати при вологості розрахункового шару ґрунту на
10-15% НВ нижче оптимальної (70% НВ в шарі ґрунту 0,5 м).

В критичний період, протягом якого відбувається інтенси-
вне накопичення маси коренеплодів і підсилюються процеси
цукроутворення, а температурний режим перевищує біологіч-
ний оптимум буряків, необхідно забезпечити безперебійне
водопостачання рослин і підтримувати поливами оптимальну
вологість ґрунту не нижче 70% НВ в шарі ґрунту 0,5 м.

Закінчувати вегетаційні поливи необхідно за 20-25 діб до
початку масового збирання врожаю, а при нестачі енергоносі-
їв та поливної води – наприкінці серпня.

КАРТОПЛЯ
Проростання бульб картоплі залежить від вологості ґрун-

ту. При весняному садінні досходова вологість не повинна бу-
ти нижче 70%, а при літніх строках – 80-85% НВ. Важливе
значення у підвищенні рівня вологозапасів в період від садін-
ня до появи сходів мають перед- чи післясадивні поливи не-

великою нормою (150-250 м3/га).
У перший місяць вегетації закінчується ріст столонів і за-

в'язування бульб. Період бутонізації і початку цвітіння харак-
теризується швидким ростом бульб, інтенсивність якого в
значній мірі залежить від температури і вологості ґрунту.

Зрошення знижує ураження картоплі хворобами виро-
дження, епіфітотії яких спостерігаються при високих темпера-
турах повітря та дефіциті легкодоступної вологи. Попередити
поширення цих небезпечних хвороб в умовах посушливої зо-
ни Степу України можна при літніх строках садіння картоплі,
фаза бульбоутворення якої зміщується на осінній період з
помірним температурним режимом.

На початку росту й розвитку картопля слабо реагує на
проведення вегетаційних поливів. У період утворення і по-
довження столонів потреба у волозі суттєво зростає. Перебої
у водопостачанні в ці фази розвитку призводять до утворення
на столонах материнської рослини дрібних дочірніх бульбо-
чок, що знижує урожайність на 25-30%. Критичним щодо во-
логи є період утворення і активного росту бульб, який збіга-
ється із цвітінням картоплі. Оптимальним рівнем передполив-
ної вологості ґрунту є 75-80% НВ в шарі 0,5 м. Дефіцит вологи
у період інтенсивного формування бульб викликає їх дефор-
мацію і різке зниження врожайності. Надмірна вологість ґрун-
ту при бульбоутворенні сприяє загниванню кореневої системи
і загибелі рослин від нестачі повітря. Транспіраційний коефі-
цієнт картоплі становить 400-550.

В південному регіоні картоплю вирощують у два строки
садіння: весняного та літнього для отримання високоякісного
насіннєвого матеріалу.

При весняному садінні на товарні цілі використовують со-
рти різних груп стиглості: ранні для отримання ранньої проду-
кції, середні та пізні для споживання у зимово-весняний пері-
од. Безумовно, що режими зрошення різних за скоростиглістю
сортів значно відрізняються, особливо за кількістю поливів та
зрошувальною нормою. Однак, усім їм притаманна одна біо-
логічна особливість – найбільш відповідальний щодо умов
вологозабезпечення рослин період починається наприкінці
бутонізації і продовжується до закінчення інтенсивного нако-
пичення маси бульб (початок пожовтіння бадилля). Саме у
цей час вегетаційні поливи слід призначати при оптимальній
вологості ґрунту (75-80% НВ в шарі 0,5 м), а при повітряній
посусі додатково застосовувати і освіжаючі поливи. До цього
періоду в середньо- та пізньостиглих сортів передполивна
вологість ґрунту може бути на 5-10% НВ нижчою від оптима-
льної, а у ранньостиглих сортів, які до бутонізації формують
15-20% майбутнього врожаю, поливи слід призначати при оп-
тимальній вологості ґрунту.

Після закінчення критичного періоду за спекотливої та
бездощової погоди поливи призначаються при вологості ґрун-
ту на 10-15% НВ нижче оптимальної, однак розрахункову по-
ливну норму необхідно зменшувати на 30-40%, щоб запобігти
погіршенню якості бульб.

При літньому садінні картоплі застосовується така схема
режиму зрошення: передпосадковий полив, 2-3 поливи до по-
яви сходів по 200-250 м3/га і в подальшому вегетаційні поливи
призначаються при вологості в 0,3-0,4 м шарі ґрунту 80% НВ,
які припиняються за 7-10 днів до збирання врожаю.

ПОМІДОРИ
При вирощуванні в зоні зрошення помідори потребують

великих обсягів води. Транспіраційний коефіцієнт їх близько
800. При доброму зрошенні підвищується транспірація рос-
лин, вони охолоджуються, що поліпшує асиміляцію і посилює
їх ріст.

Критичним щодо вологи є період утворення і активного
росту перших зав'язей і плодів, який триває більше місяця.
Дефіцит водоспоживання в критичний період затримує фор-
мування бутонів і призводить до опадання зав'язі. Плоди у
цьому випадку достигають пізніше, урожай істотно знижуєть-
ся.

Помідори добре переносять помірну сухість повітря, проте
при різкій зміні посухи і надмірного зволоження плоди можуть
розтріскуватися. Оптимальна вологість повітря – 50-70%. При
більш високій вологості повітря рослини легко уражаються
грибними хворобами, затримується достигання пилку, погір-
шуються умови запліднення. Гостра повітряна посуха, яка по-
єднується з суховіями, також несприятлива для рослин. При
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надмірному нагріванні ґрунту (до 50°С і вище) – помідори
уражуються стовбуром. Усунення перегрівання ґрунту пері-
одичними поливами знижує небезпеку розвитку цієї хвороби.

Коренева система заглиблюється в ґрунт на 150-200 см і
при вільному розвитку досягає в ширину 245 см. Проте при
розсадній культурі головне коріння не проникає глибше 40-50
см. Основну масу коренів після пересаджування становлять
регенеративні корені, які поширюються горизонтально в раді-
усі до 60-70 см. Розвиток коренів після пересаджування роз-
сади залежить, головним чином, від водопостачання. При
зменшенні вологості ґрунту погіршується приживання рослин,
запізнюється і послаблюється плодоношення, посилюється
небезпека захворювання стовбуром.

При безрозсадному способу вирощування культури помі-
дорів формується стрижневий корінь, заглиблений у ґрунт, і
збільшується глибина поширення кореневої системи. При
цьому способі вирощування рослини набувають стійкості про-
ти посухи і хвороб, частково проти стовбура. Відмінності у
формуванні кореневої системи і стійкості рослин проти не-
сприятливих умов при розсадній і безрозсадній культурі необ-
хідно враховувати при вирощуванні помідорів на зрошуваних
землях.

Враховуючи те, що помідори вирощуються розсадним і
безрозсадним способами, треба враховувати специфіку фор-
мування режимів зрошення, особливо на ранніх етапах роз-
витку рослин. Для покращання приживлення розсади після
садіння проводять 1-2 поливи невеликими нормами (250-300
м3/га). За умов пересихання верхнього шару ґрунту застосо-
вують передпосадковий полив такою ж нормою.

Сходи помідорів, як правило, отримують за рахунок вихід-
них запасів вологи, акумульованих у осінньо-зимовий період.
Однак, при пересиханні верхнього шару ґрунту перед сівбою
застосовують передпосівний полив нормою 200-250 м3/га.

До початку плодоутворення на розсадних помідорах по-
ливи, як правило, не проводяться, а на посівних - виникає по-
треба у 1-2 поливах.

Найбільшу чутливість щодо дефіциту вологи помідори
проявляють в період від початку плодоутворення до початку
достигання плодів. В цей період поливи необхідно призначати
при вологості ґрунту 80% НВ у шарі 0,3 м.

В період масового достигання плодів інтенсивність поли-
вів необхідно зменшити і проводити їх при вологості ґрунту на
5-10% НВ нижче оптимальної.

КАПУСТА
Капуста внаслідок своїх біологічних особливостей най-

більш вибаглива до вологості ґрунту і повітря. За споживан-
ням води вона займає одне з перших місць серед овочевих
культур. Це пояснюється великим розміром та інтенсивним
випаровуванням вологи листковою поверхнею рослин. Витра-
та вологи за фазами росту різна: добова потреба води на 1 га
від садіння до початку наростання розетки в ранньої капусти
становить 22 м3; при наростанні розетки і початку зав'язуван-
ня головок – 36; в період наростання і достигання головок –
55 м3. При високій температурі й низькій відносній вологості
повітря щодобова транспірація рослин становить 80-100
м3/га. Оптимальне вологозабезпечення рослин підтримує ви-
соку обводненість тканин і нормальний фотосинтез.

Коріння капусти дуже мичкувате. Воно проникає на глиби-
ну більше 1 м при сівбі культури насінням у ґрунт і на 70-80
см – при садінні розсади. Основна маса коріння поширюється
в шарі ґрунту до 40-50 см. Після підгортання з надземної час-
тини стебла капуста утворює велику кількість додаткових ко-
ренів, що швидко ростуть.

Після висадки розсади для кращого приживання рослин
проводять 1-2 поливи нормою 200-250 м3/га. Якщо пізню ка-
пусту розміщують після проміжної культури, то після основно-
го обробітку ґрунту застосовують передпосівний полив.

Найбільші втрати врожаю від нестачі легкодоступної воло-
ги у капусти спостерігаються в період наростання розетки та
дозрівання качанів. Тому в період розвитку розетки, залежно
від зони вирощування, погодних умов і сортового складу, слід
планувати 1-2 поливи. В період зав’язування, розвитку та до-
зрівання качанів поливами необхідно підтримувати оптима-
льну вологість ґрунту не нижче 80% НВ у шарі 0,3-0,4 м, а
якщо в цей час спостерігається повітряна посуха, то доцільно
проводити й освіжаючі поливи.

Огірки. Огірки ставлять підвищені вимоги до вологості
ґрунту і повітря. Це пов'язано з великою асиміляційною пове-
рхнею, погано захищеною від посиленого випаровування,
слабо розвинута коренева система не встигає забезпечити
рослину водою при недостатній кількості вологи в ґрунті.
Окремі коріння досягають глибини 100-120 см, але основна їх
кількість розміщується в шарі 20- З0 см, який швидко переси-
хає. Особливо ця культура чутлива до вологості ґрунту в пе-
ріод проростання насіння, закладання і розвитку продуктив-
них органів, формування і росту плодів. При цьому кращому
розвитку рослин сприяє поєднання підвищеної вологості ґру-
нту і повітря з високою температурою.

До утворення зав’язі вегетаційні поливи слід призначати
при вологості ґрунту на 5-10% нижче за оптимальну (80% НВ
в шарі ґрунту 0,3 м). На початку цвітіння від поливів необхідно
утримуватися, щоб запобігти погіршенню умов плодоутворен-
ня, не викликати опадання квіток та затягування початку фази
плодоношення.

Після утворення зав’язі та під час збирання огірків необ-
хідно застосовувати інтенсивне зрошення з призначенням
поливів при вологості ґрунту 80% НВ в шарі ґрунту 0,3 м, а
при сухій, спекотливій погоді - при показниках на 5-10% НВ
вище оптимальних для даного типу ґрунту. За такої погоди
ефективне застосування освіжаючих поливів, які треба про-
водити у вечірні та нічні часи доби.

ЦИБУЛЯ
Цибуля потребує високої і постійної вологості та хорошої

аерації ґрунту, оскільки коренева система її слабо розвинута,
основна маса коріння розміщується на глибині 14-40 см. На
початку вегетації рослини розвиваються повільно. Тільки піс-
ля появи четвертого – п'ятого листка розміри їх збільшуються,
при сприятливих умовах утворюються у великій кількості нові
і, відповідно, росте цибулина. При нестачі вологи ріст листків
припиняється і формується цибулина, причому подальше по-
кращення рівня вологозабезпечення шляхом частих поливів
або дощова погода вже не компенсує втрати врожаю.

При вирощуванні цибулі з насіння (чорнушки) відповіда-
льним є період від сівби до появи сходів, у який посівний шар
ґрунту повинен постійно знаходитися у вологому стані. При
посушливій погоді це досягається за рахунок поливів нормою
100-150 м3/га.

Після отримання сходів і до початку утворення цибулини
(5-6 листків) поливи призначають при оптимальній вологості
0,25-0,3 м шару ґрунту на рівні 80% НВ. Період від утворення
цибулини до початку вилягання листків найбільш відповіда-
льний для формування високого врожаю і тому поливи у цей
час слід призначати при вологості ґрунту на 5-10% НВ вищій
за оптимальну.

Під час визрівання цибулі потреба у легкодоступній волозі
зменшується і тому поливи необхідно призначати при волого-
сті ґрунту на 5-10% НВ нижчій за оптимальну і закінчувати їх
за 20-25 днів до збирання врожаю.

ПІСЛЯУКІСНІ ТА ПІСЛЯЖНИВНІ ПОСІВИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Основною складовою частиною водозберігаючих режимів
зрошення культур у післяукісні строки (кукурудза на зерно та
силос, соя, соняшник, гречка, просо та інші) є передпосівний
полив, який залежно від попередника та рівня ґрунтових вод
повинен зволожити 0,3-0,4 м шар ґрунту до найменшої воло-
гоємності. При затриманні зі строками сівби його можна замі-
нити сходовикликаючим поливом.

На відміну від режиму зрошення культур в основних стро-
ках сівби, на ранніх етапах розвитку культур у післяукісні
строки поливи призначають при оптимальній вологості 0,3 м
шару ґрунту 70% НВ. В подальшому режим зрошення пови-
нен формуватися відповідно рекомендаціям по зрошенню
культур в основні строки сівби.

Культури в післяжнивні строки вегетують порівняно корот-
кий проміжок часу при високих температурах і низькій волого-
сті повітря і тому для формування високого врожаю необхідно
створити оптимальні умови з метою швидкого отримання
сходів і нормального розвитку рослин. Це досягається такою
схемою зрошення: сходовикликаючий полив, вегетаційні по-
ливи при оптимальній вологості 0,2-0,5 м шару ґрунту 70%
НВ, залежно від рівня ґрунтових вод, фаз розвитку рослин та
погодних умов вегетації.
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А.О.Лимар, д.с.-г.н.; , професор
ІНСТИТУТ ПІВДЕННОГО ОВОЧІВНИЦТВА ТА БАШТАННИЦТВА НААНУ

ЗРОШЕННЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗРОШЕННЯ
Відомі російські вчені В.В.Докучаєв, П.А.Костичев, А.А.Із-

маїльський, Г.Н.Висоцький приділяли увагу розробці сміливих
пропозицій щодо освоєння півдня України та проектів по бо-
ротьбі з посухою.

Поштовхом до розвитку зрошення в цьому регіоні послу-
жили створені тут в результаті діяльності Південно-Руської
експедиції (дев'яності роки XIX ст.) дослідно-виробничі зро-
шувані ділянки.

Загальна площа зрошуваних земель на півдні Україні до
1917 року була мізерно малою - близько 17 тис.га. В основ-
ному це дрібні ділянки поблизу міст і великих
сіл. Вирощувалися на них переважно овочі.

Матеріали проведеного у 1923-1925 рр. обстеження зро-
шуваних господарств півдня України (О. І. Петровський, 1926)
показують, що найбільша кількість зрошуваних господарств
розташовувалась у долинах річок. У долинах балок зрошувані
господарства були в двох місцях: у гирлі балки Вірьовчиній
біля м. Херсона і в балці Терновій, поблизу м. Миколаєва.

Господарства на Нижньо-Дніпровському піщаному масиві
зосереджувались головним чином навколо міста Олешки (ни-
ні Цюрупинськ), поблизу сіл Радянське та Великі Копа-
ні. Середній розмір зрошуваних ділянок у заплаві річки Інгулу
та по Вірьовчиній балці, по берегах Дніпра - до 3 деся-
тин. Джерелами зрошення, крім річок Дніпро, Інгул, слугували
і підземні води. Вода на зрошувані ділянки подавалася з до-
помогою примітивних водопідйомних пристроїв, працюючих
на тягловій силі тварин або за допомогою ручних насосів.

Всі роботи на зрошуваних ділянках виконувалися вручну
за винятком оранки. Основними способами зрошення були
полив по борознах і лунках. При всій їх недосконалості в доб-
ре поставленому зрошуваному господарстві були отримані
сталі урожаї. Переваги зрошення особливо проявлялись у
неврожайні роки.

Розширення площі зрошуваних земель на Херсонщині зо-
бов'язане будівництву в 1930-1932 рр. великого консервного
заводу. Для створення надійної сировинної бази заводу були
організовані радгосп «Городній Велетень» з площею зрошу-
ваного масиву 3200 га, елітне господарство радгосп" Овоче-
вий ", плодові радгоспи" Паризька комуна ", ім. Фрунзе.

Починаючи з 1957 р., вводяться в експлуатацію зрошувані
землі державних зрошувальних систем і так званого "малого"
зрошення. Завдяки цьому площі зрошуваних земель на півдні
України різко збільшуються.

Особливо значний приріст зрошуваних земель був відзна-
чений з 1966 року (табл. 1). За 1976-1985 рр. щорічний при-
ріст зрошуваних земель по регіону склав понад 65 тис. га, або
на 1163 тис. га більше, ніж за 1971 - 1975 рр. А в порівнянні з
1966-1970 рр. площі зрошуваних земель збільшилися: по За-
порізькій області - в 4,8 рази, Криму - в 2, Миколаївській - в
2,7, Одеській - 3,6, по Херсонській області - в 3 рази. За тем-
пами приросту зрошуваних земель вперед вийшли Одеська
та Запорізька області. Разом з тим 56% зрошуваного клину
півдня України приходиться на Автономну Республіку Крим і
Херсонську область. Взагалі ж у південному регіоні України
зосереджено 83% її зрошуваного фонду, тут спостерігається і
основний приріст (72%) зрошуваних земель.
ТАБЛИЦЯ 1. ЗРОСТАННЯ ПЛОЩ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПІВ-
ДНІ УКРАЇНИ (ТИС. ГА)

РокиОбласть
1966—1970 1971 — 1975 1976—1980 1981 — 1985 1986—1990

Запорізька 44,5 84,4 154,7 200,3 245.9
Республіка Крим 163.1 246,9 299,2 320,2 295.9
Миколаївська 61,8 93,1 133,5 159,8 179.2
Одеська 54,4 103,1 153,8 187.3 211,8
Херсонська 131.1 195,7 307,5 376,4 414.8
Всього по регіону 454,4 723,2 1048,7 1244.0 1347.6

На півдні України введено в експлуатацію ряд зрошуваль-
них систем. Серед них Каховська, Північно-Кримська, Явкин-
ськиа, Краснознам’янська, Каменська, Північно-Рогачикська,
Південно-Бузька, Спаська та інші.

Відповідно до загального зростання площ зрошуваних зе-
мель помітно збільшується і їх питома вага в загальній струк-
турі сільськогосподарських угідь. Динаміка цього процесу за
останні роки наведена в табл. 2.З наведених даних видно, що
найбільш значна питома вага зрошуваних земель спостеріга-
ється в Криму і Херсонській області.
ТАБЛИЦЯ 2.ДИНАМІКА РОСТУ ПИТОМОЇ ВАГИ ЗРОШУВАНИХ ЗЕ-
МЕЛЬ ДО ПЛОЩІ РІЛЛІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (%)

ОбластіРоки
Запорізька АРК Миколаївська Одеська Херсонська

По регіону

1975 5,0 15,8 5.7 5,0 12,9 9,0
1976 6.1 16,8 6.1 5,6 14,2 9.2
1977 6,7 14,0 5.7 6,1 15,2 9,6
1978 7.0 17,0 6,8 6.2 16,1 10,2
1979 7.7 17,8 7,2 6,4 16,8 10,7
1980 7.9 18,0 7.7 6.8 17,7 11.1
1981 8.5 18,4 7,9 7,2 18,6 11.6
1982 9.2 18,4 8.1 7.6 19,6 12.1
1983 9.8 18,5 8.3 8.1 20,7 12.6
1984 10.3 22,7 9,0 8,9 22,0 13,7
1985 11.0 23,2 9,4 9.3 23,0 14,3
1986 11,5 23,5 9,9 9,8 23,6 14,8
1987 11.5 24,2 10,0 9.6 23,3 14,8
1988 12,5 24,5 10,7 10.1 24,0 15,5
1989 13.1 25,5 10,4 10.4 23,9 15,8
1990 13.6 25,9 10,8 13,3 24,2 16,8
1991 13.7 27,0 10,7 12,2 24,9 16,7
1992 13,7 27,6 10,8 11.2 25,6 16,9
1993 13.4 27,9 10,8 11,2 25.8 16,9
1994 13,3 28,5 11,0 11.2 26,2 17,1
1995 13,4 28,7 11.0 11,2 26,4 17,2

Говорячи про позитивні сторони зрошення, не можна не
сказати, що в останні роки стала актуальною проблема нега-
тивного, руйнівного впливу зрошувальних меліорацій на ґрун-
товий покрив. Інтенсивна подача величезної маси зрошува-
льної води призвело до переущільнення, осолонцювання, за-
солення земель. Це визначає задачі подальших досліджень
для вирішення екологічних проблем зрошувальних меліора-
цій. Тому будівництво нових і реконструкцію раніше побудо-
ваних зрошувальних систем необхідно здійснювати з ураху-
ванням досягнень науково-технічного прогресу. Доцільна роз-
робка комплексу екологічних вимог до зрошувальних систем,
що забезпечують запобігання підйому рівня ґрунтових вод,
збіднення на гумус і мінеральні речовини орних горизонтів,
заболочування, осолонцювання, погіршення функціонування
водних та наземних екосистем на ландшафтному і регіональ-
ному рівнях. Слід більш успішно вирішувати сучасні завдання
з реконструкції зрошувальних і дренажних споруд з метою
підвищення їх ефективності, поліпшення загального еколого-
меліоративного стану агроландшафту, широкого застосуван-
ня наукоємних технологій зрошення.

Реконструюючи і зводячи зрошувальні та дренажні об'єкти
опрісненням дренажних стоків, можна створювати замкнуті
системи водокористування з екологічно чистими технологіями
сільськогосподарського виробництва в зрошуваному земле-
робстві. Корисним у цьому напрямку є досвід експлуатації за-
мкнутой рисової системи в Інституті рису НААНУ.

Не менш важливим аспектом екологізації сільськогоспо-
дарського виробництва залишається попередження стоку по-
ливних вод і ерозії ґрунтів при зрошенні. Для ерозійно небез-
печних районів зрошуваного землеробства необхідні розроб-
ки нових методів і технологій поливу. Заслуговують на увагу
пропозиції Н.І.Блохіна, Н.І.Муранцева, Ю.А.Михайлова,
В.В.Морозова (1993) про необхідність введення та подальшо-
го вдосконалення служби еколого-меліоративного моніторин-
гу, як системи спостережень, оцінки і прогнозування агроеко-
системи. Саме на основі одержуваної таким чином інформації
можливі розробки щодо збереження і підвищення родючості
ґрунту. Всі ці заходи дозволять пом'якшити негативний вплив
зрошення на ґрунт і навколишнє середовище.

У Південному регіоні зрошуються ґрунти різної природної
родючості - від найбільш родючих південних чорноземів, що
мають 60-80 балів, до менш родючих каштанових з боните-
том 35-45 балів (Карманов, 1980).
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У загальній біоенергетичній системі (Волобуєв, 1978) ці
ґрунти займають різні ряди і відповідно характеризуються різ-
ними природними коефіцієнтами зволоження та радіаційного
балансу. При зрошенні ці показники найбільш змінюються в
зоні каштанових ґрунтів, що свідчить про потенційно високу їх
продуктивність, пов'язану насамперед з дефіцитом природних
запасів ґрунтової вологи і наявністю величезних резервів
природного тепла.

У 1966-1990 рр. спостерігалося стійке зростання врожай-
ності практично всіх сільськогосподарських культур, деякі з
них на зрошенні збільшували надбавку значно швидше, ніж у
незрошуваних умовах (табл. 3). Поливне землеробство має
значно більш високий потенціал подальшого збільшення вро-
жайності. У Херсонській області, де досягнута найвища кон-
центрація зрошуваних земель, врожайність більшості сільсь-
когосподарських культур вище, ніж в інших областях регіо-
ну. У багатьох господарствах регіону зрошуваний гектар ози-
мої пшениці дає 50-60 ц / га, кукурудзи на зерно - 90-100, ку-
курудзи на силос - 400-500, сіна багаторічних трав - 100-120
ц/га.

Проте негативний вплив посушливих погодних умов по-
значається і в зрошуваних умовах. Від атмосферної посухи
найбільше страждають зернові культури (озима пшениця),
менше - кормові багаторічні трави. Цим пояснюється той
факт, що в 1981 - 1985 рр., доволі несприятливі для сільсько-
го господарства регіону врожайність більшості сільськогоспо-
дарських культур зменшилася, а багаторічних трав - зросла і
в зазначені роки досягла свого максимуму.

У середньому по регіону в 1966-1985рр. забезпечено стій-
ке зростання виробництва кормів на зрошуваній площі (у пе-
рерахунку на кормові одиниці з гектара). Але ефективність
зрошення визначається не тільки загальним рівнем врожай-
ності сільськогосподарських культур, але й збільшенням про-
дукції в порівнянні з багарной одиницею площі (Табл. 4).
ТАБЛИЦЯ 3. ВРОЖАЙНІСТЬ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР НА ЗРОШУВА-
НИХ І БАГАРНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.

Культури Зрошення Богара
1966—
1970

1971—
1975

1976—
1980

1981—
1985

1986—
1990

1966—
1970

1971—
1975

1976—
1980

1981—
1985

1986—
1990

Зернові 39,7 40,2 41,9 37,9 55,5 22,4 24,4 24,3 21,5 25,0
Оз. пшениця 38,9 41,0 43,1 38,8 47,1 23,9 26,6 27,6 23,4 27,4
Кукурудза на
зерно 36,2 43,3 47,6 39,9 42,1 26,5 25,2 25,6 21,9 25,2

Цукр. буряк 337,1 326,1 323,5 241,5 304,1 229,6 203,1 250,1 176,2 168,0
Соняшник 17,4 18,0 18,0 17,8 18,9 15,4 14,8 14,4 13,3 11,5
Соя 10,7 11,9 10,0 11,6 14,1 6,6 4,4 7,8 7,0 7,3
Овочі 145,8 159,8 183,1 171,3 183,6 88,1 93,4 108,2 116,4 84,7
Кукурудза на
силос і зеле-
ний корм

287 296,4 329,9 309,7 297,2 116,5 126,2 152,6 154,0 103,6

Коренеплоди 348,1 438,5 560,4 533,0 646,0 217.0 241,6 296,8 258,4 230,8
Однорічні
трави (в пе-
рерахунку на
сіно)

33,8 36,8 47,3 53,9 62,2 20,3 22,4 24,3 29,4 24,9

Багаторічні
трави (в пе-
рерахунку на
сіно)

49,8 55,7 62.3 68,8 90,3 22,8 26,0 33,9 37,1 38,3

ТАБЛИЦЯ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШЕННЯ ПО ОКРЕМИМ КУЛЬТУ-
РАМ В ЗОНІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.

Прибавка урожаю від зрошення
в ц/га в %

Культури 1966
—

1970

1971
—

1975

1976
—

1980

1981
—

1985

1986
—

1990

1966
—

1970

1971
—

1975

1976
—

1980

1981
—

1985

1986
—

1990
Зернові 17.3 15,8 17,6 16.4 27,7 77.2 64,8 72,4 76.3 99,6
Оз. пшениця 15.0 14,4 15,5 15.4 13,5 62.8 54.1 56,2 65,8 40.0
Кукурудза на
зерно 9.7 18.1 22,0 18.0 19,1 36,6 71,8 85.9 82.2 83,0

Цукр. буряк 105,7 123.0 73,4 65.3 84,1 46.8 60,6 29,3 37.1 38.2
Соняшник 2,0 3.2 3.6 4.5 3,7 13,0 21.6 25.0 33.8 24,0
Соя 4.1 7,5 2.2 4.6 6,8 62,1 170,4 28.2 65.7 86,0
Овочі 57,7 66.4 74.9 54,9 60,1 65.5 71.1 69,2 47.2 49,0
Кукурудза на
силос і зеле-
ний корм

171.0 170.2 177.3 155.7 137.2 146.8 134.8 116,2 101.1 86,0

Коренеплоди 131,1 196,9 263.6 274.6 351.8 60,4 81.5 88,8 106.3 120,0
Однорічні
трави 13.5 14.4 23,0 24.5 32.9 66.5 64.3 94,6 83,3 112.0

Багаторічні
трави 27,0 29,7 28.4 31.7 52.0 118,4 114,2 83,8 85,4 136,0

Істотне зниження врожайності зернових культур у 1981 -
1985 рр. і на її фоні в 1976 - 1980 не пов'язане з регресом
ефективності зрошення: збільшення врожаю від зрошення в

1981-1985рр. таке ж, як у 1976-1980рр.. Більше того, незва-
жаючи на деяке зниження в 1981-1985рр. врожайності кормо-
вих коренеплодів і цукрових буряків, саме на ці роки припа-
дають максимальні прибавки врожаю на зрошенні.

При порівнянні ефективності зрошення на прикладі окре-
мих культур повинна враховуватися відносна різниця у врожаї
на поливних і богарних землях, виражена у відсотках. Аналі-
зуючи цей показник, приходимо до висновку про високу ефек-
тивність кукурудзи на силос і зелений корм, кормових корене-
плодів, однорічних і багаторічних трав, що розміщуються на
зрошуваних площах. Особливо високий ефект названих куль-
тур, вирощуваних в Республіці Крим та Херсонській області.

На зрошуваних землях слід розміщувати кормові корене-
плоди, кукурудзу на зерно, силос і зелений корм, багаторічні
трави та сорго. А площі, що звільнилися з-під цих культур на
богарі найкраще відводити під пари.

Внаслідок збільшення зрошуваних площ і врожайності на
них зростає частка поливного клину в загальному виробницт-
ві. При цьому для багатьох культур характерна така особли-
вість: темпи приросту валової продукції випереджають збіль-
шення площі поливних земель. А це також є одним з факторів
інтенсивного використання зрошення (табл. 5).
ТАБЛИЦЯ 5. ДОЛЯ ЗРОШЕННЯ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА В ПОСІВ-
НИХ ПЛОЩАХ ПО ПІВДНЮ УКРАЇНИ (5 ОБЛАСТЕЙ).

Доля зрошення в валовому
виробництві, % Доля зрошення в посівній площі, %

Культури 1966
—

1970

1971
—

1975

1976
—

1980

1981
—

1985

1986
—

1990

1966
—

1970

1971
—

1975

1976
—

1980

1981
—

1985

1986
—

1990
Зернові 4,4 8,4 12.4 16,6 18.4 2,5 5,0 7,5 10.2 12,6
Оз. пшениця 3.5 6,7 11.1 13.1 14,2 2,2 4,4 7,4 8,3 10,5
Кукурудза на
зерно 2,1 8,0 23.2 33,7 43.4 1.5 4,8 14,0 21,8 29,5

Цукр. буряк 11,6 9,2 8.4 10.4 12,4 8,2 6.0 6,7 7.1 9,1
Соняшник 0,4 2,1 2.1 3,1 5,8 0,3 0,8 1.7 2,3 4.7
Соя 21,2 41.3 66,9 77.3 81,0 14.3 20,6 61.1 67,3 69,5
Овочі 58,1 62,1 65,8 63,9 76,0 44,9 48,9 53.3 64,5 68,0
Кукурудза на
силос і зеле-
ний корм

11,9 16,2 19,9 26,3 28,7 25.2 7,6 10,3 15,0 17,8

Коренеплоди 23,2 27.7 35,0 44,3 53,4 15,9 17.4 22,2 27,8 34,2
Однорічні
трави 5.7 10.4 16,3 24,4 32,7 3,5 6.6 9.1 14,9 17,7

Багаторічні
трави 20,0 32.2 38,9 43.2 56,3 10,3 18.1 24,2 29,2 35,3

В даний час в регіоні зрошення дає більше половини ва-
лового виробництва овочів та сої, майже половину - багаторі-
чних трав і кормових коренеплодів, третю частину - кукурудзи
на зерно. Істотно зростає роль зрошення у валовому вироб-
ництві кукурудзи на силос і зелений корм, однорічних трав,
озимої пшениці.

Зона гарантованого виробництва зерна створюється в Ре-
спубліці Крим та Херсонській області, де на частку зрошення
вже зараз приходиться 28,0-28,1% його валового виробницт-
ва. Високої концентрації на зрошенні досягло тут виробництво
кукурудзи на зерно (71,1-78,9%), сої (86,3-92,9%), овочів
(69,3-73,8%), кормових коренеплодів (64,7-71,4%), багаторіч-
них трав (62,5-70,4%).

Наведені приклади ще раз підтверджують, що зрошення -
потужний засіб підвищення агроекологічного потенціалу регі-
ону.

У той же час ряд господарств і цілі райони регіону в умо-
вах зрошення отримують продукції на 30-40% менше розра-
хункової. Більш того, окремі господарства на поливних гекта-
рах отримують урожаї нижче, ніж на богарних. Серед бага-
тьох причин такого стану звернемо увагу на одну, найбільш
характерну, загальну - незадовільний меліоративний стан зе-
мель, що вимагає проведення спеціальних робіт по їх якісно-
му поліпшенню.

У той же час проведений аналіз врожайності на поливних
землях, літературні дані та досвід передовиків виробництва
показують, що при дотриманні технологічної дисципліни ви-
рощування сільськогосподарських культур зрошення забез-
печує більш повне і раціональне використання агроекологіч-
ного потенціалу, техногенних факторів, біологічні можливості
культур і на цій основі різке підвищення продуктивності агро-
фітоценозів.
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І.Т.Слюсар, заслужений діяч науки і техніки України, д.с.-г.н., професор,
завідувач лабораторії землеробства на осушених землях

ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ НААНУ”

ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЗЕМЛЯХ ГУМІДНОЇ ЗОНИ

Аграрна галузь народного господарства в Україні є най-
більш важливою і перспективною. Про її роль розвиток не го-
ворив і не писав лише лінивий. Вона була на слуху і в поза-
минулому столітті (земельна реформа 1861 року), і на почат-
ку минулого століття (реформа Столипіна), і після 1917 року
(НЕП, колгоспи, радгоспи), і вже в наш час незалежності Укра-
їни – розпаювання землі, фермерська система, оренда землі і
таке інше.

Наразі проблема аграрних питань не зменшилася, а збі-
льшилася не тільки з точки зору економіки країни, а й збере-
ження національної ідентифікації українського народу, розви-
тку національної особливості українців, бо всім відомо, що
носіями національної культури, збереження національних
традицій завжди було сільське населення, так як воно завжди
було консервативним у доброму розумінні цього слова.

Що ж відбувається в аграрній сфері в наш час? Чисель-
ність сільського населення різко скорочується з кожним ро-
ком, про що свідчать щорічні статистичні дані. З цього питан-
ня можна наводити багато об’єктивних і суб’єктивних причин.
Про них не будемо згадувати, бо це завдання інших дослі-
джень. Я хотів би торкнутися лише однієї проблеми, яка від-
носиться до розвитку сільськогосподарського виробництва.

Розглядаючи розселення народів світу в історичному ас-
пекті ми знаємо, що цей процес відбувався з розвитком того
чи іншого народного господарства (промисловості, сільського
господарства, туризму тощо). Чим швидше і глибше розвива-
лися ці напрямки, тим швидше народи заселяли землі, буду-
вали міста і села; тобто в місцях, де відкривалися фабрики,
заводи, шахти, ферми, і оселялися люди, бо з’являлися заро-
біток та умови для існування людини.

Наші політики і багато державних управлінців говорять
про допомогу сільському люду, а інколи і виділяються певні
кошти для села, але це скритий обман розвитку сільських те-
риторій, бо є одноразовою “подачкою”, яка не гарантує розви-
тку села. Ці державні “подачки” нічого не вирішують, це свого
роду милостиня попрошайці на вулиці з протягнутою рукою.
Ми не вирішуємо причини занепаду економічного стану нашо-
го села. Ми часто чуємо з різних трибун про низьку ефектив-
ність наших земель, але не чуємо про причини такого стану. А
причини лежать на поверхні, як говорить наш народ, і мало-
му, і старому відомі. Це відсутність робочих місць на селі, не-
має заробітку, немає можливості утримувати сім’ю і нормаль-
но жити в сучасних умовах.

Які ж галузі розвивати в селі, в основному є три основні:
рослинництво, тваринництво і переробка цієї продукції. Тепер
розглянемо, що в нас розвивається на селі: більш-менш роз-
вивається рослинництво, але це лише сировина, з якої ще
потрібно створити продукцію і довести до споживача. А два
інші напрямки в даний час загублені для сільської місцевості.
Поголів’я великої рогатої худоби скоротилося за останні два-
дцять років більше ніж у 5 разів, корів – майже в 4 рази, овець
– більше ніж у 5 разів. Переробні підприємства розмістилися
у містах або за кордоном. Про який розвиток села після цього
ми говоримо.

Що потрібно зробити для виходу з цієї ситуації, щоб дати
селянам роботу, зберегти їхні сім’ї, забезпечити сучасними
умовами життя, а державу прибутками, ефективним викорис-
танням землі та зберегти основні носії національної ідентифі-
кації українців.

Найголовнішим завданням владних структур держави по-
винно стати відродження і розвиток за сучасними технологія-
ми тваринництва (ферми великої рогатої худоби, оленярства,
конярства, вівчарства тощо). Розвиток цих галузей забезпе-
чить розвиток переробної промисловості, яка повинна буду-
ватися безпосередньо в сільській місцевості. Без сумніву, як і
у всіх країнах світу, ці галузі повинні мати державні дотації як
через прямі грошові надходження на одиницю виробленої
продукції, так і опосередковано через податки, інвестиції то-
що. До того ж, цей розвиток повинен проводитися через при-

йняття законів Верховної Ради, щоб забезпечити дану галузь
довготривалим і стабільним конкурентоздатним розвитком.

Аналізуючи розвиток тваринництва, як основної галузі
сільського господарства, яка забезпечує роботою сільських
трударів, можна відмітити, що в зоні надлишкового зволожен-
ня (Полісся і частково північна частина Лісостепу) нарахову-
ється близько 1,5 млн. дійних корів і приблизно стільки ж
шлейфу ВРХ (молодняк, тварини на відгодівлі). Природних
кормових угідь близько 6-7 млн. га. Осушуваних земель в цій
зоні нараховується близько 3 млн. га, з яких понад 70% за-
ймають кормові культури, виходячи з їхньої специфіки. Отже,
близько 8 млн.. га земель знаходиться винятково під кормо-
вими культурами, а для випасання і годівлі худоби достатньо
1 млн.. га землі (3 голови на 1 га), така ж кількість потрібна
для заготовки сіна, сінажу та силосу на зиму, тож достатньо
3-4 млн.. га землі для забезпечення близько 5 млн.. голів ве-
ликої рогатої худоби. Постає питання: де дівається продукція,
створена матінкою природою, з інших 5 млн.. га? Вона просто
пропадає. А це не мало, не багато, а близько 25 млн. кормо-
вих одиниць, тобто 20 млн. т зерна (урожайність 1 га землі в
зоні достатнього зволоження складає близько 3-4 т з 1 га
кормових одиниць у природному стані). Отже, на цій землі
лише за природних умов можна ще додатково прогодувати
мінімум 15 млн. голів ВРХ, а якщо додати внесення мінераль-
них добрив, то це поголів’я можна збільшити ще на 5 млн. го-
лів ВРХ.

Слід врахувати і 0,5 млн. га сільськогосподарських угідь,
які забруднені радіонуклідами. На цих землях достатньо про-
вести поверхневий обробіток з внесенням 5 т вапна або цео-
літу з щорічним внесенням N90Р45К120 і вони забезпечать що-
річне отримання 7-8 т з 1 га кормових одиниць природного
корму для тварин. Це додатково можна вирощувати ще бли-
зько 0,8 млн. голів ВРХ.

Інколи журналісти закидають звинувачення меліораторам,
що землі осушили, а ефективність віддачі меліорантів низька.
А постає питання: кому потрібна кормова продукція, вироще-
на в зоні надлишкового зволоження на осушуваних землях?
Селянин випасає і заготовляє сіно з природних угідь, на яких
не потрібно вносити добриво, витрачати гроші на догляд за
меліоративною системою. Які б не були модні і красиві чобо-
ти, але влітку людина їх не носить і догляд за ними не прово-
дить. Теж саме і з меліоративною системою. Якщо вирощена
продукція немає збуту, то й ці землі погано використовуються.

Подібна проблема і на зрошувальних землях, бо зрошу-
вання не ефективне без вирощування люцерни (основної
культури фітомеліорації), яка забезпечує грунт азотом, роз-
солює його, знижує рівні ґрунтових вод на підтоплених ґрун-
тах і поліпшує загальну родючість зрошуваних земель, а
отримані корми також потребують реалізації і знову ж через
розвиток тваринництва.

До того ж Поліські ґрунти є бідними за родючістю (за ви-
ключенням торфовищ) і потребують внесення гною, а якщо на
основі гною і торфу створити компости, то і рослинний напря-
мок сільського господарства зони надмірного зволоження різ-
ко підвищить свою продуктивність за рахунок підняття вро-
жайності сільськогосподарських культур на слабо родючих
ґрунтах.

Слід зазначити і те, що багато науковців-аграрників Украї-
ни, з точки зору екології, виступають за виведення з орної зе-
млі, з метою стабілізації і поліпшення екології довкілля, бли-
зько 10 млн. га і переведення їх в основному під кормові куль-
тури. Це додатково ще можна прогодувати близько 15 млн.
голів великої рогатої худоби. А ще є значні відходи рослинни-
цтва з існуючих польових сівозмін. З цього виходить, що роз-
мова про виведення 10 млн. га земель з обробітку може вес-
тися лише за умов розвитку тваринництва. В іншому випадку
ми побачимо великі площі наших угідь із заростями бур'янів,
осотів, чагарників тощо.
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Таким чином, аналізуючи вище сказане, ми констатуємо,
що маємо замкнуте коло: сучасний, інтенсивний, економічно
вигідний, цікавий для селянина розвиток села можливий ли-
ше за наявності робочих місць в селі, а вони можливі за роз-
витку сільськогосподарських галузей, і в першу чергу тварин-
ництва, яке забезпечить розвиток переробної промисловості.
До того ж, стан наукових розробок з питань кормовиробницт-
ва, як за інтенсивних технологій, так і за органічного земле-
робства, достатньо добре відпрацьований. За цих технологій
урожайність кормових угідь, залежно від ресурсу господарст-
ва, способу використання, грунтово-кліматичних умов, скла-
дає 6-9 т кормових одиниць з 1 га збалансованого за зоотех-
нічною якістю корму. Без сумніву, розвиток тваринництва мо-
жливий лише за рахунок вкладу великих державних інвести-
цій в цю галузь. Розвиток і процвітання села не можливі без
повноцінного, що ґрунтується на сучасних технологіях, розви-
тку тваринництва. Всі інші розмови про відродження села –
порожня балаканина. Буде розвиток промислового тваринни-
цтва – селяни самі відбудують села, побудують школи, буди-
нки відпочинку, зміниться демографічний стан в селі та дер-

жаві в цілому. До того ж, важливо змінити напрямок потоку
тваринницької продукції: не завозити її в Україну, а розвозити
по всіх країнах світу, що призведе до значного поліпшення
фінансового стану держави.

Отже, коротенький екскурс у розвиток сучасних сільських
територій зони надлишкового зволоження показує, що основ-
ним критерієм допомоги розвитку села і держави в цілому, а
значить і збереження нашої національної особливості, є ство-
рення умов для розвитку тваринництва, в першу чергу, в зоні
надлишкового зволоження (зона Полісся), де основний фак-
тор родючості – волога – є в достатній кількості, а на багатьох
площах (осушувані торфовища) ці ґрунти ще й багаті на азот,
що дуже важливо для вирощування кормових культур і зро-
бити цю зону територією інтенсивної м’ясо-молочної спеціалі-
зації. До того ж, наша кормова база може забезпечити збіль-
шення поголів’я великої рогатої худоби до 30-35 млн. голів.
Доведення до такої кількості поголів’я ВРХ забезпечить на-
ших селян роботою, населення України – молоком і м’ясом, а
бідні ґрунти Полісся – органічними добривами та високою
продуктивністю.

В.С.Паштецький, КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ,
В.І.Ляшевський, КРИМСЬКИЙ НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУТУ

ГІДРОТЕХНІКИ І МЕЛІОРАЦІЇ НААНУ

РОЗВИТОК МЕЛІОРАЦІЇ В АР КРИМ: МИНУЛЕ,
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

Автономна Республіка Крим є однією з адміністративних
одиниць України, де за природних умов історично не вистачає
водних ресурсів.

Природним зволоженням незадовільно забезпечено більш
як дві третини території, мають місце посухи і дефіцит вологи
є основним лімітуючим фактором продуктивності сільгосп-
угідь.

На вирішення цієї проблеми було спрямовано будівництво
зрошувальних систем Північно-Кримського каналу. Завдяки
цьому заходу площа зрошуваних земель досягла близько 400
тис.га. З цієї площі сільгосптоваровиробники гарантовано
отримували сільськогосподарської продукції рослинництва в
середньому 50% від загального об’єму виробництва (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1. ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ НА ЗРОШУВА-
НИХ ЗЕМЛЯХ В АР КРИМ, 1990 РІК, ТИС. ТОН
№
п/з Найменування с/г культур Валове вироб-

ництво-всього
В тому числі зі
зрошуваних зе-

мель
% до загального
виробництва

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зерно (усього)
Овочі
Кормові коренеплоди
Кукурудза на з/к
Багаторічні трави на з/к
Плодово-ягідні

1988
380
728
2796
2225
417

532
294
543

1619
1803
301

27
77
74
58
81
72

Дніпровська вода на землях Криму створила умови для
розвитку тваринництва. Поголів’я ВРХ у 1990 р. нараховувало
835,6 тис. голів, у т.ч. корів – 252, 9 тис. голів. Виробництво
молока було доведено до 890,4 тис. тон, м’яса – 201,6 тис.
тон, яєць – 1117 млн. штук.

Будівництво Північно-Кримського каналу сприяло ство-
ренню нової галузі сільгоспвиробництва - рисівництву. У п’яти
районах Криму було закладено 31 тис. га рисових сівозмін,
валові об’єми рису отриманого з цієї площі показано на рис.1.

За роки реформування аграрного сектору стан викорис-
тання зрошуваних земель значно погіршився. У структурі посівів зросла частка зернових у першу чергу

за рахунок зменшення площ кормових культур (рис.2).
Внаслідок скорочення площ поливу сільськогосподарських

культур зменшилось і виробництво продукції рослинництва та
тваринництва (табл.2.).
ТАБЛИЦЯ 2. ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУК-
ЦІЇ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПО АР КРИМ

Роки
Показники 1991 р. 2009 г.

(за даними ЦСУ) + -

Посівна зрошувана площа, тис. га
Зрошувана площа зернових і зер-
нобобових культур, тис. га
Середня урожайність, ц/га
Валовий збір зерна, тис. ц
*Поголів’я КРХ тис. голів
*в т. ч. корів, тис. гол.
*Поголів’я птиці, тис. голів

323.3

114.4
44.3
5075
509.9
229

21096

109.4

73.7
39.5
3053
30.3

8
5773

-213.9

-40.7
-4.8

-2022
-479.6
-221

-15323
*для сільгосппідприємств
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Рис. 1. Валовий об’єм рису за роками

Рис.2. - Структура посівних площ на зрошуваних землях АР Крим
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В умовах хронічного недофінансу-
вання заходів по утриманню водогос-
подарсько-меліоративного комплексу
(ВМК) накопичуються проблеми (фізич-
ний знос каналів, трубопроводів, насо-
сних станцій та інших споруд), які нега-
тивно впливають на його функціону-
вання та безпеку гідротехнічних споруд
і в цілому ставлять під сумнів надій-
ність ВМК АРК.

В останні роки процес занепаду
зрошення в Криму зупинено. Почала
збільшуватись кількість зрошуваних
площ, використання прогресивних ви-
дів поливу, зокрема краплинного (рис.
3).

У 2010 році у республіці була про-
ведена інвентаризація зрошуваних зе-
мель, яка підтверджує наявний великий
потенціал для збільшення використан-
ня зрошуваних земель (рис. 4).

Однак збільшення площ зрошення
стримується економічними умовами го-
сподарювання сільгосптоваровиробни-
ків, незадовільним станом, або відсут-
ністю, внутрішньогосподарчої зрошу-
вальної мережі та дощувальної техніки
(табл. 3).

До цього слід додати недотримання
сільгосптоваровиробниками науково-
обгрунтованих сівозмін і режимів зро-
шення сільськогосподарських культур, технологій вирощуван-
ня рослин на фоні зниження норм внесення мінеральних і ор-
ганічних добрив, застосування засобів захисту рослин, меліо-
рантів, тощо, що призводить до зниження продуктивності по-
ливних земель.
ТАБЛ. 3 - НАЯВНІСТЬ ДОЩУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПО АР КРИМ

Марки ДМ 1990 р. 2009 р.
Наявність ДМ всього:
в т. ч. «Фрегат»
   «Дніпро»
  «Кубань»
  «Волжанка»
ДДА-100, 100МА
Інші

5297
1428
391
143
174

2116
1045

1592
865
43

174
21

375
115

Аналізуючи стан гідротехнічних споруд, внутрішньогоспо-
дарських мереж, технічного стану дощувальної техніки , пло-
щі зрошуваних земель в цілому та за видами зрошення, еко-
номічні показники вирощування сільськогосподарської проду-
кції в цілому в Республіці Крим, можна зробити основні ви-
сновки про плани реконструкції та перспективи розвитку ме-
ліоративної системи автономії в найближчі роки.

По перше, розуміючи про які обсяги фінансування може
йти мова при відновленні перших 100 тис. га зрошуваних зе-
мель, необхідно приймати рішення про роздержавлення час-
тини меліоративних систем, що зменшить фінансові витрати
держави на їх обслуговування та збереження.

По друге, реконструкція наявного парку дощувальної тех-
ніки за рахунок капітального ремонту модернізації машин із
вичерпаним терміном служби вузлами і агрегатами вітчизня-
ного виробництва, що забезпечить поліпшення якості поливу
та подовжить строки експлуатації існуючих машин таких як
ДМ «Фрегат», ДМ «Кубань» та ДДА-100 МА до 10 років.

По третє, при кооперуванні з вітчизняними заводами, не-
обхідно організовувати виробництво та випуск у Криму групи
нових машин і установок для зрошення невеликих ділянок,
мобільних багатоцільових систем зрошення на площу 10-25
га, що включатиме насосні станції, швидко збірні трубопрово-
ди різних діаметрів, дощувальні машини для поверхневого
поливу, обладнання для крапельного зрощення та внесення
хімікатів і мікроелементів з поливною водою.

Для фермерських господарств, що мають можливість ви-
користовувати земельні наділи по всій довжині Північнокрим-
ського каналу, є необхідність випуску дощувальних машин

шланго-барабанного ти-
пу. Цей тип зрошуваль-
ної техніки зарекоменду-
вав себе як мобільний в
використанні та ефекти-
вний в виробництві.

Необхідно відмітити,
що одним із стримуючих
факторів, які впливають
на збільшення зрошува-
них площ, як в Криму, так
і на півдні країни, є не-
малі витрати виробників
на проведення поливів,
зокрема на послуги з по-
дачі зрошувальної води.

У відносинах між во-
допостачальними органі-
заціями (УВГ) та водоко-
ристувачами ще триває
пошук підходів, які б від-
повідали сучасному
складному становищу
ВМК.

Ми пропонуємо ме-
ханізм стимулювання
більш ефективного вико-
ристання зрошуваних
земель шляхом впрова-
дження тарифу на послу-

ги з подачі води, який складався б з погектарної та покубоме-
трової частин оплати.

Перша частина – погектарна, пов’язана з умовно-
постійними витратами водогосподарських організацій на
утримання меліоративної мережі. Певна частина цих витрат
покривається державою.

Друга частина – покубометрова, залежить від об’ємів пе-
реданої водокористувачеві води і витрачається на покриття
послуг УВГ на транспортування води. Передбачається, що
такий підхід, з впровадженням нормування витрат води для
поливу та програмування врожаю буде мотивувати застосу-
вання новітніх технологій для ефективного використання по-
ливних земель і зменшить кількість зрошуваних земель, які
використовуються на засадах богарного землеробства.

Важливою умовою покращення господарювання на зро-
шуваних землях, як і в цілому в аграрній галузі, слід вважати
розвиток сільських територій, створення певних стандартів
життя у сільській місцевості, що сприятиме вирішенню цілого
ряду гострих питань життя сільського населення південних
регіонів нашої держави. Ці та інші заходи покращення умов
проживання населення заплановані для виконання в Держав-
ній цільовій соціально-економічній Програмі «Вода Криму» на
період 2011-2020 рр.

З урахуванням масштабів виробництва сільськогосподар-
ської продукції, наявного запиту переробної промисловості
Криму на продукцію місцевого виробництва, відчутних змін
клімату і невтішні тенденції, пов’язані з глобальним потеплін-
ням, а також багаторічний досвід ведення високоефективного
зрошення в автономії можна стверджувати, що основою гара-
нтованого виробництва високоякісної сільськогосподарської
продукції у природно-економічних умовах Криму слід розгля-
дати насамперед зрошуване землеробство, яке базується на
сучасних досягненнях науково – технічного прогресу.
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Рис. 4 – Використання зрошуваних земель АР Крим, 2010 рік
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Г.Д.Матусевич, к.с.-г.н.; О.А.Слободенюк, к.с.-г.н.; В.М.Грибіниченко, к.т.н.; М.В.Драга;
Ю.О.Зацарінна; В.М.Глєбова; О.П.Розворська

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААНУ

ЗАБРУДНЕННЯ СТІЙКИМИ ПЕСТИЦИДАМИ ҐРУНТІВ ТА ЇХ
РЕМЕДІАЦІЯ. ПРОБЛЕМА ХІМІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОЕКОСИСТЕМ

Нині гостро стоїть питання виявлення хімічно деградова-
них та забруднених ґрунтів шляхом обстеження земель з ме-
тою їх подальшої ремедіації. На сучасне сільськогосподарсь-
ке виробництво діє комплекс негативних факторів: незбалан-
сована структура сільськогосподарських угідь, виснаження
родючості та деградація ґрунтів, збіднення біологічної різно-
манітності, надмірні відходи. Ґрунт є невідновлювальним ре-
сурсом, і від його стану залежить не тільки продуктивність,
економічна ефективність, конкурентноздатність і якість виро-
бленої продукції, але й збереження таких біосферних функцій
як біорізноманітність, оптимальна структура ландшафтів, бу-
ферність агросфери щодо глобальних змін клімату та ство-
рення гармонійних умов життя населення.

Згідно з офіційними даними на території України до неда-
внього часу залишалось близько 20 тис.т непридатних для
використання застарілих пестицидів та 5109 складських при-
міщень, більшість з яких не функціонує. Часто вони розташо-
вані поряд із сільгоспугіддями та сільськими населеними пун-
ктами. У результаті тривалого та безгосподарського пово-
дження з пестицидами навколо цих складів утворились за-
бруднені токсичними речовинами зони. Недіючі складські
приміщення та прилеглі до них території залишаються дже-
релами забруднення довкілля пестицидами та їхніми метабо-
літами, у тому числі й стійкими органічними забруднювачами
(СОЗ). Масштаби забруднення ґрунтового покриву навколо
складів отрутохімікатів, глибина міграції та кількість стійких
пестицидів, що нині знаходиться у ґрунті, невідома. За раху-
нок латеральної та радіальної міграції, водного та повітряного
переносу вони здатні надходити до водних джерел, отруюва-
ти сільськогосподарську продукцію і накопичуватись у вищих
ланках трофічних ланцюгів.

Аналіз сучасних процесів розвитку сільськогосподарських
ландшафтів свідчить, що під впливом, насамперед, антропо-
генних факторів екологічний стан ґрунтового покриву досить
швидко змінюється внаслідок деградації. Хімічне забруднен-
ня, зокрема, забруднення органічними ксенобіотиками – пес-
тицидами та стійкими токсичними продуктами хімічного виро-
бництва є одним з найбільш негативних факторів, що впли-
вають на якість ґрунтів. Тому пріоритетним є систематичний
контроль за станом ґрунтів, що покладено в основу агроеко-
логічного моніторингу, основною метою якого є виявлення хі-
мічно деградованих та забруднених внаслідок антропогенної
діяльності ґрунтів з визначенням ступеня їх хімічної деграда-
ції. Виявлення хімічно деградованих ґрунтів проводиться
шляхом проведення ґрунтових, грунтово-агрохімічних, агро-
екотоксикологічних, меліоративних та інших досліджень.

У системі агроекологічного моніторингу провідне місце по-
винен займати контроль за станом деградованих і забрудне-
них ґрунтів. Своєчасне виявлення зон хімічної деградації дає
можливість цілеспрямовано застосовувати заходи з ремедіа-
ції та рекультивації забруднених зон.

Для визначення зон, забруднених стійкими непридатними
пестицидами, необхідно приділяти особливу увагу таким не-
безпечним в екологічному плані об’єктам, як районні хімічні
бази та склади господарств, які сьогодні не експлуатуються, а
залишки в них мінеральних добрив та засобів захисту рослин
непридатні для свого функціонального використання. Такі
об’єкти постійно створюють антропогенний тиск на навколиш-
нє природне середовище (ґрунт, воду, повітря) агрохімічними
препаратами, що небезпечно впливає на рослинний світ і жи-
ві організми. У цьому випадку відбір зразків і відповідні хімічні
аналізи мають носити характер контрольних з наступними ре-
комендаціями щодо їх безпечного функціонування, рекульти-
вації (знешкодження) чи ремедіації (відновлення).

Вихідними матеріалами для організації робіт з виявлення
хімічно деградованих та забруднених ґрунтів є:
 Економіко-географічна та фізико-географічна характеристика
району обстеження.
 Збір даних про джерела забруднення території, якими можуть
бути: промислові та транспортні підприємства; полігони та місця
поховання небезпечних відходів промисловості і сільського
господарства – діючі та недіючі склади агрохімформувань;
літовища сільськогосподарської авіації.
 Попередня орієнтовна оцінка можливості впливу забрудненої
зони на поверхневі і підземні води та повітря.

Агроекологічну оцінку ступеня хімічної деградації ґрунту
локальних зон забруднення непридатними пестицидами про-
водять за етапами:

1.Візуальна оцінка території.
2.Підбір матеріалів щодо природно-кліматичних умов тери-

торії, що досліджується.
3.Визначення пріоритетних органічних полютантів та їх не-

безпечності у відповідності ГОСТ 17.04.–83 “Охрана природы.
Почвы. Классификация химических веществ для контроля за-
грязнения”.

4.Відбір зразків ґрунту на глибину до 1 метра.
5.Хіміко-аналітичні визначення вмісту токсичних речовин у

відібраних зразках ґрунту за методиками, затвердженими
державними органами.

6. Визначення ступеня хімічної деградації ґрунтів за основ-
ними критеріями та агроекологічними нормативними показни-
ками деградації сільськогосподарських ґрунтів.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАБРУДНЮВАЧ ІВ

ХІМІЧНО ДЕГРАДОВАНИХ ҐРУНТІВ
Хімічна деградація ґрунтів виникає під дією хімічного за-

бруднення токсикантами і призводить до зміни функцій ґрунту
як елемента природного середовища, кількісного та якісного
погіршення його властивостей і режимів та зниження природ-
но-господарчого значення земель. Хімічне забруднення ґрун-
тів – це забруднення, яке виникло під дією промислової, сіль-
ськогосподарської, побутової або іншої діяльності людини.
Пріоритетним забруднювачем є такий хімічний полютант,
вміст якого необхідно контролювати в першу чергу.

Особливо небезпечними забруднювачами довкілля є не-
придатні пестициди (НП) та їх стійкі метаболіти. Ступінь не-
безпечності пестицидів як забруднювачів біосфери характе-
ризують такі параметри: стійкість у довкіллі, здатність накопи-
чуватись у біологічних системах, токсичність для ссавців і ко-
рисної флори та фауни. Поняття НП охоплює пестициди, що
не можуть бути використані у сільському господарстві чи по-
буті з таких причин: втрата своїх властивостей або терміну
придатності, заборонені до використання, не визначені за хі-
мічним складом, а також суміші різних препаратів, що утвори-
лись в результаті деструкції пакувальних матеріалів. НП від-
повідно до міжнародних угод відносяться до надзвичайно то-
ксичних промислових відходів виробництва. Найбільш небез-
печними є непридатні, заборонені до застосування, стійкі
хлорорганічні інсектициди.

Визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів про-
водять фізико-хімічними методами за методиками, які за-
тверджені державними органами. У зв’язку з особливостями
біологічної дії пестицидів до меж виявлення, чутливості та
селективності їхнього визначення ставляться певні вимоги. За
результатами хімічного аналізу визначають ступінь хімічної
деградації ґрунтів, виділяють межі ареалу забруднення та
буферну зону, що відділяє забруднену територію від чистої.
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Даний план використовують для розробки технологій ремеді-
ації та рекультивації зон забруднення.

ХЛОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИ – ТОКСИЧНІ
РЕЧОВИНИ

У минулі роки хлорорганічні пестициди (ХОП) широко ви-
користовували у сільському господарстві як інсектициди, ака-
рициди, фуміганти в боротьбі зі шкідниками зернових, зерно-
бобових, овочевих, технічних культур, лісонасаджень, виног-
радників, плодових дерев, передпосівної обробки насіння. За
хімічною природою – це хлорпохідні циклічних вуглеводнів з
середньою або високою токсичністю, що мають великі пері-
оди напіврозкладання, а їх стійкість до деградації підвищу-
ється зі збільшенням атомів хлору. Всі ХОП відносно нероз-
чинні у воді, зберігаються у ґрунті та донних відкладеннях,
здатні переміщуватись трофічними ланцюгами, максимально
впливаючи на хижаків, що є їх кінцевою ланкою, накопичува-
тись у тканинах безхребетних та хребетних організмів. Завдя-
ки здатності до біоконцентрування спостерігається збільшен-
ня вмісту ХОП на декілька порядків величини у кінцевих лан-
ках ланцюгів живлення.

Посеред ХОП особливо небезпечними для здоров’я лю-
дини та довкілля у цілому є ізомери та метаболіти ДДТ (дих-
лор-дифеніл-трихлоретан), а також ізомери ГХЦГ (гексахлор-
циклогексан). Навіть малі кількості ДДТ негативно впливають
на функціональний стан печінки, серця, ендокринних органів.
ГДКДДТ у ґрунті – 0,1 мг/кг, у воді побутового призначення –
0,002 мг/л. У зерні хлібних злаків – 0,02, у ягідних соках для
дитячого харчування – 0,005 мг/кг. ДДТ розкладається з утво-
ренням майже виключно гідрофобних сполук, що добре роз-
чинні у жирах. ДДЕ та ДДД – основні метаболіти полютанту,
що утворюються в аеробних та анаеробних умовах відповід-
но, причому за персистентністю у навколишньому природно-
му середовищі ДДЕ не поступається ДДТ.

ГХЦГ застосовували у досить великих кількостях для за-
хисту зернових запасів та передпосівного обробітку насіння,
спочатку у вигляді суми ізомерів, потім – у вигляді чистого γ-
ізомера, відомого як ліндан. Стійкий у воді, повітрі, до дії світ-
ла і кислот. У лужному середовищі розкладається до трихло-
рбензолів. Завдяки високій леткості та помірній сорбції ґрун-
том ліндан легко мігрує трофічними ланцюгами до організму
людини. ГДК ГХЦГ і ліндану у ґрунті 0,1 мг/кг, у воді – 0,02 мг/л.

МІГРАЦ ІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦ ІЯ СТІЙКИХ
ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ У ДОВКІЛЛ І
Численні публікації про наявність залишкових кількостей

ізомерів і метаболітів ДДТ та ізомерів ГХЦГ у ґрунтах сільсь-
когосподарського призначення свідчать про те, що проблема,
пов’язана із застосуванням цих інсектицидів у рослинництві у
минулому, є актуальною і нині. Навколо місць зберігання та
поховання пестицидів утворились зони локального забруд-
нення. Вміст пестицидів у ґрунтах таких ділянок в десятки, а
іноді сотні раз перевищує гігієнічні нормативи. За 20 років (з
1950 по 1970 рр.) на земній кулі було використано близько 4,5
млн.т ДДТ. ГХЦГ лише в Японії щорічно застосовували в кіль-
костях, що перевищували 40 тис.т у перерахунку на технічний
препарат.

Відомо, що персистентні пестициди здатні накопичуватися
там, де вони застосовувались у великих кількостях. При цьо-
му стійкість пестицидів у різних об’єктах навколишнього при-
родного середовища залежить від початкової концентрації
препарату. Не зважаючи на низьку розчинність ДДТ у воді
(близько 0,001 мг/л), він може надходити в ґрунтові води вна-
слідок поступового вимивання з поверхневих шарів ґрунту у
більш глибокі горизонти. Раніше вважали, що хлорорганічні
сполуки характеризуються невираженою міграцією із серед-
ньою швидкістю вертикального переміщення < 0,025 см/добу.
Незначну швидкість пересування в більш глибокі шари
пов’язували з поганою розчинністю інсектициду у воді, а та-
кож тим, що деякими глинами ДДТ поглинається із водних
розчинів на 98%. Дослідженнями останніх років показано, що
ДДТ може мігрувати у глибокі горизонти ґрунту за рахунок
комплексоутворення у ґрунтових розчинах. При порівнянні
швидкості детоксикації залишків пестицидів у ґрунті і росли-
нах виявили, що в ґрунті цей процес іде повільніше в 1,5 рази.

Залишки пестицидних сполук зараз можна знайти будь-де,
навіть у заповідниках та в арктичних широтах. Екотоксиколо-
гічна оцінка різних типів ґрунтів санітарних зон недіючих

складів отрутохімікатів, що розташовані в різних агроклімати-
чних зонах України показує наявність ХОП у всіх досліджува-
них зразках. При цьому сумарний вміст ізомерів і метаболітів
ДДТ та ізомерів ГХЦГ перевищує установлені для ґрунту гігіє-
нічні нормативи, але не досягає 50 мг/кг.

Отже, для попередження надходження ХОП у харчові ла-
нцюги необхідно проводити фіторемедіацію – очищення за-
бруднених ґрунтів від стійких та токсичних ксенобіотиків – пе-
стицидів і їх метаболітів.

ФІТОТЕСТУВАННЯ ЗАБРУДНЕНИХ
ОРГАНІЧНИМИ КСЕНОБІОТИКАМИ ҐРУНТІВ З

МЕТОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ Ф ІТОРЕМЕДІАЦ ІЙНИХ
ТЕХНОЛОГ ІЙ

Нині у світовій практиці охорони довкілля активно розви-
ваються економічно ефективні та екологічно безпечні техно-
логії очищення ґрунтів, що базуються на фізіологічній здатно-
сті рослин знижувати вміст ксенобіотиків у ґрунті шляхом їх
акумуляції та руйнування.

Ґрунти територій, прилеглих до складських приміщень,
характеризуються певним, унікальним у кожному конкретному
випадку, набором забруднювачів, а тому потребують індиві-
дуального підходу до вирішення проблеми відновлення ґрун-
тового покриву. За результатами досліджень вчених виділено
групу деревних порід та культурних видів рослин, що здатні
акумулювати та розкладати СОЗ у своїх тканинах. Але ґрунти
із забрудненням широким спектром пестицидів досить часто
бувають токсичними для відомих рослин-ремедіаторів. Куль-
турні рослини, здатні накопичувати СОЗ, гинуть через 30–35
днів вегетації при їх вирощуванні на ґрунтах з полікомпонент-
ним забрудненням пестицидами. Тому для таких ділянок існує
нагальна необхідність пошуку стійких до фітотоксичної дії
ґрунту видів рослин і дослідження їхньої фіторемедіаційної
спроможності. У процесі природного заселення рослинами
територій, забруднених ксенобіотиками, відбувається зміна
фізичних, хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивос-
тей ґрунтів, розвивається вторинна сукцесія і поступово фор-
муються стійкі рослинні угруповання, у структурі яких присутні
толерантні види рослин – перспективні фіторемедіатори для
відновлення територій з тривалим полікомпонентним забруд-
ненням пестицидами.

Довготривале та масштабне використання пестицидів
призвело до появи екотопів забруднених високими концент-
раціями даних сполук у місцях розташування складів отруто-
хімікатів. Ці ділянки становлять загрозу для навколишнього
природного середовища та здоров’я людей, оскільки вони є
джерелом надходження токсикантів з ґрунту у трофічні лан-
цюги за рахунок водного, повітряного переносу а також із
сільськогосподарською продукцією Внаслідок локального за-
бруднення ґрунтів високими концентраціями токсикантів ви-
никла необхідність у розробці та впровадженні методів реме-
діації забруднених ґрунтів.

Традиційні технології очистки ґрунтів, забруднених стійки-
ми органічними сполуками, надзвичайно енергоємні і вимага-
ють великих капіталовкладень. Крім того, вони не завжди
безпечні для довкілля, що викликає необхідність у розробці
альтернативних технологій відновлення забрудненого ґрунту.
Це дало поштовх розвитку еколого-безпечних технологій біо-
та фіторемедіації.

Фіторемедіація – метод відновлення забруднених ґрунтів,
що базується на природних властивостях рослин як накопи-
чувати ксенобіотики, так і розкладати їх. Поняття „фітореме-
діація” об’єднує велику кількість методів та технологій, зокре-
ма, фітоекстракцію, фітодеградації, фітостабілізації, фітотра-
нсформацію та фітолеткість. Після застосування фітотехно-
логій ґрунти не втрачають своїх природних властивостей, от-
же, ці технології є ґрунтозберігаючими. При впровадженні фі-
торемедіаційних технологій на ґрунтах санітарно-захисних
зон складів отрутохімікатів слід пам’ятати про їх характерні
відмінності:
 тривалий термін надходження та накопичення ксенобіотиків;
 полікомпонентне забруднення, що характеризується наявніс-
тю у ґрунті великої кількості пестицидів та продуктів їх метаболі-
зму;
 полікомпонентне забруднення стійкими пестицидами і особли-
во гербіцидами спричиняє високі фітотоксичні властивості ґрун-
ту.
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Фітотоксичність ґрунту стає на заваді до впровадження
фіторемедіаційних технологій. Виявлення у ґрунті відомих фі-
тотоксичних речовин вимагає великих трудових затрат та
складного лабораторного обладнання, крім того ґрунти мо-
жуть бути забруднені речовинами невідомої будови і власти-
востей, які досить важко ідентифікувати.

Детальний аналіз перспективи впровадження фіторемеді-
аційних технологій вимагає дослідження фітотоксичності ґру-
нту зони забруднення та вивчення дії різних концентрацій
окремих ксенобіотиків, штучно внесених у незабруднений
ґрунт, на ріст та розвиток рослин-ремедіаторів.

У відділі екотоксикології Інституту агроекології і економіки
природокористування НААНУ розроблено „Методичні реко-
мендації з фітотестування забруднених стійкими пестицида-
ми ґрунтів”, які дають можливість оцінити фітотоксичність
ґрунту до вищих рослин без застосування складної лабора-
торної техніки. Проведення досліджень фітотоксичності ґрун-
тів надало можливість за відносно короткий термін (від 18 до
40 днів) отримати результати щодо доцільності використання
тих чи інших рослин у фітотехнологіях на певній території. Фі-
тотоксичне дослідження базується на порівнянні проростання
та біометричних показників (довжини кореневої системи і
надземної частини рослин, а також маси) різних видів рослин
у контрольних та дослідних варіантах.

Для встановлення зв’язку між концентраціями стійкого пе-
стициду і морфологічними змінами у рослин доцільно прово-
дити дослідження на штучно забрудненому ґрунті. Суть даних
досліджень полягала в порівнянні морфологічних та фізіоло-
гічних змін, які спостерігаються у рослин, вирощених у конт-
рольних та дослідних посудинах. Дослід проводили згідно
ДСТУ ISO11269-2:2002 для фітотоксичних досліджень, який
рекомендує використовувати представників двох категорій
рослин: категорія 1 – однодольні рослини, категорія 2 – дво-
дольні. Для визначення фітотоксичності ґрунтів, забруднених
пестицидами, з метою їх фіторемедіації, до даного переліку
доцільно включити рослини, здатні накопичувати органічні
ксенобіотики (табл. 1). У зв’язку з тим, що ґрунти санітарно-
захисних зон складів отрутохімікатів характеризуються здебі-
льшого полікомпонентним забрудненням, дослідження слід
проводити не менш ніж на 6–8 видах рослин-індикаторів.
ТАБЛИЦЯ 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОСЛИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІТОТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ

Досліджуваний вид Латинська назва
КАТЕГОРІЯ 1

Жито
Райграс багаторічний
Рис
Овес (звичайний або озимий)
Пшениця м'яка
Ячмінь (яровий або озимий)
Сорго звичайне
Кукурудза солодка
Просо посівне

Secale cereale L
Lolium perenne L.
Oryza sativa L
Avena sativa L.
Triticum aestivum L.
Hordeum vulgare L.
Sorghum bicolor(L.) Moench
Zea mays L
Panicum miliaceum

КАТЕГОРІЯ 2
Гірчиця біла
Капуста (літня або зимова)
Редька дика
Ріпа дика
Ріпак
Капуста китайська
Гірчиця сарептська
Конюшина птахонога
Салат
Крес-салат садовий
Томат
Квасоля звичайна
Соя культурна
Соняшник однорічний
Тютюн
Кабачки
Гарбузи

Sinapis alba
Brassica napus (L) ssp. napus
Raphanus sativus L.
Brassica rapa ssp. (DC.) Metzg.
Brassica napus
Brassica campestris L. var. Chinensis
Brassica juncea
Trifolium ornithopodioides (L)
Lactuca sativa L.
Lepidium sativum L.
Lycopersicon esculentum Miller
Phaseolus vulgaris
Glycine max L.
Heliantus annus
Nicotiana tobacum
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo cv Howden

ФІТОРЕМЕДІАЦ ІЯ ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ
Існує два альтернативних варіанти поводження із забруд-

неними ґрунтами: консервація або очищення. У результаті то-
го, що пестициди здатні мігрувати профілем ґрунту, як консе-
рвація, так і вилучення та поховання забрудненого шару ґру-
нту не завжди екологобезпечні, вимагають високих затрат,
знищують структуру ґрунту та зменшують його продуктив-
ність. Вважається, що біологічний спосіб відновлення антро-
погенно порушених екосистем є найбільш економічним та
безпечним.

Агентством з охорони навколишнього середовища США
запропонований термін „фіторемедіація” – це набір техноло-
гій, які ґрунтуються на природних фізіологічних властивостях

рослин деконтамінувати ґрунти, забруднені металами та (або)
органічними сполуками. Індійський вчений М.Н. Прасад підра-
хував, що вартість очищення ґрунту, забрудненого важкими
металами, радіонуклідами, нафтою чи пестицидами за допо-
могою рослин, що використовують лише енергію сонця, ста-
новить лише 5% від витрат на інші способи відновлення. Тому
фіторемедіація є найбільш екологічно доцільним і дешевим
методом відновлення ґрунтів порівняно з фізико-хімічними і
технічними способами, навіть з урахуванням обмеженості ча-
сових ресурсів для досягнення кінцевої мети.

Процеси фіторемедіації базуються на здатності рослин
акумулювати, деградувати, стабілізувати, трансформувати і
випаровувати забруднювачі з великої кількості природних ма-
триць, зокрема, ґрунту та води. Фітотехнології пропонують
ефективні інструменти й екологічно безпечне розв’язання
проблеми очищення забруднених ділянок ґрунту та води, ви-
далення повітряних забруднювачів, підвищення рівня безпеки
продовольчих продуктів і створення відновлювальних джерел
енергії та сприяють раціональному природокористуванню.

Фіторемедіація базується на наступних механізмах: фітос-
табілізація – осадження полютантів у кореневій зоні рослин у
результаті адсорбції корінням та, у такий спосіб, запобігання
їхній міграції у ґрунті, ґрунтових водах та повітрі; фітоекстрак-
ція – поглинання забруднювачів коренями з наступним пере-
міщенням у надземні органи рослини; фітостимуляція – акти-
візація мікробного метаболізму у ризосфері рослин, сприяє
активізації процесів поглинання і (або) розкладання полютан-
тів; фітодеградація та фітотрансформація – розкладання ор-
ганічних ксенобіотиків рослинами з утворенням нетоксичних
сполук, що характеризує величезний потенціал і біологічну
варіативність метаболізму рослини. Нині в Україні існує необ-
хідність розробок екологічно безпечних та економічно вигід-
них технологій ремедіації сільськогосподарських земель, за-
бруднених пестицидами. Застосування фітотехнологій дасть
можливість не лише зменшити забруднення довкілля органіч-
ними ксенобіотиками, а й повернути рекультивовані землі в
систему землекористування. Зважаючи на вищевикладене у
відділі екотоксикології Інституту агроекології і економіки при-
родокористування НААНУ розроблено науково-методичні ре-
комендації „Фіторемедіація ґрунтів з полікомпонентним за-
брудненням пестицидами”, де науково обґрунтовано доціль-
ність фіторемедіації ґрунтів з полікомпонентним забруднен-
ням пестицидами та наведено алгоритм її здійснення.

ВПЛИВ ФІТОТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ҐРУНТУ НА РОСЛИННІ ОРГАНІЗМИ

З метою відновлення забруднених стійкими органічними
забруднювачами ділянок у світовій практиці використовують
представників Cucurbita pepo L. Проте, дослідження проведені
на Україні, показали, що вирощування даних рослин не зав-
жди є доцільним.

Для ґрунтів з полікомпонентним забрудненням пестици-
дами наявність гербіцидів є причиною його фітотоксичності.
Це обмежує використання представників гарбузових і обґрунтовує
необхідність пошуку толерантних до гербіцидів видів рослин. У дано-
му контексті особливої ваги набувають дикорослі види рослини, що
поширені на територіях забруднення. Вони є акліматизованими,
стійкими до негативних фізичних і хімічних властивостей ґру-
нту, здатні до симбіозу з мікроорганізмами та є толерантними
до забруднення.

Здатність рослин до сорбції пестицидів визначається ви-
діленнями кореневої системи та метаболічною активністю
ґрунтового мікробоценозу. Кореневі ексудати, впливаючи на
структуру ґрунту, покращують біодоступність полютанту у ри-
зосферній зоні. У літературі зустрічаються відомості, що за
допомогою екзаметаболітів рослини активізують діяльність
мікроорганізмів у ризосферній зоні, направлену на інтенсифі-
кацію біохімічних та хімічних процесів видалення токсикантів.

Ще одним механізмом їх стійкості до ксенобіотиків є здат-
ність толерантних рослин регулювати водний баланс у своїх
тканинах, зокрема, зі збільшенням вмісту води у клітинах мо-
же відбуватися зниження токсичності пестицидів за рахунок
розбавлення та зростання надходження поживних речовин з
транспіраційним током.

Різна чутливість рослин до токсичного та генотоксичного
впливу пестицидів спричиняє зміни у співвідношеннях видів
флори у природних угрупованнях через збіднення біорізно-
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маніття за рахунок чутливих видів та паралельне
зростання кількості особин стійких видів.
ВІДБІР ТОЛЕРАНТНИХ ВИДІВ РОСЛИН З

ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ
Оцінка фізіологічної здатності дикорослих видів

рослин, присутніх у структурі місцевого рослинного
угруповання у межах забрудненої пестицидами те-
риторії, до акумуляції та деградації токсикантів базу-
ється на проведенні численних трудомістких, трива-
лих у часі експериментальних досліджень. В умовах
підвищення вимог до оперативності та достовірності
надання дорадчої інформації доцільним є створення
спеціалізованих інтелектуальних систем прийняття
рішення (ІСПР). З метою виявлення стійких видів ро-
слин у структурі фітоценозів едафотопів складів от-
рутохімікатів, враховуючи можливості зміни умов на-
вколишнього природного середовища та складності
повної формалізації сукупності біологічних, хімічних
та фізичних процесів, нами було розроблено модель
оцінки стійкості до пестицидного забруднення дико-
рослих видів рослин з використанням існуючих роз-
робок апарату нечітких нейронних мереж (ННМ). Для
створення даної ANFIS-моделі (Adaptive Network
Based Fuzzy Inference System) використано графіч-
ний інтерфейс гібридних нейронних мереж, реалізо-
ваний у пакеті прикладних програм ANFIS Editor (Fuzzy Logic
Toolbox) системи MatLAB. Розроблена модель характеризу-
ється незмінністю робочого ядра. У за-
лежності від специфіки територій (клі-
матичних особливостей, екологічного
стану тощо) відбувається коригування
її функціональних параметрів. Як вхідні
величини використано дані лаборатор-
них вимірювань ґрунтових характерис-
тик та польових обстежень рослинного
угруповання, а саме вміст стійких гер-
біцидів у ґрунті, рівень забруднення
ґрунту ДДТ та його метаболітами (су-
марний), кількість рослин конкретного
виду на 1 м2, відстань від складу отру-
тохімікатів (0–1 м, 1–5 м, 5–15 м) (рис.
1).

Прийнято, що здатність рослини
рости і розвиватися на забруднених
територіях змінюється в умовному діа-
пазоні [0, 1]. При навчанні ІСПР у видів
рослин, які проявили стійкість до висо-
кого вмісту пестицидів у ґрунті, вихідна
величина мала значення одиниці. Вихі-
дну величину, що характеризує стій-
кість рослин до пестицидного наванта-
ження, було названо критерієм толера-
нтності.

Створена на базі навчальної вибір-
ки модель дозволяє визначити критерії толерантності для рі-
зних видів фітоценозу. Значення отриманих із використанням
ANFIS-моделі критеріїв толерантності для видів, які експери-
ментальним шляхом визначені як стійкі до пестицидного за-
бруднення ґрунту, фактично дорівнюють одиниці (табл. 2).
ТАБЛИЦЯ 2. КРИТЕРІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТІЙКИХ ДО ПЕСТИЦИД-
НОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВИДІВ (ВИХІД ANFIS-МОДЕЛІ)

Назва виду Критерій толерантності виду,
у.о.

Пирій повзучий (Elytrigia repens L.) 1,01
Полин гіркий (Artemisia absinthium L.) 1,00
Деревій звичайний (Achillea millefolium L.) 1,01
Полин звичайний (Artemisia vulgaris L.) 1,00
Кульбаба лікарська (Taraxacum officinalis Wigg.) 1,00
Злинка канадська (Erigeron canadensis L.) 1,01
Куничник наземний (Calamagrostis epigeioes L.) 1,01

Отже, наявність значної кількості ксенобіотиків у ґрунті та
різниця у рівнях забруднення ними місцевості призводить до
зміни кількісних співвідношень видів, включаючи зміну кілько-
сті та значимості домінантів, а також структури та продуктив-
ності фітоценозу і його флористичного складу. Створена на
базі навчальної вибірки модель, що базується на оцінці кількі-
сно-видового складу рослинного угрупування та рівнях за-
бруднення персистентними пестицидами ґрунту, дає можли-
вість адекватно та оперативно виділити в структурі природних

рослинних угруповань стійкі до пестицидного навантаження
види рослин. Запропонований критерій толерантності дає

можливість оцінити потенціал до віднов-
лення забруднених пестицидами ґрунтів
кожного виду у складі фітоценозу. Чим
ближче до одиниці значення критерію
толерантності, тим стійкіший до високого
вмісту пестицидів у ґрунті конкретний
вид.
ТРАНСЛОКАЦ ІЯ ДДТ В ОРГАНИ

РОСЛИН
В основі фіторемедіаційної спромож-

ності рослин лежить здатність толерант-
них видів до акумуляції та транслокації
полютантів. Дикорослі види рослин здат-
ні акумулювати ДДТ та його метаболіти
переважно у кореневій системі. Проте
серед них є представники, що здебіль-
шого концентрують забруднювачі у над-
земній масі. Як у першому, так і у друго-
му випадку корінь відіграє вирішальну
роль, адже від його розміру (площі вбир-
ної зони) залежить рівень надходження
ксенобіотиків до рослини.

Коренева система більшості
трав’янистих видів рослин досягає гли-
бини 1–1,2 м. Потужність кореневої сис-
теми залежить від виду рослини та грун-
тово-кліматичних умов місця зростання

(рис.2).
Інтенсивність процесу переходу токсикантів з підземної у

надземну частину рослин характеризує коефіцієнт трансло-
кації. Це безрозмірна величина, що визначається як співвід-
ношення вмісту пестицидів у надземних органах рослин до їх
вмісту у кореневій системі. Вважається, що при значеннях
цього коефіцієнта  1, рослини володіють високою здатністю
переміщувати полютанти із кореневої у надземну частину та є
перспективними для використання у технологіях фітоекстрак-
ції. Коефіцієнт транслокації залежить лише від фізіологічних
особливостей рослин і може бути використаний як критерій
фітоекстракційної спроможності дикорослих видів рослин.
Надходження ДДТ та його метаболітів з ґрунту у дикорослі
види рослин фітоценозу досліджуваної території, процеси пе-
реходу ксенобіотиків із коренів у надземні органи, їх накопи-
чення та трансформації у тканинах, визначаються видом рос-
лини, її віком (одно- або багаторічні рослини), а також вихід-
ним рівнем забруднення ґрунту та наявністю фітотоксичних
речовин. Такі дикорослі багаторічні види рослин як полин
звичайний, пирій повзучий, кульбаба лікарська, деревій зви-
чайний, тонконіг лучний, полин гіркий, куничник наземний є
ефективними для запобігання міграції ДДТ в умовах поліком-

Рис.1. Архітектура нечіткої нейронної мережі виявлення толерантних видів рослин

Рис. 2. Потужність кореневої системи представ-
ників природної флори
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понентного забруднення територій за рахунок фітостабілізації
забруднювачів.
АДАПТАЦ ІЯ ДИКОРОСЛИХ ВИДІВ РОСЛИН ДО
ПОЛ ІКОМПОНЕНТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ

ПЕСТИЦИДАМИ
Дикорослі види рослин здатні адаптуватись до несприят-

ливих умов навколишнього природного середовища. Вирощу-
вання рослин різних видів із насіння, відібраного в чистій зоні,
показало поступову їх адаптацію до забруднення ґрунту пес-
тицидами. На початку вегетації у рослин було відмічено точ-
ковий некроз, пожовтіння і відмирання тканин по краю листків
та нижніх листків, гальмування ростових процесів та мініатю-
ризація габітусу. Такі пошкодження – це неспецифічні реакції
рослин на токсичний вплив, наявних у ґрунті високих концен-
трацій пестицидів, що класифікуються як хематотравмози.
Зрозуміло, що при цьому у рослинному організмі відбувають-
ся фізіологічні, анатомічні та цитологічні зміни (наприклад,
транспірація, фотосинтез, рух поживних речовин та ін.).

Передчасне пожовтіння листя супроводжується серйоз-
ним порушенням обміну речовин. У хлорозних листках у порі-
внянні із зеленими підвищується вміст небілкових форм азо-
ту, зольних елементів, порушується співвідношення між ними,
а також знижується кількість сухої речовини та активність ба-
гатьох ферментів, збільшується вміст води, посилюється вси-
сна сила та осмотичний тиск клітинного соку. Сума органічних
кислот у таких листках завжди вища. Поява некротичних плям
на листках рослин пов’язана із посиленням гідролітичних
процесів при накопиченні полютантів, розкладанням білків,
зменшенням вмісту амінокислот. Ступінь розкладу білкових
молекул при цьому визначає стан рослини. Гальмування рос-
тових процесів є однією з ранніх реакцій рослини на несприя-
тливі умови. Це явище пов’язане з пригніченням синтетичних
функцій рослини, які є переломними в подальшому спряму-
ванні процесів. Темп росту та розвитку рослин є одним із за-
хисних механізмів проти загрозливих порушень обміну, ви-
кликаних впливом негативних факторів середовища.

Поступово дикорослі види рослин пристосовуються до
умов середовища. Вищою адаптаційною здатністю до фітото-
ксичності ґрунту володіють багаторічні представники природ-
ної флори у порівнянні з однорічними.

Новітні дослідження щодо стійкості рослин до токсичного
впливу гербіцидів пояснюють це явище мутаціями на генети-
чному рівні у білкових молекулах.
Стійкість рослин до гербіцидів у
польових умовах проявляється
лише за наявності у популяції бі-
льше, ніж 30% стійких рослин.
Розвиток цього явища у бур’янів у
сільському господарстві призупи-
няють чергуванням гербіцидів та
культур у сівозмінах.

Отже, під впливом негативних
факторів середовища рослини
здатні розширювати межі толеран-
тності виду шляхом зміни направ-
леності процесів синтезу – розпаду
фізіологічно активних речовин у
клітинах рослин або відновлювати
нормальний ріст та розвиток за
рахунок мутаційних змін на рівні
клітин або генів.

РИЗОДЕГРАДАЦ ІЯ ДДТ
ВИДАМИ ПРИРОДНОЇ

ФЛОРИ
Рослини у симбіозі з ризосфе-

рними організмами здатні розкла-
дати органічні ксенобіотики у ґрун-
ті. Цю властивість використовують
при фіторемедіації забруднених
нафтопродуктами, хімічними від-
ходами та пестицидами ділянок.
Швидкість ризодеградації, в першу
чергу, залежить від виду рослин.
Сумарний вміст ДДТ у ризосфер-
ному ґрунті після вирощування ро-
слин зменшується порівно з ґрун-

том, що не належить до ризосфери рослин. Середня концен-
трація полютантів у ґрунті після збору рослин знижується по-
рівняно з вихідними рівнями забруднення.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ Ф ІТОРЕМЕДІАЦ І Ї
ҐРУНТІВ З ПОЛ ІКОМПОНЕНТНИМ
ЗАБРУДНЕННЯМ ПЕСТИЦИДАМИ

Фіторемедіацію ґрунтів з полікомпонентним забрудненням
пестицидами доцільно проводити, керуючись алгоритмом,
який наведено на рис.3.

ЕТАПИ ОЦ ІНКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГ І Ї
ПОВОДЖЕННЯ З ҐРУНТАМИ , ЗАБРУДНЕНИМИ

СТІЙКИМИ ПЕСТИЦИДАМИ
Обстеження території, забрудненої стійкими пестицидами,

та прийняття рішення щодо її ремедіації має здійснюватись
поетапно і включати наступні заходи:
 попередня оцінка території на основі картографічних матеріалів
та результатів лабораторних досліджень ґрунтових зразків;
 складання плану території з виділенням меж забрудненої та
буферної зон;
 візуальна оцінка ділянки, щопотребує фіторемедіації;
 покращення місцевих ґрунтів або збереження їх у незмінному
стані, придатному для ведення ремедіаційних робіт, та вибір рос-
лин-ремедіаторів;
 фіксація та трансформація забруднювачів у ґрунті за допомо-
гою рослинного покриву.

Попередня оцінка території базується на роботі з карто-
графічним матеріалом і літературними даними та передбачає
визначення природнокліматичних умов, типу ґрунту, загаль-
ного ухилу ділянки, близькості водних об’єктів та селітебних
територій, глибини залягання підґрунтових вод та оцінку мож-
ливості їх забруднення полютантами, рельєфу. Для територій
складів отрутохімікатів бажано проаналізувати історію екс-
плуатації об’єкта та визначити набір найбільш стійких пести-
цидів, що застосовувались, і до моменту початку досліджень
могли зберегтись у ґрунті. Якщо склад не функціонує, то вар-
то з’ясувати наскільки давно. Давність забруднення ґрунтово-
го покриву характеризує інтенсивність процесів самоочищен-
ня ґрунту і є важливим фактором вибору технології віднов-
лення ґрунтового покриву.

Лабораторні дослідження передбачають аналіз ґрунтових
зразків, відібраних у межах конкретної території, з метою ви-

значення меж забрудненої зони,
ступеня хімічної деградації
ґрунтового покриву, виділення
пріоритетних забруднювачів та
ділянки, що потребує ремедіа-
ції.

Відбір, зберігання та транс-
портування зразків ґрунту слід
проводити за розробленою на-
ми схемою, описаною в „Мето-
дичних рекомендаціях з агро-
екологічної оцінки забруднених
органічними ксенобіотиками
ґрунтів” (затверджені науково-
технічною радою Міністерства
аграрної політики України), згід-
но з ISO 10381-1,2 та «Унифи-
цированными правилами отбо-
ра проб сельскохозяйственной
продукции, продуктов питания и
объектов окружающей среды
для определения микроколи-
честв пестицидов». Визначення
пріоритетних органічних полю-
тантів, вміст яких необхідно ко-
нтролювати в першу чергу, та їх
небезпечності проводять у від-
повідності до ГОСТ 17.04.-83
“Охрана природы. Почвы. Клас-
сификация химических веществ
для контроля загрязнения”.

Доцільність розробки та за-
стосування фітотехнологій
очищення територій, забрудне-
них пестицидами, базується на-

Визначення меж забрудненої СОЗ зони та визначення
ступеня хімічної деградації ґрунтового покриву

вміст СОЗ у ґрунті < 50 мг/кг вміст СОЗ у ґрунті > 50 мг/кг

Видалення ґрунту та
поводження як з

токсичними відходами

Виділення зони забруднення, що потребує ремедіації
(територія із вмістом СОЗ у ґрунті понад 1 ГДК), перехідної
зони до незабрудненого ґрунту (територія з умістом СОЗ

вищим, ніж у незабрудненій зоні) та виведення таких земель із
сільськогосподарського використання

Наявність життєздатного
рослинного покриву

Видалення з ґрунту
залишків

будматеріалів

Відсутність життєздатного
рослинного покриву

Визначення
рН ґрунту

кисла
реакція

лужна або
нейтральна
реакція

Вапнування

Визначення вмісту гумусу

низький
достатній (для

даного типу ґрунту)
Потребує внесення

добрив

Обробіток ґрунту, внесення добрив
(за потреби) та висів сумішок

багаторічних трав

Досходове коткування

Визначення фітотоксичності ґрунту

Ґрунт не
фітотоксичний

Ґрунт
фітотоксичний

Визначення глибини
забрудненого

ґрунтового шару

Густота
рослинного
покриву < 50

шт/м2

Визначення
насіннєвого запасу
ґрунту через рік

Підсів насіння дикорослих (не
карантинних) видів рослин-

стабілізаторів СОЗ

Нанесення
чистого шару
ґрунту (для
поширення

дикорослих видів
рослин)

<10 шт./кг ґрунту

≥ 1 м ≤ 1 м

Створення
деревних
насаджень

Розпушення ґрунту та
висів культурних видів

рослин-накопичувачів СОЗ

Збирання та утилізація
забрудненої фітомаси

Рис. 3. Алгоритм проведення фіторемедіації ґрунтів із поліком-
понентним забрудненням пестицидами
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самперед на їх персистентності у довкіллі та масштабах за-
бруднення, існуванні небезпеки їх міграції у суміжні середо-
вища (насамперед, у водні об’єкти) та надходження у трофічні
ланцюги. Якщо період напіврозкладення виявленого у ґрунті
полютанта не перевищує 0,5 року, то відновлення ґрунтового
покриву відбудеться за рахунок його буферних властивостей
та здатності до самоочищення і застосування фітотехнологій
не є економічно доцільним. У випадку локального забруднен-
ня поверхневого ґрунтового шару (ділянки розміром до кіль-
кох квадратних метрів) екскавація та консервація ґрунту може
бути більш економічно доцільним та екологічно виваженим
рішенням. Проведення ремедіаційних заходів є обов’язковим
за наявності у ґрунті залишкових кількостей хлорорганічних
пестицидів, які належать до СОЗ, у кількостях понад 1 ГДК.
Визначення вмісту залишкових кількостей стійких пестицидів
проводять хроматографічними методами згідно з стандарта-
ми ISO 10382; ISO 14181 та затвердженими Міністерством
охорони здоров'я методиками.

Початкова оцінка ґрунту за забрудненням залишковими
кількостями пестицидів (мкг/кг) передбачає відбір зразків ґру-
нту на віддалі до 0–5 м від складу: якщо у ґрунтових зразках
знайдено залишкові кількості пестицидів, що внесені до пере-
ліку небезпечних відходів (відповідно до додатку VIII до Ба-
зельської конвенції) у концентраціях, які перевищують ГДКґрун-

ту – ґрунт вважається потенційно небезпечним. Хлорорганічні
пестициди ДДТ та ГХЦГ внесено до переліків небезпечних
відходів, тому забруднені ними ґрунти є потенційно небезпеч-
ними.

Згідно переліків Базельської конвенції небезпечних і без-
печних відходів ґрунти з рівнями забруднення стійкими хло-
рорганічними пестицидами понад 5000 мкг/кг розглядаються
як потенційно небезпечні відходи і потребують захоронення.
Застосування фіторемедіаційних технологій для очищення
ґрунтів за таких високих концентрацій полютантів не є доці-
льним. У цьому випадку ґрунтовий покрив потребує вилучен-
ня та консервації.

Виділення ділянки, що потребує фіторемедіації, та буфе-
рної зони. За результатами хімічного аналізу виділяють зону,
що потребує проведення ремедіаційних робіт (забруднена
зона) – ділянка з вмістом СОЗ понад 1 ГДК. Крім того, навко-
ло такої ділянки слід виділити перехідну або буферну зону (з
рівнями забруднення ґрунту полютантами нижче ГДК) до
умовно чистого ґрунтового покриву, шириною від 2 м. У ме-
жах буферної зони не допускається вирощування сільського-
сподарської продукції та випасання худоби, обробіток ґрунту
непотрібен, навпаки, слід залишити наявний рослинний по-
крив. План території з виділенням меж забрудненої та буфе-
рної зон необхідно складати з позначкою відібраних ґрунто-
вих зразків та пояснювальною запискою до нього. Такий план
є основою проведення ремедіаційних заходів у межах конкре-
тної території.

Візуальна оцінка ділянки, що потребує фіторемедіації, має
бути попереднім етапом польових робіт з метою прийняття
рішення, розробки плану дій та комплексу заходів щодо від-
новлення забрудненої зони. Вона передбачає оцінку території
на близькість прилягання орних угідь та дотримання санітар-
но-захисних зон (для складів отрутохімікатів), наявність ро-
дючого шару ґрунту, ступінь його порушення, наявність зали-
шків споруд, будівельних матеріалів та сміття, деревного та
трав’янистого рослинного покриву. У випадку складів отруто-
хімікатів слід пам’ятати, що мінімальна ширина санітарно-
захисної зони має становити 200 м. Як показує практика, в
Україні досить часто цю умову не дотримують. Тому першо-
черговим заходом має бути виведення земель із сільськогос-
подарського використання радіусом щонайменше 200 м на-
вколо діючих складських приміщень. Для складів, що не фун-
кціонують, слід оцінити стан будівлі, наявність непридатних
пестицидів та тари, що потребують утилізації, та небезпеку
подальшого забруднення довкілля. Якщо НП немає можливо-
сті утилізувати негайно, їх ізолюють. Якщо орні землі розта-
шовані у межах виділених забрудненої або буферної зон, то
виведення їх з використання є обов’язковим.

Підготовчі роботи. Виходячи з візуальної оцінки, слід на-
мічати заходи щодо покращення стану ґрунту, усунення при-
чин відсутності рослинності, визначити загальну потребу у
родючому ґрунті залежно від придатності для розвитку рос-
лин наявного ґрунтового покриву тощо.

Основою нормального росту і розвитку рослин є ґрунт, до
якого висуваються наступні агротехнічні вимоги: наявність
достатньої кількості пор для проникнення вологи та повітря;
наявність розпушеної дрібногрудочкової структури (грудочки
розміром 0,5 – 1 см); наявність поживних речовин; відсутність
будівельних відходів та сміття.

Підготовка ґрунту у відповідності до цих вимог передбачає
проведення комплексу заходів, проте в умовах полікомпонен-
тного забруднення ґрунту пестицидами слід бути обережним
у застосуванні механізованого обробітку і по можливості його
уникати. Наприклад, оранка зведе нанівець існуючий рівень
розвитку у випадку рослинного покриву, що є небажаним.

Очищення ділянки від будівельних відходів та сміття є
обов’язковим. Наявні у ґрунтовому шарі інертні та в’яжучі бу-
дівельні матеріали, фундаменти будівель можуть бути основ-
ною перешкодою природному заростанню забруднених тери-
торій, формуванню рослинних покрить та фіксації забрудню-
вачів. З іншого боку, видалення решток будівель та будівель-
них матеріалів необхідне для проведення подальших робіт.
Забруднені пестицидами ділянки з наявною трав’янистою ро-
слинністю, деревами та кущами, за можливості, зберігають,
за виключенням сухостійних дерев та пеньків, які слід вида-
ляти. Підтримання розвитку видів природної флори у межах
забрудненої СОЗ зони є найдешевшим способом ремедіації
ґрунту. Тому збереження існуючого рослинного угруповання,
що представлене толерантними до високого пестицидного
навантаження видами, є доцільним.

В умовах відсутності рослинного покриву на забрудненій
ділянці з метою виявлення та усунення причини цього явища
необхідно визначити такі агрохімічні характеристики ґрунту як
рН та вміст гумусу.

Кислотність ґрунту. Висока кислотність ґрунтів може стати
на заваді нормальному росту і розвитку рослинного покриву,
тому доцільним є вапнування кислих ґрунтів (рН = 2,5–4). Ви-
значення рН ґрунту проводять згідно ДСТУ ISO 10390-2001.
Вапнування не лише нейтралізує реакцію ґрунтового розчину,
але й сприяє утворенню та збереженню грудочкуватої струк-
тури ґрунту. У важких глинистих ґрунтах вапно покращує
структуру, прискорює розкладання і перехід у доступну форму
наявних поживних речовин. У кислих перегнійних ґрунтах ва-
пно нейтралізує кислоти, а у бідних глинистих и суглинистих –
сприяє мобілізації поживних речовин. Для піщаних ґрунтів ва-
пно застосовують тільки з внесенням органічних речовин, так
як воно знижує вологоємкість ґрунту, зв’язує піщинки і, цеме-
нтуючи їх, погіршує структуру. Для поповнення запасів органі-
чних речовин слід використовувати зелені добрива або соло-
му. Норму вапна розраховують, базуючись на значеннях гід-
ролітичної кислотності ґрунту, яку визначають за методом Ка-
пена в модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212-84; ГОСТ 26212-91).

Вміст гумусу у ґрунті визначають методом І. В. Тюріна в
модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26213-84). Потреба забрудненого
ґрунту у внесенні повного мінерального добрива визначаєть-
ся відповідністю вмісту гумусу типу ґрунту та необхідністю
механізованого обробітку ґрунту. Якщо визначений вміст ор-
ганічної речовини значно нижчий за оптимальний для даного
типу ґрунту, то удобрення є доцільним. Норма та строки вне-
сення добрив залежать від ґрунтово-кліматичних умов тери-
торії.

Відсутність рослинного покриву ділянки, що потребує ре-
медіації, вимагає перевірки ґрунту на токсичність щодо вищих
рослин. Крім того, визначення фітотоксичності ґрунту є необ-
хідним при виборі рослин-ремедіаторів – культурних чи дико-
рослих видів. Виходячи із фіторемедіаційної спроможності
рослин щодо ХОП більш ефективним є використання культу-
рних видів рослин-гіпернакопичувачів, що нарощують значну
вегетативну масу і мають вищі значення коефіцієнтів біонако-
пичення у порівнянні з видами природної флори. До таких ро-
слин належать види родини Cucurbitaceae, зокрема гарбузи
та кабачки (Cucurbita pepo L.). Крім того, дещо меншу здат-
ність до накопичення ХОП показали овес (Avena sativa L.),
ячмінь (Hordeum vulgare L.), пшениця (Triticum durum L.), ква-
соля (Phaseolus vulgaris L.), соя (Glycine max L.).

Фітотоксичність ґрунту. При визначенні фітотоксичності
ґрунту слід керуватись ДСТУ ISO 11269-1:2004, ДСТУ ISO
11269-2:2004 та „Методичними рекомендаціями з фітотесту-
вання забруднених стійкими хлорорганічними пестицидами
ґрунтів”, затверджених НТР Міністерства охорони навколиш-
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нього природного середовища та вченою радою Інституту аг-
роекології НААНУ. Вегетаційні досліди проводять в контро-
льованих умовах (кліматичній камері, теплиці тощо). Як тес-
тові використовують одно- та двосім’ядольні рослини. Якщо
ґрунт виявляє токсичну дію щодо культурних видів рослин,
яка проявляється через пригнічення ростових процесів та
зменшення фітомаси, то пошук рослин-фіторемедіаторів слід
проводити серед присутніх у структурі рослинних угруповань
місцевих видів природної флори, що адаптувались до хроніч-
ного впливу пестицидного забруднення ґрунту.

В умовах відсутності рослинного покриву через комплекс
причин (фітотоксичність, низька кислотність та родючість),
коли нанесення родючого шару ґрунту не доцільне і обробітку
ґрунту не уникнути, краще висівати трав’яні сумішки з більш
як 10 видів багаторічних рослин, переважно злакових. У лукі-
вництві використовують сумішки з 4 – 5 видів рослин, у випа-
дку забруднених територій кількість видів слід збільшити,
адже не всі види зможуть адаптуватися до високого пестици-
дного навантаження. Для залуження слід вибирати такі види
рослин, що присутні у структурі фітоценозу прилеглої терито-
рії і пристосувались до місцевих умов. Дослідження показали
толерантність та здатність до ризодеградації ДДЕ рослинами
райграсу багаторічного (Lolium perrene L.) та люцерни
(Medicago sativa L.). Норма висіву сумішок рекомендована
для залуження територій складає 18 – 25 кг/га насінин. Насін-
ня висівають рано навесні (безпокривна сівба), коли ґрунт до-
статньо зволожений, та влітку після зниження високих черв-
невих температур та випадання опадів. Якщо фіторемедіації
потребує значна територія, то можна застосовувати зерно-
трав’яні сівалки з анкерними сошниками СЗТ – 3,6 або сівалки
СЛТ – 6 для сівби лучних трав і їх сумішок. Цей захід перед-
бачає попереднє дискування або неглибоку оранку і внесення
повного мінерального добрива, що дозволить розширити
площі живлення трав’янистої рослинності. Норми внесення
добрив визначаються ґрунтово-кліматичними умовами тери-
торії. Повне мінеральне добриво сприяє як розвитку висіяних
злакових трав, так і різнотрав’я з добре розвиненою корене-
вою системою, у тому числі таких дикорослих видів-
ремедіаторів ґрунту щодо СОЗ як деревій звичайний, підма-
ренник тощо. Кульбаба лікарська, що активно накопичує ХОП
у своїх тканинах, високо конкурентноздатна і активно відрос-
тає навіть у суху погоду після дискування або фрезування.
Для руйнування кірки після появи сходів використовують кіль-
часті або гладкі дерев’яні котки, обмотані по спіралі колючим
дротом, або ротаційною мотикою. Створити умови для залу-
ження території, без проведення механізованого обробітку,
можна також шляхом поверхневого покриття ґрунту сумішшю
біокомпостної маси з насінням багаторічних трав або цілесп-
рямовано зібраних з лучних видів рослин. Шар нанесення біо-
компосту – 1 – 5 см, залежно від стану ґрунту.

Вибір рослин-ремедіаторів. З метою вибору рослин-
ремедіаторів слід визначити глибину забрудненого ґрунтового
шару: відбір зразків ґрунту проводять на глибину до 1 м по-
шарово у відповідності до ґрунтових горизонтів. При наявнос-
ті СОЗ у кількостях, що перевищують ГДК, на глибині 1 м та
близькості залягання підґрунтових вод постає необхідність
фітостабілізації забруднювачів та запобігання їх подальшій
міграції. Коренева система більшості трав’янистих рослин до-
сягає глибини 80 – 120 см з максимальною потужністю та
вбирною здатністю в межах шару 0 – 40 см. Тому для фіксації
та деградації забруднювачів на глибині понад 1 м можна ви-
користовувати деревні насадження. Наприклад, тополя чорна
інтенсивно трансформує органічні полютанти у своїх тканинах
та проявляє стійкість до присутніх у ґрунті сим-триазинових
гербіцидів.

Для ремедіації ґрунтів, нетоксичних щодо вищих рослин,
ефективним є висів культурних видів-гіпернакопичувачів ХОП
родини Cucurbitaceae (гарбузи, кабачки) з подальшим зби-
ранням до фази цвітіння (вилучення з корінням) та утилізації
шляхом анаеробного розкладання. Анаеробні умови можна
створити у ємностях шляхом заливання подрібненої рослин-
ної маси водою. Розкладання ДДТ у фітомасі рослин-
ремедіаторів у таких контейнерах при постійній температурі
без доступу світла відбувається досить швидко.

Використання видів природної флори є найбільш приваб-
ливим рішенням для фіксації та трансформації пестицидів у
ґрунті. У зв’язку із переважним накопиченням токсикантів у

коренях та їх ризодеградацією дикорослими видами рослин
відсутня необхідність скошування надземної маси. В умовах
фітотоксичності ґрунту використання дикорослих видів рос-
лин є єдиним можливим способом його ремедіації. При цьому
за недостатньої щільності наявного рослинного покриву (до
50 шт/м2) слід нанести тонкий шар (3 – 5 см) родючого ґрунту.
Це дозволить не лише пом’якшити фітотоксичний вплив ґрун-
ту та покращити едафічні умови для проростання нових рос-
лин, але й збільшить насіннєвий запас і у такий спосіб сприя-
тиме заростанню території. Якщо через рік після проведення
таких робіт щільність рослинного покриву фактично не збіль-
шилась, а запас життєздатного насіння не перевищує 10 шт/кг
ґрунту, то можна підсіяти насіння тих видів рослин, що прису-
тні у структурі фітоценозу забрудненої зони, найкраще розви-
нуті за даних умов і не мають видимих ознак токсичності. На-
сіння необхідних видів слід зібрати в межах прилеглої буфер-
ної або чистої зони, висів провести вручну.

ВИСНОВКИ
З метою запобігання погіршенню фітосанітарного стану

посівів прилеглих орних угідь при підсіві дикорослих видів ро-
слин у межах забруднених пестицидами зон слід використо-
вувати культури суцільного посіву (зернові) для земель, що
межують з буферними зонами. Також рекомендовано вияв-
лення карантинних видів і їх знищення у природному ценозі
забрудненої зони.

Основними показниками для оцінки доцільності проведен-
ня тих чи інших ремедіаційних заходів є вміст у ґрунті СОЗ,
гумусу, розміри забрудненої зони та глибина міграції токсика-
нтів, наявність та густота рослинного покриву, запас життє-
здатного насіння у ґрунті, кислотність та фітотоксичність ґрун-
ту.

До основних заходів з відновлення забрудненого пести-
цидами ґрунтового покриву належать виділення та виведення
із використання забрудненої та буферної зон, очищення те-
риторії та покращення ґрунту, висів рослин-ремедіаторів або
підтримання розвитку наявного рослинного покриву.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АНТРОПОГЕННО-
ТРАНСФОРМОВАНИХ ВОДОЙМ СУЧАСНИМИ

ФІТОІНДИКАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ
Проблема відновлення біологічної повноцінності природ-

ної води в останні десятиріччя є актуально гострою та болю-
чою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Застосування техні-
чних засобів відновлення природних властивостей води ан-
тропогенно-порушених водойм виявляється недостатнім по
відношенню до відновлення її біологічної повноцінності [6]. В
умовах нарощування антропогенних навантажень на природ-
не середовище, розвитку суспільного виробництва і зростан-
ня матеріальних потреб виникає необхідність розробки і до-
держання особливих правил користування водними ресурса-
ми, які є обмеженими і уразливими природними об’єктами,
раціонального їх використання та екологічно спрямованого
захисту.

Значні зміни екологічного стану переважної більшості во-
дойм України, під тиском антропогенного навантаження, при-
звели до деградації та руйнування водних і басейнових еко-
систем. В Україні практично не залишилося жодної поверхне-
вої водойми, яку б за рівнем забруднення води, екологічним
станом та на підставі основних санітарно-хімічних та мікробі-
ологічних показників можна було б віднести до водойм першої
категорії, придатних як джерела централізованого питного
водопостачання.

Ретельної уваги заслуговують водойми великих міст, де
збереження екологічної рівноваги та підтримання біорізнома-
ніття вимагає особливих зусиль. Надзвичайно складно під-
тримувати біорізноманіття на значних територіях, що підпа-
дають під рекреаційні зони, де не виключається можливість
негативних впливів, в першу чергу антропогенного характеру.

Збереження, поліпшення екологічного стану та відновлен-
ня пошкоджених, у результаті антропогенної діяльності, вод-
них екосистем, які обумовлюють формування водних ресурсів
України та біорізноманіття водних фітоценозів, вимагає ство-
рення комплексної цілісної моніторингової системи, яка вклю-
чала б оцінку гідрохімічних і гідрофізичних показників води,
донних покладів і прибережних територій [7,9].

Відомо, що стан природних водних об’єктів значною мірою
залежить від водного режиму, який визначають структурно-
функціональні особливості біоти. Одним з основних компоне-
нтів гідробіоценозів виступає вища водна рослинність, особ-
ливо занурена, яка інтенсивно вегетує на мілководних ділян-
ках водойм. Відомо, що смуга макрофітів є своєрідним фільт-
ром, який бере на себе перший удар забруднень, що надхо-
дять з водозабору. Водні рослини, які створюють цю захисну
смугу, раніше за інші види, можуть сигналізувати про загрозу
забруднення водойми, і дозволяють виявити джерела надхо-
дження токсичних речовин [10,20]. Якісний та кількісний склад
водної рослинності, її розподіл по водоймі, зникнення чутли-
вих видів, або зміна видів-едифікаторів є показниками, які
можуть свідчити про зміну еколого-токсикологічних умов, як
на окремих ділянках, так і в цілому на водоймі. У зв’язку з
цим, проведення моніторингових досліджень водойм з ураху-
ванням вищої водної рослинності набувають першочергового
значення.

Використання водної рослинності в моніторингових дослі-
дженнях сприятиме поліпшенню стану водних фітоценозів,
оздоровленню водойм, зменшенню процесів заболочування,
у разі зайвого розвитку фітомаси, а також створення потужної
кормової бази для тварин. На жаль, сьогодні, величезна маса
водної рослинності, що є можливою базою отримання цінної
рослинної сировини використовується в незначних кількостях
– лише соті частки відсотка від загальних запасів. Між тим,
водні рослини за вмістом білків, вуглеводів не поступаються
висококалорійним травам – люцерні і конюшині, а деякі навіть
перевищують їх за поживністю, засвоюваністю, вмістом віта-
мінів. За розрахунками фахівців, у різусі міститься в два рази
більше протеїну і мінеральних речовин, ніж у турнепсі, моркві,
брукві, а сіно цієї трави за складом корисних речовин є бага-
тшим за конюшину.

Перешкодою для раціональнішого використання наявних
в Україні рослинних ресурсів водних фітоценозів є відсутність
моніторингових досліджень з екологічної придатності прилег-
лих до водойм територій, де можливе вирощування продукції,
яка буде використовуватися з кормовою метою. Цю проблему
можна вирішити використовуючи запропоновані сучасні фітоі-
ндікацйні методи дослідження, в основі яких лежать цитофізі-
ологічні, фізіолого-біохімічні, морфологічні та ростові показни-
ки стану водних рослин в нормі та за токсичного впливу за-
бруднюючих речовин, як природного, так і антропогенного по-
ходження.

Розробка таких методів вимагає переходу від базисного
гідрохімічного підходу, на якому базується вся сучасна систе-
ма ГДК до нового, теоретично обгрунтованого, біологічного
підходу [6]. На сьогодні дослідження, які формують еколого-
фізіологічну базу фітоіндікаціонних методів з використанням
вищих водних рослин – визначальної ланки водних екосис-
тем, перебувають на стадії накопичення інформації [12]. Не-
вивченість відгуку метаболізму водних рослин на вплив за-
бруднюючих речовин ускладнює створення теоретичної бази
з використання чутливих фізіологічних показників цих органі-
змів у моніторингових програмах.

Наша робота присвячена вирішенню питань практичної
фітоіндикації водойм за рахунок нових методів на основі фі-
тоценотичних показників водних рослинних угруповань. Було
проведено порівняльну оцінку стану фітоценозів водних еко-
систем природоохоронних та антропогенно-трансформованих
територій з метою оптимізації, збереження біорізномагніття в
порушених фітосистемах та визначення необхідності їхньої
фіторемедіації на основі штучного введення макрофітів до
складу порушених фітосистем водойм. Під час досліджень
враховувалися особливості природних регіонів, які були міс-
цями формування заростей, зверталася особлива увага на
зони з підвищеним промисловим навантаженням, виділялися
чисті, умовно чисті та забруднені ділянки.

Фітоіндикацію стану водних природних комплексів з вико-
ристанням рослинного покриву водойм проведено на основі
аналізу ступеня порушення рослинного покриву, зміни проду-
ктивності водних та прибережних фітоценозів та зникнення
видів-едифікаторів та видів-асектаторів із угруповань водних
фітоценозів.

Методи досліджень. В роботі використано сучасні фітоі-
ндикаційні методи дослідження, а саме:
 визначення повного флористичного складу водних фітоце-
нозів;
 визначення видів едифікаторів, асектаторів та індикаторів;
 оцінка кількісного співвідношення видів різних екологічних
груп за шкалою Друде;
 визначення проективного покриття видів едифікаторів та
індикаторів;
 визначення фенофази, життєвості та характеру розповсю-
дження видів;
 оцінка екологічного стану фітоценозів водойм за
п’ятибальною шкалою;
 прогнозування наслідків певного ступеня забруднення

[1,2,3,4,11,13].
Для оцінки стану забруднених територій перспективним

передбачається використання індикаторних макрофітів, які,
володіючи особливою чутливістю до забруднення, дають
швидку, достовірну і комплексну інформацію про якість сере-
довища їхнього проживання.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Запропоновані нами методи було апробовано під час оці-

нки ступеня токсичності вод в природних водоймах м.Києва
(каскад Борщагівських ставків річки Нивка, системи Орєхо-
ватських ставків в Голосієво, Дідорівських озер, низки озер
житлового масиву Оболонь та Харківського масиву) поряд з
загальноприйнятими методами біотестування і доведено зна-
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чні переваги пропонованих фітоіндикаційних методів
[14,15,16,17,19]. Нові методи дали змогу визначити реальну
токсичність вод для водних фітоценозів, оцінити ступінь їх то-
ксичності за п’ятибальною шкалою і виявити водойми, рос-
линні угруповання яких потребують першочергових охоронних
заходів [14,15,17].

За результатами проведених досліджень розроблено уні-
фіковані базові методологічні підходи комплексних фітоінді-
каціонних досліджень стану водних екосистем на основі ана-
лізу змін показників водних фітоценозів та методологічні ас-
пекти визначення меж толерантності гідрофітів та їхніх цено-
зів до забруднювачів і систему прийомів відновлення біоріз-
номаніття водойм за рахунок збільшення самоочищуючої
здатності водних фітоценозів.

Власними багаторічними дослідженнями водних фітоце-
нозів [13,14,15,16,17,19] було встановлено, що під час розро-
бки фітоіндікаціонних методів повинні враховуватися генети-
чно-обумовлені пороги пошкодження окремих метаболічних
систем і цілісного організму, вік рослини, або стадія її розвит-
ку, фактори росту, такі як вміст поживних речовин в ґрунті та
воді, якість води, умови освітлення, температура, вологість
повітря та тип ґрунту. Розробка загальної комплексної систе-
ми методів фітоіндикації вимагає знання всіх перерахованих
факторів, оскільки ці фактори, інтегруючись рослиною, викли-
кають у відповідь загальну неспецифічну реакцію на весь
комплекс впливів.

Важливими індикаційними показниками є структура фіто-
ценозу, його кількісні характеристики, включаючи продуктив-
ність, життєздатність, поширення, проективне покриття та ін
[18]. З’ясовано, що рослини можуть бути індикаторами у двох
випадках: якщо вони накопичують у тканинах забруднюючі
речовини в значно більших концентраціях, ніж вони містяться
в навколишньому середовищі, або ж, якщо їхня чутливість до
певних токсикантів різко відрізняється від чутливості всіх ін-
ших видів. Рослини-індикатори дозволяють отримати кількіс-
ну оцінку ступеня впливу, виражену в певних умовних одини-
цях, наприклад балах.

При використанні водних рослин перевагу варто надати
видам-елімінаторам, що ростуть тільки в чистих умовах, а не
видів-моніторам, які ростуть в умовах з високим ступенем за-
бруднення як грунтів, так і води.

У водних екосистемах мікроелементи, як і макро- надхо-
дять у рослини з двох джерел: води і донних покладів. Для
макрофітів з добре розвиненою кореневою системою най-
більш вірогідний шлях міграції хімічних елементів: донні по-
клади – рослина, для вільно плаваючих : вода – макрофіт, ці
особливості слід враховувати при оцінці якості середовища
існування досліджуваних видів. В дослідженнях слід врахову-
вати, що рослини, які мають потужну кореневу систему мо-
жуть поглинати елементи з глибинних горизонтів і поверхне-
вих шарів ґрунту, збільшуючи рівень їхнього накопичення і
підвищуючи ризик надходження високих концентрацій токсич-
них речовин до рослини, а згодом, після її відмирання, і до
води.

Величини концентрацій мікроелементів в одних і тих же
рослин сильно відрізняються, залежно від стадії розвитку ро-
слини, особливо фази онтогенезу: вегетативної або генера-
тивної, вони неоднакові також і в період цвітіння і плодоно-
шення цих рослин, істотні розбіжність спостерігаються залеж-
но від умов росту, особливо типу ґрунту (піщаний, глинистий,
мулистий) і ступеня мінералізації води.

Спостерігаються сезонні зміни накопичення рослинами
певних речовин, пов'язані з температурою води, освітленням
водойми, відмиранням видів з коротким життєвим циклом з
наступним надходженням у донні поклади додаткових елеме-
нтів. Існують види-концентратори певних елементів, напри-
клад ряска та очерет озерний накопичують свинець, пухирник
– хром, кушир – нікель, тобто спостерігається вибірковість в
поглинанні деяких елементів.

Топографію розміщення мікроелементів у різних органах
макрофітів можна спрогнозувати враховуючи фізіологічне
значення цих елементів для рослини, видову специфічність,
систематичне та екологічне положення рослини. Відповіді на
ці питання можна отримати використовуючи фізіологічні ме-
тоди дослідження рослин, з урахуванням анатомічних, цито-

логічних, морфологічних та біохімічних особливостей дослі-
джуваних видів.

Відомо, що легкорухомі одновалентні метали і ті хімічні
елементи, які в процесі первинного метаболізму рослин утво-
рюють необхідні органічні сполуки, наприклад азот і фосфор,
легко транспортуються по рослині і накопичуються у великих
концентраціях в тих органах, де переважають синтетичні про-
цеси. Важкорухомі хімічні елементи і речовини, такі як важкі
метали, надходять у рослинні тканини за законами адсорбції і
дуже мало перерозподіляються по органах рослин. Знання
загальних закономірностей накопичення та пересування еле-
ментів по рослині сприятиме концентруванню їх у необхідних
органах і вилученню їх з рослинного організму в певні фази
онтогенезу рослин.

В найближчому майбутньому передбачається розробити
методологію нарощування біомаси та збору рослинної сиро-
вини з екологічно чистих територій, враховуючи особливості
росту, розвитку та метаболізму різних екологічних груп вод-
них рослин, для визначення найбільш сприятливих періодів
накопичення цінних продуктів життєдіяльності – білків, вугле-
водів, вітамінів, макро- і мікроелементів.

ВИСНОВКИ
1. Всебічне вивчення флористичних ознак і екологічних особ-

ливостей індикаторів гарантує адекватну оцінку якості води і
донних покладів, забезпечену високою точністю результатів,
швидким отриманням надійної інформації і дозволяє реєструва-
ти навіть тимчасові незначні відхилення, як в окремих біологіч-
них процесах, так і в загальному стані водних екосистем.

2. Фітоіндикаційні методи забезпечують отримання первинної
достовірної інформації, як основи для подальших дій, щодо по-
ліпшення незадовільного стану водних екосистем, викликаного
природними чи антропогенними факторами.

3. Застосування нових фітоіндикаційних методів оцінки стану
довкілля, проведення підбору видів водних рослин для штучно-
го введення їх в систему фітоценозів закритих водойм для їхньої
біологічної оцінки має стати обов’язковою складовою монітори-
нгу водних екосистем забруднених територій.

4. Очевидний економічний ефект від скорочення обсягу склад-
них і дорогих хіміко-аналітичних методів при частковій заміні їх
на фітоіндикаційні та фізіологічні методи, які не потребують до-
рогих приладів і реактивів, проте не виключається хімічний ана-
ліз в районах підвищеної токсичності.

5. Збереження чистоти водних природних ресурсів і підтри-
мання їх продуктивності на оптимальному рівні сприятимуть
збільшенню біорізноманіття як водних, так і наземних екосистем
і збереженню для майбутніх поколінь еталонних водних об'єктів
– унікальних природних територій з підтриманням генофонду
флори і фауни.

6. Використання пропонованих методів дозволить здійснити
перехід на контрольовану систему використання водних ресур-
сів та управління станом природних водних об'єктів України.
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РОЗДІЛ 6. АГРОХІМІЯ
І.У.Марчук, к.с.-г.н.; Л.А.Ященко, к.с.-г.н.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЗАСТОСУВАННЯ ТУКОСУМІШЕЙ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Значення мінеральних добрив у підвищенні виробництва
продукції землеробства і поліпшенні її якості важко переоці-
нити. За даними Міжнародної сільськогосподарської організа-
ції ООН (ФАО) у нормальних умовах від 45 до 65% підвищен-
ня врожайності припадає на долю добрив. В умовах України
ці показники значно нижчі і складають 35-40%. Решту станов-
лять інші складові технології вирощування культур: сорт, об-
робіток ґрунту, засоби захисту рослин тощо.

За останні 10-12 років кількість внесених мінеральних до-
брив зменшилася у кілька разів (із 200 до 60 кг д.р./га). Це зу-
мовило зниження родючості ґрунтів і від’ємний баланс усіх
елементів живлення, дефіцит яких за сумою NРК становить
100-120 кг/га щорічно. У середньому втрати гумусу складають
на Поліссі 0,76 т/га, у Лісостепу – 0,48, у Степу 0,81 т/га у рік.
За останні 5 років кожен кілограм ґрунту втратив до 4 г рухо-
мого фосфору і до 6 г обмінного калію. Більшість ґрунтів ма-
ють низьку забезпеченість азотом.

За таких умов необхідно проводити пошук шляхів покра-
щення ситуації, що склалася. Одним способів є використання
добрив місцевих ресурсів (органічні відходи, поживні рештки,
сидерати, торфи, сапропелі тощо). Інший шлях – науково-
обґрунтоване використання мінеральних добрив.

Для задоволення потреб аграрного сектору України щорі-
чно необхідно постачати мінеральних добрив у межах 6-8
млн. т, в т.ч. азотних 2,1-2,9 млн. т, фосфорних – 2,5-3,3 і ка-
лійних – 1,4-1,9 млн. т. Фактично виробляється близько 2 млн.
т, а постачається до 1 млн. т, тобто у 6 разів менше. Насиче-
ність ріллі мінеральними добривами складає 55-60 кг/га NРК,
у той час як у розвинутих країнах світу вона коливається у
межах 200-300 кг/га.

Окрім кількісного показника ефективність добрив зале-
жить від їх фізико-хімічних, агрофізичних властивостей, умов
доставки, зберігання, строків і способів внесення.

Асортимент односторонніх і комплексних добрив, що ви-
користовують у різних регіонах України, досить обмежений.
Це зумовлене відсутністю сировини для виробництва фосфо-
рних і калійних добрив.

Одним із методів отримання збалансованого складу скла-
дних добрив із урахуванням біологічних потреб кожної куль-
тури, запланованого врожаю, погодно-кліматичних умов і рів-
ня родючості кожного поля, навіть його окремої частини, є ви-
готовлення тукосумішей, на долю яких у розвинутих країнах
світу (США, Канада тощо) припадає від 40 до 60% загальної
кількості мінеральних добрив.

Тукосуміші чи сухі змішані добрива – один із видів компле-
ксних добрив, які отримують шляхом механічного змішування
двох-трьох і більше компонентів мінеральних добрив, які міс-
тять основні макро- і мікроелементи. У залежності від ґрунту,
культури і кліматичних умов варіантів сумішей, практично,
може бути необмежена кількість.

Важливою умовою для виготовлення якісних сумішей є
правильний підбір вихідних компонентів з заданими фізични-
ми (гранулометричний склад, розмір і величина гранул, міц-
ність гранул, домішки дрібних фракцій і питома вага фракцій,
сипучість, гігроскопічність, аеродинаміка), хімічними (розчин-
ність, рН, сольовий склад, концентрація діючої речовини,
вплив на фізичний стан суміші), показниками безпеки (ступінь
токсичності, вибухо- і пожежонебезезпечність, ГДК пари і пилу
в зоні внесення), екологічними показниками (вміст нітратів в
ґрунті, вивільнення аміаку в повітря, звітрюваність, лужність,
вміст токсикантів і радіонуклідів), економічними показниками
(окупність 1 т чи 1 кг д.р., затрати на вантажно-транспортні
роботи, збереження, строки внесення тощо), а також наяв-
ність сучасного обладнання для їх виготовлення.

Основними компонентами, які використовують для виго-
товлення тукосумішей є: із простих добрив карбамід (46% N),
калій хлористий (60% К20), із складних амофос і діамофос

(12,52:18-48%). США має 13 тис., Канада - 6 тис. технологіч-
них пунктів, половина з яких мають установки для виготов-
лення тукосумішей. В Україні одним із основних виробників
тукосумішей є ДП «Агроцентр Єврохім» Україна, яке під такі
культури, як ріпак, соя, зернові, овочеві виготовляє ексклюзи-
вне добриво сульфоамофос (8% S, 20% N, 20-30%Р205). При
виробництві тукосумішей можуть вводитися мікропрепарати
як у вигляді простих солей, так і комплексонів. Тукосуміші ви-
готовляють на заводах оснащених сучасним обладнанням,
фасуються у мішки 50 або 500 кг, доставляються авто- або
залізничним транспортом.

Тукосуміші мають цілий ряд агроекономічних і організа-
ційних переваг перед односторонніми (простими) і складноз-
мішаними добривами:

1) вартість одиниці діючої речовини на 20% нижча;
2) затрати на вантажно-транспортні роботи в 2-2,5 рази ни-

жчі;
З) удвічі нижчі затрати на внесення;
4) тукосуміш вносять за один прохід агрегату, що дає мож-

ливість економити час, вчасно проводити всі агротехнічні
прийоми і в меншій мірі травмувати ґрунт технікою;

5) при внесенні тукосумішей досягається краща рівномір-
ність розміщення добрив по поверхні ґрунту, ніж за внесення
окремо кожного компоненту, що підвищує позиційну доступ-
ність елементів живлення на 20-30%;

6) краща аеродинаміка при внесенні;
7) при використанні тукосумішей можна працювати з коліс.
Складно змішані або комбіновані добрива (НАФК) заслу-

говують на увагу, однак у багатьох питаннях поступаються ту-
косумішам, зокрема містять фіксований вміст NPK, азот у фо-
рмі нітратів, мають вищу одиницю вартості NPK

В останні роки український ринок тукосумішей демонструє
позитивну динаміку розвитку. На це є декілька причин: активі-
зація інвестування, дефіцит простих добрив, особливо фос-
форних і калійних, високий експорт карбаміду (80%), обмеже-
не виробництво і недостатній імпорт складних і комбінованих
добрив.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Головна зернова продовольча культура в Україні. Вона

дає стійкі врожаї в основних районах вирощування і відзнача-
ється високою чутливістю до внесення добрив. Це поясню-
ється тим, що її коренева система характеризується невисо-
кою здатністю засвоювати поживні речовини із важкодоступ-
них сполук ґрунту. Особливо для цієї культури важливий азот
і фосфор, вони визначають величину врожаю і його якість.
Калій забезпечує величину врожаю, синтез вуглеводів, що
підвищує стійкість до низьких температур. В основне удоб-
рення вноситься до 30% азоту і до 90% фосфору і калію від
запланованої норми.

Система удобрення:
Зона Грунт, тип Норма поживних

елементів, кг/га
Формула сумі-
ші, N-P-K

Норма сумі-
ші, кг/га

Полісся Дерново-підзолистий 100-60-60
(B+Cu+Mo) 25-15-15 400

Чорнозем 90-80-70 21-19-16 420Лісостеп

Сірий лісовий 100-90-90
(В+Мо) 20-18-18 500

Степ Чорнозем звичайний і
південний

60-60-40
(В+Мо) 21-21-14 280

Примітка: При посіві після багаторічних трав і чистого пару
доза азоту знижується на 20-30 кг/га, після кукурудзи на силос
підвищується на 20-30 кг/га. До посіву вносять З0% азоту і
90% фосфору і калію поверхнево з послідуючим заорюван-
ням.

БУРЯК ЦУКРОВИЙ
Визнаний лідер за біологічною продуктивністю серед сіль-

ськогосподарських культур помірного поясу планети. Незва-
жаючи на добре розвинену кореневу систему (1,5-2,5 м) і мо-



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

115

жливість використовувати поживні речовини з різних шарів
ґрунту, ця культура потребує внесення органічних і високих
норм мінеральних добрив. На формування 10 т коренеплодів
використовується близько 50 кг азоту, 18 кг фосфору, 60 кг
калію, 13 кг магнію і до 0,5 кг бору. Кращим співвідношенням
поживних речовин (N;P205;K20) для цієї культури є 1:0,9:1,2.
Ця культура краще реагує на допосівне внесення добрив.
Підживлення проводиться тільки в зоні достатнього зволо-
ження.

Система удобрення:

Зона Грунт, тип Зона зво-
ложення

Норма поживних
елементів, кг/га

Формула
суміші, N-P-

K

Норма
суміші,
кг/га

Полісся Дерново- підзо-
листий Достатнє 170-140-190

(В, Мо, Cu, MgO) 19-16-21 880

Чорнозем
типовий Достатнє 160-170-180

(В+Мо) 18-19-20 890
Лісостеп вилугуваний

опідзолений Нестійке 130-150-160
(В+Мо) 17-20-21 760

Примітка: Норма азоту в ланці з багаторічними травами знижується на
20-30%. У разі весняного внесення норма знижується на З0%. Осінню вно-
сять поверхнево з послідуючим заорюванням, весною 70-80% під перед-
посівний обробіток, З0 -20% локально при посіві.

КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО
Дуже вибаглива до умов живлення культура. Під посіви

цієї культури слід відводити ділянки з найродючішими ґрун-
тами та найкращими попередниками. Оскільки таких умов до-
сить часто немає, потрібно серйозно віднестись до її удоб-
рення. Урожай 60-70 ц/га виносить з 1 га 150-180 кг азоту, 50-
>70 кг Р205,150-200 кг К20, тобто його формування потребує
значної кількості поживних елементів.

Цих вимог потрібно обов'язково дотримуватися при висіві
високопродуктивних гібридів імпортної селекції.

Система удобрення:
Зона Грунт, тип Норма поживних

елементів, кг/га
Формула сумі-
ші, N-P-K

Норма суміші,
кг/га

Сірий лісовий, те-
мно-сірий

140-120-120
(Zn +Cu)

21-18-18 675Лісостеп

Чорнозем типовий 120-100-110
(Zn +Mo)

20-17-19 580

Степ Чорнозем звичай-
ний і південний

110-90-40 (Zn +
Mo)

25-21-9 430

Примітка: Кукурудза чутлива до реакції грунтового розчину, тому при
весняному внесенні дози добрив зменшують на 20-30% і краще їх вноси-
ти локально на глибину не менше 14 см.

СОНЯШНИК
Найважливіша олійна культура в Україні. Основні її площі

розміщені в південно-східному регіоні. За загальним виносом
азоту і фосфору з урожаєм соняшник домінує над багатьма
культурами, а за виносом калію йому взагалі немає рівних.
Урожай насіння 20 ц/га виносить до 120 кг/га азоту, 50 кг/га
фосфору і 250 кг/га калію, причому більшу їх частину соняш-
ник споживає до цвітіння. Враховуючи збільшення площ посі-
ву і впровадження високопродуктивних сортів і гібридів соня-
шнику, для формування стабільних врожаїв під нього потріб-
но вносити необхідну кількість добрив високої якості.

Система удобрення:
Зона Грунт, тип Норма поживних еле-

ментів, кг/га
Формула су-
міші, N-P-K

Норма су-
міші, кг/га

Сірий лісовий 70-60-60 (Zn +Cu) 21-18-18 330Лісостеп
Чорнозем типовий 60-50-50 (Zn +Cu) 21-18-18 280
Чорнозем звичайний 60-50-40 (Zn +Cu) 22-19-15 270
Чорнозем південний 60-50-40 (Zn +Cu) 22-19-15 270

Степ

Темно-каштановий 60-50-0 (Zn) 30-25-0 200
Примітка: При внесенні добрив під соняшник весною їх

потрібно загортати на глибину не менше 14 см. Краще їх вне-
сти локально впоперек посіву.

ЯЧМІНЬ
Ячмінь займає важливе місце в зерновому балансі країни.

Вирощують його на кормові, технічні і харчові цілі. Ячмінь, по-
рівняно з іншими яровими культурами, дуже вимогливий до
живлення. Це пояснюється дуже коротким його вегетаційним
періодом, слаборозвинутою кореневою системою і досить
швидким споживанням поживних речовин. Для формування 1
ц зерна разом з соломою споживає 3 кг азоту, 1,5 кг фосфору
і 2,5 кг калію. Основна кількість поживних елементів надхо-
дить у рослину до фази кущення.

При вирощуванні пивоварних сортів ячменю дозу азотних
добрив знижують на 20-30%, а на чорноземних ґрунтах на
50%, відповідно підвищуючи дозу калію.

Система удобрення:

Зона Грунт, тип Норма поживних
елементів, кг/га

Формула суміші,
N-P-K

Норма су-
міші, кг/га

60-50-45 (Cu+Zn) 22-18-16 275Полісся Дерново-
підзолистий 40-50-60* (Cu+Zn) 16-19-23 260
Чорнозем типовий 60-60-40 (Cu+Zn) 21-21-14 280
опідзолений 30-50-50* (Cu+Zn) 14-23-23 220

90-80-70 (Cu+Zn) 21-19-16 425

Лісостеп

Сірий лісовий
60-80-90* (Cu+Zn) 15-20-23 395

Чорнозем
звичайний

60-60-40 (Cu+Zn) 21-21-14 280Степ

південний 30-50-50* (Cu+Zn) 14-23-23 220
Примітка: Восени вносять поверхнево з послідуючим заорюванням, вес-
ною під передпосівну культивацію (70%) і 30% - локально при посіві (теж
для сої, гороху і ріпаку). * Норма добрив для пивоварних сортів ячменю.

СОЯ І ГОРОХ
Вирізняються з-поміж інших культур цінним і рідким набо-

ром поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та
інших важливих сполук. Ці культури тепло- і світлолюбиві,
вимогливі до вологості ґрунту. В південних районах сою ви-
рощують на зрошенні.

Урожай і якість зерна сої і гороху значною мірою залежить
від добрив. З урожаєм зерна 20 ц/га з ґрунту виноситься бли-
зько 160 кг азоту, 70 кг фосфору і 90 кг калію. З метою запобі-
гання такому виносу, безумовно, ^потрібно вносити добрива.

Система удобрення:
Зона Грунт, тип Норма поживних

елементів, кг/га
Формула сумі-
ші, N-P-K

Норма сумі-
ші, кг/га

Полісся (го-
рох)

Дерново-
підзолистий, сірий
лісовий

30-60-60
(Мо+Мn)

12-24-24 250

Лісостеп (го-
рох, соя)

Чорнозем типовий
і опідзолений
Сірий лісовий

30-50-60
(Мо+Мn)

13-21-25 235

Степ (соя на
зрошенні)

Чорнозем звичай-
ний і південний
Темно-
каштановий

40-45-0
(Мо,Мn,Сu)

60-60-0

27-30-0 28-28-
0

150 215

Для покращення азотфіксацій насіння, доцільно Обробля-
ти бактеріальними препаратами.

РІПАК
Цінна олійна і кормова культура, зустрічаються озимі та

ярі форми. Найкраще культивувати у вологих районах Лісо-
степу. Однак, при дотриманні вимог технології можна отриму-
вати високі врожаї в східних і південних районах країни. Куль-
тура досить вибаглива до попередника і поживного режиму
ґрунту. З кожною тонною насіння та відповідною кількістю
стебел ріпак виносить 55 кг азоту, З0 кг фосфору і 90 кг калію
на 1 га. Особливо добре реагує на азот, кальцій, калій та сір-
ку.

Система удобрення:
Вид удобрення Норма поживних елемен-

тів, кг/га
Формула суміші,

N-P-K
Норма суміші,

кг/га
3 гноєм (20-30 т/га) 100-60-100 (B+Mn+S) 21-13-21 470
Вез гною 140-80-130 (B+Mn+S) 22-13-20 635
Примітка: у зонах достатнього зволоження до посіву вносять 30-40%
азоту і проводять два підживлення під час масової вегетації.

КАРТОПЛЯ
Цінна продовольча, кормова і технічна культура. Основні

площі вона займає на Поліссі та в Лісостепу. Коренева сис-
тема розвинута слабо і здебільшого розташована в орному
шарі ґрунту. Ця культура добре переносить кислу реакцію
ґрунту. Картопля використовує значно більше поживних ре-
човин, аніж зернові культури, але менше, ніж цукрові буряки.
Із урожаєм 100 ц/га та відповідною кількістю бадилля вино-
ситься 40-60 кг азоту, 15-20 кг фосфору, 60-80 кг калію та 18
кг магнію. Добре реагує на помірні норми азоту, фосфору і
підвищені - калію. Магній позитивно впливає на врожай бульб
і їх якість. Ефективнішим під картоплю є поєднане внесення
органічних і мінеральних добрив.

Система удобрення:
Зона Грунт, тип Норма поживних

елементів, кг/га
Формула сумі-
ші, N-P-K

Норма сумі-
ші, кг/га

Полісся Дерново-підзолистий,
сірий лісовий

90-70-120
(B+Mg+Cu)

13-10-17 730

Чорнозем типовий 45-60-60 (B+Cu) 12-15-15 400Лісо-
степ Сірий лісовий 60-90-90

(B+Mg+Cu)
11-16-15 580

Примітка: Дані форми застосовуються на фоні гною. 80% рекомендова-
ної форми вносять осінню поверхнево з послідуючим заорюванням, ре-
шту (20%) в лунки при посіві.

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Використання мікроелементів є невід’ємною складовою

заходів із підвищення урожайності сільськогосподарських
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культур, оскільки для нормального розвитку рослинного орга-
нізму використання тільки мінеральних і органічних добрив є
недостатнім. Роль мікроелементів у живленні рослин багато-
гранна. Зокрема, Cu, Mo, Mn, Co, Zn, B та інші підвищують ак-
тивність багатьох ферментних систем у рослинному організмі
та поліпшують використання рослинами поживних речовин із
ґрунту та добрив.

Мікроелементи мають здатність прискорювати розвиток
рослин і дозрівання насіння, підвищують стійкість рослин до
несприятливих умов зовнішнього середовища, а також спри-
яють їх стійкості проти ряду бактеріальних і грибкових хвороб.

У сільськогосподарському виробництві тривалий час як
мікродобрива використовували, в основному, неорганічні солі
окремих металів або відходи хімічної промисловості, в яких
містяться ті чи інші мікроелементи. Крім того, хімічною проми-
словістю був освоєний випуск мінеральних добрив із дода-
ванням мікроелементів (марганцевий, молібденізований та ін.
суперфосфати).

Вміст доступних форм мікроелементів у ґрунтах України
зазвичай дуже низький і вимірюється десятими долями мг на
кг ґрунту. Більшість ґрунтів мають високу поглинальну здат-
ність по відношенню до мікроелементів. Тому вносити мікро-
добрива в грунт у формі чистих солей недоцільно. Тому, що
такі мікродобрива слабо розчинні і ефективні тільки на ґрун-
тах із кислою і слабокислою реакцією ґрунтового розчину. На
нейтральних і слаболужних ґрунтах неорганічні солі перетво-
рюються у слабо- та важкорозчинні (гідроксиди, карбонати)
слабо доступні для рослин сполуки.

В останній час висока ефективність встановлена при ви-
користанні мікроелементів у вигляді комплексонів (хелатів).
Основна ідея використання комплексонів солей мікроелемен-
тів основана на тому, що основна кількість хелатів металів
мають значно вищу розчинність, знаходяться у напіворганіч-
ній формі, для якої характерна висока біологічна активність у
тканинах рослинного організму, що значно підвищує їх засво-
єння рослинами. Комплексони металів стійкі на всіх типах
грунтів і обмежень по Рн грунтового розчину для них немає.
Позитивним є те, що комплексони можна використовувати в
якості профілактичних заходів попередження захворювання
рослин. Перетворення мікроелементів у доступну для рослин

біологічно активну форму (комплексонат металів) відбуваєть-
ся за допомогою спеціальних кислот (ЕДТА, ДТПА, ДБТА та
ін.) – комплексоутворювачів. У комплексонах головна роль
належить катіону металу, а комплексон відіграє роль транс-
портного засобу, який забезпечує доставку катіону та його
стійкість у грунті та поживних розчинах.
ДОЗИ ВНЕСЕННЯ МІКРОДОБРИВ У ГРУНТ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ
ІНТЕГРОВАНОМУ ОКУЛЬТУРЕННІ КГ/ГА Д.Р.

Культура В Мо Cu Zn Mn
Зернові 0,3 0,6 0,7-1,0 1,2-2,0 1,5-3,0

Кукурудза 0,6 3,0 1,0-3,0
Соняшник 0,8-1,0 1,0-1,2 0,7-1,2

Коренеплоди (ц/б) 0,7-1,0 0,5-0,6 0,9-1,5 2,0-3,5 2,0-3,5
Зернобобові 0,3-0,5 0,2-0,3 1,0-2,5 1,5-2,5

Овочеві 0,6-0,8 1,0-1,5 0,7-1,2 2,0-2,5
Льон 0,4-0,5 0,5 0,8-1,5 1,5-2,5 2,0-3,5
Ріпак 0,2-0,3 0,2-0,3

Картопля 0,5-0,7 0,4-0,6 0,5-1,0

ДОЗИ ВНЕСЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПРЕПАРАТІВ ФІРМИ «РЕА-
КОМ» ПІД ОСНОВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ

Бор Молібден Мідь Цинк

Культура Норма, кг
д.р./га

Норма
препа-
рату,
л/га

Норма,
кг

д.р./га

Норма
препа-
рату,
л/га

Норма,
кг

д.р./га

Норма
препа-
рату,
л/га

Норма,
кг

д.р./га

Норма
препа-
рату,
л/га

Зернові 0,2 40 0,08 40 1,0-1,2 40 0,6-0,8 40
Кукурудза 0,3 60 0,12 60 1,5-1,8 60 0,9-1,2 60

Цукрові буряки
0,3+0,2
обробка
насіння

60 0,12 60 1,5-1,8 60 0,9-1,2 60

Соняшник 0,2 40 0,08 40 1,0-1,2 40 0,6-0,8 40

Зернобобові 0,25 50 0,10 50 1,25-
1,50 50 0,75-

1,0 50

Овочеві 0,3 60 0,12 60 1,5-1,8 60 0,9-1,2 60

У сучасних умовах асортимент нових видів добрив, які мі-
стять мезо- та мікроелементи у формі хелатів різноманітний у
зв’язку з чим часто виникає питання способу їх внесення. На
думку багатьох авторів ефективнішим і економічно обґрунто-
ваним способом внесення мікродобрив є обробка насіння, по-
закореневі підживлення (аплікація на листову пластину) під
час росту рослин, фертигація (введення добрив у поливні во-
ди при крапельному зрошенні) або локальне внесення при
посіві.

УДК: 631.52.633.85 Т.П.Шепілова, КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ВПЛИВ ДОБРИВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ
НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ

Наведено результати досліджень по вивченню впливу мі-
неральних добрив та ризоторфіну на ріст рослин та врожай-
ність сої. Встановлено, що використання азотних добрив, як
окремо, так і сумісно з фосфорними або калійними сприяє збі-
льшенню маси рослин, але зменшує кількість бульбочок. Вико-
ристання інокуляції без внесення мінеральних добрив підвищує
врожайність на 0,14 т/га, при взаємодії бактеріального препа-
рату і добрив прибавка врожаю становить 0,12-0,27 т/га.

Використання добрив в технології вирощування сої є од-
ним з найбільш ефективних заходів підвищення її врожайнос-
ті. Існують різні дані сумісного застосування мінеральних і ба-
ктеріальних добрив. При оптимізації поживного режиму доці-
льно створювати сприятливі умови, в першу чергу, для розви-
тку біологічної фіксації азоту бульбочковими бактеріями. За-
стосування інокуляції насіння є екологічно і економічно вигід-
ним заходом. Це досить дешевий і ефективний прийом у тех-
нології вирощування сої, що сприяє підвищенню продуктив-
ності рослин, поліпшенню якості продукції [1–5].

Відомо, що внесення фосфорно-калійних добрив сприяє
кращому розвитку кореневої системи та збільшує кількість
бульбочок. Використання азотних добрив збільшує масу, ви-
соту рослин, площу листкової поверхні та врожайність [6, 7].

Отже, вивчення впливу мінеральних добрив та інокуляції
на ріст і розвиток рослин та урожайність сої в конкретних
грунтово-кліматичних умовах є важливим і актуальним питан-
ням.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Польові досліди проводилися у 2008-2010 рр. в Кірово-

градському інституті АПВ НААН, що знаходиться в зоні північ-
ного Степу України.

Мета досліджень – встановити оптимальне співвідношен-
ня добрив і ризоторфіну, які б забезпечили вирощування ви-
соких врожаїв насіння сої.

Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний середньо-
гумусний важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі
4,22%, легкогідролізованого азоту 11,6 мг, рухомого фосфору
та обмінного калію – 11,6 та 11,2 мг на 100 г ґрунту. Реакція
ґрунтового розчину слабокисла (рНсол. = 5,5).

Агротехніка у досліді загальноприйнята для зони вирощу-
вання. Мінеральні добрива вносили розкидним способом під
передпосівну культивацію. Сіяли ранньостиглий сорт сої Ме-
дея при температурі грунту 10-12 ˚С, норма висіву насіння
700 тис./га ширина міжрядь 45 см.

При проведенні досліджень керувались загальноприйня-
тою методикою Б.А.Доспєхова (1985 р.) [8].

Дослід закладено методом розщеплених ділянок у трира-
зовій повторності. Площа ділянок першого порядку 72 м2, дру-
гого – 36 м2.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Погодні умови у роки досліджень були досить складними.

У окремі періоди вегетації сої відмічались значні коливання
температури повітря та відсутність опадів, що мало негатив-
ний вплив на продуктивність рослин. В умовах Кіровоградсь-
кої області при вирощуванні сої особливе значення має за-
безпеченість рослин достатньою кількістю вологи. За період
вегетації сої 2008 р. випало 199 мм опадів, у 2009 р. – 121, у
2010 р. – 179 мм, оптимальною вважається 210-230 мм. ГТК
вегетаційного періоду склав відповідно 0,81, 0,54 і 0,75. Це
свідчить про недосить сприятливі умови росту і розвитку рос-
лин сої.
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Дослідженнями встановлено, що використання ризотор-
фіну мало позитивний вплив на густоту стояння рослин сої.
Після сходів на фоні мінеральних добрив вона збільшувалась
на 0,6-2,9 шт./м2, без добрив – на 1,3 шт./м2 (табл. 1).

Перед збиранням врожаю збереглась подібна тенденція,
на фоні добрив густота рослин зростала на 1,2-3,7 шт./м2, без
добрив – на 2,4 шт./м2.

Маса рослин сої під час наливу насіння в значній мірі за-
лежала від добрив та інокуляції насіння і була в межах 23,0-
31,4 г. Внесення азотних добрив, як окремо, так і в комплексі
з фосфорними або калійними сприяло суттєвому збільшенню
маси рослин. Так, при використанні N40, N40Р40, N40К40,
N40Р40К40 і N51К57 вона зросла на 4,4-7,5 г, що склало 19-33 %.
Інокуляція насіння ризоторфіном забезпечила приріст маси
рослин без добрив на 3,4 г, на фоні мінеральних добрив –
0,2-3,6 г.

На коренях рослин сої залежно від добрив і ризоторфіну
нараховувалось від 22,4 до 72,4 шт. бульбочок. Встановлено,
що застосування азотних добрив окремо та у комбінації з фо-
сфорними або калійними обумовило зниження їх чисельності.
Так, при внесенні N40, N40Р40, N40К40, N40Р40К40 і N51К57, кіль-
кість бульбочок зменшувалась відносно контролю (45,0 шт.)
на 9,8-22,6 шт., що склало 22-50 %. Найбільш негативно на
формування бульбочок впливала розрахункова норма азо-
тно-калійних добрив (N51К57), тут кількість бульбочок була
найменшою – 22,4 шт.
ТАБЛИЦЯ 1. ГУСТОТА СТОЯННЯ, МАСА РОСЛИН ТА КІЛЬКІСТЬ
БУЛЬБОЧОК ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ТА ІНОКУ-
ЛЯЦІЇ НАСІННЯ, 2008-2010 РР.

Густота стояння рослин, т./м2
Дози доб-

рив
Інокуляція
насіння після схо-

дів перед збиранням
Маса рос-
лин, г

Кількість
бульбо-
чок,шт.

Без інокуляції 57,8 52,2 23,0 45,0Конт-
роль Ризоторфін 59,1 54,6 26,4 58,2

Без інокуляції 57,4 52,6 28,9 31,1N40 Ризоторфін 60,3 55,4 29,4 48,0
Без інокуляції 58,4 54,1 26,4 54,3Р40 Ризоторфін 60,8 56,4 27,6 69,0
Без інокуляції 59,5 54,6 26,9 58,3К40 Ризоторфін 60,1 56,2 28,0 72,4
Без інокуляції 61,7 57,5 27,4 34,2N40Р40 Ризоторфін 62,9 58,7 30,6 45,1
Без інокуляції 60,6 55,7 23,1 61,8Р40К40 Ризоторфін 61,7 57,3 26,7 72,2
Без інокуляції 59,2 54,0 29,9 33,1N40К40 Ризоторфін 60,6 56,0 31,4 49,5
Без інокуляції 57,9 51,9 28,2 35,2N40Р40К40 Ризоторфін 60,6 55,6 29,8 48,3
Без інокуляції 56,9 51,9 30,5 22,4N51К57 Ризоторфін 59,8 55,2 30,7 34,1

Інокуляція насіння ризоторфіном навпаки, сприяла збіль-
шенню кількості бульбочок на фоні добрив на 10,4-16,9 шт.,
без добрив – на 13,2 шт.

Внесення фосфорних, калійних на сумісно фосфорно-
калійних добрив забезпечило збільшення кількості бульбочок
відносно контрольного варіанту на 9,3, 13,3 та 16,8 шт. При
комплексному використанні цих добрив з ризоторфіном кіль-
кість бульбочок була більшою – 69,0, 72,4 та 72,2 шт.

Використання азотно-фосфорних добрив забезпечило бі-
льшу врожайність – 2,15 т/га, комплексно з ризоторфіном во-
на становила 2,18 т/га (табл. 2).

Внесення мінеральних добрив сприяло істотному прирос-
ту врожаю в межах 0,08-0,24 т/га (НІР05 по фактору А = 0,07
т/га). Сумісне використання добрив і ризоторфіну збільшува-
ло врожайність відносно абсолютного контролю на 0,12-0,27
т/га (НІР05 по фактору АБ = 0,11 т/га).

Обробка насіння сої двома гектаропорціями бактеріальних
препаратів без внесення мінеральних добрив сприяла збіль-
шенню врожайності на 0,14 т/га (НІР05 по фактору Б = 0,04
т/га).
ТАБЛИЦЯ 2. УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ СОРТУ МЕДЕЯ ЗАЛЕЖНО ВІД
ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ, 2008-2010 РР.

±, т/гаДози добрив
(фактор А)

Інокуляція насіння
(фактор Б)

Урожай-
ність, т/га до інокуляції до абсолютного контролю

Без інокуляції 1,91 - -Контроль
Ризоторфін 2,05 +0,14 0,14

Без інокуляції 2,07 - 0,15N40 Ризоторфін 2,11 +0,04 0,19
Без інокуляції 1,99 - 0,08Р40 Ризоторфін 2,03 +0,04 0,12
Без інокуляції 2,04 - 0,13К40 Ризоторфін 2,04 +0,00 0,13
Без інокуляції 2,15 - 0,24N40Р40 Ризоторфін 2,18 +0,03 0,27
Без інокуляції 2,10 - 0,19Р40К40 Ризоторфін 2,11 +0,01 0,19
Без інокуляції 2,10 - 0,19N40К40 Ризоторфін 2,13 +0,03 0,22
Без інокуляції 2,09 - 0,17N40Р40К40 Ризоторфін 2,14 +0,05 0,22
Без інокуляції 2,06 - 0,15N51К57 Ризоторфін 2,11 +0,05 0,20

НІР05 по фактору А 0,07
НІР05 по фактору Б 0,04
НІР05 по фактору АБ 0,11
Отже, застосування двох гектаропорцій ризоторфіну

сприяло суттєвому зростанню урожайності сої на 0,14 т/га,
використання в технологічному процесі мінеральних добрив
забезпечило підвищення урожайності сої на 0,08-0,24 т/га, а
при взаємодії бактеріального препарату і добрив збір валової
продукції з одиниці площі збільшувався на 0,12-0,27 т/га. Ви-
щу врожайність насіння отримали при внесенні N40Р40 окремо
та комплексно з інокуляцією – 2,15 і 2,18 т/га, прибавка до аб-
солютного контролю становила 0,24 і 0,27 т/га, або 12,6 і
14,1 %.
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ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН СОЇ
В статті наведено результати досліджень по використанню мікро-

добрив для обробки насіння і посівів сої, проведених в Кіровоградській об-
ласті. Встановлено, що використання мікродобрив реаком має позитив-
ний вплив на формування продуктивності рослин та збільшує урожай-
ність.

ВСТУП
Відомо, що мікроелементи впливають на ферментативні

процеси і входять до складу багатьох біологічно активних ре-
човин, поліпшують використання рослинами поживних речо-
вин і добрив, підвищують імунітет рослин, урожайність і якість
насіння. Тому використання мікродобрив є невід’ємною час-
тиною технології вирощування і увага до них в останні роки
зростає [1–3].

Поява мікродобрива реастим – гумус викликає інтерес,
так як воно, крім композиції хелатів містить гумінові речовини,
які позитивно впливають на геном клітини, посилюють проце-
си синтезу ДНК, РНК, білка, ферментів білкового та нуклеїно-
вого метаболізму, активізують клітинний поділ, ростові і мор-

фологічні процеси, регенерацію тканин, регулюють і полег-
шують надходження і пересування поживних речовин росли-
нами, при цьому підвищується засвоюваність добрив внесе-
них у ґрунт та мікроелементів, що потрапили на листкову по-
верхню [4–6].

МЕТА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
ДОСЛ ІДЖЕНЬ

Метою досліджень було виявлення впливу мікродобрив на
продуктивність рослин сої в зоні Північного Степу України.

Польові досліди проводилися упродовж 2006–2008 рр. у
сівозміні лабораторії селекції і технології вирощування сої Кі-
ровоградського інституту агропромислового виробництва.

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний середньо-
гумусний важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі
4,22%, легкогідролізованого азоту 11,6 мг, рухомого фосфору
та обмінного калію – 11,6 та 11,2 мг на 100 г ґрунту, рухомих
форм марганцю, цинку і бору відповідно 7,8, 0,27 і 1,5 мг на
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кілограм ґрунту. Реакція ґрунтового розчину слабокисла −
рНсол. = 5,5. Гідролітична кислотність – 2,44 мг-екв. на 100 г
абсолютно сухого грунту.

Агротехніка у досліді загальноприйнята для зони вирощу-
вання. Попередник – ярий ячмінь. Основний обробіток перед-
бачав лущення стерні та оранку на глибину 20-22см. Весною
проводили ранньовесняне боронування, внесення грунтових
гербіцидів харнес (1,5 л/га) та гезагард (2 л/га) під передпо-
сівну культивацію.

Сівбу проводили сівалкою СКС-6-10 в період, коли темпе-
ратура ґрунту на глибині 10 см досягне 10-12°С.

Сіяли середньостиглий сорт сої Ювілейна. Спосіб сівби зви-
чайний рядковий, норма висіву насіння 500 тис./га. Глибина за-
гортання насіння 5-6 см.

Повторність триразова, розміщення досліду систематич-
ним методом. Площа ділянок 36 м².

Насіння обробляли однією гектаропорцією ризобофіту
(200 г препарату на 100 кг насіння) та мікродобривами реаком
(3-4 л/т) згідно схеми досліду.

У фазі 3–4 листків проводили обприскування посівів сумі-
шшю гербіцидів базагран (2,5 л/га) і фюзілад форте (0,8 л/га),
що забезпечило надійний захист сої від бур’янів.

Обробку посівів мікродобривами (4-5 л/га) проводили згід-
но схеми досліду на початку бутонізації ручним обприскува-
чем з витратою робочої рідини 200 л/га, при температурі пові-
тря не вище 18 ° С та швидкості вітру 1,0-1,5 м/сек. вранці.

Збирання врожаю проводили у фазу повної стиглості при
вологості насіння 14 % прямим комбайнуванням (Сампо-130).
Урожайні дані в дослідах математично оброблялись методом
дисперсійного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛ ІДЖЕНЬ
Погодні умови у роки досліджень значно різнились між

собою. У 2006 р. за період вегетації випало 245 мм опадів, в
2007 р. − 183, 2008 р. − 211 мм. ГТК дорівнював відповідно
0,87, 0,65 та 0,89. Це свідчить про не досить сприятливі умо-
ви росту і розвитку рослин сої, що мало негативний вплив на
рівень врожайності.

Період вегетації сої залежав від погодних умов і тривав у
2006р. – 135 діб, у 2007р. – 115, а у 2008р. – 123 доби.

Дослідженнями встановлено, що мікродобрива реаком
мали значний вплив на елементи структури врожаю сої (табл.
1).
ТАБЛИЦЯ 1. - ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ НА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ
ВРОЖАЮ СОЇ (2006-2008 РР.)

Кількість,шт.
Варіант

Маса
рос-
лини,
г

Висо-
та ро-
слини,
см

ву-
злів бобів насі-

нин

Маса
насіння
з рос-
лини, г

Маса
1000 на-
сінин,
г

Маса
насіння,
г/м2

Густота
стояння
рослин,
шт./м2

1. Контроль
(без обробки). 16,6 80,5 10,8 22,8 44,2 5,73 145,1 230 40,1

2. Обробка на-
сіння ризобофі-
том (1 га-порц.). –
Фон (Ф.)

17,6 81,0 10,9 25,8 49,7 6,38 145,3 262 41,1

3. Ф + обробка
насіння реаком-
С-1.

19,4 83,3 11,8 28,3 54,9 6,97 146,4 262 37,6

4. Ф + обробка
насіння і посівів
реаком-С-1 + Р-1.

19,8 82,3 12,9 29,2 57,8 7,55 146,9 292 38,7

5. Ф + обробка
насіння
реаком-С-2.

19,0 84,3 12,0 27,4 54,2 7,24 148,4 287 39,7

6. Ф + обробка
насіння і посівів
реаком-С-2 + Р-2

17,8 81,7 11,7 27,4 54,4 7,08 147,4 312 44,0

7. Ф + обробка
насіння реастим-
гумус

18,7 82,5 11,7 26,8 54,0 6,77 146,2 302 44,6

8. Ф + обробка
насіння і посівів
реастим - гумус

17,9 82,4 12,3 27,5 54,0 7,21 148,0 315 43,7

Використання мікродобрив у комплексі з обробкою насіння
ризобофітом сприяло збільшенню маси однієї рослини відно-
сно контрольного варіанту на 1,2–3,2 г (7,2–19,3%), маси на-
сіння – на 1,0–1,8 г (18,2–31,8%), висоти рослин – на 1,2–3,8
см (1,5–4,7%), кількості вузлів – на 0,9–2,1 шт. (8,3–19,4%),
бобів – на 4,0–6,4 шт. (17,5–28,1%), насінин 9,8–13,6 шт.
(22,2–30,8 %).

Встановлено позитивний вплив мікродобрив на масу 1000
насінин. При їх використанні вона була більшою, ніж у конт-
ролі на 1,1–3,3 г (0,8–2,3%).

Маса насіння з 1 м2 була в межах від 230 до 315 г. Засто-
сування однієї гектаропорції ризобофіту для передпосівної
обробки насіння сприяло збільшенню маси насіння з одиниці
площі на 32 г, комплексне використання мікродобрив і ризо-
бофіту для обробки насіння – на 32–72 г, при додатковому
використанні мікродобрив – реаком на посівах сої маса насін-
ня зросла ще на 13–30 г.

Підвищення густоти стояння рослин відносно контрольно-
го варіанту на 3,6–4,5 шт./м2, або 9,0–11,2 % відмічено у 6, 7 і
8 варіантах, де використовували реаком С-2 + Р-2 та реастим
- гумус для обробки насіння і посівів.

Кореляційний аналіз виявив пряму залежність між уро-
жайністю і масою насіння з одиниці площі (0,92), масою на-
сіння з однієї рослини (0,87), кількістю насінин з рослини
(0,86), масою 1000 насінин (0,81), кількістю вузлів і бобів з ро-
слини (0,78).

Встановлено, що залежно від застосування мікродобрив
урожайність була в межах від 1,43 до 1,58 т/га, а прибавка до
контролю – від 0,02 до 0,15 т/га (табл. 2).

Найбільшою врожайність – 1,58 т/га та прибавку – 0,15
т/га (10,5 %) отримали при використанні обробки насіння реа-
ком С-2 та ризобофіту і посівів реаком Р-2.

При використанні мікродобрив для передпосівної обробки
насіння прибавка врожаю склала 0,08-0,11 т/га (5,6–7,7 %), а
від сумісного їх використання на насінні і в посівах – 0,12-0,15
т/га (8,4–10,5 %).

Недостатній рівень отриманої прибавки врожаю від засто-
сування мікродобрив пояснюється несприятливими погодни-
ми умовами, що склалися в роки досліджень. Відомо, що не-
стача вологи зменшує ефективність застосування будь-яких
добрив, у тому числі і мікродобрив.

У роки досліджень посіви сої були пригнічені відсутністю
опадів в окремі періоди росту і розвитку рослин. Особливо
часто це припадало на початкові фази розвитку і на період
утворення і наливу насіння. Тоді як під час достигання сої у
2006 і 2007 рр. кількість опадів навпаки, була надмірною, що
затримало дозрівання сої. Все це негативно вплинуло на
урожайність сої та ефективність використання мікродобрив.
ТАБЛИЦЯ 2 - УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ СОРТУ ЮВІЛЕЙНА ЗАЛЕЖНО
ВІД ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ (2006-2008 РР.)

± до контролю
Варіант

Урожай-
ність, т/га

(НІР05 = 0,06
т/га)

т/га %

1. Контроль (без обробки). 1,43 - -

2. Обробка насіння ризобофітом (одна гектаропорція). – Ф 1,45 +0,02 +1,4

3. Ф + обробка насіння реаком-С-1. 1,51 +0,08 +5,6

4. Ф + обробка насіння і посівів реаком-С-1 + Р-1. 1,55 +0,12 +8,4

5. Ф + обробка насіння реаком-С-2. 1,54 +0,11 +7,7

6. Ф + обробка насіння і посівів реаком-С-2 + Р-2. 1,58 +0,15 +10,5

7. Ф + обробка насіння реастим - гумус. 1,54 +0,11 +7,7

8. Ф + обробка насіння і посівів реастим - гумус. 1,55 +0,12 +8,4

ВИСНОВОК
Використання мікродобрив реаком сприяє збільшенню

маси рослин і насіння, підвищує кількість вузлів, бобів і насі-
нин. При комплексному використанні бактеріального препара-
ту ризобофіт і мікродобрив насіннєва продуктивність з одини-
ці площі збільшується на 14–37%.

Отриманню найбільшої врожайності – 1,58 т/га, та приба-
вки 0,15 т/га (10,5%) сприяє використання мікродобрив на на-
сінні і в посівах (реаком-С-2 + Р-2), на фоні застосування од-
нієї гектаропорції бактеріального препарату ризобофіт.
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ВПЛИВ CПОСОБІВ ТА СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ

Наведено результати досліджень по впливу способів та стро-
ків внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин та уро-
жайність сої. Встановлено, що внесення добрив розкидним спосо-
бом сприяє формуванню більшої маси рослин, кількості бульбочок
та врожайності сої.

Одним з найбільш ефективних заходів підвищення вро-
жайності сої є використання добрив. Ефективність застосу-
вання мінеральних добрив залежить від строків їх внесення,
типу й родючості ґрунту, умов вологозабезпеченості. В почат-
ковій фазі росту і розвитку соя потребує менше поживних ре-
човин, а, починаючи з фази цвітіння, і особливо в період фо-
рмування бобів і наливу насіння, потреба в елементах жив-
лення зростає. У зазначений період рослини сої споживають
максимальну кількість елементів живлення. Найбільше азоту
соя засвоює від фази бутонізації до цвітіння, коли інтенсивно
наростає вегетативна маса. У цей період фіксація атмосфер-
ного азоту максимальна. Значна частина азоту використову-
ється при наливі насіння. Під час наливу насіння азот також
поступає в зерно з інших органів рослини. Фосфор сприяє за-
кладанню більшої кількості генеративних органів та розвитку
бульбочок, внаслідок чого покращується забезпечення азо-
том. Найбільшу кількість калію рослини використовують у фа-
зі формування бобів і наливу насіння [1–6]. Отже, вивчення
впливу строків та способів внесення мінеральних добрив на
урожайність сої в умовах північного Степу України є важли-
вим і актуальним питанням.

МЕТОДИКА ДОСЛ ІДЖЕНЬ
Польові досліди проводились протягом 2008-2010 років у

сівозміні лабораторії селекції і технології вирощування сої Кі-
ровоградського інституту агропромислового виробництва.

При проведенні досліджень користувались польовим, ла-
бораторним і статистичним методами [7].

Мета досліджень – встановити вплив способів та строків
внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин та
урожайність сої.

Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний середньо-
гумусний важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі 4,22
%, легкогідролізованого азоту 11,6 мг, рухомого фосфору та
обмінного калію – 11,6 та 11,2 мг на 100 г ґрунту, рухомих
форм марганцю, цинку і бору відповідно 7,8, 0,27 і 1,5 мг на
кілограм ґрунту. Реакція ґрунтового розчину слабокисла −
рНсол. = 5,5.

Агротехніка у досліді загальноприйнята для зони вирощу-
вання. Сіяли ранньостиглий сорт сої Медея в оптимальні
строки. Спосіб сівби широкорядний з міжряддями 45 см, нор-
ма висіву насіння 700 тис./га. Дослід закладено систематич-
ним методом у триразовій повторності. Площа ділянок 36 м2.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛ ІДЖЕНЬ
У роки досліджень погодні умови були не досить сприят-

ливі, у окремі періоди вегетації сої відмічались значні коли-
вання температури повітря та відсутність опадів, що мало не-
гативний вплив на продуктивність рослин. За період вегетації
сої 2008 р. випало 199 мм опадів, у 2009 р. – 121, у 2010 р. –
179 мм. ГТК вегетаційного періоду склав відповідно 0,81, 0,54
і 0,75.
1. ВПЛИВ СПОСОБІВ ТА СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДО-
БРИВ НА ГУСТОТУ, МАСУ РОСЛИН ТА КІЛЬКІСТЬ БУЛЬБОЧОК,
2008-2010 РР.

Густота стояння рослин,шт./м2
Варіанти

після сходів перед збиранням

Маса
рос-
лин, г

Кількість
бульбочок,
шт./росл.

1. N20Р20К20 розкидним способом
рано навесні 68,8 59,2 29,0 38,6

2. N20Р20К20 локально рано навесні 64,7 55,2 23,1 32,5
3. N20Р20К20 при сівбі 54,0 44,4 21,7 24,8
4. N20Р20К20 підживлення при пер-
шому міжрядному обробітку 65,0 56,6 27,0 33,8

5. N20Р20К20 підживлення перед
змиканням міжрядь 64,0 56,2 28,3 35,8

Дослідженнями встановлено, що строки і способи внесен-
ня мінеральних добрив в значній мірі впливали на умови рос-
ту і розвитку рослин. Так, густота рослин після сходів була в
межах 54,0-68,8 шт./м2 (табл. 1). При внесенні добрив розкид-
ним способом густота рослин була вищою і становила 68,8

шт./м2, внесення N20Р20К20 при сівбі мало негативний вплив і
обумовило зниження густоти рослин до 54,0 шт./м2. За відсу-
тності добрив (4, 5 варіанти) густота рослин становила 64-
65шт. при локальному внесенні – 64,7 шт.

Перед збиранням врожаю збереглась подібна тенденція,
при розкидному внесенні добрив густота рослин була біль-
шою – 59,2 шт./м2, а найменшою у варіанті припосівного вне-
сення добрив – 44,4 шт./м2.

Визначення маси рослин під час наливу насіння показало,
що при внесенні добрив розкидним способом вона була ви-
щою – 29,0 г, при підживленні – 27,0-28,3 г, тоді як внесення
добрив локально і особливо при сівбі обумовило зменшення
маси рослин до 23,1 і 21,7 г відповідно.

Кількість бульбочок з однієї рослини також в значній мірі
залежала від способів внесення добрив і була в межах 24,8-
38,6 шт. Найбільше їх нараховувалось у варіанті де добрива
вносили розкидним способом – 38,6 шт. Припосівне внесення
нітроамофоски мало негативний вплив на формування буль-
бочок та обумовило зменшення їх кількості до 24,8 шт., або
на 35,8%. При підживленнях сої кількість бульбочок станови-
ла 33,8 і 35,8 шт., за локального внесення добрив – 32,5 шт.

Визначення елементів структури врожаю показало, що
при внесенні добрив розкидним способом та підживленні по-
сівів сої формувалась більша кількість бобів і насінин – 23,1-
23,7 і 39,7-41,8 шт. відповідно, за локального способу внесен-
ня їх нараховувалось – 20,4 та 34,5 шт., тоді як внесення
N20Р20К20 при сівбі обумовило зниження їх кількості до 18,8 та
28,9 шт. (табл. 2).
2. ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСО-
БІВ І СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ, 2008-2009 РР.

Кількість,шт.Варіанти
бобів насінин

Маса на-
сіння, г

1. N20Р20К20 розкидним способом рано навесні 23,7 41,8 6,09
2. N20Р20К20 локально рано навесні 20,4 34,5 5,48
3. N20Р20К20 при сівбі 18,8 28,9 4,66
4. N20Р20К20 підживлення при першому міжрядному
обробітку 23,1 39,7 5,82

5. N20Р20К20 підживлення перед змиканням міжрядь 23,4 40,7 5,71

Маса насіння з рослини була більшою при розкидному
внесенні добрив і становила 6,09 г, при підживленні вона
склала 5,71-5,82 г, за локального внесення добрив – 5,48 г, за
припосівного – 4,66 г. Вищу врожайність забезпечує внесення
добрив розкидним способом – 1,92 т/га. За локального і при-
посівного способу внесення добрив урожайність істотно зме-
ншувалась на 0,29 і 0,40 т/га (табл. 2).
2. УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ТА СТРОКІВ
ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ, 2008-2010 РР.

Варіанти Урожайність, т/га
1. N20Р20К20 розкидним способом рано навесні 1,92
2. N20Р20К20 локально рано навесні 1,63
3. N20Р20К20 при сівбі 1,52
4. N20Р20К20 підживлення при першому міжрядному обробітку 1,86
5. N20Р20К20 підживлення перед змиканням міжрядь 1,89
НІР05 0,26

ВИСНОВКИ
Внесення добрив розкидним способом сприяло форму-

ванню більшої густоти стояння, маси рослин та кількості бу-
льбочок. Вища врожайність формувалась при внесенні
N20Р20К20 розкидним способом – 1,92 т/га. Локальний і припо-
сівний спосіб внесення обумовили суттєве зниження врожай-
ності на 0,29 і 0,40 т/га, що склало 15 і 21 %.
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РОЗДІЛ 7. ЗАХИСТ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ,
ШКІДНИКІВ І БУР’ЯНІВ

В.Є.Симонов, начальник Державної служби з карантину рослин України

ДЕРЖАВНІ КАРАНТИННІ ЗАХОДИ 2010
Протягом 2010 року спеціалістами Державної служби з ка-

рантину рослин України виконано значний об’єм державних
карантинних заходів, спрямованих на попередження проник-
нення та розповсюдження карантинних шкідників, хвороб ро-
слин та бур’янів на територію України, своєчасне, виявлення,
локалізацію та ліквідацію карантинних організмів обмежено
поширених на території України.

Протягом 2010 року фітосанітарному контролю підлягали
усі об’єкти регулювання, у тому числі ті, що переміщувалися
через державний кордон України та карантинні зони.

На прикордонних пунктах при імпорті доглянуто 1,8 млн.
тонн об’єктів регулювання, 35,4 тис. м3 деревини, 101,2 млн.
одиниць садивного матеріалу, 115,8 млн. штук зрізів квітів та
2,8 млн. штук дерев’яного пакувального матеріалу, при цьому
виявлено 8 видів карантинних організмів у 209 випадках, в
тому числі 4 види карантинних організмів, відсутніх на тери-
торії України, та 4 види карантинних організмів обмежено по-
ширених на території України.

Оформлено та видано 13,2 тис. карантинних дозволів на
імпорт та транзит об’єктів регулювання.

При експорті було оглянуто 17,9 млн. тонн об’єктів регу-
лювання, в тому числі 15,4 млн. тонн зернових та олійних
культур, 4,5 млн. м3 деревини, 1,4 млн. одиниць садивного
матеріалу, 68,5 тис. штук зрізів квітів, 3,1 млн. штук де-
рев’яного пакувального матеріалу.

При огляді експортних об’єктів регулювання було виявле-
но 3 види карантинних організмів обмежено поширених на
території України в 425 випадках. Загальний об’єм зараженої
продукції зернових культур склав 3,03 млн. тонн, в тому числі
амброзією полинолистою 2,19 млн. тонн, гірчаком повзучим
832 тис. тонн та 3,5 тис. тонн повитицею польовою. Дані ван-
тажі відправлені на експорт відповідно до фітосанітарних ви-
мог країн-імпортерів.

У 2010 році державними інспекторами з карантину рослин
перевірено 435 тис. організацій, установ, підприємств тощо.
При цьому виявлено 4,4 тис. порушень законодавства з кара-
нтину рослин. До адміністративної відповідальності притягну-
то 4115 порушників.

Також у 2010 році проводилось обстеження складських
приміщень та елеваторів з метою своєчасного виявлення ка-
рантинних видів шкідників. На підприємствах були проведені
обстеження харчовими принадами та феромонними пастка-
ми, а також візуальним методом.

Протягом 2010 року для встановлення фітосанітарного
стану території країни державними інспекторами з карантину
рослин обстежено 6,6 млн. га сільськогосподарських угідь на
виявлення карантинних шкідливих організмів. Під час обсте-
ження виявлено нові вогнища карантинних організмів на за-
гальній площі – 45,5 тис. га, а саме, американського білого
метелика, картопляної молі, золотистої картопляної немато-
ди, західного кукурудзяного жука, шарки слив, раку картоплі,
бактеріального опіку плодових, пасма льону, західного квітко-
вого трипсу, амброзії полинолистої, гірчаку повзучого, пови-
тиць, ценхрусу малоквіткового.

На сьогодні в Україні працює 36 карантинних лабораторій
(ЦНДКЛ, 6 зональних, 19 обласних, 10 міських). Українським
державним центром стандартизації та сертифікації  „Украгро-
стандартсертифікація” всі карантині лабораторії атестовані на
проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин,
продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулю-
вання в сфері карантину рослин.

Карантинними лабораторіями України у 2010 році прове-
дено 261,7 тис експертиз, при цьому проаналізовано 1039,8
тис. зразків та виконано понад 2535 тис. аналізів. В результаті
фітосанітарної експертизи виявлено 13 видів відсутніх на те-
риторії України карантинних організмів у 140 випадках, 20 ви-
дів обмежено-поширених на території України карантинних
організмів у 70,2 тис випадках, 8 видів регульованих некаран-

тинних шкідливих організмів у 289 випадках та 523 види інших
шкідливих організмів у 2198,4 тис випадках.

Від імпортних об’єктів регулювання проаналізовано 130,7
тис зразків та виконано 317,9 тис аналізів. Результатом про-
веденої роботи стало виявлення 11 видів відсутніх на терито-
рії України карантинних організмів у 107 випадках, 11 видів
обмежено-поширених на території України карантинних орга-
нізмів у 471 випадку, 2 види регульованих некарантинних шкі-
дливих організмів у 4 випадках і 354 види інших шкідливих ор-
ганізмів у 65,9 тис випадках. Найбільше було виявлено таких
карантинних організмів: картопляна міль – Phthorimea
oppercullela Zell. – 244 випадків, амброзія полинолиста –
Ambrosia artemisiifolia L. – 103 випадки, сорго алепське –
Sorghum halepense (L.) Pers – 58 випадків, середземномор-
ська плодова муха – Ceratitis capitata Wied. – 37 випадків, чо-
тирьохплямистий зерноїд – Callosobruchus maculatus Fabr. –
26 випадків.

У фітосанітарному відношенні найбільший ризик предста-
вляла продукція з таких країн як: Туреччина, Сирія, Узбекис-
тан, США, Російська Федерація, Нідерланди, Польща, Греція,
Казахстан, Єгипет, Молдова, Угорщина так як в продукції, яка
надходила з цих країн фіксувалось найбільше виявлень регу-
льованих шкідливих організмів.

У 2010 році спеціалістами карантинних лабораторій про-
аналізовано 909 тис зразків від вітчизняних об’єктів регулю-
вання, виконано 2217,4 тис аналізів. При цьому було виявле-
но 5 відсутніх на території України карантинний організмів у
33 випадках, 18 обмежено-поширених на території України
карантинних організмів у 69,7 тис випадках, 8 видів регульо-
ваних некарантинних шкідливих організмів у 285 випадках та
398 видів інших шкідливих організмів у 2132,5 тис випадках.
Щодо кількості випадків виявлення карантинних організмів на
території України, можна виділити такі види: амброзія поли-
нолиста – Ambrosia artemisiifolia L. – 62570 випадків виявлен-
ня, золотиста картопляна нематода – Globodera
rostochinensis Behrens – 2237 випадків, рак картоплі –
Synchytrium endobioticum Percival – 2091 випадків, гірчак ро-
жевий – Acroptilon repens L. – 1956 випадків, західний кукуру-
дзяний жук – Diabrotica virgifera virgifera Le Conte – 512 випад-
ків виявлення.

Ці, а також інші 13 видів, які є обмежено поширені в країні,
у більшості випадків, виявлялись в зразках, які надходили на
фітосанітарну експертизу при проведенні обстежень сільгосп-
угідь та лісових насаджень.

Кількість проаналізованих зразків у поточному році, в по-
рівнянні з минулим роком, зменшилася на 16,9%, при цьому
кількість проаналізованих зразків від імпортних об’єктів регу-
лювання збільшилася на 4%, а від вітчизняних об’єктів регу-
лювання зменшилась на 19,3%.

Виконання поставлених перед Державною службою з ка-
рантину рослин України завдань неможливе без тісних між-
народних зв’язків та співробітництва з міжнародними органі-
заціями.

Як і минулі роки, 2010 рік відзначився активізацією роботи
з підготовки та опрацювання проектів двосторонніх міжурядо-
вих та міжвідомчих угод про співробітництво в галузі каранти-
ну рослин з зарубіжними країнами. Це такі країни: Російська
Федерація, Республіка Македонія, Чорногорія, Республіка
Сербія, Республіка Словенія, Королівство Саудівська Аравія,
Об’єднані Арабські Емірати, Арабська Республіка Єгипет, Бо-
снія і Герцеговина, Хашимітське Королівство Йорданія, Коро-
лівство Марокко, Республіка Вірменія, Аргентинська Респуб-
ліка, Федеративна Республіка Бразилія, Держава Кувейт та ін.

Зокрема, в ході офіційного візиту Президента України В.Ф.
Януковича до Китайської Народної Республіки 02.09.2010 р.
підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі
захисту та карантину рослин. Вищезазначена Угода затвер-
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джена постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2010
№1104.

Крім того, в ході офіційного візиту Президента Сирійської
Арабської Республіки Башара Аль-Асада в Україну 3 грудня
2010 року було підписано Угоду між Міністерством аграрної
політики України та Міністерством сільського господарства та
аграрної реформи Сирійської Республіки про співробітництво
в галузі карантину та захисту рослин.

Підписання зазначених Угод має сприяти розширенню то-
рговельних відносин між державами, взаємодії під час коор-
динування державних заходів з карантину рослин у разі між-
народних перевезень об’єктів регулювання, зменшенню ризи-
ку взаємного завезення шкідливих для рослин та рослинної
продукції організмів.

Не менш важливим результатом міжнародної діяльності
Державної служби з карантину рослин України є робота, яка
пов’язана з обробкою та підготовкою нотифікаційних повідом-
лень, якими обмінюються країни в разі виявлення серйозних
випадків невідповідності імпортованого вантажу встановле-
ним фітосанітарним вимогам, включаючи виявлення визначе-
них регульованих шкідливих організмів. За звітний період
українськими спеціалістами виявлено випадки невідповідності
фітосанітарним вимогам України та підготовлені нотифікації
для відповідного реагування 27 країнам. Загальна кількість
нотифікацій, які були направлені до Національних організацій
з карантину та захисту рослин у 2010 році, складає – 1327 шт.

У відповідності з Планом-графіком підвищення кваліфіка-
ції спеціалістів з карантину рослин на 2010 рік при Навчально-
науковому інституті післядипломної освіти НУБіПУ, м. Київ,
Інституті післядипломної освіти Дніпропетровського ДАУ та
Інституті післядипломного навчання Львівського НАУ були
проведенні курси підвищення кваліфікації фахівців Державної
служби карантину рослин України. Всього підвищення квалі-
фікації пройшло 288 осіб:
 при Навчально-науковому інституті післядипломної освіти

НУБіПУ м. Київ – 184 особи;
 при Інституті післядипломної освіти Дніпропетровського ДАУ -

76 осіб;
 при Інституті післядипломної освіти Львівського НАУ - 28 осіб.
Не менш важливим аспектом в роботі Державної служби з

карантину рослин України була і залишається пропаганда
знань з карантину рослин. У 2010 році Головною державною
інспекцією з карантину рослин України, державними інспекці-
ями з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та
Севастополя підготовлено і видано: огляд та карту поширен-
ня регульованих шкідливих організмів на території України на
1 січня 2010 року (2000 шт.); 22544 шт. буклетів (брошур);
68454 шт. плакатів та 587388 шт. листівок по карантинних ор-
ганізмах. Підготовлено та проведено 36426 лекцій та бесід,
написано 1076 статей фітосанітарної тематики, підготовлено
533 передачі карантинної тематики для радіо і телебачення, а
також 181 кіносеанс.
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УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ РОСЛИН НААНУ

АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ З УПЕРЕДЖЕННЯ
РИЗОМАНІЇ БУРЯКІВ

На підставі фітопатологічних досліджень бурякових агроцено-
зів і ґрунтів, з’ясування ефективності агротехнічних заходів вста-
новлено, що з року в рік відбувається накопичення вірусу некроти-
чного пожовтіння жилок буряків (ВНПЖБ) – збудника ризоманії — у
Західному регіоні України, що не виключає можливу появу епіфіто-
тій хвороби. Застосування інтенсивного міжрядного обробітку
ґрунту, азотних та натрієвих солей і стимулятора росту (янтар-
ної кислоти) дозволяє зменшити інтенсивність розвитку перенос-
ника інфекції – гриба Polymyxa betae K. в 1,3-1,7 рази та підвищити
врожай коренеплодів і їх цукристість.

ВСТУП
Цукрові, кормові та столові буряки уражаються більш як

60-ма захворюваннями, серед яких найнебезпечнішою є вірус-
на інфекція, що спричиняє карантинну хворобу — ризоманію.
Вона вперше була виявлена на початку 50-х років минулого
століття в Італії [ 1], нині поширена майже в усіх країнах Захід-
ної Європи, у США, Японії, Китаї, в багатьох областях України
та в АР Крим [ 2]. Вірусне походження хвороби було описано в
Японії, де виявлено збудник — вірус некротичного пожовтіння
жилок буряків (ВНПЖБ) і вивчено його переносник – гриб
Polymyxa betae [3].

ВНПЖБ – Beet nekrotic yellow vein virus – блокує синтез біл-
кових речовин, внаслідок чого сповільнюється інтенсивність
наростання надземної і кореневої біомаси рослин, уповільню-
ються темпи цукронакопичення та відплив цукрози в корене-
плоди. В останніх підвищується вміст натрію, калію і кальцію,
підвищується також коефіцієнт
лужності та погіршуються інші
технологічні якості цукросирови-
ни. Знижуються смакові та фу-
ражні якості коренеплодів сто-
лових і кормових буряків [4].

Шкідливість ризоманії дуже
велика. Залежить вона від пері-
оду та ступеня інфікування рос-
лин. За раннього зараження ро-
слин спостерігається значний
випад їх протягом вегетації
(рис.1), а при інфікуванні в сере-
дині вегетації коренеплоди ви-
ростають невеликих розмірів,
здерев’янілі, з великою кількістю
бічних корінців, що нагадують
мочку або так звану «бороду»
(рис.2). Як наслідок, врожай ко-

ренеплодів зменшується із 800 - 1000 до 200 – 300 ц/га. Істот-
но знижується (на 5 -10%) цукристість коренеплодів [5].

Складність боротьби з ризоманією полягає в тому, що в
цистосорусах гриба-переносника Polymyxa betae вірус не
втрачає вірулентності 15 років і більше [6]. Грунтовий плазмо-
діофоровий гриб Polymyxa betae є облігатним паразитом ви-
щих рослин і єдиним переносником вірусу некротичного пожо-
втіння жилок буряків (BNYVV). Він виявлений в усіх зонах, де
вирощуються цукрові, кормові та столові буряки.

Коло живителів Polymyxa betae обмежується, головним чи-
ном, родиною Chenopodiaceae (лободові), а також окремими
видами родин Portulacaceae і Amaranhaceae [7]. З метою діаг-
ностики ВНПЖБ краще застосовувати найбільш чутливі росли-
ни-індикатори: Chenopodium guinoa, Ch. amaranticolor, Ch.
murale, Tetragonia expansa.

Головним джерелом поширення інфекції є рослинні рештки
у вигляді залишків кореневої системи буряків, а також бур’яни
з родини лободових та насіння , особливо кормових і столових
буряків, яке може бути заражене цистосорусами Polymyxa
betae.

Вірофорні (інфіковані) цистосоруси переносника ВНПЖБ
потрапляють на нові території з інфікованих ділянок шляхом
механічного переносу за допомогою сільськогосподарських
машин, садивного матеріалу (саджанці, розсада, живці, коре-

невища, коренеплоди, цибулини,
щепи, чубуки, рослини та їхні части-
ни тощо), птахів, тварин, людей, во-
дою [8].
МЕТА, МЕТОДИКА ТА УМО -
ВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛ І-

ДЖЕНЬ
Враховуючи те, що сприятливі

умови для розвитку рослин буряків і
Polymyxa betae співпадають (рН 7-8,
температура ґрунту 20-28ºС, висока
вологість), а також можливу появу
епіфітотій ризоманії в найближчі ро-
ки проводили дослідження буряко-
вих агроценозів і ґрунтів з метою
виявлення ризоманії, а також мож-
ливості контролю гриба Polymyxa
betae за допомогою агротехнічних та
біологічних чинників.Рис. 1.
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Окремі дослідники вважають, що єдиним методом боро-
тьби з ризоманією є селекційно-генетичний, тобто створення
стійких до хвороби гібридів [1]. Разом з тим, зарубіжні вчені
доводять, що резистентні гібриди доцільно висівати лише на
сильно інфікованих ВНПЖБ полях. На ділянках із слабким на-
вантаженням ґрунту вірусом висівати такі гібриди вважають
економічно недоцільним [11, 12]. До того ж, у нашій країні по-
вільно ведуться роботи зі створення стійких до ризоманії гіб-
ридів, а насінництво вже створених разом з німецькою фір-
мою КВС гібридів ( КВ-Дніпро, КВ-Десна, Різольт) не забезпе-
чує попит товаровиробників.

Ми не поділяємо точку зору окремих дослідників щодо не-
ефективності агротехнічних способів контролю гриба-
переносника ризоманії. Ці ж самі дослідники [1] не відкидають
того, що створення сприятливих умов для росту і розвитку
рослин підвищує стійкість їх до проникнення в кореневу сис-
тему вірусів, грибів, бактерій, актиноміцетів – патогенів бага-
тьох хвороб коренеплодів.

Тому для з’ясування епіфітотійної ситуації в Західному ре-
гіоні України проводили маршрутно-вибіркові дослідження
бурякових агроценозів і вантажів у найбільших за площею по-
сіву господарствах. Облік уражених ризоманією рослин ви-
значали за методикою УкрНДСКР [9]. Одночасно з ризосфери
кореневої системи буряків відбирали зразки
ґрунту для визначення інтенсивності наванта-
ження його Polymyxa betae K. Грунт із дрібними
корінцями відокремлювали від кожного корене-
плоду, ретельно перемішували і відбирали се-
редню пробу масою 1 – 1,5 кг. Для визначення
інтенсивності навантаження грунту грибом
Polymyxa betae застосовували метод «рослин -
принад» [10].

Вплив окремих агротехнічних прийомів на
розвиток гриба Polymyxa betae вивчали в Украї-
нській науково-дослідній станції карантину рос-
лин (УкрНДСКР) та в СВК «Агрофірма «Оршів-
ська» Кіцманського і ТОВ «Хрещатик –Агро» За-
ставнівського районів Чернівецької області.

Грунт на станції – сірий лісовий важкого ме-
ханічного складу з вмістом в 0-30-
сантиметровому шарі 1,8-2,5% гумусу (за Тюрі-
ним), 5,0-8,3 і 5,3-9,0 мг/100 г ґрунту рухомого
фосфору і обмінного калію – відповідно. В СВК
«Агрофірма «Оршівська» вміст гумусу в темно-
сірому опідзоленому ґрунті становив 2,5-3,9%,
рухомого фосфору – 9,8-15,5 і обмінного калію –
5,8- 11,3 мг / 100 г ґрунту, а в ТОВ «Хрещатик-
Агро» — відповідно 2,3-3,5% і 11,2-14,8 та 12,8-
17,8 мг / 100 ґрунту. Ґрунти відзначаються сла-
бокислою реакцією та високою рівновісною
щільністю – 1,46-1,50 г/см³.

Попередник – озима пшениця на зерно. Площа облікових
ділянок 25 – 50 м², повторність – чотириразова. Фон – N50-
150 P110 К180. Агротехніка — загальноприйнята для даної
зони.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛ ІДЖЕНЬ
Дослідження бурякових агроценозів і вантажів свідчить

про поступове наростання інфекції в ґрунті та рослинах
(табл.1.)
ТАБЛИЦЯ 1. ДАНІ ФІТОПАТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БУРЯКОВИХ
АГРОЦЕНОЗІВ НА ВИЯВЛЕННЯ РИЗОМАНІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Рослини із симптомами
ризоманіїРік Кількість госпо-

дарств
Обстежена пло-

ща, га
Обстежено рос-

лин,шт.
штук %

2002 27 2560 16082 42 0,26
2003 20 1570 11150 23 0,21
2004 13 830 5500 3 0,06
2005 14 1490 5000 24 0,48
2006 7 1250 7545 48 0,64
2007 2 350 2000 52 2,60
2008 3 1850 4000 94 2,35
2009 2 540 600 7 1,17
2010 2 600 1700 67 3,94
Всього 90 10980 53577 360 0,67

При цьому відмічено велику строкатість показника зара-
женості рослин буряків у роки досліджень. Зокрема, за остан-
ні 4 роки, порівняно з попередніми, кількість уражених ризо-
манією рослин збільшилась у 6,6 рази. Особливо помітно зро-
стає ураженість коренеплодів у дощові роки, що узгоджується

з умовами патогенезу ВНПЖБ. За ці ж роки навантаження
ґрунту вірусом збільшувалось у 12 разів.

Застосування агротехнічних прийомів дозволяє частково
зменшити шкідливість ризоманії. Наприклад, проведення ін-
тенсивного міжрядного обробітку суттєво впливає на воло-
гість орного шару ґрунту та його повітроємність, підвищує
конвекційно-дифузійні процеси і, як наслідок, певною мірою
сповільнює розвиток гриба Polymyxa betae ( табл. 2 ). 
ТАБЛИЦЯ 2. УРАЖЕННЯ РОСЛИН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ РИЗОМАНІЄЮ
ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ МІЖРЯДНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ (
СЕРЕДНЄ ЗА 3 РОКИ)

Середина вегетації буряків Перед збиранням урожаю
Варіант кількість цис-

тосорусів,шт.
уражено ро-
слин,%

кількість цисто-
сорусів, шт.

уражено ро-
слин,%

1.Контроль ( без розпу-
шування ґрунту в міжряд-
дях )

19,6 0,48 18,0 1,15

2.Розпушування ґрунту на
4 - 6 і 8 - 10 см 14,9 0,25 13,9 0,96

3.Розпушування ґрунту на
4 – 6, 8 – 10 і 12 – 14 см 14,0 0,15 13,0 0,85

Примітка. Розпушування ґрунту проводити з інтервалом 10-12 днів.
В середньому за три роки кількість уражених ризоманією

рослин на ділянках з трьома розпушуваннями ( на 4–6, 8–10 і
12 –14 см ) порівняно до контролю зменшилась в 1,35 раза. У
вологі роки ефект від розпушувань ґрунту був значно вищий.

Крім того, розпушування ґрунту в міжряддях
виявилися ефективними в боротьбі з бур’янами
та гнилями коренеплодів під час вегетації. На
ділянках без міжрядних обробітків кількість
бур’янів порівняно з ділянками, де проводили
три розпушення міжрядь збільшувалась на 40–
50%. При цьому на темно-сірому опідзоленому
важкосуглинковому ґрунті кількість коренепло-
дів, уражених паршею і кореневими гнилями на
ділянках без розпушення ґрунту становила в
середньому за 2 роки 7,4 і 6,0%, а при застосу-
ванні трьох розпушень — 2,5 і 1,5% відповідно.

Інтенсивний обробіток ґрунту сприяв по-
кращенню його фізичного стану, що поряд із
меншою засміченістю, позитивно впливало на
продуктивність цукрових буряків. В середньому
на 3 роки врожай коренеплодів на ділянках без
розпушування ґрунту становив 408 ц/га, а на
ділянках з трьома розпушуваннями міжрядь –
465 ц/га, або на 14,0% більше. У посушливі ро-
ки приріст врожаю складав 20,0-24,8%.

Вивчення ефективності азотних і натрієвих
солей показало, що вони впливають як на про-
дуктивність цукрових буряків, так і на розвиток
гриба Polymyxa betae. У роки з достатнім воло-
гозабезпеченням ґрунту на початку вегетації

внесення азоту у формі аміачної селітри в фазі 2-3-х пар лис-
точків у буряків сприяло більш інтенсивному росту рослин та
підвищувало стійкість їхньої кореневої системи до проникнен-
ня гриба Polymyxa betae. Зокрема, станом на 11 липня у варі-
анті з внесенням N 35 кількість цистосорусів у полі зору мік-
роскопу становила 4,8 шт., при внесенні N70 —1,8 і при вне-
сенні N105 – 4,3 шт. У контролі цей показник становив 10,5 шт.
В усі роки досліджень найбільш стійкими до Polymyxa betae
виявилися рослини на ділянках з помірною дозою азоту – N70.
За більших і менших доз азоту стійкість рослин буряків до пе-
реносника ВНПЖБ дещо знижувалась.

Разом з тим внесення підвищених доз азоту в усі роки до-
сліджень забезпечувало вищу продуктивність цукрових буря-
ків ( табл. 3).
ТАБЛИЦЯ 3. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ВНЕСЕННЯ АЗОТНИХ ДОБ-
РИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ.

Урожай коренеплодів, ц/га Цукристість,% Збір цукру, ц/гаДоза
азоту,
кг/га

2005
р.

2006
р.

2007
р.

сере-
днє

2005
р.

2006
р.

2007
р.

сере-
днє

2005
р.

2006
р.

2007
р.

сере-
днє

0 472 449 425 449 15,8 17,2 12,1 15,0 74,6 77,2 51,4 64,4
35 504 471 453 476 16,0 17,7 13,5 15,7 80,6 83,4 61,2 74,4
70 519 496 480 498 16,5 17,7 13,1 15,7 85,5 87,8 62.9 78,7
105 538 575 554 539 17,2 17,9 14,8 16,6 92,5 94,0 72,0 89,5
НІР
05 25 25 29 0,6 0,4 1,1

Роль натрію у живленні рослин буряків надзвичайно вели-
ка. Вважається, що натрій є регулятором осмотичного тиску,
впливає на фізіологічні властивості плазми, сприяє підвищен-

Рис.2.
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ню посухостійкості рослин буряків. Він являється в поєднанні
з хлором й дезінфікуючим засобом.

Обробка рослин буряків у фазі 5-ти пар листочків хлорис-
тим натрієм (Na Cl) з витратою 200 л/га робочого розчину по-
зитивно впливала на інтенсивність росту рослин, накопичення
сирої і сухої біомаси та дещо знижувала темпи проникнення
гриба Polymyxa betae у кореневу систему буряків (табл. 4).
ТАБЛИЦЯ 4. ДИНАМІКА ПРОНИКНЕННЯ ГРИБА POLYMYXA BETAE В
КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРИ-
СТОГО НАТРІЮ ( 2007 - 2009 РР.)

Кількість цистосорусів у полі зору мікроскопу, шт.Концентрація роз-
чинуNaCl,% 07 -11.06 22 – 25.06 24 – 27.07 28 - 25.08 24 -26.09 середнє

0,0 5,6 8,8 10,0 10,2 6,4 8,2
3,0 5,0 8,2 10,5 9,8 6,0 8,1
5,0 4,8 7,5 8,7 9,4 5,8 7,2
7,0 4,9 7,3 9,4 9,2 5,5 7,2
9,0 5,0 6,8 8,5 9,0 6.2 7,1

Найбільш відчутно знижувалось проникнення зооспор
гриба у корінці в середині вегетації буряків. В інші періоди
спостерігалась лише слабка тенденція до сповільнення роз-
витку Polymyxa betae. Пояснюється це, очевидно, тим, що на-
трій акумулювався переважно надземною частиною рослин і
в кореневу систему не надходив. Однак він сприяв підвищен-
ню цукристості коренеплодів, особливо в посушливі роки.
Якщо у вологі роки цукристість коренеплодів підвищувалась
на 0,3-0,5%, та в посушливі — на 1,0-1,1%.

У виробничих умовах обприскування буряків 7%-ним роз-
чином NaCl підвищувало врожай коренеплодів на 17 ц/га і їх
цукристість — на 0,8%.

Важливе значення в рослинництві мають стимулятори ро-
сту, найперше ті, що не завдають шкоди людині та довкіллю.
До таких речовин відноситься янтарна (бурштинова) кислота
– етан-1,2 дикарбонова кислота [HOOC (CH2)2СООН], що яв-
ляє собою безбарвний кристалічний порошок з вмістом осно-
вної речовини 99,72%. Обприскували рослини цукрових буря-
ків гібриду Шевченківський у фазі змикання листків буряків у
рядках з нормою 300 л/га робочого розчину. Препарат вноси-
ли з розрахунку 100, 200, 300 і 400 г на 1 га. Починаючи з 1
липня, на варіантах із внесенням кислоти спостерігався більш
інтенсивний ріст рослин, формувалася потужніша асиміляцій-
на поверхня, зростала чиста продуктивність фотосинтезу. Ко-
ренева система буряків мала підвищену стійкість до перенос-
ника вірусу – гриба Polymyxa betae ( табл.5).

При цьому підвищувався врожай коренеплодів. Якщо в
контролі врожай становив 378 ц/га, то на ділянках із внесення

300 г/га кислоти – 442 ц/га, або на 16,9% більше. Інші дози
препарату виявились менш ефективними, хоча приріст вро-
жаю був достовірний
ТАБЛИЦЯ 5. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРИБА POLYMYXA BETAE ЗАЛЕЖ-
НО ВІД ДОЗИ ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ, 2010 Р.

Кількість цистосорусів , шт. наДоза пре-
парату г/га 04.06 15.06 13.07 03.09 28.09 середнє
Контроль 7,8 10,2 13,8 8,4 7,4 9,1

100 8,4 10,8 12,0 8,0 5,8 9,0
200 7,0 8,3 11,6 5,8 5,4 7,7
300 8,3 7,4 9,8 5,8 4,6 7,2
400 7,1 5,6 5,6 4,8 4,6 5,4

В И С Н О В К И
Проведені фітопатологічні дослідження бурякових агроце-

нозів і вантажів свідчать про значне накопичення вірусу нек-
ротичного пожовтіння жилок буряків в ґрунті і можливу появу
епіфітотій хвороби у Західному регіоні в найближчі роки. За-
стосування агротехнічних заходів дозволяє знизити розвиток
гриба-переносника ризоманії в 1,3-1,7 раза і може застосову-
ватись на полях з низьким ( до 10 цистосорусів ) і середнім
(10-15 цистосорусів ) рівнем зараження ВНПЖБ.

Застосування янтарної кислоти істотно підвищує продук-
тивність буряків та стійкість кореневої системи рослин до гри-
ба Polymyxa betae.
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УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ РОСЛИН НААНУ

СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ДО ХВОРОБ
КОРЕНЕПЛОДІВ

Виявлено різну стійкість гібридів цукрових буряків вітчизняної
та зарубіжної селекції до найнебезпечніших хвороб коренеплодів.
Встановлено, що гібриди зарубіжної селекції менш адаптовані до
умов України, а також значно більше уражаються паршею і гнилями
коренеплодів під час вегетації.

ВСТУП
На сьогодні значна кількість насіння цукрових буряків

надходить в Україну із –за кордону. Найбільшим його експор-
тером є Німеччина, Більгія, Данія і Швеція (1). Це було перед-
умовою поширення такої небезпечної вірусної інфекції, як ри-
зоманія. Крім того, глобальні зміни клімату, поява нових пато-
генних видів, рас і штамів патогенів, порушення агротехніки
вирощування буряків вимагають створення більш стійких до
хвороб коренеплодів гибридів вітчизняної селекції (2,3).
МЕТА, МЕТОДИКА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ДО-

СЛ ІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягала у вивченні стійкості гібридів рі-

зної селекції до найбільш поширених хвороб - ризоманії, па-
рші та гнилей коренеплодів, під час вегетації буряків в умовах
інтродукційного розсадника (Українська науково-дослідна
станція карантину рослин УкрНДСКР), сортовипробувальних
установ і виробничих умовах.

Дослідження проводилися за загальноприйнятими мето-
диками (4) і методикою УкрНДСКР (5).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛ ІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВО -
РЕННЯ

Вивчення стійкості сортів і гібридів цукрових буряків до
переносника ризо манії — гриба Polymyxa betaе K. в
УкрНДСКР показало, що всі зразки були сприйнятливими до
Polymyxa betaе K., хоча найвищий коефіцієнт стійкості відмі-
чено у гібридів Каверось, Уляна та Хільма. (табл 1).
ТАБЛИЦЯ 1. ПОКАЗНИК СТІЙКОСТІ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ ДО POLYMYXA BETAЕ K. НА ШТУЧНОМУ ІНФЕКЦІЙНОМУ
ФОНІ

Сорт, гібрид Селекція Інтенсивність
проникнення,% Бал Коефіцієнт

стійкості
Каверось Сумісна 10,5 1 0,95
Галла Німецька 32,5 1 0,030
Перла Німецька 32,5 1 0,030
Хільма Швецька 40,5 4 0,099
Екстра Німецька 24,5 2 0,081
Матадор Німецька 25,0 2 0,080

Уляна Українсько-
німецька 17,5 2 0,11

Ялтушівський
Однонасінний 64 Українська 22,0 1 0,045

Визначення ураженості коренеплодів і листя здорових бу-
ряків вірусними і грибними хворобами в Державній станції
експертизи сортів рослин Чернівецької області показало, що
серед нових і перспективних гібридів найбільш стійкими до
ризоманії виявилися гібриди Крокодил, Габор і Ахай (всі іно-
земної селекції). Однак ці гібриди найбільш уражувалися па-
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ршею та кореневими гнилями, церкоспорозом та переноспо-
розом (табл. 2).

Варто зазначити, що ураженість коренеплодів ризоманією
та кореневими гнилями в значній мірі залежить від погодних
умов вегетаційного періоду та зони вирощування цукрових
буряків. Зокрема, річна сума опадів на Прикарпатті становить
650-780 мм, що на 75-120 мм більше ніж на Буковині (6). Тому
й ураженість буряків хворобами на Прикарпатті дещо більша.
(табл.3 ). 
ТАБЛИЦЯ 2. УРАЖЕНІСТЬ%, ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ХВОРО-
БАМИ КОРЕНЕПЛОДІВ І ЛИСТЯ

Гібриди Ризо-
манія

Парша зви-
чайна

Бура
гниль

Хвостова
гниль

Церкос-
пороз

Перенос-
пороз

Мілан (Німеччина) 3,2 17,8 4,8 5,4 18,6 3,4
Галілео (Німеччина) 3,5 18,2 5,1 4,7 17,8 3,7
Крокодил (Німеччина) 0,3 20,4 3,7 5,3 153 2,8
Габор (Німеччина) 0,2 21,7 5,2 8,2 17,2 3,0
Галла (Німеччина) 3,0 16,2 4,9 3,8 28,4 4,3
Ахай (Німечиина) 0,2 19,3 8,2 6,2 30,1 1,2
Іміра (Польша) 0,7 11,6 4,3 2,7 21,5 0,8
Сара (Югославія) 2,4 15,8 5,0 3,4 22,0 0,5
Орегон(Німеччина) 2,1 16,7 4,8 9,2 34,6 1,2
Стелла (Україна) 3,6 5,4 2,3 1,3 15,5 0,3
Український Zc 
70(Україна) 4,8 6,8 1,7 0,2 17,8 0,3

Ялтушівський Zc
72(Україна) 4,9 7,1 1,9 0,7 9,6 1,2

Український Zc 
7б(Україна) 7,0 5,2 0,8 1,1 10,2 1,3

Уманський Zc
07(Україна) 2,8 2,8 2,7 0,3 11,7 0,5

Аратія (Україна) 4,2 3,6 3,3 0,9 8,9 0,4

ТАБЛИЦЯ 3. СТІЙКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ДО ПЕРЕНОСНИКА РИЗОМА-
НІЇ- ГРИБА POLYMYXA BETAE K. ТА УРАЖЕНІСТЬ ЇХ КОРЕНЕВИМИ
ГНИЛЯМИ

Ураженість,%
Гібриди

Кількість цис-
тосорусів гри-

ба,шт.
Бурою
гниллю

Хвосто-
вою гнил-

лю

Урожай
ц/га

Цукрис-
тість,%

Іладівьский Zc37(Україна) 8,2 2,3 0,9 623 17,4
Ялтушівський Zc72 (Україна) 7,6 3,5 2,8 628 17,0
Мілан (Німеччина) 4,8 12,7 7,1 623 16,8
Вінсент (Німеччина) 3,6 624 17,0
Ахай (Німеччина) 5,0 11,6 9,8 684 17,0
Мерак (Німеччина) 5,2 18,9 10,6 700 17,0
Ліберо (Німеччина) 3,2 21,0 9,6 598 16,4
Мозаїк (Німеччина) 4,0 10,7 5,8 600 18,0
Джарджина (Німеччина) 8,4 19,6 8,5 683 17,0
Япола (Польша) 4,2 12,4 7,9 590 17,0
Ярися (Польша) 2,4 17,6 11,4 586 17,0

Як видно, за врожайністю коренеплодів гібриди польської
та деякі гібриди німецької селекції поступалися вітчизняним.
У гібридів, що забезпечували вищий урожай в окремих випад-
ках, була нижча цукристість. Всі гібриди зарубіжної селекції
значно більше уражались кореневими гнилями, що істотно
знижує технологічні якості цукросировини.

Аналогічна тенденція щодо більшої урожайності корене-
плодів при висіві насіння зарубіжної селекції спостерігалася у
виробничих умовах. При цьому гібриди німецької селекції по-
рівняно з вітчизняними сортами та гібридами забезпечували
дещо вищу продуктивність лише на високому фоні удобрення
(N200-240 P180-200 K240-260). Вони, як правило, були менш
стійкими до патогенів, що викликають паршу та гнилі корене-
плодів під час вегетації (табл. 4).
ТАБЛИЦЯ 4. СТІЙКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ РІЗНОЇ
СЕЛЕКЦІЇ ДО ХВОРОБИ В СВК ОРШІВЦІ (2006-2008р. N180 P150 K180)

Ураженість коренеплодів,%Гібриди
Ризома-
нією Паршею Бурою

гниллю
Хвостовою
гниллю

Урожай коре-
неплодів, ц/га

Ялтушівський Однонасін-
ний 64 Україна)

3,2 11,3 6,8 1,7 410

Шевченківський (Україна) 2,9 12,8 5,4 0,9 427
Анічка (Україна) 1,7 10,7 3,3 1,5 423
Мілан (Німеччина) 3,1 21,4 15,7 2,6 433
Мерак (Німеччина) 2,9 20,9 16,4 3,1 429
Хільма (Швеція) 4,1 18,6 18,1 3,3 437
Яміра (Польша НІР 05) 5,0 17,1 13,6 2,9 406

В СВК «Маяк» Новоселицького району, та в СВК «Агрофі-
рма Оршівська» Кіцманського району Чернівецької області на
середньому фоні удобрення всі гібриди забезпечили практич-
но однакову врожайність коренеплодів. При цьому, як і на
сортовипробувальних станціях, гібриди іноземної селекції
значно більше уражалися хворобами коренеплодів, що вима-
гає їх негайної переробки.

ВИСНОВКИ
Дослідження, проведені в різних установах, показали, що

не всі гібриди іноземної селекції забезпечують вищу продук-
тивність ніж вітчизняні сорти і гібриди. Не всі вони проявля-
ють стійкість до небезпечної вірусної інфекції – ризоманії та
гнилей коренеплодів під час вегетації. Останніми вони ура-
жаються в 3-5 разів більше, ніж вітчизняні. Сировина, отри-
мана від вирощування таких гібридів непридатна для трива-
лого зберігання в заводських кагатах.
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АМБРОЗІЯ У НАСІННІ СОНЯШНИКУ
На сьогоднішній день соняшник є високоприбутковою

олійною культурою. Площі під його засівання постійно збіль-
шуються. Проте далеко не в усіх сільськогос-
подарських угіддях вдається повністю реалі-
зувати високий потенціал сучасних сортів та
гібридів соняшнику. Однією з причин цього
явища є забур’яненість полів. [1,2]

Дикі рослини, що є супутніми культурним
рослинам та зростають в їх сівбі, називаються
бур’янами. Бур’яни виробляють високу життє-
ву здатність та пристосованість до життя у сі-
вбі культурних рослин.

Бур’яни наносять зерновому виробництву
величезну шкоду: знижують врожайність та
погіршують якість основної культури. Бур’янам
притаманна розвинута коренева система, що
іноді проникає в ґрунт на глибину до кількох
метрів, тому вони використовують та випарю-
ють з ґрунту вологу.

Бур’яни є постійними конкурентами куль-
турних рослин у використанні не тільки воло-
ги, але і поживних речовин, що призводить до
погіршення умов росту та розвитку культурних
рослин. Вони сприяють поширенню шкідників

та хвороб культурних рослин, знижують ефективність збага-
чення, сівби сортовим насінням, осушування, зрошення та

інших агротехнічних заходів, що направ-
лені на підвищення врожайності. [3]

Бур’яни розділяються на непаразитні
бур’яни та паразитні. Особливо шкідливі
бур’яни відносяться до групи карантин-
них.

Карантинний бур’ян – різновид
бур’яну, який відсутній або обмежено
поширений на території країни, проте
може бути занесений або може проник-
нути самостійно ззовні та викликати зна-
чні ураження рослин та рослинної проду-
кції.

Карантинні бур’яни – це адвентивні
види, тобто види, які не є елементами
аборигенної природи. Вони діляться на
декілька видів.

Види карантинних бур’янів: амброзія
полинолиста, амброзія трироздільна,
амброзія голометільчаста, або багаторі-
чна, гірчак повзучий, або рожевий, паслін
дзьобоподібний, або колючий, повилікаРис.1.
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польова, цикламена дурнішніколиста. [4]
Особливу зацікавленість викликає амброзія полинолиста,

оскільки час дозрівання її насіння співпадає з часом збирання
врожаю соняшнику.

Науковими дослідженнями доведена конкурентна здат-
ність амброзії, яка витісняє аборигенні види бур’янів, що
пов’язано з високим коефіцієнтом насіннєвого розмноження
виду і майже відсутністю його природних ворогів. У великій кі-
лькості вид зростає на необроблюваних землях звідки різни-
ми способами відбувається засмічення сільськогосподарських
угідь. [5] У такий спосіб амброзія полинолиста поширилася і
на землі, на яких вирощують соняшник, як олійну сировину.

Амброзія полинолиста – однорічна трав’яниста рослина
з родини амбрзієвих, за морфологічними ознаками близька
до складноцвітих. Це карантинний бур’ян, який занесений з
США, з широким екологічним діапазоном. [6] Росте на тери-
торії південно-східної України, Закарпаття, як у вологих, так і
в посушливих місцях та навіть на скелях. [7]

Амброзія полинолиста за формою листя
нагадує деякі різновиди полину. Рослині при-
таманний специфічний полиновий запах, який
відчувається особливо різко під час розтиран-
ня листя та чоловічих суцвіть. За схожість з
полином амброзія отримала свою видову на-
зву. (Рис.1.)

Амброзія на збагачених ґрунтах досягає
висоти 1,0 – 1,5 м, на бідних 10 – 15 см. Поту-
жно розгалужений стрижневий корінь прони-
кає на глибину до чотирьох метрів. Амброзія
має пряме, борозенчасте, сильно зде-
рев’яніле стебло, що досягає 2,0 – 2,5 м висо-
ти. Товщина стебла при основі складає 1,0 –
2,5 см. Листя в нижній частині стебла супро-
тивні, а в верхній чергові. Нижні листя довго
черешкові, двічі перисторозсічені довжиною 5
– 10 см, верхні – коротко черешкові або сидя-
чі, перисті або цільні. Верхня частина листової
пластинки темно-зелена, нижня – сірувата.

Стебло та листя амброзії вкриті рідкими
волосинками. За розмірами та формою листя
амброзія значно варіюють. Листя, що розта-
шовані на головному стеблі (серединні), най-
більш крупні та сильно розсічені. До часу цвітіння бур’яну бі-
льшість з цих листів опадає. В пазухах серединних листків
сидять бруньки, з яких по мірі зростання амброзії утворюють-
ся бокові пагони – гілки першого порядку; на них в свою чергу
можуть розвиватися гілки другого, а іноді і третього порядку.

Квітки в амброзії – чоловічі та жіночі – зібрані в кошики.
Кошики чоловічих квітів мають в діаметрі 2 – 5 мм та знизу
обгорнуті листочками, що зрослися між собою. Вони сидять
на коротких квітоніжках та утворюють колосоподібні суцвіття.
В кожному суцвітті, довжина яких коливається від 1 до 18 см,
нараховується від 6 до 80 кошиків. Суцвіття з чоловічими квіт-
ками розташовуються на верхніх частинах гілок та стебла.
Чоловічі квітки трубчасті, по краям п’ятизубчасті, жовтого ко-
льору; пильники вільні, зверху гострокінцеві.

Жіночі кошики одноквіткові, розташовуються поодиноко
або групами по 2 – 5 в пазухах верхніх листів нижче чоловічих
суцвіть. Жіночі квітки зеленуваті. Вони знаходяться в обгорт-
ці, у верхній частині якої по колу розташовані декілька (5 – 7)
коротких виступів, а в центрі – один більш високий. Крізь ву-
зький отвір у центральному виступі проходять два нитчасті
рильця. В період дозрівання обгортка твердіє та міцно утри-
мується на плоді. Тому плоди амброзії є хибними. Умовно їх
називають насінням. Хибні плоди, що одягнені в тверду обго-
ртку, в верхній частині зберігають довгастий центральний ви-
ступ та 5 – 7 бокових більш коротких виступів. Довжина плодів
в обгортці складає 2 – 5 мм, ширина 1,5 – 3,5 мм, товщина 1,4
– 3,0 мм.

Насіння має неправильно обернено-яйцеподібну форму,
широкоеліптичні, широкозакруглені, клиновиднозвужені в ко-
роткі черешки; окрас – від світло-сірого до темно-коричне-
вого. Розміри насіння відповідно становлять: 1,5 – 4,0 мм, 1,2
– 2,5 мм, 1,3 – 2,3 мм. Одна рослина дає до 30 – 40 тис. насі-
нин. [6,8] Цвіте амброзія полинолиста з другої половини сер-
пня до перших заморозків. [6]

ШКІДЛИВІСТЬ АМБРОЗ І Ї ПОЛИНОЛИСТОЇ
Рослини амброзії містять від 0,07 до 0,15% (по відношен-

ню до сирої маси) гірких речовин та під час поїдання їх коро-
вами в молоці утворюється неприємний запах та смак. Силос
з домішками амброзії тварини їдять погано.

Дослідження встановили, що для утворення однієї тонни
сухої речовини амброзія полинолиста споживає з ґрунту 14,5
кг азоту та 1,5 кг фосфору, а також використовує близько 950
т води.

На полях, які засмічені амброзією, погіршується якість
польових робіт, особливо під час збирання врожаю та прове-
дення основної обробки ґрунту.

Окрім агрономічної шкоди, амброзія полинолиста – небез-
печна для здоров’я людини рослина. Її пилок є причиною ви-
никнення багатьох алергічних захворювань. які об’єднані під
назвою «поліноз» від англійського слова pollen – пил. Ці за-
хворювання називають також «осінньою сінною лихоманкою»,
пилковою алергією, сінною астмою.

Вперше роль амброзії у виникненні за-
хворювань встановили в США понад 100 ро-
ків тому. Встановлено, що люди починають
хворіти, якщо рівень насиченості повітря пил-
ком амброзії полинолистої складає не менше
20 пилкових зерен на 1 см3. Всього з 0,1 м2 в
сезон цвітіння продукується 8 млрд. пилкових
зерен.

Домінуючим проявленням захворювання
є алергічне подразнення очей та носа. Люди-
на відчуває легке свербіння в носі,
з’являються напади чхання. Ці перші ознаки
можуть викликати більш важкі симптоми (під-
вищення температури, риніт, кон’юнктивіт,
бронхіальну астму). [4]

Таким чином, враховуючи шкідливість
амброзії полинолистої та інших видів каран-
тинних бур’янів, одним з завдань сучасного
землеробства є створення оптимального фі-
тосанітарного стану в агроценозах польових
культур. Головне місце в цьому процесі посі-
дає ефективний захист сівби від бур’янів. [2]

Однак, не дивлячись на заходи боротьби
з бур’янами (хімічні та біологічні методи), насіння амброзії по-
трапляє в насіння соняшника під час збирання врожаю, може
в процесі технологічної обробки перейти в олію та викликати
алергію у споживачів готової продукції. [1,6,9] Тому важливо
ідентифікувати насіння амброзії полинолистої в лабораторних
умовах на етапі визначання явно вираженої смітної та олійної
домішок.

В УкрНДІОЖ НААНУ протягом 2008 – 2010 рр. проводили-
ся дослідження зразків насіння соняшника з метою визначан-
ня вмісту смітної та олійної домішок згідно з ГОСТ 10854,
ДСТУ 4694. З відібраної проби насіння соняшника масою 2 кг
(згідно з ДСТУ 4601), виділяють наважку 100 г, яку просіюють
через сито с отворами діаметром 3 мм. В проході через 3 мм
сито були ідентифіковані хибні плоди амброзії, що вдягнені в
тверду обгортку. (Рис.2)

Після зважування хибних плодів, маси яких подані в таб-
лиці 1, вони були облузані з метою виділення безпосередньо
насіння амброзії.
ТАБЛИЦЯ 1 – МАСА ХИБНИХ ПЛОДІВ АМБРОЗІЇ

Рік 2008 2009 2010
Маса хибних пло-
дів амброзії, г 1,1 - 6,0 2,2 - 6,7 1,7 - 6,3

Згідно з представленим фотознімком насіння амброзії, що
виділене з хибних плодів, дуже дрібне, яйцеподібної форми, в
залежності від зрілості має окрас від темно-зеленого до чор-
ного. Кількість насіння у хибному плоді коливається від 1 до 4.
(Рис. 3.)

Таким чином, важливим завданням для лабораторій є
своєчасна ідентифікація та виділення насіння амброзії з на-
сіння соняшника на етапі визначання явно вираженої смітної
та олійної домішок, оскільки воно може зчинити негативний
вплив на якість олійно-жирової продукції.
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ»

ЗАХИСНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ЗА ДІЇ ПАТОГЕНІВ
ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Створення та функціонування стабільних і продуктивних
агроекосистем потребують системних методів захисту рослин
від хвороботворних організмів, життєдіяльність яких призво-
дить до суттєвого зниження врожаю й погіршення його якості.

Фітопатогенні мікроорганізми, що ушкоджують культурні
рослини, завдають величезних збитків сільському господарс-
тву. Наприклад, загальні щорічні втрати зерна озимої пшениці
від хвороб становлять 18-20% [5].

Підтримання стабільності і продуктивності агроценозів
здійснюється в основному з застосуванням хімічних методів
захисту рослин від інфекційних захворювань. Слід зазначити,
що ці методи, поряд зі значною ефективністю, мають й ряд іс-
тотних недоліків.

Одним з недоліків хімічних обробок агроценозів при за-
стосуванні протягом декількох років є формування набутої
стійкості хвороботворних організмів до пестицидів.

Іншим недоліком хімічного захисту рослин є порушення
природних захисних комплексів живих організмів. При цьому
руйнуються зв'язки між фітопатогенами, їхніми антагоністами
й фіто- і зоофагами. У результаті шкідливість багатьох фіто-
фагів зростає, господарського значення набувають види, які
раніше не були відомі як шкідники. Як приклад, можна назва-
ти плодових кліщів, які з другорядних зайняли місце найголо-
вніших шкідників плодових й інших сільськогосподарських
культур у результаті інтенсивного застосування хлорорганіч-
них інсектицидів.

Третьою, і досить негативною, стороною традиційних ме-
тодів хімічного захисту є токсична дія пестицидів на тепло-
кровних тварин і людину.

І, нарешті, істотне значення має той факт, що все зроста-
юче застосування пестицидів не забезпечує високого рівня
захисту рослин, і втрати сільськогосподарської продукції від
комплексу шкідливих хвороботворних організмів продовжують
залишатися досить значними.

Тому найбільш раціональним й економічно виправданим
методом боротьби із втратами врожаю, крім створення й
впровадження у виробництво високостійких сортів сільського-
сподарських культур, є ідентифікація речовин, які відповіда-
ють за індукцію захисних реакцій рослин, що в подальшому
можуть бути використані в створенні принципово нових засо-
бів захисту рослин. Це, в свою чергу потребує детального
з’ясування фізіолого-біохімічних реакцій-відповідей рослинно-
го організму на ураження хвороботворними організмами, фі-
зіологічних механізмів прояву й спадкування захисних реак-
цій, біохімічних механізмів зміни вірулентних властивостей
патогенів і т.д.

Здатність рослин виживати в екстремальних умовах ви-
рощування, пристосовуватися до них і зберігати при цьому
свій життєвий потенціал є однією з визначальних умов існу-
вання рослин і залежить від можливості реалізувати захисно-
пристосувальні механізми, тобто адаптуватися до різноманіт-
них стресових впливів.

Будь-який стресовий фактор викликає в рослинному орга-
нізмі подвійний ефект: ушкоджуючий і подразнюючий [9].
Ушкодження проявляється в порушенні цілісності мембран-
них структур клітин, зміні їхніх властивостей, розмежуванні
дихання і фосфорилювання та інших процесів, тоді як стре-
сор-збудник викликає формування цілого ланцюга відповід-
них захисних реакцій, спрямованих на репарацію ушкоджень.

Найпоширенішим типом захисних реакцій рослин проти
фітопатогенних мікроорганізмів є реакція некрозоутворення,
або надчутливості, в результаті якої відбувається запрогра-

мована загибель рослинних клітин з патогеном, який проник в
них. В результаті, за рахунок загибелі частини клітин, зберіга-
ється ціла рослина. Останнім часом реакцію надчутливості
розглядають як аналог апоптозу у тварин. Ця реакція є однією
з перших відповідей рослини на контакт з чужинним агентом.
Дослідження механізмів індукції реакції надчутливості показа-
ли, що їй передує детермінантна фаза (фаза “розпізнаван-
ня”), в результаті якої рецептори, що локалізовані в мембра-
нах рослинних клітин зв’язуються з деякими метаболітами
(елісіторами) патогенних мікроорганізмів. Після цього відбу-
вається включення механізмів захисту рослини-хазяїна, важ-
ливу роль у якому відіграють сигнальні системи рослин, а са-
ме: НАДФ·Н-оксидазна (супероксидсинтазна), NO-синтазна,
ліпоксигеназна [8].

Останнім часом з’явилися свідчення про участь активних
форм кисню (зокрема супероксидного аніон-радикалу та пе-
роксиду водню), які виникають під час окиснювального вибу-
ху, в індукції захисних реакцій у рослин. Припускають, що АФК
є не тільки причиною загибелі клітин, але й саме вони акти-
вують гени, які вмикають інші, більш пізні реакції в клітинах
рослин [3, 7].

З’ясуванню механізму прояву реакції надчутливості в лі-
тературі приділяється багато уваги. До теперішнього часу
встановлено, що в основі прояву реакції надчутливості ле-
жить ряд складних біохімічних процесів. Однак ще не з'ясова-
но, які пускові механізми цієї реакції, які речовини беруть
участь у прояві та її перебіг.

Існує думка, що в прояві реакції надчутливості важлива
роль належить сполукам фенольної природи [4] й окиснюва-
льно-відновним ферментам [15]. Однак у літературі немає
єдиної думки стосовно того, що може бути показником стійко-
сті – чи загальний вміст фенолів або окремих їхніх фракцій у
тканинах здорових рослин, чи зміна їхнього вмісту під впли-
вом зараження. Аналогічна ситуація склалася й стосовно
зв'язку активності окиснювально-відновних ферментів зі стій-
кістю рослин.

Суперечливість даних, на нашу думку, обумовлена тим,
що при вивченні такого складного питання, як механізм про-
яву захисної реакції, для порівняння використовується різний
сортовий, а іноді й видовий матеріал, і біохімічні особливості
сортів, не пов'язані з імунологічними реакціями, найчастіше
можуть представлятися як фактор стійкості. Вивчення механі-
зму прояву захисної реакції рослини до фітопатогену необ-
хідно проводити на матеріалі, контрастному лише за однією
ознакою - ознакою стійкості. Це дасть можливість відрізнити
імунологічні реакції від патофізіологічних процесів.

Використання генетичних моделей для вивчення механіз-
му прояву реакції надчутливості дозволило переконливо по-
казати, що ні загальна активність окиснювально-відновних
ферментів, ні сумарний вміст фенолів у тканинах здорових
рослин без їхньої взаємодії з патогеном не можуть бути діаг-
ностичною ознакою стійкості. Показником прояву захисних
реакцій може бути вищий рівень активування цих ферментів і
накопичення фенолів у заражених тканинах стійких сортів, ніж
в аналогічних тканинах сприйнятливих рослин [11]. Очевидно,
ці дані можуть знайти застосування в селекційному процесі
при підборі батьківських форм для схрещування з метою ви-
ведення стійких сортів.

Добре відомо, що реалізація антистресових підпрограм
вимагає більших енергетичних витрат рослин, що супрово-
джується одночасно зниженням енергетичного забезпечення
процесів продуктивності. Тому актуальним в рослинництві є
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використання фітогормонів, у спектрі фізіологічної дії яких
проявляється чітко виражений антистресовий ефект. Вони
здатні у вкрай низьких концентраціях регулювати активність
метаболічних процесів на високому рівні, індукуючи при цьо-
му стійкість різних культур до широкого спектра стресових
впливів і підтримуючи в цих умовах високу продуктивність ро-
слин. У цьому плані є чимало даних про підвищення стійкості
рослин під впливом абсцизової кислоти (АБК), цитокінінів,
брасиностероїдів, саліцилової кислоти [10; 14], хоча механіз-
ми їхньої захисної дії недостатньо вивчені.

Знання фізіологічних і біохімічних особливостей не тільки
певного виду рослин, але й сортових може бути критерієм то-
го, чи придатний той або інший сорт для використання в се-
лекційній роботі, а якщо придатний, то яких результатів мож-
на очікувати від залучення його в селекційний процес. Особ-
ливої уваги заслуговує той факт, що переважна більшість со-
ртів, які вирощуються на великих площах характеризується
генетичною однорідністю за ознаками стійкості проти шкідли-
вих організмів.

Дослідженнями встановлено, що використання генетично
однорідних за ознаками стійкості сортів сільськогосподарсь-
ких культур перебуває під постійною загрозою розвитку епіфі-
тотій або епізоотій. Прикладом цього може бути вирощування
сортів озимої пшениці Аврора і Кавказ, стійкість яких проти
збудника хвороби бурої іржі контролювалась одним домінан-
тним геном. Це призвело до того, що ці сорти протягом двох
років після районування були вражені згаданою хворобою на
60-100%. Такий факт підтверджує необхідність ведення ціле-
спрямованої селекції на стійкість з урахуванням особливос-
тей популяційних змін збудників хвороб.

Крім формування специфічних реакцій рослин за дії пато-
генів, важливим є з’ясування особливостей неспецифічних
відповідей організму на дію стресових факторів. Цінність цьо-
го типу стійкості полягає в тривалому її збереженні незалежно
від мінливості властивостей патогенності паразитів. Хоча, бе-
зумовно, не викликає сумніву існування тісного зв'язку тих і
інших захисно-пристосувальних реакцій рослин до дії неспри-
ятливих факторів, що особливо чітко проявляється у виділен-
ні еколого-фізіологічних груп рослин з генетично закріплени-
ми механізмами стійкості до конкретного середовища перебу-
вання [1].

Фізіологічний стрес, індукуючи надлишкову активацію ме-
таболізму, може підвищувати загальні адаптивні механізми
рослинного організму й сприяти його попередній адаптації до
інших можливих стресових впливів, збільшенню його неспе-
цифічної стійкості [12, 13].

Однак надійних й ефективних методів пошуку донорів з
таким типом стійкості, контролю за ним у ході селекційного
процесу немає. Велике значення для прискорення викорис-
тання неспецифічної стійкості й розробки методів керування
нею при створенні стійких сортів мали б дослідження й роз-
шифровка фізіологічних і біохімічних механізмів, що забезпе-
чують цей тип стійкості. Особливе значення при цьому має
з'ясування подібності й відмінностей у процесах, відповідаль-
них за специфічну й неспецифічну стійкість.

Сьогодні доведена можливість індукції рослинного імуні-
тету. Для цієї мети використаються речовини різного похо-
дження. Серед біологічно активних речовин (БАР) є сполуки,
які не вбивають збудників хвороб, а індукують утворення в
рослинах антипатогенних продуктів підвищуючи їх імунітет [2,
6]. Найбільш вивченою БАР є арахідонова кислота, при окис-
ненні якої утворюються індуктори синтезу фітоалексинів, які
підвищують стійкість рослин до хвороб. Багато науковців вва-

жають, що можна індукувати стійкість у сприйнятливих рос-
лин, шляхом попереднього зараження їх ослабленими куль-
турами патогенів, їх авірулентними штамами або неспецифі-
чними для даних рослин патогенами [4]. Однак подібного ро-
ду дані можуть знайти в цей час лише обмежене практичне
застосування (наприклад, у закритому ґрунті).

При аналізі дії природних і синтетичних БАР, що володі-
ють антистресовою активністю, виявляються загальні зако-
номірності їхнього впливу на функціонування гормональної
системи рослин у несприятливих умовах. Попередня обробка
пшениці саліциловою кислотою, картоліном, бісолом 2 і бай-
таном індукує нагромадження АБК, що, очевидно, сприяє по-
передній адаптації рослин до наступних стресових ситуацій і
підвищенні їхньої неспецифічної стійкості. При цьому згадані
біорегулятори викликають водночас збільшення вмісту індо-
лилоцтової кислоти (ІОК), що може забезпечувати протікання
процесів метаболізму клітин на високому рівні й запобігати
зниженню продуктивності рослин при стресових впливах.
Справедливість цього положення підтверджується даними
про гальмування, викликаного грибним патогенезом, засо-
ленням, дефіцитом вологи, різкого нагромадження АБК і за-
побігання зниження рівня ІОК і цитокінінів під впливом оброб-
ки БАР.

ВИСНОВКИ
Необхідно широко проводити вивчення фізіологічних і біо-

хімічних механізмів прояву захисних реакцій рослин до фіто-
патогенних мікроорганізмів.

З’ясування механізмів їхнього прояву, крім великого тео-
ретичного значення, буде мати і практичне застосування, що
полягатиме у цілеспрямованій селекції на стійкість із трива-
лим періодом збереження цієї властивості та запобігатиме
втратам врожаю від інфекційних хвороб.

Виявлення, виділення та ідентифікація серед метаболітів
патогену речовин, здатних викликати підвищення стійкості
рослин, в подальшому можуть бути використані в створенні
принципово нових методів захисту рослин.
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СИСТЕМАТИКА, МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ
ЗБУДНИКА ЦЕРКОСПОРЕЛЬОЗУ

В умовах насичення агроценозів зерновими культурами, а
також вирощування їх за інтенсивними технологіями значно
зросла небезпека ураження посівів різними грибковими за-
хворюваннями, у тому числі і кореневими гнилями. За останні
десять років різко змінилися як форми ведення господарства,
так і технології вирощування сільськогосподарських культур.
На зміну 8-10 пільним сівозмінам прийшли 3-4 пільні, що ско-
ротило ротацію культур у сівозміні вдвоє. В зв’язку з цим

втратили свій істотний вплив на обмеження поширення хво-
роб такі фактори, як просторова ізоляція, ротація культур у
сівозмінах та система обробітку ґрунту, що значною мірою
ускладнило фітосанітарну ситуацію в агроценозах [13].

Сільськогосподарські угіддя на території України займа-
ють понад 42 млн. га, тобто 70,3% від її площі. За даними
Держкомстату України у 2010 році під зернові культури відве-
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дено 15,1 млн.га. Площі озимих зернових
культур займають 7,9 млн. га.

Основною зерновою культурою України є
озима пшениця (площа посівів 2010 р. – 6,4
млн. га), на яку припадає майже 50% валового
збору зерна країни [15]. При наявності 1%
уражених кореневою гниллю рослин пшениці,
її урожай зменшується на 30 кг/га. Це відбува-
ється за рахунок зниження всіх показників
врожайності: кількості рослин, кількості проду-
ктивного колосся, кількості зерен в колосі і
маси 1000 зерен [17].

Загальні втрати зерна озимої пшениці від
хвороб становлять 18-20%. За даними Інсти-
туту захисту рослин НААН України серед ко-
реневих гнилей домінують церкоспорельозна,
офіобольозна, гельмінтоспоріозна, пітіозна та
фузаріозна, їх частка становить 12%. Найне-
безпечнішою серед цих хвороб є церкоспоре-
льоз, або очкова плямистість.

Церкоспорельоз – є першопричиною виля-
гання посівів зернових. Захворювання при-
зводить до руйнування провідної та опорної
систем стебла, збудник закупорює судини
ксилеми, чим блокує проходження води і мі-
неральних речовин до надземної частини, як
наслідок зменшується загальна продуктив-
ність рослин. На першому і другому міжвузлях
(іноді й на листкових піхвах) утворюються сві-
тлі “очкові” плями, оточені темною каймою –
еліптичні ділянки ураженої тканини.

Міцелій гриба розвивається всередині тка-
нин рослини-хазяїна. Сіра тканина міцелію (с
часом стає коричневою) часто заповнює усю порожнину ура-
жених соломин [14]. На коріннях захворювання не виявлено.
Уражені стебла рано визрівають, що призводить до „пустозе-
рниці”. Зараження пшениці церкоспорельозом відбувається у
фазах сходи-кущіння (за іншими даними сходи-трубкування).
Первинне ураження ініціюється конідіями, що формуються на
рослинних рештках. Конідії розповсюджуються переважно
дощовими краплями на відстань 1-2 м. Вторинна інфекція
з’являється на рослинах через 4-12 тижнів [8]. Значний розви-
ток хвороби викликає переламування стебла біля основи, за-
гибель рослин, безладне вилягання. У роки епіфітотій від це-
ркоспорельозу втрачається до 40-50% урожаю (іноді до 90-
100% – становило у Чілі у 2003 році [20]).

Очкова плямистість поширена на Тихоокеанському північ-
ному заході, північно-центральній Європі, Новій Зеландії, де-
яких частинах Австралії, Південної та Північної Америки, Пів-
денної Африки. Широкого розповсюдження захворювання на-
було у Великобританії, Німеччині, Польщі та Франції [21].

Зоною постійної шкодочинності є регіони з оптимальною
або підвищеною вологістю. Захворюванню сприяє прохолод-
на погода, вологий ґрунт та висока вологість оточуючого се-
редовища, підвищені дози азоту. Оптимальна температура
для ураження рослин 8-14°С при відносній вологості повітря
80%.

В Україні церкоспорельозна гниль поширена повсюди, але
найбільшої шкоди завдає на Поліссі, у Західному і Централь-
ному Лісостепу, Степу, при зрошенні.
Джерелом інфекції виступають міцелій і
склероції з конідіями, які зберігаються
на уражених рослинних рештках до
трьох років (тобто до повного розкла-
дання соломи) і залишаються вірулен-
тними [18], тому агротехнічним заходом
запобігання інокуляції є зяблеве оран-
ня плугом з передплужником для гли-
бокого заорювання стерні (від 30 см,
що можна здійснювати не на всіх ґрун-
тах) та сівозміна з вертанням пшени-
ці/ячменю на це поле не раніше, ніж
через 3 роки [11].

Досліди показали, що внесення у
ґрунт комплексного добрива сульфату
амонію (82,5 кг/га при сівбі) підвищує
імовірність інфікування збудником цер-

коспорельозу у 1,6 рази. Найбільшу
імовірність інфікування цим фітопа-
тогеном (79,3%) спостерігали на ви-
сокому тлі живлення рослин
N120P120K90 [5]. За даними літератур-
них джерел з зерном інфекція не
передається, імунних сортів до цер-
коспорельозу немає [11].

Збудником очкової плямистості,
або церкоспорельозу є гриб
Pseudocercosporella herpotrichoides
(Fron) Deighton (царство Fungi, від-
діл Ascomycota) (рис.1).

За Міжнародним каталогом назв
грибів (Index Fungorum) [27] сучасна
назва цього гриба (а саме телеомо-
рфа – тобто статево-відтворна ста-
дія) – Oculimacula yallundae
(Wallwork & Spooner) Crous & W.
Gams (2003) (порядок Helotiales, під-
клас Leotiomycetidae, клас
Leotiomycetes, відділ Ascomycota,
царство Fungi).

Зареєстровані синоніми:
 Cercosporella herpotrichoides (Fron),

(1912);
 Helgardia herpotrichoides (Fron)

Crous & W. Gams (2003);
 Pseudocercosporella herpotrichoides

(Fron) Deighton, (1973);
 Pseudocercosporella herpotrichoides

(Fron) Deighton (1973) var.
herpotrichoides;

 Ramulispora herpotrichoides (Fron) Arx (1983);
 Tapesia yallundae Wallwork & Spoone (1988);
 Tapesia yallundae Wallwork & Spooner (1988) var. yallundae.
Мікросклероції P. herpotrichoides чорні, 100-500 мкм діа-

метром, проростають міцелієм або утворюють конідіальне
спороношення. Koнiдiєнocцi кopoткi, oднo-триклітинні, цилінд-
ричні або колінчасто зігнуті, безбарвні або слабо-зеленкуваті,
прості, іноді розгалужені, чи пучкуваті. Конідії поодинокі або
по 2-4 на конідієносці, безбарвні, нитчасті чи голкоподібні,
дeщo зiгнyтi, з 4-8 пepeгopoдкaми, poзмipoм 30-105×1-3 мкм
(рис.2) [1, 10]. Nirenberg H.I. [29] за морфологією та розміром
конідій описала два підвиди P. herpotrichoides: P.
herpotrichoides var. herpotrichoides (високовірулентний для
пшениці), який формує трохи зігнуті конідії завдовжки 35-80
мкм і завширшки 1,5-2,5 мкм та P. herpotrichoides var.
acuformis (низьковірулентний для пшениці) з прямими коніді-
ями довжиною 4,3-12,0 мкм та шириною 1,2-2,3 мкм.

В дослідженнях Robbertse B. [32] доведено, що очкову
плямистість пшениці спричиняють два види: Ramulispora
herpotrichoides (синонім Tapesia yallundae) та R. acuformis (си-
нонім T. acuformis). За даними Російської академії сільського-
сподарських наук T. yallundae (телеоморфа), P.
herpotrichoides = R. herpotrichoides, T. acuformis (телеомор-
фа), = R. acuformis є збудниками рамуляріозу, смугастості,
кореневої гнилі пшениці (Triticum aestivum L.); P.
herpotrichoides = С. herpotrichoides = R. herpotrichoides є збуд-

ником плямистості чи кореневої
гнилі жита (Secale cereale L.); T.
yallundae, P. herpotrichoides є
збудниками плямистості або псе-
вдоцеркоспорельозу ячменю
(Hordeum vulgare L.) [12]. Крім то-
го уражуються представники ро-
дів Avenae, Elytriga, Apera, Poa,
Alopecurus, Agrostis, Dactylis,
Festuca та деяких інших Poaceae
[8, 22].

Для створення перспективних
гібридів T. aestivum та в якості
тест-сорту випробування рівня
стійкості озимої пшениці до цер-
коспорельозу [1] використовують
сорт французької селекції
Roazon, що має доведену високу

а)

б)

Рис.1 а, б. Культура P. herpotrichoides на рід-
кому середовищі: а) - загальний вигляд; б) -
міцелій (збільшення у 60 разів).

Рис.2. Конідія P. herpotrichoides.
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резистентність до ураження збудником цієї хвороби. Сорт
Roazon виведений в Національному інституті агрономічних
досліджень (INRA) Франції (створений методом віддаленої гі-
бридизації пшениці з єгілопсом). Від Aegilops ventricosa, чию
цитоплазму успадкував цей сорт, Roazon отримав високу
стійкість проти кореневих гнилей та бурої іржі. Характеризу-
ється як високопродуктивний промисловий сорт, який має
найвищий у світі рівень стійкості проти церкоспорельозу [25,
26]. Крім того сорт має високу стійкість проти борошнистої ро-
си та бурої іржі [16]. Відноситься до представників західно-
європейського екотипу; середньостиглий незимостійкий сорт з
низькими хлібопекарськими якостями.

Одна з проблем селекції зернових культур по виведенню
стійких до церкоспорельозу сортів полягає в тому, що немож-
ливо дати оцінку стійкості ⁄ сприйнятливості, основану на типі
реакції (чітку візуальну оцінку), оскільки під впливом різних
абіотичних факторів, а також залежно від вірулентності ура-
жуючого штаму, кількість і розташування плям (і мікросклеро-
цій, що з’являються в середині “вічка”) на рослинах одного
сорту не корелює зі ступенем заповнення порожнин соломин,
уражених міцелієм гриба P. herpotrichoides [30]. Крім того,
аналогічні типові симптоми ураження можуть бути викликані
комахами Mayetiola destruetor, Cephus pygmaeus, Yaveselle
pellucida [23]. Для з’ясування динаміки розвитку відносин рос-
лина-патоген та ранньої діагностики резистентності селекцій-
ного матеріалу пошук методів виявлення захворювання ще
до появи симптомів проводиться в усьому світі. Рекоменду-
ються серологічні та електрофоретичні методи виявлення
збудника, молекулярні на основі аналізу ДНК [28], мікроскопі-
чний метод, який дозволяє виявити та ідентифікувати фітопа-
тогенів у рослинах озимої пшениці на ранніх стадіях патоге-
незу за відсутності видимих симптомів ураження [9], методи,
основані на дослідженні відмінностей біохімічних реакцій, що
відбуваються в тканинах стійких та сприйнятливих сортів на
ранніх етапах розвитку патологічного процесу [1-4].

В ході сумісної еволюції з рослинами-хазяїнами паразити-
чні організми набувають спеціалізованих властивостей, до
яких відносяться патогенність, вірулентність та агресивність.
Збудник церкоспорельозу, некротрофний гриб P.
herpotrichoides може спричинювати захворювання рослинного
організму, тобто має таку властивість як патогенність. Віруле-
нтністю вважають якісну характеристику патогенності, що зу-
мовлює здатність патогену викликати захворювання рослин
певного виду (чи сорту). Вірулентність зумовлюється рівнем
стійкості сортів, отже виділяють авірулентні, низьковірулентні,
вірулентні та високовірулентні штами P. herpotrichoides. Кіль-
кісна характеристика патогенності – агресивність – склада-
ється з різних ознак патогену: кількості інокулюму, достатньої
для спричинення захворювання; швидкості колонізації рос-
линних тканин; тривалості інкубаційного періоду хвороби; кі-
лькості генерацій патогену за вегетаційний період; кількості
спор, що утворюються на рослині; здатності інокулюму розпо-
всюджуватися в оточуючому середовищі та інш.

З точки зору здатності викликати епіфітотії до низькоагре-
сивних відносяться ґрунтові патогени, якім для успішної коло-
нізації потребується велика кількість інокулюму, крім того їх
розповсюдження обмежено середовищем існуванням [7]. До
таких патогенів належать збудники кореневих та прикорене-
вих гнилей, зокрема P. herpotrichoides. Некротрофи застосо-
вують відмінну від біотрофів стратегію взаємовідносин з рос-
линами. В той час, як біотрофні патогени використовують
«маскування» від розпізнавання за допомогою супресорів,
делікатну взаємодію, що призводить до мінімальних ушко-
джень клітин рослини-хазяїна і стимуляцію рослинного мета-
болізму, більшість некротрофів пригнічує захисні механізми
рослин за допомогою токсинів і ферментів. Дія цих речовин
направлена на деструкцію ділянок клітинних стінок та мем-
бран рослинної клітини (плазмалеми та мембран органел),
що є місцем локалізації рецепторів рослинної клітини, які
приймають участь у формуванні імунних відповідей. Руйнація
або блокування відповідних структур за дії грибних імуносуп-
ресорів пригнічує раннє розпізнавання і сигнальну трансдук-
цію рослинної клітини. Процес проникнення гіфів грибу P.
herpotrichoides відбувається в радіальному напрямі всереди-
ну стебла досить повільно, видимі симптоми проявляються
пізно [31].

За результатами Daniels A. зі співав. [24], отриманими за
допомогою світлової та скануючої мікроскопії, відомо, що піс-
ля прилипання спор гриба P. herpotrichoides до поверхні ко-
леоптиля пшениці та їх проростання ізоляти W-типу (так зва-
ного “пшеничного”, характеризуються колоніями, що швидко
ростуть) активно утворюють ростові трубки, які проникають,
головним чином, через антиклінальні клітинні стінки. Тоді як
ізоляти R-типу (так званого “житнього”) проникають в тканини
повільно і безладно, але також з руйнацією ділянок клітинних
стінок. Механізми імунітету рослин на даному етапі можуть
бути різними: клітини можуть бути стійкими до дії токсинів за
рахунок зміни структури сайтів зв’язування; стійкість рослин
може забезпечуватися деградацією токсинів за допомогою
ферментів; дія токсинів та ферментів патогену призводить до
руйнації клітин та вивільненню фітонцидів, летальних для па-
тогенів [6].

Враховуючи, що 1г ґрунту може містити до 109 бактерій,
106 актиноміцетів, 105 інших грибів, висіяне насіння рослин і
корені проростків мають взаємодіяти не тільки з корисними
азотфіксуючими бактеріями й мікоризними грибами, але й
протистояти хворобочинним патогенам, сумарний вплив, яких
на імунну відповідь рослини занадто багатошаровий. Інфіку-
вання рослин збудниками різних хвороб є розповсюдженою
стресовою ситуацією, що зазвичай викликає каскад метаболі-
чних змін, які можна підсумовувати як мультикомпонентні від-
повіді. Швидкість проходження змін при стресі може бути на-
стільки великою, що реєструватися вони можуть майже одно-
часно.

Так первинні порушення метаболічних функцій рослинно-
го організму є результатом безпосередньої дії патогенного
стресора на клітини, а саме: порушення структурної цілісності
мембран і зміни їхньої проникності, зміна рН, стану про-, ан-
тиоксидантної системи, властивостей і стану цитоплазми,
структурного складу і активності ядерної ДНК, а також проце-
сів, пов’язаних з біоенергізацією клітин. Вторинні порушення є
наслідком первинних. До них відносять індукцію синтезу спе-
цифічних стресових білків – PR-білків («pathogenesis-related»)
і окремих, притаманних нормі, білків на фоні пригнічення то-
тального білкового синтезу, підвищення концентрації стресо-
вих фітогормонів, а також інших ендогенних регуляторів рос-
ту, задіяних в індукції стрес-реакцій; і, що важливо, поряд з
цим гальмування ростових процесів, запуск механізму апоп-
тозу; і, як результат вище згаданого – зміни ряду інтегральних
показників організму, до яких відносяться поглинання і утилі-
зація елементів мінерального живлення, приріст біомаси,
урожай зерна і т.д. [19].

Патогенез (патологічний процес) починається з моменту
контакту збудника хвороби з рослиною і залежить від взаємо-
дії трьох факторів: патогену, що здатний ініціювати ураження;
відповідної рослини-хазяїна; умов оточуючого середовища,
необхідних для інфікування. Ці фактори складають так званий
трикутник хвороби [7]. Зв’язки між ними показують, що ре-
зультат взаємодії залежить як від відносин рослини з патоге-
ном, так і від впливу умов середовища на обидва організми.
Таким чином, кінцевий результат патологічного процесу є фу-
нкцією, що залежить від усіх трьох факторів. Отже, відмежо-
вуючись від абіотичних впливів, можна сказати, що розвиток
відносин рослина-патоген залежить від міжклітинного впізна-
вання, від здатності рослини підтримувати окиснювальний
гомеостаз у мембранних системах клітин в умовах патогене-
зу, від експресії генів стресових білків, від швидкості запуску
захисних реакцій, тощо. Ці складові стійкості рослин за умов
інфікування кореневими гнилями досліджені недостатньо і
майже зовсім не досліджені за інфікування
Pseudocercosporella herpotrichoides, а тому потребують дета-
льного з’ясування. Таким чином, з точки зору захисту рослин
від шкодочинних фітопатогенів оптимізація рослинництва
пов’язана із розробкою інтегрованих систем, що базуються не
тільки на ефективності агротехнічних прийомів, а й на вико-
ристанні екологічно безпечних засобів регулювання розвитку
шкідливих організмів.

Комплексне дослідження і розкриття хімізму взаємодії си-
стеми рослина-патоген дозволить шукати оптимальні саніта-
рно-гігієнічні засоби впливу на чисельність та шкодочинність
патогенів, а також сприятиме розширенню методів створення
стійких сортів з пролонгованим збереженням цієї ознаки; тоб-
то відкриє шляхи мінімізації обсягів використання пестицидів
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при одночасному збільшенні врожаю та якості зерна, а також
забезпеченні високого рівня екологічної чистоти вирощеної
продукції.
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С.В.Волошенко, Н.П.Граніца, Л.І.Григорова
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім.В.Я.Юр’єва

ПРОБЛЕМА ВАЖКОВІДОКРЕМЛЮВАНИХ БУР’ЯНІВ
У НАСІННІ РІПАКА

На сучасному етапі розвитку людства в результаті підви-
щення попиту на виробництво альтернативних видів палива
(біодизелю) з одного боку та отримання високобілкових пожи-
вних комбікормів для тварин з другого боку, збільшилися
об’єми обробляння однієї з олійних культур – ріпака. Але че-
рез зниження культури землеробства відбулося підвищення
засміченості полів різними видами бур’янів. Не дивлячись на
заходи, що проводяться з метою боротьби з бур’янами, які
полягають у хімічному обробітку полів пестицидами (гербіци-
дами), в агроценозах польових культур сформувався зміша-
ний малорічно-багаторіч-ний тип засміченості. [1] Наслідком
цього процесу може бути потрапляння насіння різноманітних
бур’янів у насіння основної культури, в насіння ріпака, під час
збирання врожаю.

За своїми морфологічними ознаками насіння деяких
бур’янів дуже схоже з насінням ріпака, внаслідок чого їх важко
відокремлювати від насіння основної культури. Такі бур’яни
називаються важковідокремлюваними бур’янами ріпака. Згід-
но з літературними даними до важковідокремлюваних
бур’янів ріпака відносять: підмаренник ціпкий, круглець меті-
льчастий, щетинник сизий, склероції білої гнилі, талабан
польовий, щирицю звичайну. [2,3]

Однією з найскладніших задач в агросировинній лабора-
торії є розділення основної культури від важковідокремлюва-
них бур’янів ріпака під час розбирання насіння з метою ви-
значання вмісту сміттєвої і олійної домішок згідно з ГОСТ
10854, ДСТУ 4966.

Насіння важковідокремлюваних бур’янів ріпака під час ре-
тельного дослідження має цілий ряд відмінностей, що зазна-
чені нижче, які необхідно ураховувати в процесі розбирання
насіння.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ ОСНОВНОЇ ОЛ ІЙ -

НОЇ КУЛЬТУРИ
Ріпак (Brassica napus olifera) – різновид трав’янистих рос-

лин, що відноситься до родини хрестоцвітих. Рослина однорі-
чна, холодостійка, потребує достатньої кількості вологи та
збагачений ґрунт. У ріпака розрізняють озимі та ярові форми.

Морфологічні ознаки ріпака. [4] Плід – вузький прямий або
злегка зігнутий стручок, який розташований під прямим або
тупим кутом по відношенню до стебла довжиною 6 – 12 см,
шириною 0,4 – 0,6 см. По довжині стручка проходить плівчас-
та перетинка, яка закінчується у безнасіннєвому носику. У
стручку 25 – 30 насінин округло–шароподібної форми. Насін-
ня дрібне, маса 1000 штук насінин складає 2,5 – 5 г у ріпака
ярового та 4 – 7 г у ріпака озимого. Розмножується ріпак на-
сінням. Фізико-технічна характеристика насіння озимого і яро-
вого ріпака наведена в таблиці 1.
ТАБЛИЦЯ 1 – ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ ОЗИМО-
ГО І ЯРОВОГО РІПАКА

Показники Ріпак озимий Ріпак яровий

Розміри, мм Крупнорозмірні, діа-
метр 2,5-2,75

Середнє- і дрібнорозмірні,
діаметр 2,0-1,2

Форма Округла Неправильна шароподібна,
рідше округла

Колір оболонки
Матовий темно-
бурий, у недозрілих
темно-черво-ний

Чорно-сірий або темно-
коричневий, у недозрілих
червоно-коричневий

Поверхня оболонки під час дослі-
дження неозброєним оком;
у разі збільшення в 20–40 разів

Гладка

Точечно-ямочна

Гладка

Точечно-ямочна

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ ВАЖКОВІДОКРЕМ -
ЛЮВАНИХ БУР ’ЯНІВ РІПАКА

Підмаренник ціпкий – однорічна зимуюча рослина. [5]
Морфологічні ознаки підмаренника ціпкого. Плід – горішок.

Форма горішка бочкоподібна з бокової сторони, зі спинки –
шароподібна. Плодовий шов розташований у виїмці на брю-
шці. Форма шва овальна. Поверхня плоду крапко-бугриста,
вкрита невеликими щетинками, які в основі мають невеликі
бородавки. Щетинки, як правило, світло-сірого кольору, тому
окрас горішків зі щетинками сірувато-коричневий, іноді зеле-
нуватий, без щетинок – більш темний. Насіння яйцеподібної
форми, з волокнистими краями, широко закруглені, з вузькою
виїмкою, різко звужені в короткі черешки. Поверхня насіння
дрібноточечна. Має коричнево-бурий окрас. На внутрішній
стороні насіння розташована широка виїмка. Довжина насіння
1,75 - 3 мм, ширина 1,25 - 2,25 мм, товщина 1,5 - 1,75 мм. Ма-
сса 1000 штук насіння - 3,25 г.
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Круглець метільчастий – ярова однолітня рослина, яка
може развиватися як і зимуюча. Відноситься до родини хрес-
тоцвітих. [5]

Морфологічні ознаки. Рослина 30 - 60 см висотою. Плід -
горішкоподібний стручочок, однонасінний, сірого або чорно-
сірого кольору. Насіння широкоеліптичне, широкозакруглене,
виїмчасте, на довгих черешках. Має жовтий окрас. Цвіте у
травні - липні, плодоносить в червні - вересні.

Щетинник сизий – ярова однорічна рослина. [6]
Морфологічні ознаки. Рослина 4–50 см заввишки, в основі

більш-менш розгалужена. Колоски на коротких ніжках, одно-
квіткові, яйцеподібні, близько 3 мм довжиною, що оточені ше-
рехатими жовтими або рудуватими щетинками, які переви-
щують колосок в 2 – 3 рази. Квіткові луски біля плодів хрящу-
ваті, тупі, ззовні ясно-попереково-зморшкуваті. На одній рос-
лині утворюється близько 3 – 4 тис. насінин. Розмножується
насінням. Насіння – зерновка, яйцеподібно-овальної форми,
розміром 2–2,75*1,65–1,75*1,0 мм.

Склероції білої гнилі [3]
Склеротиніоз (біла гниль) вражає широкий спектр рослин.

Біла гниль може вражати рослини на будь-якій стадії, включ-
но сходи, зрілі рослини та зібраний врожай. Патогеном скле-
ротиніозу є Sclerotinia sclerotiorum.

Симптоми: на заражених ділянках спочатку з’являються
темно-зелені або коричневі просякнуті водою місця, які з ча-
сом можуть стати блідими. Утворюються щільні білі пухнасті
міцелії, рослина починає в’янути та в кінцевому випадку по-
мирає. Структури (склероції), що вижили, утворюються ззовні
на вражених ділянках рослин та в середині в центральній по-
рожнині стебла.

Склероції – тверді, чорні, несиметричні за формою, в ос-
новному 3 – 4 мм.

Талабан польовий – невисока трав’яниста однолітня ро-
слина з родини хрестоцвітих. [7]

Морфологічні ознаки талабану польового. Плоди – крупні,
майже округлі (сплюснуті) стручки, схожі на копійки. Насіння у
стручках дрібне, борозенчасте. Насіння еліптичне, закругле-
не, нерідко злегка виїмчасте, різко звужене у черешки (3 – 6
мм). Сходам притаманний різкий неприємний часниковий за-
пах. Одна рослина утворює до 70 тис. насінин.

Щириця звичайна – однорічна або багаторічна
трав’яниста ярова рослина. Відноситься до родини амаран-
тових. [6]

Морфологічні ознаки щириці звичайної. Насіння дрібне
близько 0,8 – 1,0 мм в діаметрі, має округлу злегка приплюс-
нуту форму з підковоподібним зародком. Оболонка насіння

блискуча, тверда. Окрас насіння коричневий, чорний. Маса
1000 штук насінин складає 0,4 – 0,8 г. Цвіте з червня по вере-
сень, плодоносить у липні – вересні. Одна рослина дає до
500 тис. насінин. Протягом 1992, 2003-2010 рр. в УкрНДІОЖ
УААН проводилися дослідження зразків ріпака з метою ви-
значання явно вираженої сміттєвої та олійної домішки, згідно
з ГОСТ 10854. Були проаналізовані зразки ріпака з різних ре-
гіонів України. Результати досліджень наведені в таблиці 2.
ТАБЛИЦЯ 2 – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗРАЗКІВ РІПАКА

1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вміст сміт-
тєвої до-
мішки,%

0,4 –
6,0

2,5 –
3,4

1,8 –
2,9

2,6 –
3,8

3,0 –
5,0

0,4 –
2,4

1,1 –
9,4

0,9 –
6,0

1,0 –
15,7

Вміст олій-
ної доміш-
ки,%

0,4 –
8,4

5,0 –
6,5

4,5 –
7,2

5,6 –
9,0

5,0 –
6,3

1,8 –
5,0

2,4 –
10,4

4,0 –
6,0

2,0 –
9,0

В процесі розбирання насіння на етапі визначання явно
вираженої смітної та олійної домішки враховувалися всі вище
зазначені морфологічні особливості важковідокремлюваних
бур’янів ріпака, які були віднесені до смітної домішки.

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок, що
вміст смітної домішки в окремих зразках ріпака перевищує
базисні норми, які закладені в ДСТУ 4966, що свідчить про по-
ганий фітосанітарний стан ґрунтів, насіння, сівби та недодер-
жання фітосанітарних технологій. Таким чином, важливим за-
вданням сучасної науки про захист рослин є оптимізація фі-
тосанітарного стану на сівбі сільськогосподарських культур,
що полягає в інтегрованих методах захисту рослин, до яких
відносяться економічно доцільні та екологічно безпечні орга-
нізаційно-господарчі, агротехнічні, біологічні, генетичні та хі-
мічні методи. [10]
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УДК 631.95:632.51:631.452 М.М.Тимофєєв, к.б.н., директор; І.М.Зарудняк, с.н.с.
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ

ФІТОЦЕНОТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОШИРЕННЯ
ОДНОРІЧНИХ БУР’ЯНІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ

ОЗИМОЇ ТА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
Формування сталих агроекосистем потребує рішення ве-

ликої низки проблем біотичними методами. В Україні на пер-
шому місці стоїть перспектива скорочення орних земель до
30% за рахунок малопродуктивних та деградованих. В Луган-
ській та Донецькій областях, де значна площа деградованих
земель, скорочення може досягти 40% площі, яка обробля-
ється [1, 2]. Оптимізація співвідношення земель інтенсивного
використання до напівприродних як 1:1 дозволить усунути ін-
тенсивні процеси водної та вітрової ерозії грунтів, виключити
з інтенсивного обробітку сильно- і частково середньоеродо-
вані та малопродуктивні землі, де вирощування культур збит-
кове. На високопродуктивних землях польові культурфітоце-
нози завдяки більшому габітусу культур краще конкурентно
витісняють однорічні та багаторічні бур’яни в порівнянні з ма-
лопродуктивними грунтами.

Метою дослідження було встановлення кількісного та ви-
дового різноманіття однорічних бур’янів у короткоротаційних
сівозмінах під впливом різного рівня родючості грунту і фіто-
ценотичного конкурентного впливу пшениці озимої і ячменю
ярого та розробка перспективи зменшення сегетальних рос-
лин в агроекосистемах біотичними методами.

Об’єктом дослідження був польовий стаціонар, де з 1964
по 2000 рр. вносились органічні та мінеральні добрива та фо-
рмувались три фони живлення. Для формування високого
фону живлення (А) щорічно вносили органічні та мінеральні
добрива в середньому за вказаний період N42Р44К46 кг д.р. на
1 га сівозмінної площі. Для формування середнього (загаль-
ноприйнятого) фону живлення (Б) вносили по N33Р29,7К32,7 кг
д.р. на 1 га сівозмінної площі. На фоні В добрива не вносили з
1964 р., що призвело до істотних втрат гумусу та валових
форм NРК [3], це хімічно деградований або низький фон жив-
лення.

Грунтовий покрив дослідного поля представлений чорно-
земом звичайним, важкосуглинковим на лесі.

В дослідах вивчались дві короткоротаційні сівозміни:
І. Пар-пшениця озима-ячмінь ярий-горох-пшениця озима-

соняшник;
ІІ. Горох-пшениця озима - збірне поле (ячмінь ярий та куку-

рудза на зерно). Висівали пшеницю озиму сорт Богиня та яч-
мінь ярий Партнер на всіх фонах по 5 млн. схожого насіння на
1 га. На посівах пшениці озимої та ячменю ярого фону А за-
стосовували підкормку (N30 кг д.р./га) в фазу кущіння.
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Структуру врожаю пшениці озимої та ячменю ярого ви-
значали за загальноприйнятими методиками. В роботі пред-
ставлені усереднені дані чисельності однорічних бур’янів і
структури врожаю культур за 2007-2009 рр.

Облік забур’яненості в посівах сільськогосподарських
культур проводили рамкою 0,5 х 0,5 м у 8 місцях по діагоналі
ділянок з певним фоном живлення.

На посівах пшениці озимої та ячменю ярого кількість
бур’янів підраховували у фазу кущіння. Кількість однорічних
бур’янів при однакових агротехнічних та хімічних методах їх
знищення значно різнились в залежності від фону живлення.
Таке явище пояснюється як впливом післядії фонів живлення,
так і конкурентним впливом культурфітоценозів, у зв’язку з
чим другий раз підраховували бур’яни відразу після збирання
врожаю.

На посівах пшениці озимої використовували елай-супер
(0,015 кг/га) лише в 2007р., тривалі опади в 2008 та 2009 рр. у
фазу кущіння не дозволили застосовувати гербіцид. На посі-
вах ячменю ярого, навпаки, елай супер застосовували лише в
2008 та 2009 рр. Цей гербіцид дозволений для застосування
в Україні.

В посівах пшениці озимої та ячменю ярого виявлені на-
ступні основні однорічні бур’яни: амброзія полинолиста
(Ambrosia artemisiifolia L.), витка гречка (Fallopia convolvulus
(L.) A.Löve), гірчиця польова (Sinapis arvensis L.), лобода біла
(Chenopodium album L.), мишій зелений (Setaria viridis (L.)
P.Beauv), паслін чорний (Solanum niqrum L,), рутка Шлейхера
(Fumaria Schleicheri Soy.), талабан польовий (Thlaspi arvense
L.), чистець однорічний (Stachys annua (L.) L.), щириця загну-
та (Amaranthus retroflexus L.).

Механічні та хімічні методи не дають 100% знищення од-
норічних бур’янів, а їх подальше поширення залежить від га-
бітусу культур, здатності утворювати щільний зелений покрив,
який перекриває сонячну енергію для більшості сегетальних
рослин нижнього та середнього ярусів культурфітоценозів [4].
Формування трьох фонів живлення завдяки добривам позна-
чилось на кількості вегетуючих рослин і стебел та їх висоті, а
також на довжині колосу та кількості зерен в колосі (табл. 1).

Фактор фітоценотичного конкурентного впливу культур на
бур’яни діє протягом тривалого вегетаційного періоду, що в
значній мірі позначається на кількості сегетальних рослин в
залежності від фону живлення.
1. СТРУКТУРА ВРОЖАЮ КУЛЬТУР СІВОЗМІН В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПІС-
ЛЯДІЇ ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ (2007-2009 РР.)

Фони
живлення

Кількість
рослин
шт./м2

Кількість
стебел,
шт./м2

Кількість
продуктив-
них стебел
шт./м2

Висота
рослин,
см

Довжина
колосу,
см

Кількість
зерен в
колосі,
шт.

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА ПО ПОПЕРЕДНИКУ ПАР
А 317 950 611 81,2 9,3 35,8
Б 290 879 502 76,3 7,8 32,5
В 260 692 368 57,6 6,9 27,7

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА ПО ПОПЕРЕДНИКУ ГОРОХ
А 329 768 471 64,9 8,6 31,9
Б 308 740 423 60,6 7,8 29,9
В 265 507 336 42,0 6,0 23,8

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ПО ПОПЕРЕДНИКУ ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
А 390 1056 641 46,5 6,73 16,8
Б 363 913 534 43,7 6,06 15,2
В 303 611 367 34,8 4,75 12,1
Якщо кількість однорічних бур’янів в посівах пшениці ози-

мої по пару в фазу кущіння на фоні А прийнята за одиницю,
то на фоні Б їх було більше в 1,54 рази, а на фоні В – в 2,85
рази. Після збирання культури співвідношення складало як
1:4,89:17,77. За період вегетації озимої пшениці по пару кіль-
кість однорічних бур’янів зменшилась на фоні А - в 5,68, на
фоні Б - в 1,79, а на фоні В – в 1,1 рази.

Посіви пшениці озимої по попереднику горох мали спів-
відношення чисельності однорічних бур’янів між фонами
А:Б:В в фазу кущіння як 1:1,45:1,58, а після збирання культу-
ри як 1:1,79:3,41. За період вегетації пшениці озимої по попе-
реднику горох кількість однорічних бур’янів зменшилась на
фоні А – в 2,7, на фоні Б – в 2,33, на фоні В – в 1,34 рази.

В посівах ячменю ярого співвідношення чисельності одно-
річних бур’янів між фонами в фазу кущіння складало як
1:1,034:0,59, а після збирання врожаю як 1:1,20:1,88. За пері-
од вегетації ячменю ярого кількість однорічних бур’янів зме-
ншилась на фоні А - в 1,99, на фоні Б – в 1,71 рази, а на фоні
В навпаки, збільшилась в 1,59 рази (табл. 2).

Аналіз розповсюдження видів однорічних бур’янів в зале-
жності від культури, попередника та фонів показав наступне.
Амброзії полинолистої найбільше в посівах пшениці озимої в
фазу кущіння на фоні В по попереднику пар 62,6 шт./м2 (або
74,1% від всієї чисельності бур’янів), а по попереднику горох
відповідно 63,2 шт./м2 (58,5%). Співвідношення чисельності
амброзії полинолистої між фонами складало весною по попе-
реднику пар як 1:1,63:11,59, а по попереднику горох як
1:4,36:26,9. За період вегетації культури чисельність амброзії
полинолистої по пару на фоні А зменшилась до нуля, на фоні
Б – в 3,82, а на фоні В – в 2,28 рази. По попереднику горох на
фоні А зменшилось - в 1,56, на фоні Б – в 4,88, на фоні В – в
4,23 рази.

В посівах ячменю ярого теж найбільше амброзії полино-
листої на фоні В. В фазу кущіння відповідно 24,2 шт./м2

(40,76%), а після збирання врожаю 52,1 шт./м2 (55,1%). За пе-
ріод вегетації кількість бур’яну зменшилось на фоні А в 1,35
рази, на фоні Б – в 1,31 рази, а на фоні В збільшилось в 2,15
рази.

По багаторічним даним державної служби карантину рос-
лин України за період з 1973-2007 роки загальна площа під
амброзією збільшилась від 107 тис. га до 2714 тис. га, або в
25 раз. В середньому за рік площа під амброзією з 1973 по
1993 рр. збільшувалась на 18,45 тис. га, а з 1993 по 2007 рр.
на 159 тис. га.

Найбільші площі цей карантинний бур’ян займає в Запорі-
зькій області – 993 тис. га, Дніпропетровській – 534 і Донець-
кій – 461 тис.га [5]. Таке явище, як показано в наших дослі-
дженнях, обумовлено значним зниженням природної та еко-
номічної родючості грунту, що призвело до зменшення конку-
рентної дії культурфітоценозів на амброзію полинолисту.

Найбільша чисельність та відносна частка виткої гречки в
посівах пшениці озимої по гороху. Відносна частка весною на
фоні А складала 35,2%, на фоні Б – 37,6, а на фоні В – 16,7%.
Після збирання культури відносна частка становила відповід-
но 68,0, 67,6 та 21,0%.

Як в посівах пшениці озимої по пару та по гороху, так і в
посівах ячменю ярого відносна частка виткої гречки най-
менше на фоні В.

В посівах пшениці озимої по пару кількість цього раннього
бур’яну зменшилась за період вегетації культур фітоценозу
на фоні А – в 1,22 рази, на фоні Б збільшилось в 1,05 рази, а
на фоні В зменшилось в 1,01 рази.

В посівах пшениці озимої по гороху встановлені більші
зміни. Кількість виткої гречки зменшилась на фоні А в 1,49 ра-
зи, на фоні Б – в 1,28, а на фоні В – в 1,06 рази.

Значні зменшення виткої гречки встановлені в посівах яч-
меню за період вегетації культури: на фоні А – в 6,04 рази, на
фоні Б – в 2,99, а на фоні В – в 3,62 рази.

Співвідношення чисельності виткої гречки між фонами
В:Б:А в посівах пшениці озимої по пару складало весною як
1:1,07:1,04, а після збирання культури як 1:2,25:5,4. В посівах
пшениці озимої після гороху співвідношення між фонами
В:Б:А складало весною як 1:2,25:2,11, а після збирання куль-
тури як 1:3,22:3,24. В посівах ячменю весною відповідно як
1:1,28:1,34, а після збирання культури як 1:4,24:2,57.

Лобода біла – ярий бур’ян, азотофіл. Весною в посівах
пшениці озимої по пару відносна частка лободи білої серед
інших бур’янів складала на фоні А – 18,2%, на фоні Б – 28,0, а
на фоні В – 0,24%. В посівах пшениці озимої по гороху відпо-
відно 21,7, 17,6 та 0,05%. В посівах ячменю відповідно – 8,1,
8,1 та 0,84%. Подібна залежність зберігається і після збиран-
ня врожаю. Інтенсивно зменшується кількість лободи білої в
посівах пшениці озимої по пару за період вегетації культури
на фоні А – 13,5 рази, на фоні Б – в 4,44 рази, а на фоні В при
загальній низькій чисельності навіть збільшилось в 4,5 рази.

Подібна залежність зміни чисельності лободи білої вста-
новлена за період вегетації пшениці озимої по гороху: на фоні
А її чисельність зменшилась в 5,78 рази, на фоні Б – в 7,4 ра-
зи, а на фоні В збільшилась в 1,4 рази.

Посіви ячменю ярого найбільш зріджені. В них чисельність
лободи білої зменшилось за період вегетації на фоні А - в
1,12 рази, на фоні Б - в 1,02, а на фоні В – в 1,56 рази.

У пізнього ярого бур’яну мишію зеленого найбільша чисе-
льність і відносна частка виявлена відразу після збирання
культур. Відносна частка цього бур’яну в посівах пшениці ози-
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мої на фоні В по попереднику пар складала 23,5%, по попе-
реднику горох – 23,7, а в посівах ячменю ярого – 33,0%.

Весною в посівах пшениці озимої по пару мишій відсутній,
по попереднику горох, де менший фітоценотичний пресинг,
він з’являється лише на фоні В в кількості 0,1 шт./м2.

В посівах ячменю, де найменший фітоценотичний пресинг
культури, кількість мишію зеленого найвища. За період веге-
тації ячменю кількість його збільшується на фоні А в 12,2 ра-
зи, на фоні В – в 20,5, а на фоні В – 13,4 рази.

Співвідношення чисельності мишію зеленого між фонами
А:Б:В складало після збирання пшениці озимої по пару як
1:0,8:21,8, а після збирання пшениці озимої по гороху як
1:2,55:19,2.

В посівах ячменю ярого весною співвідношення чисельно-
сті мишію між фонами складало як 1:0,57:3,22, а після зби-
рання культури як 1:0,96:3,56.

Паслін чорний – типовий азотофіл, має пізні сходи. Його
кількість в посівах пшениці озимої по пару в фазу кущіння до-
рівнює нулю. На фоні А і Б після збирання культури його кіль-
кість мінімальна – 0,3 і 0,2 шт./м2, а на фоні В він теж відсут-
ній.

У більш зріджених посівах пшениці озимої по гороху його
кількість весною більша на всіх фонах. За період вегетації
пшениці озимої по попереднику горох кількість пасліну чорно-
го на фоні А зменшилась в 3,9 рази, на фоні Б, навпаки, збі-
льшилась в 1,6 рази, а на фоні В – в 2,8 рази.

Найбільша чисельність і відносна частка пасліну чорного
проявляється в посівах ячменю ярого. Його відносна частка
весною на фоні А складала 33,7%, на фоні Б – 40,9, а на фоні
В – 9,2%, після збирання культури відповідно 35,9%; 40,8 та
6,2%. За період вегетації культури кількість пасліну чорного в
посівах ячменю зменшилась на фоні А в 1,87 рази, на фоні Б
– в 1,71 рази, а на фоні В, навпаки, збільшилась в 1,07 рази.

Рутка Шлейхера має весною найбільшу чисельність в по-
сівах пшениці озимої по гороху, меншу в посівах по пару. В
посівах ячменю її кількість зменшується в 10-100 разів. Відно-
сна частка рутки Шлейхера найвища в посівах пшениці озимої
по пару: на фоні А – 48,3%, на фоні Б – 38,2, на фоні В –
7,7%. Найменша частка рутки Шлейхера на всіх фонах В
порівняно з фонами А і Б.

Талабан польовий відсутній в посівах ячменю – це зимую-
чий бур’ян. В посівах озимої пшениці по пару він відсутній на
фоні А як весною, так і після збирання культури. В цілому
відносна частка його в посівах пшениці озимої незначна.

Чистець однорічний відсутній в посівах пшениці озимої по
пару в фазу кущіння, а по попереднику горох з’являється в
незначній кількості. Після збирання пшениці озимої відносна
частка цього бур’яну по попереднику пар складала на фоні А

– 15,3%, на фоні Б –
38,4%, а на фоні В –
31,2%, по попереднику
горох відповідно 2,9%,
9,9 та 30,5%. Кількість
чистецю однорічного за
період вегетації пшени-
ці озимої по гороху збі-
льшилась на фоні А в
7,0 разів, на фоні Б в
9,33, на фоні В – 10,26
рази.

В посівах ячменю в
фазу кущіння відносна
частка чистецю однорі-
чного складала на фоні
А 4,0%, на фоні Б – 3,3,
а на фоні В – 17,8%.
Співвідношення чисе-
льності чистецю одно-
річного в посівах пше-
ниці озимої по попере-
днику пар після зби-
рання врожаю між фо-
нами А:Б:В становить
як 1:2,51:2,04.

По попереднику го-
рох в фазу кущіння

пшениці озимої відповідно як 1:3,0:14,8, а після збирання
врожаю як 1:3,35:10,32.

В посівах ячменю співвідношення чисельності чистецю
однорічного весною складало як 1:0,8:2,65, а після збирання
врожаю як 1:1,3:0,22.

Щириця загнута відсутня в посівах пшениці озимої по па-
ру, по попереднику горох її кількість незначна. В посівах яч-
меню її найбільше. Цей бур’ян є азотофілом. Весною на фоні
А її більше, ніж на фоні В у 13,6 разів, на фоні Б – в 2,5 рази.
Після збирання культур щириця загнута відсутня на фоні В.

Найвищий рівень рентабельності вирощування пшениці
озимої та ячменю ярого отримано на фоні А, а найнижчий - на
фоні В. На посівах ячменю ярого фон В виявився збитковим.
В посушливі роки деградовані землі найбільш інтенсивно
знижують врожайність пшениці озимої та ячменю ярого.

ВИСНОВКИ
На основі створених впродовж 1964-2000 рр. трьох рівнів

фонів живлення (високого, середнього та низького) відбулись
адекватні зміни в габітусі культурфітоценозів, в кількісному та
видовому поширенні однорічних бур’янів. Чим вищий фон жи-
влення, тим більший габітус культур і тим інтенсивніше куль-
турфітоценози конкурентно зменшують кількість однорічних
бур’янів в посівах пшениці озимої та ячменю ярого протягом
вегетації.

На високому фоні живлення переважають азотофільні
бур’яни: витка гречка, лобода біла, паслін чорний, рутка
Шлейхера, щириця загнута. На малопродуктивному фоні жи-
влення найбільша відносна частка у амброзії полинолистої,
мишію зеленого, чистецю однорічного.

Формування сталих агроекосистем передбачає концент-
рацію вирощування польових культур на високопродуктивних
землях та постійного внесення оптимальних доз добрив, яке
пов’язано із конкурентним витесненням культурфітоценозами
сегетальних рослин, а також є фактором підвищення рівня
рентабельності вирощування сільськогосподарських культур.
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2. ВПЛИВ ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ДІЇ КУЛЬТУР ФІТОЦЕНОЗІВ НА ПОШИРЕННЯ ОДНОРІЧНИХ
БУР’ЯНІВ, ШТ./М2 (2007-2009 Р.)

Пшениця озима по попереднику пар Пшениця озима по попереднику горох Ячмінь ярий по попереднику пшениця озима

в фазу кущіння після збирання
врожаю в фазу кущіння після збирання

врожаю в фазу кущіння після збирання
врожаю

ФОНИ ЖИВЛЕННЯ
А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В

5,4* 8,8 62,6 2,3 27,4 2,35 10,24 63,21 1,5 2,1 14,95 14,09 14,64 24,21 10,45 11,14 52,14Амброзія
полиноли-
ста 18,22* 19,28 74,14 0 9,02 29,54 3,43 10,33 58,53 6,31 4,93 18,48 14,04 14,10 40,76 20,75 18,37 55,12

3,3 5,2 9,0 2,7 5,5 8,9 24,05 37,21 18,04 16,15 28,9 17,0 10,45 10,32 4,6 1,73 3,45 1,27Витка
гречка 11,13 11,39 10,66 51,72 21,56 9,58 35,25 37,55 16,70 68,0 67,62 21,02 10,40 9,94 7,75 3,44 5,69 1,34

1,7 0,01 0,4 0,35 1,3 26,28 21,27 9,9Гірчиця
польова 0 0

2,01 0,19
0 0

0,59 0,35 1,2
0 0 0

26,58 20,49 16,67
0 0 0

5,4 12,8 0,2 0,4 2,9 1,8 14,8 17,4 0,05 1,6 2,35 0,7 8,14 8,45 0,5 7,27 8,27 0,32Лобода
біла 18,22 28,04 0,24 7,66 11,37 1,94 21,69 17,56 0,048 6,74 5,52 0,87 8,11 8,14 0,84 14,44 13,64 0,34

1,0 0,8 21,8 0,1 1,0 2,55 19,2 0,72 0,41 2,32 8,77 8,41 31,18Мишій
зелений 0 0 0

19,6 3,14 23,50
0 0

0,09 4,21 5,99 23,74 0,71 0,39 3,91 17,41 13,87 32,96
0,3 0,2 2,15 0,75 0,5 0,55 1,2 1,4 33,86 42,41 5,45 18,09 24,77 5,82Паслін

чорний 0 0 0
5,75 0,78

0
3,15 0,76 0,46 2,32 2,82 1,73 33,73 40,86 9,18 35,94 40,89 6,15

14,32 17,4 6,5 20,05 27,6 19,03 0,41 0,50 0,18Рутка
Шлейхера 48,32 38,22 7,7

0 0 0
29,39 27,85 17,62

0 0 0
0,41 0,48 0,30

0 0 0

0,02 2,9 0,5 0,35 0,31 0,36 0,2 0,2Талабан
польовий 0 0

0,02
0

11,37 0,54 0,51 0,31 0,33
0

0,47 0,25
0 0 0 0 0 0

0,8 9,8 28,96 0,1 0,45 2,4 0,7 4,2 24,63 4,0 3,4 10,59 2,95 3,82 0,64Чистець
одноріч-
ний

0 0 0 15,33 38,41 31,22 0,15 0,45 2,22 2,95 9,87 30,45 3,98 3,28 17,83 5,86 6,30 0,67

0,05 0,1 0,1 0,5 0,68 0,27 0,05 1,09 0,64Щириця
загнута 0 0 0 0 0 0

0,07 0,1 0,09
0

0,22
0

0,67 0,26 0,08 2,16 1,06
0

Всього,
шт./м2 29,64 45,65 84,43 5,22 25,51 92,77 68,23 99,1 108,0 23,75 42,55 80,88 100,39 103,81 59,39 50,35 60,64 94,59

* В чисельнику - кількість однорічних бур’янів на 1 м2, в знаменнику - % від загальної чисельності
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РОЗДІЛ 8. МІКРОБІОЛОГІЯ
О.В.Надкернична, д.біол.н., професор

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ НААНУ

МІКРОБНИЙ ПРЕПАРАТ ДІАЗОБАКТЕРИН ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЮ І ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА

ОЗИМОГО ЖИТА
Озиме жито – цінна продовольча культура, увага до якої

за останній час ослабла. Невибагливе до умов вирощування
озиме жито може культивуватися в монокультурі протягом ба-
гатьох років без внесення азотних добрив. Пояснити це мож-
на здатністю цієї культури формувати і підтримувати активне
функціонування асоціативної системи з ризосферними бакте-
ріями-азотфіксаторами.

Серед азотфіксаторів, які заселяють кореневу зону сіль-
ськогосподарських культур одними з найбільш активних є ба-
ктерії роду Azospirillum. В Інституті сільськогосподарської мік-
робіології на основі азотфіксуючих бактерій роду азоспірилум
створено мікробний препарат діазобактерин. Азоспірили, що
складають основу діазобактерину, виділені з природного біо-
ценозу, вони безпечні для людей і тварин, не забруднюють
навколишнє середовище.

Результати багаторічних польових і виробничих дослідів,
проведених в Чернігівській і Житомирській областях, показали
високу ефективність діазобактерину як засобу поліпшення
азотного живлення озимого жита та підвищення урожайності
культури. При його застосуванні врожайність озимого жита
підвищувалась в середньому на 2,3-7,1ц/га (10,0-25,0%).

Про поліпшення азотного живлення рослин за рахунок
атмосферного азоту свідчать дані, що були одержані нами
при вивченні активності процесу азотфіксації в кореневій зоні
озимого жита протягом 10 ро-
ків. Аналіз отриманих даних
показав, що при інокуляції на-
сіння озимого жита діазобак-
терином різко підвищується
активність фіксації атмосфер-
ного азоту в кореневій зоні
культури. Так, у фазу цвітіння
(фаза найвищої активності
біосинтетичних процесів у ро-
слині) активність фіксації ат-
мосферного азоту під впливом
діазобактерину збільшилась в
1,5-5 рази залежно від року
досліджень у порівнянні з ва-
ріантом без інокуляції. Вціло-
му за вегетаційний період ак-
тивність процесу азотфіксації
у варіантах з діазобактерином
зростала в 2,5-6,8 разів.

Діазобактерин може за-
стосовуватись як у випадку
без внесення мінеральних до-
брив, так і при внесенні різних
доз мінерального азоту
(табл.1). Так, у варіанті без
внесення добрив і з внесен-
ням тільки P90K90 застосування
діазобактерину дало змогу
підвищити активність процесу
фіксації молекулярного азоту
в кореневій зоні рослин у 1,8-3
рази, при цьому урожай зерна
підвищився на 5,1-5,8 ц/га
(11,8-12,2%). Найбільш ефек-
тивним було використання
інокуляції по фону N90P90K90 з
дробним внесенням мінера-
льного азоту (перед посівом -
30, відновлення вегетації - 30,
вихід в трубку - 30кг/га). В

цьому випадку урожай зерна збільшився на 9,6 ц/га або на
20%.
ТАБЛИЦЯ 1. ВПЛИВ ДІАЗОБАКТЕРИНУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА
ВМІСТ АЗОТУ В ЗЕРНІ ОЗИМОГО ЖИТА СОРТУ ВЕРХНЯЧСЬКЕ 32

Варіант досліду Урожай
зерна, т/га

Загальний
азот,%

Білковий
азот,%

Активність азотфік-
сації, мкг азоту/м2 за

годину
Без добрив, без інокуляції 4,34 143
Інокуляція діазобактерином 4,92 260
P90K90 (фон) 4,76 1,07 0,85 116
Фон + інокуляція 5,27 1,58 1,23 346
Фон + N45 5,14 1,21 0,76 159
Фон + N45 + інокуляція 5,60 1,21 1,04 318
Фон + N90 4,78 1,51 0,74 178
Фон + N90 + інокуляція 5,74 1,78 1,48 285
НІР05 0,2 0,05 0,07 83,2

Збільшення вмісту білкового і небілкового азоту в зерні
озимого жита під впливом діазобактерину можна пояснити
тим, що поряд з азотфіксуючою функцією, азоспірили є також
продуцентами біологічно активних сполук, під впливом яких
посилюється ріст коренів, збільшується їх біомаса, а зрештою
і поглинальна здатність.

Одним з важливих показників якості зерна поряд з вмістом
білка є його амінокислотний склад. Сумарна кількість аміно-
кислот у варіантах із застосуванням діазобактерину зросла у

порівнянні з контрольним ва-
ріантом на 18-40% в залеж-
ності від застосування добрив
та року досліджень. Слід від-
мітити також істотне збіль-
шення вмісту незамінних амі-
нокислот - ізолейцину, лей-
цину, лізину, валіну, феніла-
ланіну, треоніну (рис.1).

Існують дані про здатність
азотфіксуючих бактерій, зок-
рема азоспірил, поряд з по-
кращенням росту і розвитку
рослин також підвищувати їх-
ню стійкість до дії патогенних
організмів. В наших дослі-
дженнях показано, що засто-
сування діазобактерину
сприяє схоронності посівів
озимого жита від сходів до
збирання (рис.2). Так, в кінці
вегетації, на ділянках з іноку-
ляцією діазобактерином рос-
лин озимого жита збереглося,
в середньому, на 8,6% біль-
ше, ніж в контрольному варі-
анті.

НІР05 = 3,09
Таким чином, застосуван-

ня діазобактерину дозволяє
суттєво посилити активність
процесу фіксації молекуляр-
ного азоту в кореневій зоні
рослин озимого жита, підви-
щити рівень загального і біо-
логічного азоту, вміст неза-
мінних амінокислот в зерні ці-
єї культури, зберегти рослини
від сходів до збирання
і,зрештою, підвищити уро-
жайність культури.
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Рис. 1. Вплив діазобактерину на вміст незамінних амінокислот в зерні
озимого жита сорту Верхнячське 32 по фону P90K90
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Рис. 2. Збереження рослин озимого жита сорту Верхнячське 32 від схо-
дів до збирання
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Т.О. БОВА, к.біол.н.,завідуюча лабораторією вірусології, І.В.ДЕМЧУК, к.с.-г.н., с.н.с.;
І.В.ВОЛКОВА, н.с.; ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ НААНУ

ОТРИМАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ
СОРТІВ КАРТОПЛІ МЕТОДАМИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Вірусні хвороби є основною причиною виродження сортів
картоплі і саме вірусні хвороби є об’єктом найпильнішої уваги
картоплярів у світі. За численними даними, впродовж п’яти
років репродукування без проведення фітосанітарних заходів
ураженість насіннєвого матеріалу картоплі вірусами зростає
до 100%, а продуктивність знижується втричі.

На сьогодні на картоплі описано понад 50 вірусів із 22 ро-
дів, біля 30 з них відіграють більшу чи меншу роль в світово-
му картоплярстві. Так, згідно з дослідженнями, проведеними у
Великобританії, при ураженості рослин картоплі вірусами на
50% загальні втрати врожаю бульб становлять близько 25%.
Німецькими вченими встановлено, що зниження врожаю кар-
топлі від ураження некротичним штамом Y-вірусу картоплі
становить в межах 50-60%. У Польщі в середньому на кожен
відсоток ураження Y-вірусом картоплі та вірусом скручуван-
ням листя картоплі припадає 0,5% втрат урожаю.

Суттєвої шкоди вітчизняному картоплярству завдають Y,
М, S, Х та вірус скручування листя картоплі. Крім того, у на-
садженнях виявляють вірус аукуба мозаїки картоплі, що про-
являється яскравою мозаїчністю, А-вірус, а також вірус стро-
катої смугастості стебел картоплі (раттл-вірус). Останнім ча-

сом фітовірусологи відмічають зростання частки сильнопато-
генних штамів у популяціях вірусів в 1,2-1,5 рази. Формуван-
ню нових патологічних зв’язків сприяє широка інтродукція со-
ртів іноземної селекції та послаблення їх стійкості під впли-
вом інших умов вирощування та місцевих штамів вірусів.
Втрати урожаю від вірусних хвороб у залежності від виду ві-
русної інфекції, кліматичних умов, сортових особливостей та
якості посадкового матеріалу можуть сягати 50-80%.

Виробництво насінного матеріалу високої якості – це одне
із головних завдань картоплярства, що має на меті найповні-
ше реалізувати генетичний потенціал сорту. Труднощі боро-
тьби з вірусними інфекціями обумовлені як особливостями
біології рослин, так і особливостями паразитизму вірусів. Ви-
хідним матеріалом для відтворення еліти картоплі поряд з
матеріалом від добору клонів є також матеріал, оздоровлений
біотехнологічними методами, зокрема, культурою меристем.

Проте, останніми дослідженнями, в тому числі і співробіт-
ників Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН
(ІСГМ НААН), була доведена присутність вірусів в меристе-
матичній тканині. Дані говорять про те, що найбільша зона
верхівкової меристеми вільна від вірусів Y, A, ВСЛК, менша –
від Х і найменша – від S і М вірусів. Тому метод культури ме-
ристем доповнюють, використовуючи додаткові антивірусні
заходи – термо- або хіміотерапію, що підвищує ефективність
оздоровлення.

Не менш важливою проблемою, що виникає при оздоров-
ленні сортів картоплі біотехнологічними методами, є збере-
ження в оздоровленому меристемному матеріалі врожайних і
морфологічних ознак вихідних сортів, оскільки збільшенню

ймовірності виникнення змінених рослин сприяють фактори,
які при оздоровленні діють комплексно: це гетерогенність ви-
хідних експлантів, руйнування кореляційних зв’язків при виді-
ленні меристем, ефект поранення, дія температур, антивірус-
них речовин та компонентів середовищ, специфічна реакція
сортів на умови in vitro та ін. Із врахуванням коефіцієнтів роз-
множення матеріалу в мікроклональних лабораторіях, поява
змінених рослин у первинному насінництві становить реальну
загрозу існуванню сортів як таких і є неприпустимою.

Впродовж років досліджень сформовано етапи та послі-
довність робіт технологічного процесу оздоровлення сортів із
застосуванням антивірусних речовин (рис. 1): попереднє
польове оцінювання клонів сорту, що потребує оздоровлення;
хіміотерапія зелених пагонів, ізолювання меристем, бруньок
або експлантів з мікробрунькою та повторна хіміотерапія екс-
плантів; експланти, що регенерують, піддаються періодичним
чисткам та пересадкам на свіжі поживні середовища; кілька-
разове електронномікроскопічні тестування первинних реге-
нерантів та мікроклонів з них; прискорене розмноження безві-
русних мікроклонів; оцінювання відібраних безвірусних клоно-
вих ліній в умовах ґрунту на продуктивність та тотожність

ознакам вихідного сорту.
Оздоровлені лінії сортів картоплі оцінюють на

відповідність параметрам вихідних сортів, починаю-
чи з першого бульбового покоління рослин цих ліній.

Для цього мікророслини вирощують у теплиці
або підрощують у рулонах, стаканах чи касетах і ви-
саджують у відкритий ґрунт. Під час вегетаційного
періоду проводять фенологічні спостереження, фі-
товірусологічні дослідження, облік урожаю. Оціню-
ють продуктивність ліній у першому бульбовому по-
колінні за масою і кількістю бульб у клонах, дані під-
дають статистичним аналізам та заносять у таблиці.

Наступного року отриманим бульбовим матеріа-
лом закладають другий розсадник випробування, де
проводять фенологічні спостереження і фітовірусо-
логічні дослідження (при потребі й можливості – ге-
нетичні дослідження ліній), а також складають дета-
льний опис рослин ліній за морфологічними ознака-
ми. Оцінюють продуктивність оздоровлених клонів
та біохімічні властивості бульб в межах сортозраз-

ків. Узагальнюють отримані результати та будують дендро-
грами кожного сортозразку, на основі яких виділяють сорто-
поліпшувальні лінії, які згодом вводять у колекцію оздоровле-
них сортів, та вибраковують ті, що не відповідають ознакам
вихідних сортів.

На замовлення виробників насіннєвого матеріалу картоплі
лабораторія вірусології ІСГМ НААН надає такі послуги:

1. Біотехнологічне оздоровлення сортів картоплі від
вірусних та інших інфекцій. Матеріал для оздоровлення на-
дається типовими клонами сорту восени або влітку, робота
над ним триває два роки і замовник отримує високопродукти-
вний оздоровлений мікроклон (30 рослин in vitro), що є вихід-
ним матеріалом для первинного насінництва цього сорту.

2. Негенетичне поліпшення будь-яких сортів картоплі.
Замовник восени надає бульби або пробіркові рослини сорту,
що підлягає поліпшенню, та у травні наступного року отримує
фізіологічно оновлений матеріал у кількості до 5 тис. рослин
in vitro.

4. Тестування партій насінного матеріалу (від рослин in
vitro до елітного) на економічно важливі віруси картоплі.

5. Консультаційні послуги виробникам насіннєвого ма-
теріалу картоплі щодо технології вирощування та фітосаніта-
рних прочисток насінницьких насаджень.
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ НААНУ

14027, Україна, м.Чернігів, вул.Шевченка, 97
Тел. (04622) 38-140, факс (04622) 32-075, 32-157

e-mail: isgm@ukrpost.ua
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Рис.1. Схема оздоровлення сортів картоплі, яка застосовується в ІСГМ НААН
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В.М.Венгер, І.В.Якубенко, ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ;
С.П.Надкерничний, Є.П.Копилов, В.С.Воробей, ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ

ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ХЕТОМІКУ І
КЛАДОСТИМУ НА РОЗВИТОК РОСЛИН ХМЕЛЮ

Вивчено вплив мікробних препаратів Хетоміку і Кладостиму на
розвитку рослин хмелю. Показано, що використання біологічного
препарату Хетоміку прияє значному зменшенню кількості грибів
роду Fusarium у грунті ризосфери хмелю. Застосування препаратів
Хетоміку і Кладостиму значно підвищує вихід саджанців хмелю та
покращує їхні якісні показники, збільшуючи вагу саджанців, кіль-
кість та довжину коренів.

ВСТУП
Стабільне і продуктивне функціонування сучасних агро-

екосистем можливе тільки за особливої уваги проблемі захи-
сту рослин від шкідливих організмів (шкідників, збудників хво-
роб, бур'янів), життєдіяльність яких призводить до значних
втрат урожаю. Протягом тривалого періоду в практиці сільсь-
когосподарського виробництва
перевагу віддають хімічному ме-
тоду захисту рослин [1-4]. Однак
тривале і постійно зростаюче
застосування пестицидів негати-
вно впливає на екологічні сис-
теми: призводить до забруднен-
ня навколишнього середовища,
з'явлення стійких штамів і попу-
ляцій патогенів та шкідників, ча-
стота виникнення яких випере-
джає створення нових препара-
тів [2, 5, 6].

Все це спонукає до обме-
ження обсягу застосування хімі-
чних засобів і проведення пошу-
ку ефективних, альтернативних
хімічному методу та екологічно
безпечних систем захисту рос-
лин. Альтернативою хімічному
методу був і залишається інтег-
рований захист рослин, важли-
вою складовою якого є біологіч-
ний метод, зокрема, застосуван-
ня мікробних препаратів. Прак-
тичний інтерес до біологічних
засобів обумовлений тим, що
вони безпечні для людини і теп-
локровних тварин [1]. Мікробні
препарати характеризуються
високою ефективністю, не за-
бруднюють навколишнє середо-
вище, проявляють селективну
дію, зручні для виробництва.

Для виконання захисних за-
ходів у хмелярстві в даний час
не вистачає необхідної кількості
високоефективних пестицидів,
особливо біологічного похо-
дження. Так як значна частина
хмелеплантацій розміщена в са-
нітарно-захисній зоні, де забо-
роняється використання пести-
цидів з високим класом токсич-
ності, досить актуальним питан-
ням є пошук нових біологічних
препаратів для захисту хмелю
від шкідників та хвороб.

Метою нашої роботи було вивчити ефективність викорис-
тання створених в Інституті сільськогосподарської мікробіоло-
гії НААН препаратів Хетоміку і Кладостиму на якісні показники
рослин хмелю, а також здатність обмежувати розвиток мікро-
міцетів-збудників хвороб хмелю.

МЕТОДИКА ДОСЛ ІДЖЕНЬ
Випробування нового біологічного препарату Хетоміку для

захисту хмелю від кореневих гнилей проводили на хмільниках
ДПДГ “Хмелярство” Інституту сільського господарства Поліс-
ся НААНУ, м. Житомир. Дослідна ділянка була розміщена на

хмелеплантації № 224, 2003 року посадки, сорт - Гайдамаць-
кий. Грунт - дерново-підзолистий супіщаний. Вміст гумусу 1,0-
1,4%; гідролітична кислотність 2,9-3,3 мг-екв на 100г ґрунту.
Агротехніка на дослідній ділянці загальноприйнята на хміль-
никах господарства. Розчини препаратів вносили відразу піс-
ля обрізки маток, способом їх поливу з послідуючим прикрит-
тям ґрунтом. Норма витрати робочої рідини препаратів на од-
ну матку становила один літр. Оцінку стану маток хмелю на
ступінь ураження кореневими гнилями і відсоток їх розповсю-
дження проводили за допомогою окомірної шкали перед вне-
сенням препаратів та восени, після збору врожаю, способом
ґрунтових розкопок.

Відбір зразків ґрунту, виді-
лення, облік і культивування
грибів здійснювали за загаль-
ноприйнятими методами [7].
Антибіотичну активність культур
грибів визначали за допомогою
методів дифузії в агар. Фітоток-
сичні і рістстимулювальні влас-
тивості - методом біопроби на
насінні і проростках рослин. Під
час ідентифікації грибів викори-
стано визначники грибів В.І.Бі-
лай, М.М.Підоплічко та Т.С.Ки-
риленко [8-11].

З метою встановлення
впливу біологічних препаратів
Хетомік та Кладостим на вихід
садивного матеріалу хмелю на
шкілці Інституту с-г Полісся бу-
ло закладено дослід з викорис-
танням таких варіантів: конт-
роль - замочування черенків
хмелю у воді; замочування че-
ренків хмелю в суспензії Хето-
міка (250 г/10 л води); замочу-
вання черенків хмелю в розчині
Кладостиму (10 мл/10 л води).
Дослідження проводили на че-
ренках хмелю сорту Промінь,
які замочували в розчинах пре-
паратів на 60 хв., після чого ви-
саджували в підготовлений суб-
страт. Повторність досліду - 4-х
разова, ділянки розміщували
рендомізовано. Догляд за са-
джанцями полягав у проведенні
прополки, заведенні на підтрим-
ки, поливу, проведенню захис-
них заходів проти шкідників та
хвороб.

РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати проведених до-
сліджень показали, що загальна
чисельність мікроміцетів у ґрун-
ті не залежала від сортових
особливостей рослин хмелю.

Так, у ризосферному грунті сорту Заграва виявлено 625-675,
Промінь - 693-781, Гайдамацький - 643-687 тисяч колонієут-
ворюючих одиниць (КУО) грибів у 1 г ґрунту. Порівняння варі-
антів щодо найбільш поширених родів грибів, які трапляються
в грунті при вирощуванні хмелю, показало, що в ризосферно-
му грунті хмелю сорту Заграва переважали представники ро-
ду Penicillium (49,0 - 50,5% від загальної кількості мікроміце-
тів). В мікоценозі ризосфери сорту Промінь у найбільшій кіль-
кості виявився рід Fusarium (39,7-56,8%).

Результати вивчення видового складу фітопатогенних
грибів, виділених з головних кореневищ рослин хмелю засві-
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дчили, що до патогенного ком-
плексу можна віднести: Fusarium
oxysporum (Schlecht.) Snyd. et
Hans., F. oxysporum var.
orthoceras (Appl. et Wr.) Bilai, F.
sporotrichiella Bilai var. pooe
(Peck.) Bilai, Verticillium albo-
atrum Reinke et Berth.,
Plenodomus humuli Kuzn, а також
Alternaria alternata (Fr.) Keissler,
Alternaria sp. і Cladosporium spp.

Обробка головного корене-
вища хмелю сорту Гайдамаць-
кий суспензією мікробного пре-
парату Хетоміку сприяла різкому
зменшенню кількості грибів роду
Fusarium у грунті ризосфери, де
їх виявлено всього 1,9-2,7% від
загальної кількості грибів. Свід-
ченням того, що зменшення чи-
сельності представників роду Fusarium у ризосферному грунті
відбулося під впливом Хетоміку може бути наявність його біо-
агента-антагоніста (Chaetomium cochliodes) у ризосфері хме-
лю сорту Гайдамацький, де він виявився в кількості 31,3-50,0
тисяч КУО гриба в 1 г грунту (4,5-7,8% від загальної кількості
грибів.

Отже, використання нового мікробного препарату Хетомі-
ка для обробки головних кореневищ хмелю забезпечує знач-
не зменшення чисельності грибів роду Fusarium у ризосфері
культури, що можна вважати важливим заходом поліпшення
фітосанітарного стану хмелеплантацій.

Значний позитивний вплив препаратів Хетоміку та Кладо-
стиму відмічено на формуванні садивного матеріалу хмелю, а
саме на вихід саджанців хмелю (табл. 1). Так, вихід саджанців
у контролі становив 77,0%, тоді як у варіантах із застосуван-
ням Хетоміку - 85,3, а Кладостиму - 99,3%, що відповідно на
8,3 і 16,3% вище, ніж в контролі.
ТАБЛИЦЯ 1. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ВИХІД СА-
ДЖАНЦІВ ХМЕЛЮ.

Вирощено саджанців№п/
п Варіанти досліду

Посаджено
черенків,

шт. шт. % від по-
саджених

% від кон-
тролю

1. Контроль - замочування черенків
хмелю у воді 150 110 77,0 100,0

2. Замочування черенків хмелю в су-
спензії Хетоміку (250 гр/10 л. води) 150 128 85,3 110,8

3. Замочування черенків хмелю в роз-
чині Кладостиму (10 мл/10 л води) 150 140 93,3 121,2

Під час обстеження маток хмелю перед закладкою дослі-
ду співробітниками Інституту сільського господарства Полісся
НААНУ відмічено, що ураження підземної частини хмелю ко-
реневими гнилями до внесення препаратів в 2010 році стано-
вила в середньому 1,3-2,3 бали, а поширеність хвороби -

10,0-18,5%. Результати осіннього
обліку ураження кореневими гни-
лями головних кореневищ хмелю
показало, що застосування мік-
робного препарату Хетоміка для
обмеження розвитку збудників за-
значених хвороб виявилося до-
статньо ефективним і забезпечи-
ло зниження інтенсивності прояву
хвороби на 0,55 бала (42,3%), а
поширення хвороби - на 31,6% в
порівнянні з результатами весня-
ного обстеження перед заклад-
кою досліду.

Відмічено позитивний вплив
біологічних препаратів Хетомік і
Кладостим на якісні показники
саджанців хмелю. Так, вага одно-
го саджанця в дослідах станови-
ла 131-164 г, що на 66 г вище, ніж

в контрольному варіанті (рис. 1). Крім того, в зазначених варі-
анта довжина коренів складала 22-37 см (рис. 2).

При замочуванні черенків хмелю в розчині Кладостиму ва-
га саджанців була на 33 г більшою, ніж в контрольному варіа-
нті, а кількість утворених коренів становила 59 шт., що на 31
шт. більше, ніж в контролі (рис. 3, 4).

Таким чином, мікробні препарати Хетомік і Кладостим є
ефективними засобами захисту та стимулювання росту і роз-
витку рослин хмелю. Використання біологічного препарату
Хетоміка прияє значному зменшенню кількості грибів роду
Fusarium у грунті ризосфери хмелю. За впливом на зниження
ураженості рослин та поширення хвороб Хетомік не поступа-
ється хімічним аналогам. Застосування препаратів Хетоміку і
Кладостиму значно підвищує вихід саджанців хмелю та по-
кращує їхні якісні показники, збільшуючи вагу саджанців, кіль-
кість та довжину коренів.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

КОРИСНІ І ЕФЕКТИВНІ МІКРООРГАНІЗМИ ДЛЯ
ВЕДЕННЯ СТІЙКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
ПЕРЕДМОВА
У 1989 році Рада національних випробувань Національної

академії наук США опублікувала дуже важливу доповідь
«Альтернативне сільське господарство», у якій висвітлюва-
лась система виробництва харчових і технічних культур та
включала досвід управління й інформацію про методи скоро-
чення вартості, підвищення ефективності і підтримки рівня
виробництва шляхом застосування сівозмін, поєднання рос-
линництва і тваринництва, використання азотофіксуючих бо-
бових культур, комплексного контролю за шкідниками, вико-
ристання парів, а також використання відходів сільськогоспо-
дарського виробництва як біодобрива для покращення стану
ґрунтів. У доповіді звучав заклик до широкого використання
американськими фермерами цих методів як альтернативи ін-

тенсивному веденню сільського господарства з широким ви-
користанням мінеральних добрив, пестицидів, що погіршує
стан ґрунтів, якість води та вироблених продуктів харчування.

В опублікованій Радою національних випробувань допові-
ді «Пестициди в продуктах харчування новонароджених ді-
тей» зроблено висновок про те, що здоров'я людей цієї віко-
вої групи у результаті споживання продуктів харчування, що
містять залишки пестицидів, піддається серйозному ризику.

Обидві ці доповіді стали причиною серйозних дебатів про
майбутнє системи сільськогосподарського виробництва, за-
снованого на застосуванні хімікатів. Споживачі, екологи, пра-
вознавці і багато фермерів усе більше сходяться на думці, що
існуюча практика у веденні сільського господарства повинна
пройти значні зміни з метою серйозного скорочення викорис-

Рис. 4. Вплив біологічних препаратів на вихід саджанців хмелю
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тання пестицидів у сільському господарстві. На думку Ради
національних досліджень, як і багатьох інших організацій, кін-
цевою метою стійкого сільськогосподарського виробництва є
створення продуктивних, економічно-доцільних, енергозбері-
гаючих, екологічно чистих методів ведення сільського госпо-
дарства, що забезпечують виробництво якісних і нешкідливих
продуктів харчування.

Успішний перехід від методів ведення сільського госпо-
дарства, заснованого на використанні хімікатів, до методів
стійкого землеробства значною мірою залежить від того, які
заходи приймуть фермери для поліпшення і підтримки родю-
чості сільськогосподарських земель. Зрозуміло, якість ґрунту
є «ключем» ведення стійкого землеробства. Не дивно, що
альтернативними методами землеробства, запропонованими
Радою національних досліджень, є методи, що дозволяють
поліпшувати і підтримувати якість ґрунту. Досвід показав, що
перехід від традиційних методів землеробства до природного
чи органічного землеробства несе визначений ризик, що по-
лягає у зниженні урожайності в початковий період і зростанні
проблем у боротьбі зі шкідниками. За цей перехідний період,
що може тривати кілька років, більшість фермерів перекона-
ються, що нові системи землеробства є стабільними, продук-
тивними, керованими і дохідними без використання пестици-
дів.

Д-р Теруо Хіга, професор садівництва і городництва уні-
верситету Рюкюс, Окінава, Японія, провів ряд досліджень при
розробці концепції «Ефективних мікроорганізмів» (ЕМ) і ство-
рив мікробіологічні інокулянти, що дозволяють поліпшити
якість ґрунтів, ріст культур, їх урожайності і привернув до цієї
концепції всесвітню увагу. Якщо фермер хоче домогтися успі-
ху, він буде шукати альтернативні методи землеробства, не
засновані на використанні хімікатів. Серед них і вищезгадані
альтернативні методи, що рекомендуються Радою націона-
льних досліджень. ЕМ-технологія є потенційно цінним інстру-
ментом, що допоможе фермерам створити економічно, еко-
логічно і соціально стабільну систему землеробства.

Унікальність мікроорганізмів, їх часто непередбачений ха-
рактер і біосинтезуючі можливості зробили їх ймовірними ка-
ндидатами для вирішення надзвичайно важких проблем у на-
уці про життя та інших сферах. Протягом останніх 50 років мі-
кроорганізми знайшли множинне застосування. Вони викори-
стовувалися для розвитку медичних технологій, вирішення
проблем охорони здоров'я людей, ветеринарії, переробки
продуктів харчування, підвищення їхньої безпеки і якості, у
генній інженерії, захисті навколишнього середовища, у розви-
тку сільськогосподарської біотехнології і розробці більш ефе-
ктивних методів переробки сільськогосподарських і міських
відходів. Багато що з цих розробок неможливо реалізувати,
використовуючи існуючі методи прикладної хімії і фізики, а
якщо і можна, то вони важко здійснюються практично й еко-
номічно.

В останні роки мікробіологічні технології з визначеним ус-
піхом використовувалися для вирішення різних сільськогос-
подарських проблем і проблем навколишнього середовища,
але вони не були широко прийняті науковою громадськістю,
часто у зв'язку з неможливістю відтворення їхніх позитивних
ефектів. Діяльність мікроорганізмів ефективна тільки тоді, ко-
ли для них забезпечені оптимальні водяний, повітряний, кис-
лотний і температурний режими навколишнього середовища.
У той же час, у зв'язку з появою нових технологій на ринку
швидко збільшується кількість доступних мікробіологічних
культур й інокулянтів. Мікроорганізми корисні в усуненні про-
блем, пов'язаних з використанням хімічних добрив і пестици-
дів, зараз вони широко використовуються при веденні приро-
дного й органічного сільського господарства.

Забруднення навколишнього середовища, викликане про-
никненням в поверхневі і ґрунтові води хімічних добрив і пес-
тицидів, відходів життєдіяльності людей і тварин, надмірною
ерозією ґрунтів і пов'язаного з нею виносу осаду, неправиль-
ною утилізацією відходів викликали в усьому світі серйозні
екологічні і соціальні проблеми. Часто фахівці намагалися
вирішити ці проблеми, використовуючи існуючі хімічні і фізич-
ні методи. Однак вони виявляли, що ці проблеми не можуть
бути вирішені без використання мікробіологічних методів і
технологій, пристосованих до сільськогосподарського вироб-
ництва.

Протягом багатьох років ґрунтові мікробіологи і мікробіо-
логи-екологи намагалися диференціювати ґрунтові мікроор-
ганізми як корисні і шкідливі відповідно до їхніх функцій,
вплив на якість ґрунту, ріст і врожай культур, стійкість до хво-
роб. До корисних мікроорганізмів відносяться азотофіксуючі
бактерії, що розкладають органічні залишки і відходи, деток-
сифікуючі пестициди, що пригнічують хвороби рослин та
ґрунтові патогени, що підсилюють обіг поживних речовин,
продукують біоактивні складові, такі як вітаміни, гормони, ен-
зими, що стимулюють ріст рослин. До шкідливих мікрооргані-
змів відносяться агресивні ґрунтові патогени, що стимулюють
хвороби рослин, сповільнюють обіг поживних речовин і утво-
рюють токсичні і гнійні складові, які негативно впливають на
ріст і розвиток рослин.

Сільське господарство не є виробництвом, що залишає
все в природі без змін і втручання в неї. Скоріше це вид люд-
ської діяльності, у результаті якої фермер намагається об'єд-
нати визначені агроекологічні фактори і виробничі витрати
для одержання оптимальних обсягів рослинної і тваринниць-
кої продукції.

Фермер зацікавлений у шляхах і засобах керування кори-
сними ґрунтовими мікроорганізмами як важливим компонен-
том навколишнього середовища. Проте натуралісти і прихи-
льники природного сільського господарства та органічного
землеробства стверджували, що корисні ґрунтові мікрооргані-
зми розмножаться природним шляхом, якщо внести в землю
органіку як джерело вуглецю, енергії і живлення. Зрозуміло,
це твердження вірне там, де є надлишок органічних відходів,
наприклад, у невеликих фермерських господарствах.

У більшості випадків наявність ґрунтових мікроорганізмів,
корисних чи шкідливих, успішно регулюється, коли в різних
агроекологічних зонах дотримується сівозміна і не використо-
вуються пестициди. Тому вчені давно цікавляться викорис-
танням корисних мікроорганізмів як ґрунтових і рослинних
інокулянтів для зсуву мікробіологічної рівноваги у бік поліп-
шення якості ґрунту і підвищення кількості і якості врожаю.

Багато хто погодиться, що основним правилом сільського-
сподарського виробництва є відповідність вирощуваних куль-
тур їх агрокліматичним і агроекологічним вимогам. Проте
сільськогосподарська економіка часто змушена керуватися
вимогами ринку в стабільному постачанні продуктів харчу-
вання, а тому приходиться протягом року максимально вико-
ристовувати потенційні можливості землі.

Низька ефективність сільськогосподарського виробництва
тісно зв'язана з поганою координацією енергетичної конверсії,
на яку, у свою чергу, впливають фізіологічні фактори вирощу-
ваних культур, навколишнє середовище, а також інші біологі-
чні фактори, включаючи ґрунтові мікроорганізми. Мікрофлора
ґрунту і ризосфери може прискорити ріст рослин і підсилити
їхню опірність хворобам та шкідливим комахам шляхом про-
дукування біоактивних речовин. Ці мікроорганізми підтриму-
ють бактеріальне оточення рослин і можуть впливати на
якість врожаю.

Велике розходження в результатах можливо залежить від
переваги й активності різних мікроорганізмів у визначені пері-
оди часу. Проте формується загальна думка, що є можливість
досягти економічного максимуму за кількістю і якістю врожаю,
більшої рентабельності без застосування хімічних добрив і
пестицидів. Донедавна вважалося, що таких результатів не-
можливо досягти, використовуючи звичайні сільськогоспо-
дарські технології. Проте важливо визнати, що родючі ґрунти і
передові методи землеробства будуть підсилювати ріст, чи-
сельність і активність корисних ґрунтових мікроорганізмів, що
в свою чергу може сприяти посиленню росту, збільшенню кі-
лькості і поліпшенню якості врожаю.
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ВСТУП
Підвищення продуктивності сільськогосподарських куль-

тур шляхом застосування хімічних засобів (добрив, пестици-
дів) дозволяє одержати тимчасову користь у вигляді прибавки
урожаю, але це здійснюється за рахунок деградації живого ті-
ла Землі – родючих ґрунтів і веде до створення екологічних
проблем. В результаті господарської діяльності людини ґрун-
ти України щорічно втрачають більше 20 млн. тонн гумусу –
основної речовини, що характеризує родючість ґрунту. Вищої
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продуктивності сільськогосподарських угідь при збереженні
природної родючості ґрунтів може бути досягнуто збагачен-
ням кореневої зони рослин мікроорганізмами, які селекційо-
вані за високою активністю корисних для рослин властивос-
тей.

Ефективні мікроорганізми (ЕМ-1) – це створений за спеці-
альною технологією концентрат у вигляді рідини, у якій виро-
щено більше 80 видів анабіотичних (корисних) мікроорганіз-
мів, які за способом життєдіяльності і їх впливом на навколи-
шнє середовище класифікуються на групи: бактерії фотосин-
тезу, молочнокислі, дріжджові та клітинні. Ці мікроорганізми
взаємодіють у ґрунті, при цьому виробляють усілякі фермен-
ти, фізіологічно активні речовини, амінокислоти, нуклеїнові
кислоти та інші, що справляють як прямий, так і непрямий по-
зитивний вплив на ріст і розвиток рослин. Фізіологічно активні
речовини, що виробляють мікроорганізми, сприяють розрос-
танню кореневої системи і підвищенню її адсорбуючої актив-
ності, внаслідок чого значно покращується засвоєння елемен-
тів живлення рослин. Урожайність при цьому збільшується
мінімум на 10-15% при поліпшенні смакових якостей і екологі-
чної безпеки продуктів харчування.

ЕМ не є заміною інших методів землеробства. Це додат-
ковий аспект для оптимізації кращих з існуючих методів зем-
леробства, таких як сівозміна, використання органіки, парів і
біоконтроль шкідників. Використані належним чином ЕМ мо-
жуть значно збільшити позитивний ефект перерахованих ви-
ще технологій.

Важливим аспектом дії мікробних препаратів є підвищен-
ня стійкості рослин до несприятливих факторів навколишньо-
го середовища – високих та низьких температур, нестачі во-
логи, фітотоксичної дії пестицидів, пошкодження шкідниками
та хворобами, що в кінцевому результаті сприяє значному
підвищенню врожайності та покращенню якості продукції. Ві-
домо, що мінеральні добрива відіграють важливу роль у фо-
рмуванні врожаю сільськогосподарських культур, але зали-
шається мало вивченим в умовах північного Степу України
питання їхньої взаємодії з мікробними препаратами та дія
останніх на якісні показники.

Отже, виникла потреба розробки технологій високопроду-
ктивних культур, які відрізняються від попередніх більш висо-
ким ступенем насичення біологічних методів підвищення ро-
дючості ґрунтів, широким діапазоном доз і співвідношень ос-
новних елементів живлення в системі удобрення.

В Україні науково-обґрунтованого експериментального
матеріалу ще недостатньо для розроблення адаптованих
стосовно кожного регіону параметрів для програмування уро-
жайності і якості продукції сільськогосподарських культур та
широкого впровадження ЕМ-препаратів у виробництво. Тому
в Кіровоградському інституті АПВ протягом 2005-2008 років
вивчали вплив ЕМ-препарату на ріст і розвиток рослин та
продуктивність основних сільськогосподарських культур в ра-
мках завдання „Проведення випробувань застосування
ЕМ-технології при вирощуванні сільськогосподарських
культур та впровадження їх у виробництво”, яке викону-
вали на замовлення Кіровоградської обласної державної ад-
міністрації відповідно до договору з Управлінням освіти і нау-
ки Кіровоградської ОДА.

На початку проведення робіт за даною програмою науко-
вцями Кіровоградського інституту АПВ УААН була вивчена
актуальність та можливості застосування ЕМ-технологій при
виробництві сільськогосподарської продукції. Отримані ре-
зультати засвідчили можливість застосування ЕМ-препарату
в рослинництві та тваринництві.

На основі вивченого матеріалу та аналізу ефективності
ЕМ-технологій в різних країнах, було розроблену методику та
проведено протягом 2005-2008 рр. ряд польових і лаборатор-
них дослідів.

МІСЦЕ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ В АГРО-
ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

Господарювання в Україні велося і ведеться з повним іг-
норуванням закону повернення в ґрунт поживних елементів.
Щорічні втрати гумусу через незбалансоване внесення і ви-
нос органічної речовини та ерозії ґрунтів перевищують 1,0
т/га. Подолання бездефіцитного балансу поживних речовин у
ґрунті забезпечується в останнє десятиріччя приблизно на
10% від потреби. Тому потрібно, перш за все, оптимізувати

режим надходження органічної речовини і гумусного стану
ґрунтів України, забезпечити інтенсивне використання цих
ґрунтів шляхом концентрації на них енергії.

Характерно, що і в давно минулі роки селянами здійсню-
валася концентрація енергії на орних землях шляхом пере-
міщення її на поле у вигляді гною, компостів і попелу. В умо-
вах інтенсифікації землеробства за відсутності поголів’я ху-
доби всю побічну продукцію необхідно залишати на полі, а в
господарствах з розвинутим тваринництвом переважну час-
тину її необхідно використовувати як органічні добрива.

У багатьох випадках біопрепарати розглядають лише як
додаткове джерело підвищення родючості ґрунту та врожай-
ності сільськогосподарських культур, яке дозволяє зменшити
норму внесення мінеральних добрив на 25-55% та замінює
10-20 кг азоту. За сприятливих умов бактерії біопрепаратів
здатні задовольнити потребу рослини в азоті, що дорівнює
нормі 20-60 кг/га.

Органічні фосфати безпосередньо малодоступні для рос-
лин, тому валовий вміст залишку фосфорної кислоти в ґрунті
(оксид Р2О5) не може бути показником забезпечення рослин
фосфором: він характеризує лише потенційну родючість ґру-
нту. Отже, в ґрунтах, залежно від їх різновидностей, міститься
досить велика кількість фосфору. Простий розрахунок пока-
зує, що в метровому шарі чорнозему тільки одного трикаль-
ційфосфату достатньо для живлення рослин упродовж 100
років.

Однак, у водорозчинній формі міститься невелика кіль-
кість фосфору [1]. Найбільш простим шляхом збільшення вмі-
сту доступного рослинам фосфору в ґрунті є внесення фос-
форних добрив. Проте коефіцієнт використання цих добрив
невисокий – не більше 0,15-0,20 у перший рік. І. Ляшенко [2]
констатує, що кожні внесені 100 кг/га фосфорних добрив збі-
льшують вміст рухомого фосфору в середньому на 1 мг на
100 г ґрунту (замість розрахункових близько 3 мг). Тому для
повноцінного забезпечення сільськогосподарських культур
потрібно вносити в декілька разів більше фосфору, ніж вино-
ситься з урожаєм.

Однак, це високозатратний агрозахід. Тому одним з най-
важливіших завдань агрономічної науки є розробка таких
шляхів поліпшення живлення рослин, які б підвищували до-
ступність рослинам ґрунтового фосфору.

Виходом з цієї ситуації може бути створення і застосуван-
ня ефективних препаратів на основі мікроорганізмів, що здат-
ні до ферментативного або метаболічного (внаслідок проду-
кування певних метаболітів) перетворення важкорозчинних
ґрунтових фосфатів у розчинні форми [3-5].

Існує багато способів внесення біопрепаратів: у ґрунт, з
насінням, при підживленні, з поливною водою тощо. Найпо-
ширенішим способом є обробка посівного матеріалу. Потрап-
ляючи до ґрунту, бактерії розвиваються в зоні кореня, утво-
рюють асоціації й виконують біологічну фіксацію азоту, пере-
ведення органічних сполук фосфору в неорганічні, які й по-
глинаються рослинами.

На основі досліджень з цукровими буряками, кукурудзою
та льоном встановлено, що фосфатмобілізуючі бактерії, по-
кращуючи фосфатне живлення рослин, сприяють підвищенню
продуктивності цих сільськогосподарських культур [6-8].

У деяких дослідах підвищення активності бактерій спосте-
рігалося при підвищенні норми добрив до N480-600P480-600K480-600
[9, 10]. В інших дослідах спостерігалося зниження мікробіоло-
гічної активності ґрунту вже при внесенні N100-120 [9, 11].

Як стверджує В.Ф.Сайко, найефективнішим заходом для
поліпшення родючості ґрунтів є використання подрібненої со-
ломи в полі. Солома і стебла кукурудзи в 2-3 рази за ефекти-
вністю перевищують внесення гною – 3-4 т соломи рівнознач-
ні 9 т гною. Гичка кормових буряків, залишена в полі, формує
приріст урожайності ячменю 9,0 ц/га [12, 13].

Розрахунки показують, що вартість одиниці NPK підстил-
кового гною становить 1,79 грн., а соломи – майже в 3 рази,
стебел кукурудзи і гички цукрових буряків у 6-7 разів менше.

За даними Г.Я.Сергеєва [14], ефективні мікроорганізми
ЕМ-препарату розкладають органічну речовину в ґрунті до
стану, коли вона може стати їжею для інших ґрунтових органі-
змів та мікро- і макрофлори.

Під дією препарату «Байкал ЕМ-1» в дозі 3 л/га прискорю-
ється розкладання соломи в ґрунті. До початку вегетаційного
періоду 3 із 6-8 т залишеної на 1 га ґрунту соломи і пожнивних
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решток трансформувалось в гумусоподібну речовину або
розклалося до кінцевого продукту – СО2 та Н2О.

Велику увагу потрібно приділяти впровадженню біологіч-
ної системи землеробства, а саме, використанню побічної
сільськогосподарської продукції і не хімічних методів захисту
рослин.

Економічна та екологічна криза, зниження природної ро-
дючості ґрунтів внаслідок господарської діяльності людини,
що призводить до втрат в Україні щорічно більше 20 млн.
тонн гумусу, забруднення ґрунтів пестицидами і важкими ме-
талами, погіршення якості продукції рослинництва – усе це
викликає підвищену увагу до екологічного землеробства, суть
якого полягає у використанні потенційних можливостей еко-
систем і мінімалізації застосування хімічних засобів при ви-
рощуванні сільськогосподарських культур [15, 16].

Для забезпечення ринку екологічно чистими продуктами
харчування необхідно створити і впровадити таку технологію
виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє,
або значно обмежує використання синтетичних добрив, пес-
тицидів і регуляторів росту рослин (РРР). Така технологія по-
винна базуватись на правильному використанні сівозмін, за-
стосуванні в якості добрив рослинних решток, компостів, ко-
рисних мікроорганізмів і використання біологічних засобів бо-
ротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами [17].

Технологія повинна бути основана на природному підви-
щенні урожайності та покращенні структури і родючості ґрун-
ту. Одну із ведучих ролей при переході на таку технологію
може зіграти застосування азотфіксуючих і фосформобілізу-
ючих мікроорганізмів та ЕМ препарату. Створення таких тех-
нологій повинно розв’язати проблеми трансформації гумусу,
азоту, фосфору та інших поживних елементів у ґрунті [18].

Мікробні біопрепарати – це екологічно чисті препарати
комплексної дії, оскільки мікроорганізми, на основі яких вони
створені, не тільки фіксують азот атмосфери або трансфор-
мують фосфати ґрунту, а й продукують амінокислоти, ріст ак-
тивуючі сполуки та речовини антибіотичної природи, що
стримують розвиток фітопатогенів, не забруднюють навколи-
шнього середовища і безпечні для тварин і людей [19, 20].

Оптимізація умов вирощування сільськогосподарських
культур через поєднання дії структурних елементів технології
(сорти, система добрив, інокулянти) сприяє максимальній ре-
алізації генетичного потенціалу сортів сільськогосподарських
культур в господарському врожаї. Тому доцільність застосу-
вання азотфіксуючих, фосфор-мобілізуючих штамів бактерій
та ЕМ препаратів для покращення живлення рослин і підви-
щення якості зерна, а також отримання екологічно чистої
продукції не викликає сумнівів.

На сьогодні мікробні препарати створені для більшості
видів сільськогосподарських культур, визначено умови їх
ефективного застосування, проведено низку необхідних для
їх рекомендації у виробництво заходів, включені в виробничу
перевірку. Проте з’являються нові бактеріальні препарати, дія
яких на урожайність сільськогосподарських культур практично
не вивчена, особливо з урахуванням грунтово-кліматичної зо-
ни вирощування [21].

У США кожен третій гектар посівів займають бобові куль-
тури. Щорічно у США отримують до 6 млн. т біологічного азо-
ту, а в Україні менше 200 тис. т.

Ефективність ЕМ-технології досліджували в умовах півдня
України (Одеська область) на чорноземі південному малогу-
мусному важкосуглинковому при вирощуванні озимої пшениці
сорту Лада одеська після чорного пару. Обробка насіння пре-
паратом «Байкал ЕМ-1» сприяла достовірному підвищенню
його схожості на 6-23%. Урожайність при цьому зросла на 8,1
ц/га або на 24%; вміст білка – на 0,76%, клейковини – на
4,9%, а маса 1000 зерен – на 8,1 г [22].

Важливим джерелом рослинного жиру є олійні культури. В
світовому землеробстві вони займають площу більше 140
млн. га. Проте існують лише окремі поодинокі праці, які роз-
кривають дію бактеріальних добрив «Байкал ЕМ-1» на соня-
шник. Виходячи із важливості культури у повній мірі виправ-
дані спроби стимуляції її росту, розвитку, урожайності та яко-
сті продукції.

В останні роки проведені дослідження з вивчення ефекти-
вності органо-мінеральних добрив 23, але взаємодію із тра-
диційними системами живлення та дію мікробних препаратів

на продуктивність та якісні показники соняшнику достатньо не
вивчено.

Оцінюючи загальний рівень внесення добрив під кукуру-
дзу на типових чорноземах, В.Д.Панніков, В.Т.Римар, Г.П.По-
кудін та ін. [24, 25] рекомендують вносити N60-90 P60 K60.

Дослідження Коноплі М.І. [26] свідчать, що прибавка вро-
жаю зерна розлусної кукурудзи на фоні з внесенням мінера-
льних добрив досить значна. Рекомендована норма добрив
коливається в межах N40-60P30-45K0-30, органічних – 30-50 т/га.

За даними В.П.Шалапунова [27], збільшення дози гною з
60 до 120 т/га не призводило до важливого впливу на вміст
нітратного азоту в ґрунті та кількість загального азоту в лист-
ках, а також не змінювало врожайність зерна кукурудзи. Але
підвищувались затрати енергії на одиницю продукції в 1,3 ра-
зи.

Вивчення ефективності добрив при вирощуванні розлус-
ної кукурудзи проводили на Майкопській дослідній станції ВІР
(Російська Федерація). Дослідники вважають, що до основних
агрозаходів, які забезпечують отримання більш високих уро-
жаїв цієї культури, необхідно віднести першочергово родю-
чість ґрунту.

При внесенні мінеральних добрив нормою N90P90K90, на-
віть на фоні післядії гною (2-3 рік), приріст врожаю склав 46-
48% або 10,3-13,5 ц/га відносно контрольного (неудобреного)
в підзвітному році варіанті. При внесенні такої норми добрив
урожайність зерна 14% вологості у сорту Небраска 104 скла-
ла 31,5 ц/га, а в Жемчужини 227 – 42,5 ц/га. У контрольному
варіанті цей показник складав відповідно 21,2 та 29,0 ц/га
[28]. Це свідчить про те, що приріст врожаю зерна на фоні з
внесенням мінеральних добрив дуже значний, що характери-
зує особливості будови кореневої системи у даного підвиду. А
тому автори вважають, що створенню високої родючості ґру-
нту при вирощуванні розлусної кукурудзи шляхом внесення
добрив необхідно приділяти більше уваги.

Важливо забезпечити повне мінеральне живлення проро-
стка на початкових етапах розвитку. За даними С.В. Магниць-
кого, мобілізація заліза, марганцю і цинку закінчується через
10 днів після початку ростових процесів – за цей період в
осьові органи надходить до 76% Mn і до 80% Fe і Zn від зага-
льного вмісту в зернівці [29]. Внесення мікроелементів при сі-
вбі кукурудзи прискорює розвиток та дозрівання кукурудзи.
При цьому гібриди кукурудзи пізніх груп стиглості підвищують
свою продуктивність на відміну від ранньостиглих форм.

Особлива роль в поглинанні поживних речовин належить
кореневій системі рослини. Аналіз витяжки із рослин кукуру-
дзи показав, що кількість цинку в ній вже через три дні після
внесення в ґрунт перевищувала контроль в 9 разів. Середній
приріст врожаю кукурудзи від обробки насіння солями мікро-
елементів становить 2,7-3,0 ц/га. Мікроелементи прискорю-
вали дозрівання качанів на 7-9 днів [30].

За даними співробітників компанії «Антарія», на даний час
Україна є другою країною в світі (після Японії), де прогресив-
но займаються культурою гречки, і при збільшенні її продук-
тивності може вийти в світові лідери експорту цієї культури
[31]. Останніми роками об’єктами досліджень є мікробні пре-
парати нового покоління з високою біологічною активністю, за
допомогою яких підвищується урожайність гречки на 11% [32],
зернових культур на 5-15%, та покращуються якісні показники
продукції рослинництва [33].

Помилково вважають, що гречку можна вирощувати на бі-
дних, засмічених бур’янами землях. Порівняно короткий веге-
таційний період, тривалий період цвітіння і достигання, сла-
борозвинена коренева система гречки свідчить про підвище-
ну чутливість її до умов живлення.

Важливе значення в підвищенні врожайності гречки має
використання мінеральних добрив. Серед факторів життя ро-
слин, які піддаються регулюванню, застосування добрив є
найбільш суттєвим фактором, що забезпечує таку ж прибавку
врожайності, як всі решта факторів разом узяті [34].

В останні роки велику увагу в агрономічній практиці приді-
ляють вивченню впливу регуляторів росту на гречку. Вклю-
чення регуляторів росту рослин до технології вирощування
гречки є одним із найбільш доступних і дешевих агроприйомів
підвищення врожайності та покращення якості продукції [35].
Дослідження В.Я. Хоміної [36] з вивчення впливу різних регу-
ляторів на ріст гречки показали високу схожість насіння як у
лабораторних, так і у польових умовах.
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Макрушин М.Т. [37] вважає, що застосування регуляторів
росту рослин є надійним фактором поліпшення біологічних
властивостей насіння та продуктивності посівів. Систематич-
ний аналіз багаторічних наукових досліджень, виробничих
експериментів і широкомасштабного застосування регулято-
рів показує, що в умовах мінімального рівня зазначених фак-
торів, а також незбалансованого їх рівня реальний приріст
продуктивності сільськогосподарських культур під дією остан-
ніх становить 10-13% [38, 39]. За оптимального значення цих
факторів регулятори росту, як елемент технології, забезпе-
чують приріст врожайності сільськогосподарських культур 15-
22%.

Вплив регуляторів росту в складі захисно-стимулюючої
композиції для обробки насіння вищий, ніж внесення регуля-
торів шляхом обприскування посівів.

Науково-виробничу перевірку пропонованих сільськогос-
подарському виробництву технологій на основних культурах у
різних регіонах країни фахівці АТ «Високий врожай» викону-
вали на 65 тис. га. Отримані ними результати засвідчують ви-
соку ефективність препаратів не тільки у різних грунтово-
кліматичних зонах, а й за різних погодних умов, в тому числі
несприятливих [40].

Біостимулятори не змінюють дію мінеральних добрив,
але, як свідчать наукові та виробничі дані, за ефективністю
гектарна норма біостимуляторів прирівнюється до дії добрив
на рівні N:P:K – по 30-40 кг/га в діючій речовині [41]. Проте іс-
нують докази, що за результатами проведених досліджень не
було встановлено достовірної різниці між врожаєм рослин з
оброблених РРР та контролем, де обробку не проводили. Ре-
гулятор покращував лише якість вирощеного врожаю [42].

Як показала вітчизняна і зарубіжна практика, біометод в
аграрному виробництві може і повинен стати одним із основ-
них напрямків вдосконалення сільськогосподарського вироб-
ництва, оскільки це сьогодні реальний шлях зменшення за-
бруднення довкілля, відтворення природної родючості ґрун-
тів, отримання екологічно чистої високоякісної продукції. При
цьому є реальна можливість у декілька разів зменшити гро-
шові і матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а
продукцію рослинництва зробити високорентабельною та
конкурентоспроможною [43].

Останніми роками об’єктами досліджень стали мікробні
препарати нового покоління з високою біологічною активніс-
тю, за допомогою яких підвищується урожайність зернових
культур на 5-15%, гречки – на 11% [44]. Безперечно, що сьо-
годні виробник сільськогосподарської продукції має орієнту-
ватись як на соціальні умови, так і на рівень ринково-
господарських відносин, але водночас має перейнятися вели-
кою відповідальністю перед майбутніми поколіннями за свою
діяльність: врахувати екологічні наслідки свого господарю-
вання.

Слід пам’ятати, що родючість ґрунту як безцінний, вичер-
пний, важко поновлювальний ресурс потребує систематично-
го поповнення використаних речовин [45]. Поповнення та га-
рмонійне використання енергоресурсів змушують агроценоз
відновлюватись. Одним з таких досягнень в світовій науці
вважають створення багатокомпонентного мікробіологічного
препарату ЕМ-1 [46].

При внесенні в ґрунт ЕМ-препаратів складаються умови
для швидкої стабілізації, поступового відродження та розши-
рення втраченого потенціалу природної родючості та екологі-
чної чистоти верхнього шару ґрунту до 30-40 см. Тобто, вони
діють як органічне добриво, створюючи умови для позитивно-
го енергообміну органіки ґрунту, не забруднюючи його непри-
родними речовинами [47]. Ці препарати сприяють підвищен-
ню біологічної активності ґрунту [48, 49].

Важливим аспектом дії мікробних препаратів є підвищен-
ня стійкості рослин до несприятливих факторів навколишньо-
го середовища – високих та низьких температур, нестачі во-
логи, фітотоксичної дії пестицидів, пошкодження шкідниками
та хворобами, що в кінцевому результаті сприяє значному
підвищенню врожайності та покращенню якості продукції.

Відомо, що мінеральні добрива відіграють важливу роль у
формуванні врожаю сільськогосподарських культур, але пи-
тання їхньої взаємодії з мікробними препаратами та дією
останніх на якісні показники в умовах північного Степу Украї-
ни залишається мало вивченим. Отже, виникла потреба роз-
робки технологій вирощування високопродуктивних культур,

які відрізняються від попередніх більш високим ступенем на-
сичення біологічних методів підвищення родючості ґрунтів,
широким діапазоном доз і співвідношень основних елементів
живлення в системі удобрення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У
ТЕХНОЛОГ ІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИРОЩУВАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Проведення досліджень з вивчення ефективності застосу-

вання ЕМ-технологій при виробництві сільськогосподарської
продукції розпочато Кіровоградським інститутом АПВ НААНУ
в 2005/2006р. З осені 2006 року закладено стаціонарні польо-
ві досліди з використанням ЕМ-А-препарату при різних сис-
темах удобрення сільськогосподарських культур.

Протягом 2005-2008 років дослідження проводили з таки-
ми сільськогосподарськими культурами: озима пшениця, цук-
рові буряки, соняшник, гречка, кукурудза (крем'янисто-
зубовидна та розлусна). Досліди закладали у першій польовій
експериментальній сівозміні Кіровоградського інституту АПВ.
Ґрунт, на якому проводили дослідження, – чорнозем звичай-
ний важкосуглинковий на лесах з вмістом гумусу в орному
шарі – 4,16-4,50%, азоту, що гідролізується, – 11,2-13,8 мг,
рухомого фосфору – 13,4-13,7 мг і обмінного калію – 12,6-15,9
мг на 100 г ґрунту.

Для досліджень використовували концентрат ефективних
організмів ЕМ-1 оригінального (японського) виробництва, на-
даний асоціацією ЕМ-Україна. Технологія застосування ефек-
тивних організмів передбачає їх активацію за спеціальних
умов, тобто виготовлення активованого препарату ЕМ-А пе-
ред внесенням у ґрунт, обробкою насіння або обприскуван-
ням посівів.
СКЛАДОВІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕМ-А

Назва компонентів Кількість
Вода (не хлорована) 30 л
ЕМ-1 1 л
Патока бурякова 1 л
Оцет фруктовий (яблучний) 300 мл
Висівки пшеничні 500 г

В ємності, придатній для збереження харчових продуктів,
1 л патоки бурякової розбавляли 30 л теплої (близько 35ºС)
не хлорованої води, додавали 1 л концентрату ЕМ-1, висівки
пшеничні та фруктовий оцет. Розчин ретельно перемішували.
Ємність щільно закривали кришкою.

Кожного дня, коли почався процес активації, кришку зні-
мали для видалення зайвого газу і суміш в ємкості ретельно
перемішували. Таким чином одержали активований ЕМ-А
препарат з приємним кислуватим присмаком.

ВПЛИВ МІКРОБНИХ БІОПРЕПАРАТІВ І ЕМ -А
ПРЕПАРАТУ НА РІСТ , РОЗВИТОК , ПЕРЕЗИМІВЛЮ

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Збільшення виробництва зерна і підвищення його якості

залишається основною проблемою сільськогосподарського
виробництва України.

Озима пшениця є основною продовольчою культурою
України. Щорічно в Кіровоградській області під посівами цієї
культури зайнято 320-360 тис. га. Повна реалізація потенцій-
ної продуктивності озимої пшениці можлива лише при такій
технології вирощування, яка найбільше відповідає біологіч-
ним властивостям сортів.

Дослідженнями в умовах КІАПВ НААНУ встановлено, що
застосування мікробних біопрепаратів і ЕМ-А препарату при
вирощуванні озимої пшениці позитивно впливало на ріст і
розвиток та коефіцієнт кущення рослин в осінній період, їх
перезимівлю, формування колосконосного стеблостою, вели-
чину основних елементів структури урожаю і на продуктив-
ність озимої пшениці в цілому.

Так, в середньому за три роки досліджень найвищі густота
рослин перед входом у зиму і коефіцієнт кущення (відповідно
454-457 шт/м2 та 3,5-3,7) спостерігалась при застосуванні Діа-
зофіту та при комплексному використанні його з Поліміксоба-
ктерином та Вітаваксом. При застосуванні ЕМ препарату най-
більшими вище згадані показники (відповідно 456-457 шт/м2

та 3,5-3,6) були у варіантах з обробкою насіння та наступним
обприскуванням рослин восени ЕМ-А препаратом нормою 60
і 90 л/га. На контролі вони складали 424 шт/м2 та 3,0 відпові-
дно.
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Перед входом в зиму найкращі показники висоти рослин
(21,9 см), кількості листків на 1 рослину (10,4-10,9 шт.) і повіт-
ряно-сухої маси рослин (16,7-16,9 г/25 рослин.) відмічено у
варіантах з Діазофітом і комплексним застосуванням його з
Поліміксобактерином та Вітаваксом, при величині цих показ-
ників на контролі відповідно 19,7 см; 8,7 шт. і 12,9 г/25 рослин.
При застосуванні ЕМ препарату вище згадані показники зрос-
тали відносно контролю відповідно на 0,7-2,5 см; на 1,4-1,8
шт. і на 3,1-3,9 г/25 рослин.

Кращий розвиток вторинної кореневої системи в досліді
спостерігався при застосуванні фосформобілізуючих мікроор-
ганізмів (Поліміксобактерин і Альбобактерин) та при комплек-
сному їх застосуванні з Діазофітом, а також при застосуванні
ЕМ-А препарату. Кількість вузлових коренів на 1 рослину від-
носно контролю зростала на 1,4-2,6 шт. і на 1,2-2,8 шт. на 1
рослину.

Застосування мікробних біопрепаратів і ЕМ-А препарату
позитивно впливало на накопичення загальних вуглеводів у
вузлах кущення рослин перед входом в зиму та їх перезимів-
лю в цілому. Так, найвищий вміст загальних вуглеводів у вуз-
лах кущення рослин відмічено при застосуванні фосформобі-
лізуючих мікроорганізмів та комплексному їх застосуванні з
Діазофітом (21,46-22,10% на абсолютно суху речовину), а та-
кож при застосуванні ЕМ-А препарату в різних варіантах
(21,30-21,65%), при величині цього показника на контролі
17,71% на абсолютно суху речовину. В зв’язку з цим і ступінь
перезимівлі рослин озимої пшениці була найвищою у варіан-
тах з комплексним застосуванням мікробних біопрепаратів та
при застосуванні фосформобілізуючих препаратів окремо
(94,5-95,6%), а також у варіанті з обробкою насіння ЕМ-А з
наступним обприскуванням рослин у фазу 3-4 листки дозою
90 л/га (94,3%), при величині цього показника на контролі
90,3%.

Застосування мікробних препаратів для обробки насіння
озимої пшениці сприяло значному зростанню частки сформо-
ваного колосконосного стеблостою. Так, в середньому за ро-
ки досліджень найвищим цей показник був у варіантах з ком-
плексним застосуванням азотфіксуючих і фосформобілізую-
чих мікроорганізмів (68,8-69,1%) та Поліміксобактерину окре-
мо (67,2%). Дещо нижчою частка сформованого стеблостою
була при застосуванні ЕМ-А препарату – 61,2-64,1% при
56,1% у контрольному варіанті.
ТАБЛИЦЯ 1. УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗА-
СТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ БІОПРЕПАРАТІВ І ЕМ ПРЕПАРАТУ,
2006-2008 РР.

Урожайність, ц/га№
вар

.
Варіанти

2006р. 2007р. 2008р.

Середнє
за 2007-
2008 рр.,
ц/га

Середнє
за 2006-
2008 рр.,
ц/га

1 Контроль (без бактеризації) 42,6 49,7 66,5 58,1 52,9
2 Вітавакс (2,5 л/т насіння) 44,6 51,4 67,6 59,5 54,5

3 Діазофіт (100 мл на 1 га норму на-
сіння) 45,7 53,0 70,8 61,9 56,5

4 Поліміксобактерин (150 мл на 1 га
норму насіння) 44,6 52,2 69,9 61,1 55,6

5 Альбобактерин (150 мл на 1 га норму
насіння) - 52,6 70,2 61,4 -

6 Хетомік (600 г на 1 га норму насіння) - 51,5 68,3 59,9 -
7 Діазофіт + Поліміксобактерин 46,0 53,6 72,4 63,0 57,3

8 Вітавакс + Діазофіт + Поліміксобак-
терин 46,2 54,1 73,2 63,6 57,8

9 Обробка насіння ЕМ-А
(15 л/т насіння) 46,8 53,8 74,3 64,1 58,3

10
Обробка насіння ЕМ-А + обприску-
вання рослин у фазу 3-4 листки ЕМ-
А (60 л/га)

47,1 54,3 75,0 64,6 58,8

11
Обробка насіння ЕМ-А + обприску-
вання рослин у фазу 3-4 листки ЕМ-
А (90 л/га)

47,6 54,4 77,1 65,8 59,7

12
Обробка насіння ЕМ-А + обприску-
вання рослин перед трубкуванням
навесні ЕМ-А (60 л/га)

- 52,9 78,7 65,8 -

13 Обробка насіння ЕМ-А + внесення в
ґрунт ЕМ-А (90 л/га) - 54,0 77,0 65,5 -

НІР05, ц/га 2,3 1,9 2,6
Точність досліду,% 3,4 2,5 2,2

Застосування мікробних препаратів для обробки насіння
озимої пшениці позитивно впливало на показники основних
елементів продуктивності. Так, найвищі кількість колосків у
колосі (17,9-18,2 шт.), зерен у колосі (45,0-45,8 шт.) та маси
1000 зерен (36,4-36,5 г) були у варіантах з комплексним за-
стосуванням біопрепаратів. Дещо нижчими ці показники було
зафіксовано у варіантах з Діазофітом і Поліміксобактерином
(відповідно 17,8-17,4 шт.; 44,4-43,6 шт. та 36,2-35,6 г), при ве-

личині їх на контролі відповідно 15,4 штук, 39,5 штук і 34,4
грам. При застосуванні ЕМ-А препарату в різних варіаціях
одержано аналогічні результати стосовно кількості колосків у
колосі (17,3 шт.), зерен у колосі (43,7-45,6 шт.) та дещо нижчу
масу 1000 зерен (33,8-35,2 г).

Отже, суттєвої різниці між впливом мікробних біопрепара-
тів та ЕМ-А препарату на ріст і розвиток рослин, їх перезимів-
лю, формування колосконосного стеблостою та величину ос-
новних елементів структури урожаю не виявлено.

Застосування мікробних біопрепаратів для обробки насін-
нєвого матеріалу і ЕМ-А препарату, для обробки насіння і ве-
гетуючих рослин та внесення в ґрунт, позитивно впливало на
продуктивність озимої пшениці.

В середньому за три роки досліджень, вищі прибавки уро-
жаю озимої пшениці до контролю одержано при комплексно-
му застосуванні мікробних біопрепаратів: Діазофіт + Полімік-
собактерин (4,4 ц/га) та Вітавакс + Діазофіт + Поліміксобакте-
рин (4,9 ц/га), при величині урожаю на контролі – 52,9 ц/га
(табл.1). Дещо вищі прибавки урожаю до контролю одержано
при застосуванні ЕМ-А препарату в різних варіаціях (5,4-6,8
ц/га), але вони достовірно не відрізняються від вище згаданих
варіантів.

ВИРОБНИЧЕ ВИПРОБУВАННЯ ВПЛИВУ ЕМ -А
ПРЕПАРАТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

В умовах 2007 року в Кіровоградському інституті АПВ був
проведений виробничий дослід з вивчення впливу ЕМ-А пре-
парату на продуктивність озимої пшениці після чорного пару.
Сорт озимої пшениці – Харус. Загальна площа поля – 16,0 га.

Одержані результати досліджень свідчать, що застосу-
вання ЕМ-А препарату при обробці насіння сприяло зростан-
ню урожайності зерна відносно контролю на 3,6 ц/га, а оброб-
ка посівів восени ЕМ-А дозою 60 л/га в фазу 3-4 листки по ро-
сі – на 4,2 ц/га, при урожаї на контролі – 45,0 ц/га (табл. 2).

Застосування ЕМ-А препарату для обробки посівів весною
перед виходом в трубку рослин виявилось неефективним че-
рез надзвичайно жаркі, гостропосушливі умови весняного пе-
ріоду. Урожайність зерна у даному варіанті була на рівні кон-
тролю – 44,9 ц/га.

Отже, результати виробничих випробувань свідчать про
високу ефективність застосування ЕМ-А препарату для обро-
бки посівного матеріалу озимої пшениці або її посівів у осінній
період.
ТАБЛИЦЯ 2. УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗА-
СТОСУВАННЯ ЕМ-А ПРЕПАРАТУ, 2007 РІК, Ц/ГА
№
ва
р.

Варіанти Пло-
ща, га

Вал
зерна,
т

Урожай
ність,
ц/га

± до
конт-
ролю

1. Контроль (без обробки) 3,0 13,5 45,0 -
2. Насіння, оброблене ЕМ-А препаратом (15 л/т) 3,0 14,6 48,6 +3,6

3. Посіви, оброблені ЕМ-А препаратом у фазу 3-4
листки (60 л/га) 5,0 24,6 49,2 +4,2

4. Посіви, оброблені ЕМ-А препаратом навесні пе-
ред виходом в трубку (60 л/га) 5,0 22,4 44,9 -0,1

ВПЛИВ ЕМ -А ПРЕПАРАТУ НА РІСТ , РОЗВИ -
ТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Цукрові буряки – одна з основних технічних культур, які
вирощуються на Кіровоградщині. Вони є джерелом цукру,
який є стратегічним продуктом для народного господарства і
продовольства України. Потенційна урожайність районованих
в області гібридів становить 55,0-65,0 т/га, а у виробничих
умовах лише 15,0-25,0 т/га. Тобто, тільки на 25-35% реалізу-
ються біологічні можливості даної культури. Тому потреба в
удосконаленні технології її вирощування в умовах області
стоїть досить гостро.

За роки досліджень встановлено, що внесення ЕМ-А пре-
парату в ґрунт перед сівбою сприяло зростанню біометричних
показників рослин цукрових буряків в порівнянні з контроль-
ним варіантом.

У варіантах з застосуванням ЕМ-А препарату в порівнянні
з контролем, повні сходи цукрових буряків було отримано на
два дні раніше в 2007 році і на один день раніше в 2008 році.
В подальшому календарні строки проходження основних фаз
росту та розвитку культури розпочиналися на 2-4 дні раніше у
варіантах оброблених даним препаратамом, ніж у контроль-
ному варіанті.

Застосування ЕМ-препарату позитивно вплинуло на
польову схожість насіння цукрових буряків. При його застосу-
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ванні вона зросла на 4,7% в 2007 році і на 2,7% в 2008 році.
Позитивний вплив ЕМ-препарату спостерігався при визна-
ченні динаміки росту коренеплодів.

В 2007 році вища прибавка маси коренеплодів в порівнян-
ні з контролем відмічена у варіантах з обприскуванням рос-
лин даним препаратом з нормою 60 л/га. При визначенні ма-
си коренеплодів на початку липня, серпня і вересня вона ста-
новила відповідно 24, 66 і 104 г.

В 2008 році при визначенні маси коренеплодів на початку
липня цей показник вищим був у варіанті з внесенням ЕМ-А
(60 л/га) в ґрунт у передпосівну культивацію та наступним об-
прискуванням рослин дозою 30 л/га, а на початку серпня і ве-
ресня у варіанті з обприскуванням рослин ЕМ-А 90 л/га. При-
бавка до контролю при визначенні маси коренеплодів на по-
чатку липня, серпня і вересня становила відповідно 22, 40 і
58г.

В 2007 році достовірну прибавку урожайності забезпечили
всі досліджувані варіанти, крім варіанту з обприскуванням
ЕМ-препаратом нормою 30 л/га при внесенні перед змикан-
ням листків у міжряддях (табл. 3). Так, в даному варіанті за-
стосування ЕМ-препарату сприяло одержанню прибавки уро-
жайності відносно контролю лише на 3,0 т/га (НІР05 = 3,24
т/га).

Вищу урожайність одержано у варіантах з обробкою цук-
рових буряків ЕМ-препаратом при нормі внесення 60 та 90
л/га перед змиканням листків у міжряддя, а також при вне-
сенні 60 л/га в ґрунт під передпосівну культивацію з наступ-
ним внесенням 30 л/га під час вегетації рослин. Урожайність
становила: 43,9 т/га, 42,4 т/га і 42,1 т/га відповідно. Прибавка
до контролю у даних варіантів становила відповідно 6,9 т/га,
5,4 т/га і 5,1 т/га.
ТАБЛИЦЯ 3. УРОЖАЙНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПРИ ЗАСТОСУ-
ВАННІ ЕМ-ПРЕПАРАТУ, Т/ГА

Урожайність, т/га Цукристість,%№ п/п Варіанти
2007р. 2008р. 2007р. 2008р.

1. Контроль 37,0 38,4 17,0 19,8
2. ЕМ-А (60* л/га)** 41,0 39,6 17,5 19,6

3. ЕМ-А (60* л/га)** +
ЕМ-А (30* л/га)*** 42,1 41,3 17,5 19,9

4. ЕМ-А (30* л/га)*** 40,0 38,5 17,5 19,8
5. ЕМ-А (60* л/га)*** 43,9 42,6 17,6 20,0
6. ЕМ-А (90* л/га)*** 42,4 43,1 17,9 19,8

НІР05 3,31 3,54 0,26 0,53
* в 2008 році дози внесення ЕМ-А препарату активованого були в 100 раз
зменшені;
** внесення в ґрунт під передпосівну культивацію;
*** обприскування рослин перед змиканням листя цукрових буряків в між-
ряддях.

В 2008 році достовірну прибавку урожайності відносно ко-
нтролю забезпечили варіанти з обприскуванням вегетуючих
рослин ЕМ-препаратом з нормами 0,6 л/га і 0,9 л/га. Урожай-
ність становила 42,6 т/га і 43,1 т/га відповідно. Прибавка до
контролю у даних варіантів складала 4,2 і 4,7 т/га.

В 2007 році при застосуванні ЕМ-препарату у всіх дослі-
джуваних варіантах відмічено достовірну прибавку за цукрис-
тістю коренеплодів. Так, вищим (17,9%) цей показник був при
обробці даним препаратом вегетуючих рослин, з нормою за-
стосування 90 л/га. Прибавка до контролю становила 0,9%.

В 2008 році при застосуванні ЕМ-препарату суттєвої при-
бавки цукристості відносно контрольного варіанту не відміче-
но.

При визначенні збору цукру встановлено, що в 2007 році,
при застосуванні ЕМ-препарату, достовірна прибавка за да-
ним показником в порівнянні з контролем, була у всіх дослі-
джуваних варіантах, крім варіанту з внесенням препарату но-
рмою 30 л/га під час вегетації рослин. Вищим збір цукру був
при внесенні ЕМ-препарату на рослини, у варіантах з нормою
застосування 60 і 90 л/га, а також при поєднанні внесення да-
ного препарату в ґрунт і на рослини, що вегетують та у варіа-
нті лише з передпосівним внесенням ЕМ-препарату в ґрунт.
Збір цукру відповідно становив 7,73 т/га, 7,59 т/га, 7,34 т/га і
7,17 т/га. Прибавка до контролю склала 1,44 т/га, 1,3 т/га,
1,05 т/га і 0,88 т/га відповідно.

В 2008 році достовірну прибавку за збором цукру відносно
контролю забезпечили варіанти з обприскуванням вегетуючих
рослин ЕМ-препаратом з нормами 0,6 л/га та 0,9 л/га. Цей по-
казник становив – 8,52 т/га та 8,55 т/га відповідно. Прибавка
до контролю у даних варіантів становила 0,92 т/га та 0,95 т/га.

ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

КУЛЬТУР
Дослідження проводили шляхом закладки стаціонарного

польового досліду та лабораторного аналізу рослинного ма-
теріалу і ґрунтових зразків. Мікробні препарати, у вигляді ЕМ-
А, вносили нормою 90 л/га в два періоди: при сівбі у ґрунт (60
л/га), та для обприскування вегетуючих рослин (30 л/га).
ТАБЛИЦЯ 4. СХЕМА ДОСЛІДУ

Система удобренняКуль-
тура Без удобрення Мінеральна Органо-мінеральна

Куку-
рудза

без
добрив

Ефективні
мікро-

організми
N60P60K60

N60P60K60 +
Ефективні

мікроорганізми

N60P60K60 +
П.Р.

N60P60K60 + П.Р.*
+ Ефективні

мікроорганізми

Соняш-
ник

без
добрив

Ефективні
мікроорга-

нізми
N40P40K40

N40P40K40+
Ефективні

мікроорганізми

N40P40K40 +
П.Р.

N40P40K40 + П.Р.*
+ Ефективні

мікроорганізми

Гречка без
добрив

Ефективні
мікроорга-

нізми
N20P20K20

N20P20K20+
Ефективні

мікроорганізми

N20P20K20+
П.Р.

N20P20K20 + П.Р.*
+ Ефективні

мікроорганізми
*П.Р.– пожнивні рештки

КУКУРУДЗА
Важливим морфо-біологічним показником, який характе-

ризує реакцію рослин на зміни умов вирощування, є висота
рослин. Позитивний вплив удобрення на ростові процеси ку-
курудзи в наших дослідах спостерігався вже у фазу 10-12 ли-
стків, а в період інтенсивного росту стебла збільшення висоти
рослин на удобрених варіантах сягала 5,7 та 11,1 см.

При застосуванні мікробних препаратів у фазу цвітіння во-
лотей кукурудзи на природному фоні не спостерігалося збі-
льшення висоти рослин, а на мінеральній та органо-
мінеральній системах удобрення приріст становив лише 0,9
см. Порівняно з варіантом без добрив збільшення висоти при
внесені мінеральних добрив становив 6,6, а за внесення доб-
рив та рослинних решток – 12,1 см відповідно.

Висота прикріплення качанів, як показник придатності гіб-
ридів до механізованого збирання кукурудзи, формувалася на
достатньо високому рівні. Вона коливалась аналогічно змінам
висоти рослин при високому рівні кореляційної залежності (r =
0,94).

Застосування добрив у дозі N60P60К60 сумісно з рослинни-
ми рештками призводило до збільшення площі листкової по-
верхні у кукурудзи на 0,7 дм2 (1,7%) порівняно з дозою
N60P60К60 і на 2,4 дм2 (6,4%) відносно неудобреного фону. При
застосуванні мікробних препаратів найбільше зростання аси-
міляційної поверхні спостерігалось при використанні добрив із
рослинними рештками і становило 1,5%.

Накопичення рослинами сухої речовини значною мірою
залежить від площі листкової поверхні, інтенсивності та три-
валості роботи асиміляційного апарату.

В середньому за роки досліджень внесення мінеральних
добрив в ґрунт та мікробних препаратів сприяло збільшенню
маси однієї рослини в сирому стані. Приріст сирої маси рос-
лин від внесення мікробних препаратів на природному фоні
становив 5,5 г (0,8%), на фоні з внесенням N60P60К60 – 3,5 г
(0,5%) та N60P60К60 з розсіюванням по поверхні ґрунту рос-
линних решток – 16,7 г (2,2%). Зростання маси 1 рослини на
варіантах мінеральної та органо-мінеральної систем удоб-
рення з мікробними препаратам порівняно до контролю ста-
новило 55,8 г (8,2%) та 93 г (13,6%) відповідно.

Посилення ростових процесів та фотосинтетичної діяль-
ності посівів під впливом добрив і ефективних мікроорганізмів
позначилось на індивідуальній продуктивності рослин і уро-
жайності зерна кукурудзи. Збільшення кількості качанів спо-
стерігалося вже при застосуванні мікробних препаратів, при
внесенні N60P60К60 приріст продуктивних органів сягав 5-6
штук на кожні 100 рослин, а у варіантах з органо-мінеральною
системою удобрення – 6-7 штук на 100 рослин. Слід відзначи-
ти, що при внесенні добрив у кукурудзи формувалося більше
рослин з двома качанами, що свідчить про створення таким
чином сприятливих умов для росту і розвитку її рослин. Кіль-
кість безплідних рослин зменшувалась по мірі покращення
умов живлення.

Агротехнічні заходи, які застосовуються при вирощуванні
кукурудзи, істотно впливають на створення сприятливих умов
для росту і розвитку рослин, що значною мірою позначається
на формуванні урожайних показників, розмірах генеративних
органів і елементах структури урожаю.
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За даними наших досліджень виявилось, що розміри ка-
чанів, що утворювались на рослинах, зростали з застосуван-
ням мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення та
мало варіювали під дією фактора мікробних препаратів.

Максимальними довжина та діаметр качана були у варіан-
ті з внесенням N60P60K60, як окремо, так і з рослинними решт-
ками та в комплексі з мікробними препаратами. Одним із ва-
жливих показників структури урожаю є озерненість качана та
маса 1000 зерен. Встановлено, що найбільших показників до-
сягали варіанти із застосуванням органо-мінеральної системи
удобрення. Визначено чіткий кореляційний зв’язок між озер-
неністю та величиною урожаю залежно від систем удобрення
та мікробних препаратів – r = 0,99.

Таким чином, відмічена тенденція до зменшення показни-
ків структури урожаю кукурудзи при відсутності добрив – най-
меншими вони були при вирощуванні на природному фоні без
застосування мікробних препаратів. Зменшення маси зерна з
качанів відбувалось не тільки внаслідок зниження абсолютної
маси, а й внаслідок погіршення озерненості качанів.

В умовах 2007 року обробка рослин та ґрунту мікробними
препаратами при органо-мінеральній системі удобрення сут-
тєво не впливала на урожайність зерна кукурудзи і була на
рівні варіанту без обробки та становила 4,16 т/га (табл. 5).
Встановлено суттєве зростання урожайності за рахунок ефек-
тивних мікроорганізмів у варіанті природної родючості ґрунту
на 0,32 т/га (9,1%).

Внесення в ґрунт добрив у нормі N60P60K60 підвищує уро-
жайність зерна кукурудзи на 0,41 т/га (11,6%), а комплексне
застосування добрив і мікробних препаратів, порівняно до чи-
стого контролю підвищує урожайність кукурудзи на 0,59 т/га
(16,7%). Зростання врожаю при мінеральній системі удобрен-
ня за рахунок внесення ефективних мікроорганізмів становить
0,18 т/га (4,6%).

Зростання урожайності кукурудзи на органо-мінеральній
системах удобрення відбувалось лише за рахунок комплекс-
ного застосування мінеральних добрив і рослинних решток.
Ефект від використання ЕМ-препарату відмічався у варіантах
з природою родючістю ґрунту – 9,1% та мінеральної системи
удобрення – 4,6%.

В умовах 2008 року обробка рослин та ґрунту мікробними
препаратами мала суттєвий вплив на збір зерна кукурудзи з
одиниці площі. Ефект від використання ефективних мікроор-
ганізмів відмічався на всіх системах удобрення і був на рівні
1,7-2,2%. Встановлено зростання урожайності від застосу-
вання мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення
відповідно до контролю – 0,48 та 0,66 т/га, а комплексне за-
стосування добрив і мікробних препаратів 0,59 і 0,75 т/га від-
повідно.
ТАБЛИЦЯ 5. УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗАЛЕЖНО ВІД
СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Урожайність, т/га Прибавка до
абсолютного
контролю

Прибавка від ЕМ
за системами
удобрення

Система
удобрення

Мікробні
препа-
рати

2007
рік

2008
рік середнє

т/га % т/га %
– 3,53 4,66 4,10 - - - -Без добрив
+ 3,85 4,76 4,31 0,21 5,1 0,21 5,1
– 3,94 5,14 4,54 0,44 10,9 - -Мінеральна

N60P60K60 + 4,12 5,25 4,69 0,59 14,4 0,15 3,2
– 4,16 5,32 4,74 0,64 15,8 - -Органо-

мінеральна
N60P60K60 + П.Р. + 4,16 5,41 4,79 0,69 16,8 0,05 0,9

2007р. НІР05 фактор А=0,12 НІР05 фактор В=0,09 НІР05 заг.=0,16
2008р. НІР05 фактор А=0,05 НІР05 фактор В=0,04 НІР05 заг.=0,07

В середньому за роки досліджень урожайність зерна куку-
рудзи в залежності від обробки рослин та ґрунту мікробними
препаратами при органо-мінеральній системі удобрення сут-
тєво не змінювалась і була на рівні варіанту без обробки та
становила 4,74 і 4,79 т/га відповідно. Встановлено суттєве
зростання урожайності за рахунок ефективних мікроорганізмів
у варіанті природної родючості ґрунту на 0,21 т/га (5,1%).
Внесення в ґрунт добрив у нормі N60P60K60 підвищує урожай-
ність зерна кукурудзи на 0,44 т/га (10,9%), а комплексне за-
стосування добрив і мікробних препаратів, порівняно до чис-
того контролю підвищує урожайність кукурудзи на 0,59 т/га
(14,4%). Зростання врожаю при мінеральній системі удобрен-
ня за рахунок внесення ефективних мікроорганізмів становить
0,15 т/га (3,2%).

Отже, зростання урожайності кукурудзи на органо-
мінеральній системі удобрення відбувалось лише за рахунок
комплексного застосування мінеральних добрив і рослинних

решток. Ефект від використання ефективних мікроорганізмів
відмічався у варіантах з природою родючістю ґрунту 5,1% та
мінеральної системи удобрення 3,2%.
ТАБЛИЦЯ 6. ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИХ МІК-
РООРГАНІЗМІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА КУКУРУДЗИ,%, 2007-
2008 РР.
Система удобрен-

ня
Мікробні
препарати Білок Жир Крох-

маль Фосфор Калій Азот

– 9,96 5,25 67,92 0,77 0,58 1,66Без добрив
+ 10,32 5,00 69,24 0,79 0,67 1,72
– 10,26 5,27 69,27 0,77 0,58 1,71Мінеральна

N60P60K60 + 10,68 5,34 66,41 0,80 0,66 1,78
– 9,78 6,47 67,41 0,78 0,58 1,63Органо-

мінеральна
N60P60K60 + П.Р. + 10,26 6,39 68,59 0,79 0,64 1,71

В дослідах спостерігались зміни якісних показників зерна
кукурудзи під впливом мікробних препаратів та мінеральної
системи удобрення. Ефективні мікроорганізми збільшували
вміст білка у варіантах всіх систем удобрення на 0,36; 0,42 та
0,48% відповідно (табл. 6). Найбільша кількість жиру відміча-
лась у варіантах органо-мінеральної системи удобрення та
при комплексному використанні зазначеної системи удобрен-
ня та мікробних препаратів.

Максимальне зростання вмісту крохмалю в зерні відбува-
лось за рахунок застосування мікробних препаратів на фоні
природної родючості ґрунту – 69,24% та добрив у нормі
N60P60K60 – 69,27%. Відмічено зростання вмісту фосфору, ка-
лію та крохмалю при обробці ґрунту і рослин кукурудзи мікро-
бними препаратами.

СОНЯШНИК
При застосуванні ефективних мікроорганізмів висота рос-

лин у фазу цвітіння кошиків соняшника майже не зростала,
проте застосування мінеральної системи удобрення збільшу-
вало висоту рослин на 3,8 см, органо-мінеральної – на 5,5 см,
порівняно з варіантом без добрив. Аналогічна тенденція спо-
стерігалась і при зміні сирої маси рослин. Так, при внесенні
N40P40K40 приріст маси рослин становив 340 г, а при N40P40K40
з сумісним використанням рослинних решток – 400 г відносно
неудобреного варіанту.

В роки проведення досліджень, використання ефективних
мікроорганізмів сприяло збільшенню маси 1000 насінин на
фоні природної родючості ґрунту, різниця складала 1,9 г. При
інших системах удобрення різниця була не значною. Приріст
цього показника з внесенням N40P40К40 порівняно до природ-
ного фону становив 5,2 г, а при внесенні N40P40К40 з розсію-
ванням по поверхні ґрунту рослинних решток – 6,6 г.

Якість продукції соняшнику визначається вмістом в його
насінні олії. Олійність насіння соняшнику при застосуванні
ефективних мікроорганізмів на контрольному варіанті значно
збільшувалась, а різниця складала 3,7%. При застосуванні
мінеральних добрив у нормі N40P40К40 встановлено зниження
вмісту олії на 0,3% відносно варіанту без добрив. Викорис-
тання мікробних препаратів на мінеральній системі удобрення
призводило до збільшення олійності на 3,3% відносно варіан-
ту лише з добривами та 3,0% відносно контролю. Проте слід
зазначити, що комплексне застосування мінеральних добрив
з пожнивними рештками із застосуванням мікробних препара-
тів, порівняно до варіанту без біопрепаратів, підвищує вміст
олії лише на 1,1%.
ТАБЛИЦЯ 7. УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ
УДОБРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Урожайність, т/га Прибавка до
чистого конт-

ролю

Прибавка від
ЕМ за система-
ми удобрення

Система
удобрення

Мікробні
препа-
рати

2007
рік

2008
рік середнє

т/га % т/га %
– 2,46 2,53 2,50 - - - -Без добрив
+ 2,59 2,66 2,63 0,13 5,2 0,13 5,2
– 2,62 2,85 2,74 0,24 9,6 - -Мінеральна

N40P40K40 + 2,66 2,82 2,74 0,24 9,6 0,00 0,00
– 2,71 3,14 2,93 0,43 17,2 - -Органо-

мінеральна
N40P40K40 + П.Р. + 2,73 3,13 2,93 0,43 17,2 0,00 0,00

2007р. НІР05 фактор А=0,14 НІР05 фактор В=0,11 НІР05 заг.=0,19
2008р. НІР05 фактор А=0,16 НІР05 фактор В=0,13 НІР05 заг.=0,23

За умов 2007 року, найменша урожайність соняшнику бу-
ла отримана на фоні без добрив та без обробки рослин і ґру-
нту мікробними препаратами – 2,46 т/га, найбільша – при
комплексному застосуванні органо-мінеральної системи удо-
брення та мікробних препаратів – 2,73 т/га. Слід відмітити, що
за рахунок використання ефективних мікроорганізмів у соня-
шнику спостерігалася тенденція до збільшення урожайності
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при мінеральній та органо-мінеральній системі удобрення але
прибавка на рівні похибки досліду. Суттєвою була прибавка
за рахунок мікробних препаратів на фоні природної родючості
ґрунту і складала 0,13 т/га (5,3%). При мінеральній системі
удобрення за рахунок ефективних мікроорганізмів прибавка
складала 0,04 т/га або 1,5% (табл. 7).

Внесення в ґрунт мінеральних добрив в нормі N40P40К40
дало можливість збільшити урожай соняшнику на 0,16 т/га
(6,5%), а добрив та рослинних решток – на 0,25 т/га (10,2%).
Комплексне застосування мікробних препаратів і мінеральних
добрив призводило до збільшення урожайності соняшнику
порівняно до чистого контролю на 0,20 т/га або на 8,1%. Доб-
рива у нормі N40P40K40 на фоні пожнивних решток і ефектив-
них мікроорганізмів дають змогу збільшити урожайність на
0,27 т/га (11%) порівняно до контролю.

В умовах 2008 року найменша урожайність соняшнику
формувалась у контрольному варіанті – 2,53 т/га, найбільша
– при застосуванні органо-мінеральної системи удобрення –
3,14 т/га. Застосування мікробних препаратів лише на фоні
без добрив призводило до збільшення цього показника на
0,13 т/га.

Внесення в ґрунт мінеральних добрив в нормі N40P40К40
дало можливість збільшити урожай соняшнику на 0,32 т/га, а
добрив та рослинних решток – на 0,61 т/га. Комплексне за-
стосування мікробних препаратів і мінеральних добрив при-
зводило до збільшення урожайності соняшнику порівняно до
чистого контролю на 0,29 т/га. Добрива у нормі N40P40K40 на
фоні пожнивних решток і ефективних мікроорганізмів дають
змогу збільшувати урожайність на 0,60 т/га порівняно до кон-
тролю.

В середньому за роки проведення досліджень встановле-
но, що використання мікробних препаратів не впливало на рі-
вень врожайності соняшнику при мінеральній та органо-
мінеральній системах удобрення. Збільшення цього показни-
ка на фоні природної родючості ґрунту було в межах 0,13 т/га
або 5,2%. Прибавка урожайності до чистого контролю за мі-
неральної та органо-мінеральної системи удобрення склада-
ла 0,24 та 0,43 т/га відповідно. Використання ефективних мік-
роорганізмів збільшувало показники врожаю за мінеральної
системи удобрення на 0,11 т/га, за органо-мінеральної систе-
ми – на 0,30 т/га відносно контролю з мікробними препарата-
ми.

Отже, зростання урожайності соняшнику при мінеральній
та органо-мінеральній системах удобрення відбувалося лише
за рахунок внесення мінеральних добрив та комплексного за-
стосування добрив і рослинних решток.

ГРЕЧКА
Важливим завданням науково-дослідних установ аграрно-

го напрямку є визначення умов найбільш ефективного вико-
ристання органічних і мінеральних добрив у конкретних ґрун-
тово-кліматичних умовах. Досить висока вартість і значні ви-
трати на їх використання потребують нових підходів до опти-
мізації доз добрив з метою економії матеріальних і енергети-
чних ресурсів. Під системою добрив прийнято вважати засто-
сування добрив у сівозміні з урахуванням попередників, ро-
дючості ґрунту, кліматичних умов, біологічних особливостей
польових культур, складу та властивостей добрив.

При застосуванні мікробних препаратів висота рослин
гречки у фазу цвітіння мала суттєве зростання, як на природ-
ному фоні – 6,4 см, так і при мінеральній системі удобрення –
3,9 та органо-мінеральній – 9,5 см. Застосування мінеральних
добрив збільшувало висоту рослин на 4,8 см, а комплексне
застосування добрив та пожнивних решток на 10,9 см порів-
няно з варіантом без добрив.

Площа листкової поверхні значно зростала від внесення
добрив, а також від застосування їх в комплексі з розсіяною
по поверхні ґрунту листостебловою масою і становила 126,8
та 167,3 см2, що на 14 та 50,6% більше, ніж у варіантах з при-
родною родючістю. У варіантах з внесенням ефективних мік-
роорганізмів зростання цього показника відповідно до контро-
лю вже становило 11,5%, 18,9% та 5,8% відповідно за систе-
мами удобрення. Визначено чіткий кореляційний зв’язок між
площею асиміляційної поверхні та величиною урожаю залеж-
но від систем удобрення та мікробних препаратів – r = 0,97,
тобто урожайність зерна гречки майже на 94% залежала від
цього показника.

Аналогічна тенденція спостерігалась і при зміні сирої маси
рослин. Так, при внесенні N20P20K20 приріст маси рослин ста-
новив 4,4 г, а при N20P20K20 з сумісним використанням рос-
линних решток – 6,6 г відносно неудобреного варіанту.

Застосування мікробних препаратів при внесенні їх в
ґрунт перед сівбою та на рослини, під час вегетації, мінера-
льної та органо-мінеральної систем удобрення призводило до
збільшення кількості гілок на рослинах гречки. Зростання гіл-
лястості на 31,3% спостерігалось вже при застосуванні лише
мікробних препаратів. Добрива окремо та сумісно з рослин-
ними рештками призводили до збільшення цього показника
на 71,9% та 90,6% відносно контролю, а обробка на цих варі-
антах рослин ефективними мікроорганізмами збільшувала
гіллястість лише на 40,5 та 52,4% відповідно. Внесення в
ґрунт мінеральних добрив та мікробних препаратів майже не
змінювало масу 1000 плодів гречки.

Урожайність гречки в умовах 2007 року суттєво зростала
за рахунок застосування мінеральних добрив у нормі
N20P20K20 та рослинних решток попередньої культури сумісно
з нормою мінеральних добрив N20P20K20, а також обробки ро-
слин і ґрунту мікробними препаратами. Суттєвий ріст врожай-
ності спостерігався вже при застосуванні лише ефективних
мікроорганізмів на не удобреному фоні та становив 0,39 т/га
(50,7%), а на мінеральній та органо-мінеральній системах
удобрення 0,29 т/га (30,5%) та 0,07 т/га (5,2%) відповідно.
Внесення мінеральних добрив в нормі N20P20K20 призводило
до зростанні урожайності на 0,18 т/га (23,4%), а добрив та ро-
слинних решток – на 0,57 ц/га (74,0%).

Отже, зростання урожайності гречки відбувалося за раху-
нок мінеральних добрив та становило 23,4%, а також компле-
ксного застосування добрив та пожнивних решток попере-
дньої культури 74% відповідно до контролю. Ефект від вико-
ристання ефективних мікроорганізмів відмічався у всіх варіа-
нтах систем удобрення та становив на фоні з природою ро-
дючістю ґрунту 50,7%, на мінеральній системі удобрення –
30,5% та на органо-мінеральній – 5,2%. Найбільшого прирос-
ту врожаю (83,1%) було досягнуто при комплексному застосу-
ванні мінеральних добрив у нормі N20P20K20, рослинних реш-
ток та ефективних мікроорганізмів.
ТАБЛИЦЯ 8. УРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДО-
БРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Урожайність, т/га Прибавка до
чистого кон-

тролю

Прибавка від ЕМ
за системами
удобрення

Система удобрення
Мікробні
препа-
рати

2007
рік

2008
рік

серед-
нє т/га % т/га %

– 0,77 1,34 1,06 - - - -Без добрив
+ 1,16 1,36 1,26 0,20 18,9 0,20 18,9
– 0,95 1,45 1,20 0,14 13,2 - -Мінеральна

N20P20K20 + 1,24 1,54 1,39 0,33 31,1 0,19 15,8
– 1,34 1,56 1,45 0,39 36,7 - -Органо-мінеральна

N20P20K20 + П.Р. + 1,41 1,58 1,50 0,44 41,5 0,05 3,5
2007р. НІР05 факторА=0,08 НІР05 факторВ=0,07 НІР05 заг.=0,12
2008р. НІР05 факторА=0,09 НІР05 факторВ=0,08 НІР05 заг.=0,13

Умови, за яких проводили дослідження у 2008 році, пока-
зали, що урожайність гречки залежала від мінеральної та ор-
гано-мінеральної системи удобрення та обробки рослин і ґру-
нту мікробними препаратами. Дані показали відсутність сут-
тєвого росту врожайності при застосуванні мікробних препа-
ратів на не удобреному фоні та на органо-мінеральній систе-
мах удобрення, а на мінеральній це зростання становило 0,09
т/га. Внесення мінеральних добрив в нормі N20P20K20 призво-
дило до підвищення урожайності на 0,11 т/га, а добрив та ро-
слинних решток – на 0,22 т/га.

В середньому за роками, урожайність гречки змінювалась
як за системами удобрення, так і під впливом мікробних пре-
паратів. Не зважаючи на те, що вища урожайність була при
органо-мінеральній системі удобрення, прибавка за рахунок
мікробних препаратів складала лише 0,05 т/га або 3,5%. Зна-
чно збільшувалася прибавка за мінеральної системи удоб-
рення та природної родючості ґрунту на 0,19 та 0,20 т/га або
на 15,8 та 19,4% відповідно.

Умови, при яких формувались якісні показники зерна греч-
ки, впливали на вміст білка (табл. 9). Дослідженнями встано-
влено, що найвищий показник був у варіанті без використання
добрив і складав 13,23% у чистому контролі та 13,22% при
застосуванні мікробних препаратів. При мінеральній системі
удобрення як із застосуванням мікробних препаратів, так і без
них вміст білка був на рівні 12,81%. Застосування мікробних
препаратів у поєднанні з органо-мінеральною системою удо-
брення призводило до формування вмісту білка на рівні
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13,02%. Найменший вміст жиру був при застосуванні мікро-
бних препаратів при органо-мінеральній системі удобрення та
у варіанті без добрив і становив 1,98 та 1,97% відповідно,
найбільший – при мінеральній системі удобрення (2,37%).

Вміст крохмалю у варіантах із застосування мікробних
препаратів на фоні природної родючості ґрунту та при міне-
ральній системі удобрення з обробкою біопрепаратами зрос-
тав на 2,80 та 2,15% відповідно. За органо-мінеральної сис-
теми удобрення внесення мікробних препаратів зменшувало
вміст крохмалю на 3,46%.

На основі проведених біохімічних аналізів зерна гречки
встановлено значні відмінності за вмістом азоту, фосфору та
калію, зумовлені проявом реакції на системи удобрення та
обробку мікробними препаратами.

Результати біохімічного аналізу свідчать про те, що вміст
азоту в зерні гречки змінювався з 2,10 до 2,21%. Найбільшим
його вміст був на неудобреному фоні – 2,21% не залежно від
застосування мікробних препаратів, а найменший – у варіан-
тах органо-мінеральної системи удобрення без обробки ефе-
ктивними мікроорганізмами – 2,10%.
ТАБЛИЦЯ 9. ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИХ МІК-
РООРГАНІЗМІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ГРЕЧКИ,%, 2007-2008
РР.
Система удобрення Мікробні

препарати Білок Жир Крох-
маль Азот Фос-

фор Калій

– 13,23 2,28 47,05 2,21 0,93 0,93Без добрив
+ 13,22 1,97 49,85 2,21 0,92 0,94
– 12,81 2,37 45,46 2,14 0,91 1,00Мінеральна

N20P20K20 + 12,81 2,06 47,61 2,14 0,87 0,99
– 12,60 2,07 48,86 2,10 0,87 1,00Органо-мінеральна

N20P20K20 + П.Р. + 13,02 1,98 45,40 2,17 0,85 0,93

Як показали результати досліджень, застосування ефек-
тивних мікроорганізмів призводило до зниження вмісту фос-
фору у зерні гречки на всіх системах удобрення, а максима-
льного значення цей показник набував у варіанті з природною
родючістю.

Дослідження біохімічного складу показали, що викорис-
тання ефективних мікроорганізмів призводило до зростання
вмісту калію в зерні гречки на 0,01% на фоні без добрив. При
мінеральній та органо-мінеральній системах удобрення пози-
тивного впливу від обробки рослин та ґрунту мікробними пре-
паратами не виявлено.
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ

ТА РІСТ РОСЛИН ГРЕЧКИ
З метою визначення впливу біопрепаратів на енергію про-

ростання та схожість насіння гречки було проведено лабора-
торний дослід, в якому використано дві групи насіння – не-
кондиційне з низькою схожістю та кондиційне з високою схо-
жістю (табл. 10). Біопрепарати застосовували як для обробки
насіння гречки, так і для внесення в ґрунт до сівби.

Регулятор росту Емістим С застосовували у вигляді роз-
чину з розрахунку 10 мл на гектарну норму насіння. Полімік-
собактерин використовували з розрахунку 200 мл препарату
розбавленого у воді на гектарну норму насіння. Води брали з
розрахунку 1,5% від маси насіння. Діазофіт – аналогічно по-
ліміксобактерину з розрахунку 100 мл препарату на гектарну
норму насіння.

ЕМ-А застосовували після розбавлення водою 1:20 і вико-
ристовували 2% від маси насіння. Для внесення в ґрунт ЕМ-А
розбавляли 1:1000 і вносили в ґрунт на глибину 6-7 см з роз-
рахунку 25 та 50 мл на 1,5 кг ґрунту.
ТАБЛИЦЯ 10. ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАН-
НЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГРЕЧКИ,%

Кондиційне насіння Некондиційне насінняВаріанти
енергія схожість енергія схожість

В посудинах на
ґрунті, схожість

1. Без обробки 95 99 52 56 93
2. Емістим С 82 93 52 59 73
3.Поліміксобактерин 86 94 54 60 87
4.Діазофіт 91 94 47 53 73
5.ЕМ-А–нанасіння - - 53 58 -
6. ЕМ-А – Б* 86 90 - - 80
7. ЕМ-А – Т* 73 84 - - 70
*Примітка: ЕМ-А – Б – активація на мелясі з буряків

ЕМ-А – Т – активація на мелясі тростини
Як видно з даних таблиці, біопрепарати не сприяли під-

вищенню енергії проростання насіння гречки, яке мало як ви-
сокі посівні якості, так і низькі. Менша енергія проростання
спостерігалась у кондиційного насіння при обробці його ЕМ-А,
активованого на тростниковій мелясі. Найкращі показники
енергії проростання отримані у варіанті без обробки насіння –
95%, а серед досліджуваних варіантів – з застосуванням Діа-

зофіту – 91%. Така ж залежність отримана за показниками
схожості.

Обробка некондиційного насіння біопрепаратами показала
аналогічну залежність. Поліміксобактерин сприяв підвищенню
енергії проростання та лабораторної схожості, а Діазофіт дещо
знижував ці показники.

Висівання обробленого насіння в ґрунт дещо знижувало
схожість, порівняно до лабораторної. Але, якщо в контроль-
ному варіанті різниця склала 7%, то у варіанті з Емістимом С
– 20%, Поліміксобактерином – 7%, Діазофітом – 21%, ЕМ-А–Б
– 10%, а ЕМ-А–Т – 14%.

Динаміка лінійного росту рослин показала, що всі біопре-
парати стимулюють ріст.

Насіння гречки висіяли 20 вересня. Перший контрольний
замір рослин було проведено 11 жовтня. Рослини всіх дослі-
дних варіантів виявилися вищими за рослини контрольного
варіанту на 1,5-6,3 см або в 1,2-2,0 рази. До 25 жовтня висо-
та рослин збільшилася майже в 2 рази, до 8 листопада – в 3-
4 рази, а до 21 листопада – у 5,3-4,0 рази. Щодобовий приріст
рослин з 25 жовтня по 8 листопада був більш інтенсивним як
у контролі, так і в дослідних варіантах.
ТАБЛИЦЯ 11. ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА РІСТ РОСЛИН ГРЕЧКИ

Висота рослин, см Приріст, см/добу
Варіанти

11.10.05 25.10.05 8.11.05 21.11.05 11.10-
25.10

25.10-
8.11

8.11-
21.11

1. Контроль 6,3 12,2 29 33,7 0,42 1,20 0,36
2. Емістим С 9,6 17,2 36 45,4 0,54 1,34 0,72
3. Поліміксобакте-
рин 11,7 19,0 34 42,0 0,52 1,07 0,62

4. Діазофіт 12,6 21,0 40 50,0 0,60 1,36 0,77
5. ЕМ-А – насіння 11,4 18,0 34 43,5 0,47 1,14 0,73
6. ЕМ-А – 25 мл –
ґрунт 8,5 12,7 26 32,3 0,30 0,95 0,48

7. ЕМ-А – 50 мл –
ґрунт 7,8 14,3 30 37,5 0,46 1,12 0,58

Важливим показником реакції гречки на застосування біо-
препаратів є динаміка маси рослин. Так, станом на 25 жовтня
сира маса рослин в контрольному варіанті склала 0,72
г/рослину, а 21 листопада – 1,2 г/рослину (табл.12).
ТАБЛИЦЯ 12. ДИНАМІКА РОСТУ МАСИ РОСЛИН ГРЕЧКИ

Маса сирих рослин, г/рослину Маса сухих рослин,
г/рослину

прибавка прибавка
Варіанти

25.10 21.11
г/росли-ну % 21.11

г/росли-ну %
1. Контроль 0,72 1,20 – – 0,26 – –
2. Емістим С 1,10 1,76 1,04 46,7 0,32 0,06 23
3. Поліміксобактерин 1,41 1,42 0,70 18,3 0,42 0,16 62
4. Діазофіт 1,37 2,31 1,11 91,7 0,50 0,24 92
5. ЕМ-А – насіння 1,19 1,74 0,54 45,0 0,32 0,06 23
6. ЕМ-А – 25 мл – ґрунт 0,49 0,94 - 0,26 - 21,6 0,18 - 0,08 - 0,3
7. ЕМ-А – 50 мл – ґрунт 0,60 1,45 0,25 20,8 0,19 - 0,07 - 0,3

У варіантах з внесенням біопрепаратів сира маса рослин
більша, ніж у контрольному варіанті на 18,3-91,7%. Виклю-
ченням як за масою сирих рослин, так і за масою сухих рос-
лин є варіант 6, де рослини мали меншу масу, ніж у контро-
льному варіанті.

Найбільша маса сирих та сухих рослин отримана у варіа-
нті з діазофітом. Аналіз структури рослин показує, що біопре-
парати по-різному впливають на формування маси пагонів та
листків (табл. 13). Листки, як головні фотосинтезуючі органи
рослин, краще формуються при застосуванні Поліміксобакте-
рину. Облистяність рослин цього варіанту складає 95%, а у
контрольному – 71%.
ТАБЛИЦЯ 13. СПІВВІДНОШЕННЯ ЛИСТКІВ І СТЕБЕЛ РОСЛИН
ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ НА
25.10.05

Варіанти Маса стебел,
г/рослину

Маса листків,
г/рослину

Співвідношення
листки : стебла

1. Контроль 0,42 0,30 0,71
2. Емістим С 0,65 0,45 0,69
3. Поліміксобактерин 0,87 0,54 0,95
4. Діазофіт 0,85 0,52 0,61
5. ЕМ-А – насіння 0,71 0,48 0,68
6. ЕМ-А – 25 мл – ґрунт 0,31 0,18 0,58
7. ЕМ-А – 50 мл – ґрунт 0,34 0,26 0,76

Дослід припинили 21 листопада у фазу повного цвітіння
рослин гречки. Важливо відмітити, що на цей період тільки у
варіанті з діазофітом в обох повтореннях були рослини з пло-
дами. Отже, всі біопрепарати в умовах досліду знижували
енергію проростання та схожість насіння, але вони сприяли
посиленому росту рослин у висоту, збільшенню маси рослин.
Вищими рослини виявились у варіанті з діазофітом, в цьому ж
варіанті була більша маса рослин, швидше наставали фази
розвитку. Менші показники були у варіантах з ЕМ-А.
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ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ТА ДОБРИВ НА
ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯК ІСТЬ РОЗЛУСНОЇ КУКУРУДЗИ

Зерно розлусної кукурудзи має вищий, порівняно до інших
підвидів, уміст білків. Його використовують для приготування
“повітряної” кукурудзи, а також поряд із кременистим підви-
дом – для виготовлення високоякісних круп, борошна, олії,
сухих сніданків тощо. Продукцію харчової кукурудзи бажано
вирощувати за допомогою технологій, які максимально відпо-
відають системам біологічного землеробства.

На думку В.В. Волкогона та ін. [21], реалізація потенціалу
сучасних сортів сільськогосподарських культур можлива тіль-
ки при забезпеченні оптимального живлення рослин, що за-
лежить як від наявності поживних речовин у ґрунті, так і від
ступеня їхньої доступності. Важливою при цьому є інтенсифі-
кація окремих біологічних процесів у прикореневому ґрунті,
спрямованих на забезпечення рослинного організму метабо-
лічно необхідними сполуками та фізіологічно активними ре-
човинами. Коріння рослин знаходиться в оточенні ґрунтових
мікроорганізмів, що є трофічними посередниками між ґрунтом
і рослиною. Саме мікроорганізми перетворюють недоступні
для сільськогосподарських культур сполуки в мобільні, опти-
мальні для метаболізму. Тому виникає необхідність у засто-
суванні прийомів, спрямованих на збільшення чисельності та
активності агрономічно цінних мікроорганізмів у кореневій зоні
рослин. Одним із таких заходів є застосування в технологіях
вирощування культурних рослин мікробних препаратів для
передпосівної інокуляції насіння.

Значного поширення останнім часом набули препарати на
основі азотфіксувальних бактерій. Крім того, особливого зна-
чення для підвищення продуктивності кукурудзи набувають
наукові розробки щодо ефективного застосування біопрепа-
ратів для поліпшення фосфорного живлення рослин. Поряд з
цим зростає зацікавленість виробників сільськогосподарської
продукції і до препаратів для передпосівної обробки насіння
комплексом мікроелементів на хелатній основі.

За даними Південного центру з апробації та впроваджен-
ня нової техніки і технологій ТОВ «Агротехперспектива», ви-
вчення впливу мікробіологічних препаратів на урожайність
зерна кукурудзи за умов 2005 року дозволило виявити значну
прибавку у варіантах з обробкою насіння препаратом «Байкал
ЕМ-1-У» спільно з гумісолом та поліміксобактерином (8,4 та
11,2 ц/га відповідно). При цьому використання гумісолу за-
безпечило збільшення врожаю тільки на 3,8 ц/га, поліміксоба-
ктерину – на 5,5 ц/га порівняно до контролю (без обробки на-
сіння) [50].

Випробуванням різних мікробних препаратів та комплекс-
них мікродобрив для обробки насіння розлусної кукурудзи в
лабораторних умовах Кіровоградського інституту АПВ НААНУ
встановлено, що за високих посівних кондицій насіння знач-
ного впливу досліджуваних препаратів на енергію проростан-
ня та лабораторну схожість не було. Водночас відмічено
більш інтенсивну силу росту рослин на початковому етапі
розвитку внаслідок застосування всіх досліджуваних препа-
ратів.

Кількість корінців збільшувалась з 2,0 у контрольному ва-
ріанті до 2,3-2,5 шт./рослину при обробці насіння біопрепара-
тами та мікроелементами. Вищі показники відмічено при за-
стосуванні ЕМ-А (15 л/т насіння) та реастим-гумус (3,5 л/т на-
сіння). Аналогічну залежність відмічено за довжиною пророст-
ка. Довжина головного кореня та маса корінців також збіль-
шувалась внаслідок обробки насіння досліджуваними препа-
ратами. Більш високими ці показники були у варіанті з оброб-
кою насіння кукурудзи комплексним препаратом реастим-
гумус – відповідно 8,5 см та 7,44 г, порівняно до 6,8 см та 5,67
г у контрольному варіанті.

Польові дослідження в умовах КІАПВ НААНУ проводили
на чорноземі звичайному середньогумусному важкосуглинко-
вому з вмістом гумусу – 4,16%. Ступінь кислотності близький
до нейтрального (pHсол=5,9).

Дослід закладали протягом 2006-2008 рр. у першій декаді
травня на фонах з природною родючістю ґрунту та за мінера-
льної системи удобрення шляхом внесення комплексних доб-
рив у вигляді нітроамофоски нормою N40P40K40, рекомендова-
ною для досліджуваного підвиду кукурудзи в умовах північно-
го Степу за даними попередніх досліджень (табл.14).

Урожайність зерна розлусної кукурудзи за умов 2006 року
збільшувалася порівняно до контролю в усіх варіантах з об-

робкою насіння біопрепаратами та комплексом мікроелемен-
тів у середньому по різних агрофонах на 0,06-0,14 т/га або
2,3-5,8%. Істотної прибавки при цьому не відмічено. У серед-
ньому по варіантах з обробкою насіння різними препаратами,
внесення добрив істотно, на 0,24 т/га підвищувало урожай-
ність зерна кукурудзи, а додаткове обприскування посівів ре-
гулятором росту у фазу 9-10 листків за умов 2006 року не
сприяло істотному збільшенню урожайності, навіть відносно
неудобреного фону.
ТАБЛИЦЯ 14. ВПЛИВ ДОБРИВ, БІОПРЕПАРАТІВ ТА РЕГУЛЯТОРА
РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ РОЗЛУСНОЇ КУКУРУДЗИ, Т/ГА, 2006-
2008 РР.

Добрива, РРР – Фактор B + до контролюБіопрепарати –
Фактор A Без добрив N40P40K40 NPK+РРР

Серед-нє
по ф. А ц/га %

1. Обробка водою (конт-
роль) 2,41 2,64 2,64 2,56 - -

2. Поліміксобактерин 2,51 2,72 2,56 2,60 0,04 1,34
3. Біогран 2,73 2,74 2,75 2,74 0,18 6,89
4. ЕМ-А 2,53 2,66 2,64 2,61 0,05 1,78
5. Реаком-С- кукурудза 2,67 2,61 2,70 2,66 0,09 3,64
6. Реастим-гумус 2,69 2,67 2,69 2,68 0,12 4,55

Середнє 2,59 2,67 2,66 - - -
НІР05 А=0,20-0,23 НІР05 В=0,14-0,16 НІР05 АВ=0,34-0,39

На неудобреному фоні урожайність зерна розлусної куку-
рудзи істотно збільшувалася у всіх варіантах із застосуван-
ням біопрепаратів та комплексу мікроелементів. Вищі показ-
ники відмічено при використанні комплексного препарату біо-
гран та комплексу мікроелементів на хелатній основі реаком-
С-кукурудза, відповідно 2,62 та 2,45 т/га, між якими не було
істотної різниці.

На фоні внесення добрив нормою N40P40K40 істотної різни-
ці між досліджуваними варіантами за показниками урожайно-
сті не встановлено. Додаткова обробка посівів РРР зеастиму-
лін у фазу 9-10 листків кукурудзи нормою 10 мл/га на фоні
добрив істотно знижувала урожайність зерна у варіантах з
обробкою насіння препаратами поліміксобактерин, ЕМ-А, ре-
аком-С-кукурудза.

Обробка насіння біопрепаратом ЕМ-А на фоні без добрив
сприяла збільшенню урожайності кукурудзи на 0,31 т/га або
15%, а на удобреному фоні забезпечувала прибавку 0,59 т/га
або 28,6% порівняно до абсолютного контролю. Проте істот-
них змін урожайності, порівняно до контролю без біопрепара-
тів на фоні добрив, застосування ЕМ-А препарату не забез-
печувало.

За гостропосушливих умов вегетаційного періоду кукуру-
дзи 2007 року істотної залежності показників урожайності зер-
на розлусної кукурудзи від обробки насіння біопрепаратами, в
середньому по різних фонах, не встановлено. Добрива, в ці-
лому, також істотно не збільшували урожайність зерна куку-
рудзи, за винятком варіантів з обробкою насіння поліміксоба-
ктерином та внесення при сівбі комплексного гранульованого
препарату біогран. Застосування ефективних мікроорганізмів
для обробки насіння розлусної кукурудзи істотно не змінюва-
ло показників урожайності не залежно від фону живлення.
Тобто, більш високі потенційні запаси поживних речовин у
ґрунті досліджуваних варіантів, які було накопичено у першій
половині вегетації кукурудзи, внаслідок значного дефіциту
вологи в ґрунті та повітрі не були реалізовані рослинами роз-
лусної кукурудзи.

За умов 2007 року істотно вищу урожайність, порівняно до
абсолютного контролю, – 2,57 т/га було отримано лише у ва-
ріанті комплексного застосування препарату реаком-С-
кукурудза для обробки насіння при внесенні добрив нормою
N40P40K40 та обприскуванні посівів РРР зеастимулін у фазу 9-
10 листків нормою 10 мл/га.

Урожайність зерна розлусної кукурудзи за умов 2008 року
в середньому по агрофонах була істотно більшою при засто-
суванні біограну та реастиму-гумус, прибавка становила 0,24
та 0,26 т/га відповідно. У середньому по різних варіантах з
обробкою насіння внесення добрив та додаткове обприску-
вання посівів регулятором росту у фазу 9-10 листків за умов
даного року істотних змін урожайності не забезпечило.

На неудобреному фоні істотно вищу врожайність було
отримано при застосуванні біограну, ЕМ-А, реаком-С-
кукурудза та реастим-гумус, які забезпечили прибавку 0,24-
0,47 т/га. На удобреному фоні істотно більша врожайність бу-
ла у контрольному варіанті та при обробці насіння поліміксо-
бактерином, прибавки склали 0,23 та 0,16 т/га відповідно. До-
даткове обприскування посівів регулятором росту забезпечи-
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ло істотне збільшення врожайності лише у контрольному ва-
ріанті, прибавка склала 0,24 т/га відносно абсолютного конт-
ролю.

У середньому за 2006-2008 рр., урожайність зерна розлу-
сної кукурудзи збільшувалась від застосування біопрепаратів
або комплексу мікроелементів для обробки насіння на 1,34-
6,89%. Вищі показники отримали при використанні комплекс-
ного мікробного препарату біогран, комплексу мікроелементів
реастим-гумус або реаком-С-кукурудза. На удобреному фоні
обробка насіння не забезпечувала стабільного підвищення
урожайності. Застосування ЕМ-А препарату мало ефект лише
на неудобреному фоні, поступаючись при цьому вказаним
препаратам.

Якісні показники зерна розлусної кукурудзи покращува-
лись при обробці насіння біопрепаратами та комплексом мік-
роелементів. Вміст білка у зерні розлусної кукурудзи при ви-
рощуванні на удобреному фоні збільшувався з 9,95% у конт-
рольному варіанті без обробки насіння до 11,65% у варіанті із
застосуванням ЕМ-А. Вміст жиру був вищим при застосуванні
біограну та обробці насіння комплексним препаратом реас-
тим-гумус – 6,26 та 6,25% відповідно при 5,99% у контроль-
ному варіанті. Вміст крохмалю коливався в межах 62,77-
69,13%. Показники вмісту фосфору і калію в зерні розлусної
кукурудзи були вищими при обробці насіння мікроелемента-
ми, відповідно 0,77-0,83 та 0,58-0,64% при показниках у конт-
рольному варіанті 0,74 та 0,59% і 0,76 та 0,63% при застосу-
ванні ЕМ-А.

Таким чином, при застосуванні біопрепаратів та комплек-
су мікроелементів для обробки насіння розлусної кукурудзи
відмічено більш інтенсивну силу росту рослин на початковому
етапі розвитку внаслідок застосування всіх досліджуваних ва-
ріантів. У середньому за 2006-2008 рр., урожайність зерна
розлусної кукурудзи збільшувалася від застосування біопре-
паратів або комплексу мікроелементів для обробки насіння на
1,34-6,89%. Вищі показники отримали при використанні ком-
плексного мікробного препарату біогран, комплексу мікро-
елементів реастим-гумус або реаком-С-кукурудза. На удоб-
реному фоні обробка насіння не забезпечувала стабільного
підвищення урожайності. Застосування ЕМ-А препарату мало
ефект лише на неудобреному фоні, поступаючись при цьому
вказаним препаратам.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
МІКРОБНИХ БІОПРЕПАРАТІВ І ДОБРИВ ПРИ ВИ-
РОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Вирішення продовольчої проблеми та підвищення добро-
буту населення України значною мірою залежать від розвитку
сільського господарства, зростання його ефективності. Еко-
номічна ефективність показує кінцевий корисний результат
від застосування всіх виробничих ресурсів і визначається по-
рівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресур-
сів. Ефективність виробництва є узагальнюючою економічною
категорією, якісна ознака якої відображається у високій ре-
зультативності використання засобів виробництва і праці.

Підвищення ефективності виробництва означає, що на
кожну одиницю витрат і застосованих ресурсів одержують бі-
льше продукції і доходу. А це має велике значення як для
всього народного господарства, так і для кожного сільського-
сподарського підприємства та населення країни.

По-перше, чим менше праці і ресурсів витрачається на
одиницю продукції, тим більше її можна одержати при тих же
засобах, та й продукція буде дешевшою. Отже, підвищення
ефективності сприяє збільшенню виробництва продукції і по-
внішому задоволенню потреб населення.

По-друге, ефективність сільськогосподарського виробниц-
тва безпосередньо впливає на рівень роздрібних цін на про-
дукти харчування і товари широкого вжитку, що виготовлені із
сільськогосподарської сировини. Адже рівень цін тісно
пов’язаний із суспільно необхідними витратами на виробниц-
тво продукції. Підвищення ефективності й зниження собівар-
тості створюють умови для зниження роздрібних цін на ринку.

По-третє, підвищення ефективності виробництва впливає
на збільшення доходів та рентабельності сільськогосподарсь-
ких підприємств. Чим більше вони виробляють і продають
продукції, чим дешевше вона їм обходиться, тим вищі їх до-
ходи, тим більше засобів можуть вони виділити для розвитку
виробництва, підвищення оплати праці та поліпшення соціа-

льних умов. Це надзвичайно важливо в умовах вільного під-
приємництва, які передбачають розвиток сільськогосподарсь-
ких підприємств в основному за рахунок результатів власної
діяльності.

Основний критерій економічної ефективності застосову-
ється на всіх рівнях – на підприємствах, у галузях, у народно-
му господарстві в цілому і є орієнтиром при виборі найбільш
раціональних варіантів використання ресурсів. В окремих га-
лузях народного господарства цей критерій набуває конкрет-
ної форми. У сільському господарстві ним є збільшення виро-
бництва чистої продукції при найменших витратах засобів і
праці на основі раціонального використання земельних, ма-
теріальних, трудових ресурсів. Кінцевим ефектом тут є обсяг
валової продукції без спожитих засобів виробництва (аморти-
заційних відрахувань, вартості насіння, кормів тощо).

Отже, економічна ефективність сільського господарства
проявляється у збільшенні виробництва продукції і сировини
в необхідному асортименті та належної якості на душу насе-
лення. Однак Україна заінтересована не тільки у збільшенні
обсягу виробництва сільськогосподарської продукції відповід-
но до зростаючих потреб, а й у систематичному підвищенні
продуктивності праці, зниженні витрат на виробництво кожної
одиниці продукції.

У сільському господарстві, як і в інших сферах економіки,
економічну ефективність слід розглядати в органічному
зв’язку з досягненням соціальних результатів, соціального
ефекту. Будь-які заходи, спрямовані на підвищення ефектив-
ності виробництва, необхідно оцінювати не тільки з еконо-
мічних позицій, а й з урахуванням соціального результату
(поліпшення умов праці, підвищення оплати праці тощо). При
цьому велике значення має збереження навколишнього се-
редовища, дотримання рівноваги в природі, що особливо ва-
жливо в зв'язку з прискоренням науково-технічного прогресу.

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці в
умовах Кіровоградського інституту АПВ НААНУ із застосуван-
ням мікробних біопрепаратів і ЕМ препарату визначалася
шляхом порівняння за основними показниками: урожайність і
прибавка урожаю від застосування препаратів, вартість уро-
жаю з 1 га, загальні виробничі витрати на 1 га, умовно чистий
дохід, рівень рентабельності та собівартість продукції.
ТАБЛИЦЯ 15. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІ-
КРОБНИХ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОЗИМОЇ ПШЕНИ-
ЦІ, 2008 РІК

Варіанти

Показники Конт-
роль

Віта-
вакс

Діа-
зофіт

Полі-
мік-
соба-
кте-
рин

Діазо-
фіт + 
Полімі-
ксобак-
терин

Віта-
вакс + 
Діазо-
фіт + 
Полімі-
ксобак-
терин

Оброб-
ка на-
сіння
ЕМ-А

(15 л/т)

Обробка
насіння
ЕМ-А +
обприс-
кування
ЕМ-А (60
л/га)

Обробка
насіння
ЕМ-А +
обприс-
кування
ЕМ-А (90
л/га)

Урожайність, ц/га 66,5 67,6 70,8 69,9 72,4 73,2 74,3 75,0 77,1
Приріст урожаю,
ц/га - +1,1 +4,3 +3,4 +5,9 +6,7 +7,8 +8,5 +10,6

Вартість урожаю,
грн./га 4655 4732 4956 4893 5068 5124 5201 5250 5397

Додаткові витрати
на придбання та
застосування пре-
паратів, грн./га

- 72 35 35 60 132 135 645 895

Виробничі витра-
ти, грн./га 2017 2089 2054 2054 2080 2152 2156 2666 2917

Умовно чистий до-
хід, грн./га 2638 2643 2902 2839 2988 2972 3045 2584 2480

Рівень рентабель-
ності,% 131 126 141 138 144 138 141 97 85

Собівартість 1 ц
зерна, грн. 30,33 30,90 29,01 29,38 28,73 29,40 29,02 35,55 37,83

В умовах 2008 року найкращі показники економічної ефек-
тивності вирощування озимої пшениці одержано у варіантах з
обробкою посівного матеріалу азотфіксуючим і фосформобі-
лізуючим препаратом та їх сумішшю, а також ЕМ-А препара-
том. Так, умовно чистий дохід при цьому становив 2839-3045
грн./га, рівень рентабельності – 138-144%, а собівартість 1 ц
зерна варіювала від 28,73 до 29,40 грн., при величині цих по-
казників на контролі – відповідно 2638 грн./га, 131% та 30,33
грн./ц. Отже, значної різниці за економічними показниками між
варіантами з обробкою насіння різними мікробними препара-
тами, їх комплексним застосуванням та обробкою насіння
ЕМ-А не виявлено.

Застосування додаткового обприскування рослин ЕМ-А в
дозах 60 та 90 л/га як восени, так і весною та внесення ЕМ-А
в ґрунт зумовило значне погіршення економічних показників
вирощування озимої пшениці. Так, умовно чистий дохід зни-
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зився до 2480-2584 грн./га, рівень рентабельності – до 95-
97%, що значно нижче, ніж на контролі. При цьому собівар-
тість 1 ц зерна зросла до 35,55-37,83 грн. (табл. 15). Отже,
застосування додаткового обприскування рослин озимої пше-
ниці та внесення в ґрунт ЕМ-А виявилося економічно недоці-
льним.

При вирощуванні цукрових буряків із застосуванням ЕМ-А
препарату, економічна ефективність була обумовлена рівнем
урожайності, реалізаційною ціною цукрових буряків на ринку
та витратами на їх вирощування. При розрахунках економіч-
ної ефективності застосування ЕМ-А препарату на цукрових
буряках за умов 2007 року враховувалося, що оптова ціна цу-
кру на грудень 2007 року складала 3000 грн./т. Вартість пре-
парату ЕМ-1 (неактивований) становила 250 грн./л.

Найбільш прибутковим і рентабельним при вирощуванні
цукрових буряків за умов і схемою досліджень 2007 року був
варіант з обробкою вегетуючих рослин ЕМ-А препаратом
нормою 60 л/га. Так, при його застосуванні умовно-чистий
дохід збільшився в порівнянні з контролем на 1421 грн./га,
собівартість зменшилася на 3,1 грн./т, а рентабельність
зросла на 19%.

При розрахунках економічної ефективності застосування
ЕМ-А препарату за схемою досліджень 2008 року враховува-
лося, що ціна 1 т коренеплодів на грудень 2008 року склала
160 грн./т. Вартість препарату ЕМ-1 (неактивований) станови-
ла 250 грн./л, витрати на внесення препарату – 32 грн./га.

Найбільш прибутковим і рентабельним при вирощуванні
цукрових буряків за схемою досліджень 2008 року виявився
варіант з обробкою вегетуючих рослин ЕМ-А препаратом
нормою 0,90 л/га. При його застосуванні умовно-чистий дохід
збільшився, в порівнянні з контролем, на 712 грн./га,
собівартість зменшилася на 10,1 грн./т, а рентабельність
зросла на 17,5%.

Розрахунки економічної ефективності вирощування кре-
менистої кукурудзи на зерно показали, що позитивні показни-
ки умовно-чистого доходу та рівня рентабельності отримано у
варіантах без використання добрив та на фоні мікробних пре-
паратів, які складали відповідно по 1112,2 грн./га і 97,3% та
377,8 грн./га і 19%. Додаткові витрати на внесення ЕМ та мі-
неральних добрив не окуповувалися, тому замість додатково-
го чистого доходу у досліджуваних варіантах отримали збит-
ки.

Сучасні умови, коли аграрне виробництво стає на шлях
ринкових реформ, поряд з агротехнічною, не менш важливе
значення має економічна ефективність агротехнологій. Наші
розрахунки показали, що в усіх випадках, коли збільшується
розмір виробничих витрат на застосування добрив та мікро-
бних препаратів, підвищення урожайності соняшнику компен-
сує ці витрати і має місце зростання головного економічного
показника – чистого доходу. Проте, слід відмітити, що додат-
ковий умовно-чистий дохід перетворюється у збиток через
високі додаткові витрати. Найвища рентабельність отримана
у контрольному варіанті на рівні 146,7%. Використання ефек-
тивних мікроорганізмів зменшувало рівень рентабельності на
фоні природної родючості ґрунту в 2,8 рази, при мінеральній
та органо-мінеральній в 7,3 та 4,2 рази відповідно.

Ефективність виробництва зерна гречки, як і інших сільсь-
когосподарських культур, залежить, насамперед, від рівня
врожайності, який в свою чергу впливає на вартість отриманої
продукції. Проте, збільшення продуктивності круп’яної культу-
ри при підвищенні додаткових витрат в 2,6 рази не дало пози-
тивних результатів за рівнем рентабельності від застосування
мікробних препаратів на фоні мінеральної та органо-
мінеральної систем удобрення. Найкращими економічні пока-
зники виявилися за умов використання природної родючості
ґрунту. За рахунок мінеральної та органо-мінеральної систем
удобрення рівень рентабельності складав 20,5 та 45,2%.

Застосування добрив та ЕМ-А препарату шляхом внесен-
ня в ґрунт і обприскування посівів при вирощуванні кременис-
тої кукурудзи було економічно не виправдане, оскільки додат-
кові витрати за досить високої ціни добрив у 2008 році зрос-
тали, а вартість додаткової продукції, при ціні зерна кукурудзи
550 грн./т, була незначною. Порівняльний маркетинговий
аналіз виробництва зерна кукурудзи і пшениці, за відповідної
динаміки цін на пальне та добрива, виявив загальні світові
тенденції щодо зниження ефективності виробництва фураж-
ного зерна і перевищення пропозиції над попитом. Проте на

високоякісне продовольче зерно попит і ціна значно вищі, а
тому більш перспективним у найближчому майбутньому є
розширення виробництва продукції харчових підвидів кукуру-
дзи. Навіть враховуючи нижчий рівень урожайності зерна гіб-
ридів розлусної кукурудзи, економічні показники ефективності
її вирощування значно переважають інші підвиди кукурудзи
завдяки високій закупівельній ціні, яка протягом останніх років
тримається на рівні 3000 грн./т. Тому, навіть за не досить зна-
чного приросту врожаю від досліджуваних агрозаходів, вар-
тість додаткового врожаю від застосування біопрепаратів
склала 300-960 грн./га, а від використання мінеральних доб-
рив – 690 грн./га. Додаткові витрати при цьому складали ли-
ше від 3,23 грн./га при обробці насіння ЕМ-А до 30,48 грн./га
при застосуванні комплексного біопрепарату біогран. Водно-
час додаткові витрати на мінеральні добрива сягали 1077,25
грн./га.

Таким чином, розрахунки економічної ефективності виро-
щування розлусної кукурудзи на зерно свідчать про значно
вищу ефективність та доцільність застосування мікробних
препаратів або комплексу мікроелементів для обробки насін-
ня порівняно із застосуванням мінеральних добрив. Більший
додатковий умовно чистий дохід було отримано при внесенні
під час сівби комплексного біопрепарату біогран – близько
930 грн./га або при обробці насіння комплексом мікроелемен-
тів реастим-гумус чи реаком-С-кукурудза – відповідно 836 та
776 грн./га. Застосування ЕМ-А сприяло отриманню додатко-
вого чистого доходу 357 грн./га, а внесення мінеральних доб-
рив N40P40K40 за цінової ситуації, яка склалася як в Україні, так
і в усьому світі у 2008 році, навіть за достатньо високої ціни
зерна розлусної кукурудзи, не окупилося прибавкою врожаю і
було збитковим на 387 грн./га.

Окупність додаткових витрат при використанні ЕМ-А пре-
парату сягало 110 грн./грн., що майже втричі більше, ніж при
застосуванні біограну, але значно вищі показники окупності,
які сягали 197-203 грн./грн. отримали у варіантах з обробкою
насіння розлусної кукурудзи комплексом мікроелементів реа-
стим-гумус чи реаком-С-кукурудза.

Продуктивність праці зростала при обробці насіння ЕМ-А
препаратом на 5% та на 10,1-10,8% – при використанні пре-
паратів біогран, реастим-гумус, реаком-С-кукурудза. Отже,
враховуючи комплекс показників економічної ефективності,
найбільш доцільним при вирощуванні розлусної кукурудзи є
застосування при сівбі комплексного біопрепарату біогран
або обробка насіння комплексом мікроелементів реастим-
гумус чи реаком-С-кукурудза.

РЕЗЮМЕ
Вперше для агрокліматичних умов Кіровоградщини вста-

новлено ефективність застосування азотфіксуючих і фосфо-
рмобілізуючих мікроорганізмів та їх поєднання, а також ЕМ
препарату в різних варіаціях при вирощуванні озимої пшени-
ці, цукрових буряків, соняшнику, гречки, кукурудзи.

З метою оптимізації технологічних процесів і стабілізації
виробництва продукції рослинництва в північному Степу на
основі проведених досліджень виявлено особливості росту та
розвитку рослин і формування продуктивності сільськогоспо-
дарських культур під впливом умов середовища, які обумов-
люються основними технологічними прийомами та гідротер-
мічним режимом ґрунтово-кліматичної зони. Визначено най-
більш стабільні і пластичні культури, на яких ефективно пра-
цюють мікробні препарати при різних системах удобрення.

Застосування азотфіксуючих і фосформобілізуючих мік-
роорганізмів та їх поєднання, а також ЕМ препарату в різних
модифікаціях сприяло значному зростанню біометричних по-
казників рослин, покращенню росту і розвитку та перезимівлі
рослин озимої пшениці, позитивно впливало на формування
колосконосного стеблостою та величину основних елементів
структури урожаю і в кінцевому результаті – на урожайність
та якість зерна порівняно до контролю. Суттєвої різниці між
впливом на ці показники мікробних біопрепаратів та ЕМ-А
препарату не виявлено.

В середньому за 2006-2008рр., значні прибавки урожаю
озимої пшениці до контролю одержано при комплексному за-
стосуванні мікробних біопрепаратів: Діазофіт + Поліміксобак-
терин (4,4 ц/га) та Вітавакс + Діазофіт + Поліміксобактерин
(4,9 ц/га), при величині урожаю на контролі – 52,9 ц/га.
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При застосуванні ЕМ-А препарату в різних варіаціях оде-
ржано дещо вищі прибавки урожаю до контролю (5,4-6,8 ц/га),
але вони достовірно не відрізнялись від вище згаданих варіа-
нтів. Тобто, суттєвої різниці в урожайності озимої пшениці від
застосування мікробних біопрепаратів та ЕМ-А препарату не
встановлено.

Результати виробничих випробувань в умовах ДП "ДГ КІ-
АПВ НААНУ" (2007р.) свідчать, що застосування ЕМ-А препа-
рату при обробці насіння сприяло зростанню урожайності зе-
рна відносно контролю на 3,6 ц/га, а обробка посівів восени
ЕМ-А дозою 60 л/га у фазу 3-4 листки (по росі) – на 4,2 ц/га,
при урожаї на контролі – 45,0 ц/га. Застосування ЕМ-А препа-
рату для обробки посівів навесні перед виходом в трубку ро-
слин виявилось неефективним через надзвичайно жаркі, гос-
тропосушливі умови весняного періоду. Урожайність зерна у
даному варіанті виявилася практично на рівні контролю – 44,9
ц/га.

Вищу урожайність цукрових буряків одержано у варіантах
з обробкою ЕМ-препаратом при нормі внесення 60 та 90 л/га
перед змиканням листків у міжряддях, а також при роздільно-
му внесенні 60 л/га в ґрунт під передпосівну культивацію та
30 л/га по вегетуючих рослинах. Урожайність становила від-
повідно 43,9; 42,4 та 42,1 т/га, а прибавка до контролю – 6,9;
5,4 та 5,1 т/га.

В пошуковому досліді, при зменшенні доз внесення ЕМ-
препарату в 100 разів, вищу урожайність одержано у варіан-
тах з обприскуванням рослин даним препаратом у нормі вне-
сення 0,6 та 0,9 л/га. Урожайність була на рівні 42,6 та 43,1
т/га відповідно, прибавка до контролю становила відповідно
4,2 та 4,7 т/га.

При застосуванні ЕМ-препарату у всіх досліджуваних ва-
ріантах відмічено достовірну прибавку по цукристості корене-
плодів відносно контролю. Найвищим (17,9%) цей показник
був при обробці рослин даним препаратом перед змиканням
листків у міжряддях з нормою застосування 90 л/га. Прибавка
до контролю становила 0,9%. При зменшенні доз внесення
ЕМ-препарату в 100 разів, суттєвої прибавки по цукристості
відносно контрольного варіанту не відмічено.

Ефективні мікроорганізми позитивно впливали на ріст і
розвиток вегетативних органів вирощуваних культур. Ріст ва-
лового збору зерна кукурудзи при органо-мінеральній системі
удобрення відбувався лише за рахунок комплексного засто-
сування мінеральних добрив і рослинних решток. Обробка
рослин та ґрунту ефективними мікроорганізмами була ре-
зультативною у варіантах з природною родючістю ґрунту, де
урожайність збільшувалася на 0,21 т/га (5,1%), та за мінера-
льної системи удобрення – на 0,15 т/га або 3,2%.

Підвищення врожаю соняшнику при мінеральній та орга-
но-мінеральній системах удобрення відбувалося за рахунок
внесення мінеральних добрив та комплексного застосування
добрив і рослинних решток. Приріст врожаю від використання
ефективних мікроорганізмів відмічався лише у варіантах з
природною родючістю ґрунту та становив 0,13 т/га або 5,2%
урожаю.

Олійність насіння соняшнику при застосуванні ефективних
мікроорганізмів у неудобреному варіанті зростала на 3,7%.
Використання мікробних препаратів за мінеральної системи
удобрення призводило до збільшення олійності на 3,3%, а ор-
гано-мінеральної – на 1,1%.

Ріст урожайності гречки відбувався за рахунок мінераль-
них добрив та становив 0,14 т/га або 13,2%, а також комплек-
сного застосування добрив та пожнивних решток попередньої
культури – 0,39 т/га або 36,7% відповідно до контролю. Ефект
від використання ефективних мікроорганізмів відмічався у
всіх варіантах систем удобрення та становив на фоні з при-
родою родючістю ґрунту 0,20 т/га або 18,9%, при мінеральній
системі удобрення – 0,19 т/га або 15,8%, а при органо-
мінеральній – 0,7 ц/га або 5,2%. Найбільшого приросту вро-
жаю до абсолютного контролю – 0,44 т/га або 41,5% досягали
при комплексному застосуванні мінеральних добрив
N20P20K20, рослинних решток та ефективних мікроорганізмів.

Випробуванням різних мікробних препаратів та комплекс-
них мікродобрив для обробки насіння розлусної кукурудзи в
лабораторних умовах встановлено, що за високих посівних
кондицій насіння значного впливу досліджуваних препаратів
на енергію проростання та лабораторну схожість не було.
Водночас відмічено більш інтенсивну силу росту рослин на

початковому етапі розвитку внаслідок застосування всіх до-
сліджуваних варіантів.

У середньому за 2006-2008 рр., урожайність зерна розлу-
сної кукурудзи збільшувалася від застосування біопрепаратів
або комплексу мікроелементів для обробки насіння на 1,34-
6,89%. Вищі показники отримали при використанні комплекс-
ного мікробного препарату біогран, комплексу мікроелементів
реастим-гумус або реаком-С-кукурудза. На удобреному фоні
обробка насіння не забезпечувала стабільного підвищення
урожайності. Застосування ЕМ-А препарату мало ефект лише
на неудобреному фоні, поступаючись при цьому вказаним
препаратам.

Якісні показники зерна розлусної кукурудзи покращува-
лись при обробці насіння біопрепаратами та комплексом мік-
роелементів. Вміст білка у зерні розлусної кукурудзи при ви-
рощуванні на удобреному фоні збільшувався з 9,95% у конт-
рольному варіанті без обробки насіння до 11,65% у варіанті із
застосуванням ЕМ-А. Вміст жиру був вищим при застосуванні
біограну та обробці насіння комплексним препаратом реас-
тим-гумус – 6,26 та 6,25% відповідно при 5,99% у контроль-
ному варіанті. Показники вмісту фосфору і калію в зерні роз-
лусної кукурудзи були вищими при обробці насіння мікроеле-
ментами, відповідно 0,77-0,83 та 0,58-0,64% при показниках у
контрольному варіанті 0,74 та 0,59% і 0,76 та 0,63% при за-
стосуванні ЕМ-А.

Вищі показники економічної ефективності вирощування
озимої пшениці (які практично рівноцінні між собою) були у
варіантах з обробкою посівного матеріалу Діазофітом і Полі-
міксобактерином та їх сумішшю, а також ЕМ-А препаратом:
умовно чистий дохід становив 2839-3045 грн./га; рівень рен-
табельності – 138-144% і собівартість зерна – 28,73-29,40
грн./ц.

Додаткове обприскування рослин ЕМ-А в дозах 60 і 90
л/га як восени, так і навесні та внесення препарату в ґрунт
зумовило значне зниження економічних показників вирощу-
вання озимої пшениці і виявилось економічно не вигідним і не
доцільним.

Найбільш прибутковим і рентабельним при вирощуванні
цукрових буряків був варіант з обробкою вегетуючих рослин
нормою застосування ЕМ-А препарату – 0,9 л/га. Так, при йо-
го застосуванні в порівнянні з контролем на 712 грн./га збіль-
шився умовно-чистий дохід, собівартість зменшилася на 10,1
грн./т, а рентабельність зросла на 17,5%.

Розрахунки економічної ефективності вирощування куку-
рудзи на зерно показали, що позитивного значення за умов-
но-чистим доходом та рівнем рентабельності отримано у ва-
ріантах без використання добрив і на фоні застосування мік-
робних препаратів, які складали відповідно 1112,2 грн./га та
97,3% і 377,8 грн./га та 19%.

Найкращі економічні показники при вирощуванні гречки
виявилися за умов використання природної родючості ґрунту
як в абсолютному контролі, так і при використанні ефективних
мікроорганізмів. За рахунок мінеральної та органо-
мінеральної систем удобрення рівень рентабельності складав
20,5 та 45,2%.

Найвищий рівень рентабельності при вирощуванні соняш-
нику отримано у контрольному варіанті на рівні 146,7%. Вико-
ристання ефективних мікроорганізмів зменшувало рівень ре-
нтабельності на фоні природної родючості ґрунту в 2,8 рази,
при мінеральній та органо-мінеральній в 7,3 та 4,2 рази від-
повідно.

Розрахунки економічної ефективності вирощування роз-
лусної кукурудзи на зерно свідчать про значно вищу ефектив-
ність та доцільність застосування мікробних препаратів або
комплексу мікроелементів для обробки насіння порівняно із
застосуванням мінеральних добрив. Більший додатковий
умовно чистий дохід було отримано при внесенні під час сівби
комплексного біопрепарату Біогран – близько 930 грн./га або
обробці насіння комплексом мікроелементів Реастим-гумус чи
Реаком-С-кукурудза – відповідно 836 та 776 грн./га. Застосу-
вання ЕМ-А сприяло отриманню додаткового чистого доходу
357 грн./га, а внесення мінеральних добрив N40P40K40, навіть
за достатньо високої ціни зерна розлусної кукурудзи, не оку-
пилося прибавкою врожаю і було збитковим на 387 грн./га.

Окупність додаткових витрат при використанні ЕМ-А пре-
парату досягало 110 грн./грн., що майже втричі більше, ніж
при застосуванні Біограну, але значно вищі показники окупно-
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сті, які сягали 197-203 грн./грн., отримали у варіантах з обро-
бкою насіння розлусної кукурудзи комплексом мікроелементів
Реастим-гумус чи Реаком-С-кукурудза. Продуктивність праці
зростала при обробці насіння ЕМ-А препаратом на 5% та на
10,1-10,8% – при використанні препаратів Біогран, Реастим-
гумус, Реаком-С-кукурудза.
РЕКОМЕНДАЦ ІЇ С ІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ

ВИРОБНИЦТВУ
В умовах північного Степу України на чорноземах звичайних

малогумусних важко суглинкових з високим рівнем родючості
економічно доцільно застосовувати:
 при вирощуванні озимої пшениці – обробку насіння ЕМ-А

препаратом (15 л/т насіння) або сумішшю азотфіксуючого
препарату Діазофіт (100 мл на гектарну норму насіння) і
фосформобілізуючого препарату Поліміксобактерин (150 мл на
гектарну норму насіння);
 при вирощуванні цукрових буряків – обробку вегетуючих

рослин ЕМ-А препаратом нормою 0,9 л/га перед змиканням листя
буряків у міжряддях;
 при вирощуванні гречки – комплексне використання

рослинних решток та мінеральних добрив нормою N20P20K20;
 при вирощуванні розлусної кукурудзи на неудобреному фоні

– комплексний біопрепарат Біогран при сівбі (1 га-порція) або
обробку насіння комплексом мікроелементів Реастим-гумус чи
Реаком-С-кукурудза (по 3,5 л/т насіння). Застосування ЕМ-А
препарату для обробки насіння (15 л/т) менш прибуткове, але має
високу окупність.
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О.Є.Найдьонова, к.біол.н., О.І. Маклюк, к.біол.н., О.В.Доценко
ННЦ «ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМ. О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»

ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ
МІКРОГУМІНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО
ЯЧМЕНЮ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ В УМОВАХ

ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
У попередньому випуску щорічника «Посібник українсько-

го хлібороба» за 2010 рік було надруковано дві статті, які при-
свячено застосуванню мікробних препаратів у сільськогоспо-
дарському виробництві. Одну з них присвячено огляду мікро-
бних препаратів, які розроблено в Інституті сільськогосподар-
ської мікробіології НААН України та його Південній дослідної
станції [1]. Друга докладно знайомить читачів з новим біологі-
чним препаратом мікрогуміном, який призначений для ярого
ячменю, і результатами дослідів з визначення його ефектив-
ності та оптимальних фонів і доз мінеральних добрив для по-
єднаного застосування з біопрепаратом [2]. Більшість випро-
бувань мікрогуміну проведено на дерново-підзолистому ґрун-
ті.

Ми бажаємо продовжити розмову про мікрогумін і пропо-
нуємо до вашої уваги результати багаторічних польових до-
слідів із застосування цього біопрепарату сумісно з різними
дозами мінеральних добрив у технології вирощування ярого

ячменю на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісо-
степу.

Підвищення урожаїв ярого ячменю за застосування мікро-
гуміну відбувається внаслідок впливу передпосівної інокуляції
насіння на склад і функціонування мікробних ценозів ґрунту
прикореневої зони рослин. Дослідженнями в галузі ґрунтової
мікробіології доведено винятково важливе значення мікро-
флори ґрунту прикореневої зоні рослин в забезпеченні сіль-
ськогосподарських культур необхідними поживними речови-
нами. Ґрунтові мікроорганізми прикореневої зони є трофічни-
ми посередниками між ґрунтом і рослиною. Саме мікрооргані-
зми перетворюють недоступні для сільськогосподарських
культур сполуки в рухомі форми.

Проблема оптимального мінерального живлення сільсько-
господарських рослин, що залежить не тільки від наявності
поживних речовин у ґрунті, але й від ступеня їхньої доступно-
сті, сьогодні набуває особливої гостроти через низький кое-
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фіцієнт засвоєння добрив. Так, засвоєння мінерального азоту
не перевищує 45 – 50%, фосфору – 20%, калію – 25 – 60%
залежно від типу ґрунту [3, 4]. Більша частина добрив, таким
чином, спрямовується на забруднення довкілля. В умовах
підвищених антропогенних навантажень на ґрунти в процесі
сільськогосподарського виробництва агроценози часто за-
знають біологічної деградації. Навіть за достатнього внесення
мінеральних добрив сучасні сорти сільськогосподарських
культур не можуть реалізувати свій потенціал щодо врожай-
ності.

У зв’язку с цим і виникає потреба в застосуванні мікробіо-
логічних агроприйомів, спрямованих на збільшення кількості
агрономічно цінних мікроорганізмів у ґрунтах. Одним із таких
прийомів є передпосівна інокуляція насіння сільськогосподар-
ських культур мікробними препаратами, створеними на основі
активних штамів азотфіксувальних та фосфатмобілізівних ба-
ктерій. Ці препарати підвищують біологічну активність ґрунту
прикореневої зони, активізують його мікробні угруповання,
підсилюють інтенсивність окремих біологічних процесів.

На цей час створено низку мікробних препаратів на основі
азотфіксувальних бактерій для різних сільськогосподарських
культур, зокрема діазофіт – для передпосівної бактеризації
озимої і ярої пшениці та рису, діазобактерин – для озимого
жита, злакових трав, гречки, азотобактерин та агрофіл – для
овочевих культур. Азотфіксувальні бактерії, інтродуковані в
кореневу зону рослин, здатні забезпечувати їх біологічним
азотом, якій не забруднює довкілля, а також підвищувати ко-
ефіцієнт використання мінеральних добрив. Це надає можли-
вість зменшити дози внесення мінеральних добрив, виробни-
цтво яких потребує значних енергетичних та матеріальних
витрат, а надмірне і систематичне застосування призводить
до розвитку негативних явищ і процесів в ґрунтових екосис-
темах [5, 6].

Біопрепарат комплексної дії мікрогумін, призначений для
передпосівної інокуляції ярого ячменю та гречки, також ство-
рено на базі азотфіксувальних бактерій. Окрім активного
штаму цих бактерій він містить фізіологічно активні речовини
(рістстимулятори, вітаміни, амінокислоти, фенольні сполуки) і
мікробні асоціації біогумусу (вермікомпосту) [3, 4, 7]. Мікрогу-
мін підвищує активність асоціативної азотфіксації, сприяє мо-
білізації ґрунтових фосфатів, стимулює ріст і розвиток рос-
лин.

Умовою ефективного застосування біопрепаратів у техно-
логіях вирощування сільськогосподарських культур на будь-
яких ґрунтах є дотримання певних правил і врахування де-
яких їх особливостей, а також суворе дотримання рекоменда-
цій щодо їх застосування.

При застосуванні бактеріальних препаратів слід
обов’язково враховувати, що мікроорганізмам, на основі яких
створено кожен з них, властива специфічність до певного ви-
ду рослин. Тому кожен конкретний біопрепарат ефективно
«працюватиме» лише при застосуванні для вирощування пе-
вної сільськогосподарської культури, для якої він призначе-
ний.

Ефективність біопрепаратів може знижуватись при засто-
суванні хімічних засобів захисту рослин. Більшість пестицидів
– гербіциди, фунгіциди, інсектициди негативно впливають на
асоціативні азотфіксувальні бактерії. Тому при застосуванні
бактеріальних препаратів бажано максимально зменшити ви-
користання цих агрохімікатів. Здоровий насіннєвий матеріал
можна не протруювати, за необхідністю проводити завчасну
(за 2 – 3 тижня до посіву) обробку середньотоксичними про-
труювачами (ТМТД, байтан), або спільну з біопрепаратами
обробку малотоксичними (фундазол, бабавістан, ридоміл, ви-
тавакс). Високотоксичні пестициди (гранозан, фентіурам) не-
сумісні з обробкою насіння біопрепаратами. Ефективності за-
стосування біопрепаратів сприяє використання безгербіцід-
них та низькогербіцидних технологій, причому ґрунтові гербі-
циди більш небезпечні, ніж ті, що застосовуються по вегетую-
чих рослинах.

Важливою умовою ефективного застосування біопрепара-
тів є створення оптимальних умов для росту й розвитку рос-
лин. При цьому слід пам’ятати, що бактерізація неспроможна
повністю замінити мінеральні добрива. До того ж, ефектив-
ність передпосівної інокуляції збільшується по фону невисо-
ких доз добрив. Біопрепарати суттєво підвищують коефіцієн-

ти засвоєння добрив, тому при їх застосуванні рекомендовано
зниження доз мінеральних добрив на 30 – 50% [4].

Оптимальні дози мінеральних добрив для поєднаного за-
стосування з певним біопрепаратом, які забезпечують макси-
мальну ефективність позитивного впливу препарату на вро-
жай окремих сільськогосподарських культур при збереженні
родючості ґрунту, значною мірою залежать від ґрунтово-
климатичних умов. Тобто для різних типів ґрунтів такі дози
неоднакові. Тому співробітниками лабораторії удобрення
польових культур і сектору мікробіології ґрунтів Національно-
го наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії іме-
ні О.Н.Соколовського» проведено багаторічні дослідження
(2006 – 2010 рр.) поєднаного застосування мікрогуміну і міне-
ральних добрив в технології вирощування ярого ячменю на
чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу, спря-
мовані на визначення оптимальних доз мінеральних добрив,
доцільних для сумісного застосування з мікрогуміном за біо-
логічними показниками ґрунту прикореневої зони рослин та
урожайними даними.

Дослідження проводили на Граківському дослідному полі
ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» (Чугуївський район Хар-
ківської області) на фонах: контроль без добрив; N30; N60; Р30;
Р60; N30Р30К30; N60Р60К60 (площа посівної ділянки 100 м2). В різ-
ні роки досліджень набір фонів мінеральних добрив варіював
у межах зазначених.

Більшість сучасних агротехнологій орієнтовано на одер-
жання максимальних урожаїв, тому ефективність бактеріаль-
них препаратів визначається головним чином за позитивним
впливом на врожай сільськогосподарських культур без враху-
вання їх впливу на біологічний стан ґрунту. У той же час слід
пам’ятати про необхідність забезпечення розширеного від-
творення родючості ґрунтів, формування якої значною мірою
залежить від біологічного фактору – стану їх мікрофлори й
біологічної активності. Той факт, що саме біологічний фактор
відіграє провідну роль у формуванні родючості ґрунтів, зараз
загальновизнано. Ґрунтові мікроорганізми є індикаторами
спрямованості ґрунтово-біологічних процесів, які забезпечу-
ють потенційну родючість ґрунту, а згодом урожайність сіль-
ськогосподарських культур. Визначення впливу різних агроза-
ходів на стан і функціонування мікрофлори ґрунту дозволяє
прогнозувати зміни рівня родючості й відповідно врожаїв у
майбутньому. Тому необхідно обов’язково враховувати вплив
застосування біопрепаратів на біологічні властивості ґрунту.

Мікробіологічними дослідженнями встановлено, що засто-
сування біопрепарату комплексної дії мікрогуміну оптимізує
параметри мікробних угруповань, посилює біологічну актив-
ність і покращує поживний режим чорнозему типового прико-
реневої зони рослин ярого ячменю.

Передпосівна обробка насіння мікрогуміном та її застосу-
вання в поєднанні з мінеральними добривами збільшує чисе-
льність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у
ґрунті прикореневій зоні рослин, зокрема евтрофних і фосфа-
тмобілізуючих (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕВТРОФНИХ ТА ФОСФАТМОБІЛІЗІВ-
НИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ҐРУНТІ ПРИКОРЕНЕВОЇ ЗОНИ РОСЛИН
ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІКРОГУМІНУ НА РІЗНИХ
ФОНАХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, МЛН. КУО/Г АБСОЛЮТНО СУХО-
ГО ҐРУНТУ (2009Р., СЕРЕДИНА ВЕГЕТАЦІЇ)

Мікроорганізми,що розчиняють фосфати ґрунтуЕвтрофи
мінеральні органічніВаріанти

досліду без інокуля-
ції

з іноку-
ляцією мік-
рогуміном

без іноку-
ляції

з іноку-
ляцією мік-
рогуміном

без іноку-
ляції

з іноку-
ляцією мік-
рогуміном

Контроль 37,31 99,87 3,87 20,72 7,28 15,25
N30 42,41 105,42 6,61 25,23 5,64 29,00
N60 46,52 111,23 14,29 22,48 10,51 25,54
P60 85,89 97,10 19,65 25,80 16,84 23,17

N30P30К30 66,91 130,29 11,00 24,51 9,39 30,07
N60Р60К60 126,88 141,30 22,01 28,78 22,07 34,47
НІР0,05 3,71 2,72 2,10

До евтрофів відносяться бактерії, що засвоюють органіч-
ний та мінеральний азот за умов достатньо високої концент-
рації цих речовин у ґрунті, тому чим більше кількість евтро-
фів, тим вище в ньому вміст сполук азоту. Зростання кількості
фосфатмобілізівних бактерій, які перетворюють важкодоступ-
ні для рослин фосфати ґрунту в більш рухомі сполуки, по-
кращує трофічний режим ґрунту та фосфорне живлення рос-
лин. Це дуже важливо під час вегетації рослин, коли вони по-
требують доступних поживних речовин для росту і розвитку,
формування майбутнього врожаю.
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Про поліпшення поживного режиму ґрунту в прикореневій
зоні при застосуванні препарату свідчить також збільшення
майже вдвічі вмісту рухомої органічної речовини, посилення
здатності ґрунту до накопичення амонійного та нітратного
азоту.

Активізацію мікрофлори під дією мікрогуміну наочно відо-
бражує сумарний біологічний показник, визначений методом
відносних величин з урахуванням чисельності головних груп
мікроорганізмів. Значення сумарного біологічного показника
збільшуються при застосуванні передпосівної обробки насін-
ня і поєднанні її з мінеральними добривами (табл. 2).
ТАБЛИЦЯ 2. СУМАРНИЙ БІОЛОГІЧНИЙ ПОКАЗНИК ҐРУНТУ ПРИ-
КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ РОСЛИН ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
МІКРОГУМІНУ НА РІЗНИХ ФОНАХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, СЕРЕ-
ДНЄ ЗА ВЕГЕТАЦІЮ,%

2006 2007 2008 2009 2010
Варіанти
досліду

без
іноку-
ляції

з іноку-
ляцією
мікро-
гуміном

без
іноку-
ляції

з іноку-
ляцією
мікро-
гуміном

без
іноку-
ляції

з іноку-
ляцією
мікро-
гуміном

без
іноку-
ляції

з іноку-
ляцією
мікро-
гуміном

без
іноку-
ляції

з іноку-
ляцією
мікро-
гуміном

Контроль 65 86 54 73 72 82 50 78 44 62
N30 - - - - 74 83 58 83 63 67
N60 - - 74 93 - - 68 74 - -
Р30 - - - - 71 74 - - 58 65
Р60 - - 79 68 - - 51 72 - -

N30P30К30 - - - - 73 65 64 79 66 81
N60Р60К60 - - 64 68 85 89 78 71 63 60
Примітка. Жирним шрифтом наведено максимальні значення

Значний позитивний вплив препарату виявлено на фер-
ментативну активність ґрунту, яка є одним з показників його
родючості. Підвищення активності ферментів спостерігалось
як в середині, так і наприкінці вегетації рослин.

Максимальні значення більшості досліджуваних біологіч-
них показників ґрунту прикореневої зони ярого ячменю за
сприятливих агрометеорологічних умов
відзначено при поєднаному застосу-
ванні мікрогуміну і фонів мінеральних
добрив N60 та N60P60К60, що обумовлено
синергетичною дією мінеральних доб-
рив і біопрепарату. Це дає підставу
вважати саме ці фони доцільними для
поєднаного застосування з мікрогумі-
ном в технології вирощування ярого
ячменю на чорноземі типовому. Слід
підкреслити, що на біологічну актив-
ність ґрунту суттєво впливають також
кліматичні фактори. За сприятливих
умов, помірних температур і достатньої
кількості опадів протягом вегетаційного
періоду, оптимальними є фони N60 та
N60P60К60, але в умовах посухи й висо-
ких температур повітря й ґрунту кращі
результати отримано на фонах з мен-
шими дозами азотних добрив – N30 та
N30P30К30.

Ефективність застосування мікро-
гуміну в технології вирощування ярого
ячменю на чорноземі типовому демон-
струють урожайні дані дослідів. Макси-
мальний приріст урожаю зерна ярого
ячменю від застосування мікрогуміну у
відсотках до контролю спостерігався на варіанті без добрив
(табл. 3). На фоні зростаючих доз мінеральних добрив приро-
сти урожаю зерна від біопрепарату зменшуються, але внаслі-
док синергетичної дії добрив і препарату абсолютні значення
урожаїв зростають.

За сприятливих агрометеорологічних умов (2008р.) засто-
сування мікрогуміну за впливом на урожай ячменю рівноцінне
внесенню мінеральних добрив в дозі N60P60К60. В стресових
умовах під час посухи й надзвичайно високої температури
(2010р.) або при різкому зниженні температури повітря до за-
морозків на початку вегетації (2009р.) ефективність мікрогумі-
ну зменшується. Проте зважаючи на невелику вартість біо-
препаратів навіть за несприятливих агрометеорологічних
умов вони окупають витрати, пов’язані з їх застосуванням.

Для оцінки доцільності впровадження любого агрозаходу
необхідно проводити розрахунок його економічної ефектив-
ності. Економічну ефективність додаткових виробничих ви-
трат, які пов’язані із застосуванням добрив або біопрепаратів,

встановлюють порівнянням їхньої величини з додатковим ви-
ходом продукції в грошовому виразі [8, 9].
ТАБЛИЦЯ 3. УРОЖАЙНІСТЬ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИ-
ПОВОМУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІКРОГУМІНУ НА РІЗНИХ ФОНАХ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, Ц/ГА

2006 2007 2008 2009 2010

Варіанти
досліду

без
іно-
ку-
ляції

з іно-
куля-
цією
мік-
ро-
гумі-
ном

при
ріст

,
%

без
іно-
ку-
ляції

з іно-
куля-
цією
мік-
ро-
гумі-
ном

при
ріст

,
%

без
іно-
ку-
ляції

з іно-
куля-
цією
мік-
ро-
гумі-
ном

при
ріст

,
%

без
іно-
ку-
ляції

з іно-
куля-
цією
мік-
ро-
гумі-
ном

при
ріст

,
%

без
іно-
ку-
ляції

з іно-
куля-
цією
мік-
ро-
гумі-
ном

при
ріст

,
%

Контроль 12,7 16,8 32 3,6 7,1 97 29,5 41,0 39 14,5 16,7 15 22,5 25,3 12
N30 - - - - - - 34,4 46,7 36 16,9 16,2 0 23,8 26,1 10
N60 - - - 6,8 8,2 21 - - - 16,5 16,1 0 - - -
Р30 - - - - - - 32,4 43,7 13 - - - 25,0 27,2 9
Р60 - - - 5,3 7,3 38 - - - 16,9 17,7 4 - - -

N30P30К30 - - - 7,0 9,4 34 35,6 47,9 35 21,2 21,6 2 26,5 29,4 11
N60Р60К60 - - - 7,1 8,6 21 41,1 51,9 26 26,2 25,8 0 27,8 31,1 12
НІР0,05 0,87 0,41 1,57 1,08 1,23

Нами розраховано економічну ефективність застосування
мікрогуміну в технології вирощування ярого ячменю на чорно-
земі типовому. Величину чистого прибутку і рівень рентабе-
льності продукції визначено на підставі технологічних карт
вирощування ярого ячменю з інокуляцією насіння біопрепара-
том та без неї. Вартість продукції, насіння, мінеральних доб-
рив та біопрепарату встановлено за станом закупівельних і
оптово-роздрібних цін на березень-жовтень 2010р. Обсяг ви-
трат, пов’язаних із вирощуванням зерна ячменю, розраховано
виходячи із фактично діючих у 2010р. нормативів витрат та
розцінок на технологічні операції. Аналіз основних статей ви-
трат показав, що питома частка коштів, витрачених на засто-
сування біопрепарату, складає лише 1,8% від сукупної вели-
чини всіх виробничих витрат.

Чистий прибуток визначали за різ-
ницею між вартістю основної продукції,
що розраховувалась шляхом множен-
ня величини урожаю зерна на його ці-
ну, та сумою всіх витрат на вирощу-
вання ячменю, придбання і внесення
засобів захисту рослин, мінеральних
добрив і біопрепарату, збирання,
транспортування і доопрацювання
продукції. За результатами розрахун-
ків, чистий прибуток у варіанті із засто-
суванням тільки мінеральних добрив у
дозі N30P30K30 становив 2014 грн/га, а
рівень рентабельності виробництва
зерна ярого ячменю склав 90,4%. При
використанні технології поєднаного
застосування біопрепарату та помір-
них доз мінеральних добрив чистий
прибуток склав 2458 грн/га, а рівень
рентабельності – 109,4% (рис. 1).

Отже, застосування у технологіч-
ному процесі виробництва зерна ярого
ячменю інокуляції насіння мікрогумі-
ном дозволяє підняти прибуток з 1 га
посівів на 444 грн. та збільшити рівень
рентабельності продукції на 19,0% по-
рівняно з традиційною технологією.

Таким чином, поєднане застосування біопрепарату ком-
плексної дії мікрогуміну і помірних доз мінеральних добрив у
технології вирощування ярого ячменю є ефективним заходом
з активізації мікробіологічних ресурсів ґрунту. Такий агрозахід
не тільки сприяє оптимізації умов живлення рослин і зростан-
ню урожаю, але й спрямований на збереження і відтворення
родючості ґрунту, а також запобігає забрудненню ґрунтів, ро-
слинної продукції та навколишнього середовища, тобто є
екологічно безпечним.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ І БАКТЕРІАЛЬНИХ
ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ

І УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ
На основі проведених в Кіровоградській області в 2004-2007

рр. дослідів встановлена позитивна роль загущення посівів і
бактеріальних препаратів на формування бульбочок азотфік-
суючих бактерій, які сприяють покращенню азотного живлен-
ня рослин і збільшення врожайності. Виявлено оптимальний
строк сівби сої при температурі ґрунту 8-10°С і кращий спосіб
посіву з міжряддями 15 см і нормою висіву 500 тис./га.

Відомо, що за рахунок діяльності бульбочкових бактерій
соя здатна задовільнити близько 50-70 % потрібного для фо-
рмування врожаю азоту та накопичити в ґрунті біля 80-100 кг
цього елемента. На утворення бульбочок позитивно вплива-
ють біопрепарати. Тому інокуляція сої − дуже важливий захід,
який сприяє підвищенню продуктивності культури [1, 2, 3, 4].
Ефективність її бактеризації залежить від сорту, умов виро-
щування, технологічних заходів тощо [5, 6]. Ми вивчили особ-
ливості формування бульбочок на коренях сої в шарі ґрунту
0-20 см під впливом способів сівби, густоти стояння рослин і
бактеризації насіння.

Дослідження проводили протягом 2004-2007 рр. в Кірово-
градському інституті АПВ. Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем
звичайний середньогумусний глибокий важкосуглинковий,
вміст гумусу в орному шарі - 4,22%, легкогідролізованого азо-
ту - 11,6 мг, рухомого фосфору і обмінного калію відповідно –
11,6 і 11,2 мг на 100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину сла-
бокисла: рНсол=5,5. Гідролітична кислотність – 2,44 мг-екв. на
100 г абсолютно сухого ґрунту.

Агротехніка у досліді загальноприйнята для зони. Попере-
дник – ярий ячмінь. Сіяли новий середньостиглий сорт сої
Ювілейна, внесений до Реєстру сортів рослин України у
2005р. Під передпосівну культивацію в ґрунт вносили бакову
суміш гербіцидів харнес (1,5 л/га) та гезагард (2 л/га), а у фа-
зі 3-4 листків обприскували посіви сумішшю гербіцидів базаг-
ран (2,5 л/га) і фюзілад форте (0,8 л/га), що забезпечило по-
вний захист сої від бур’янів. Повторність чотириразова, роз-
міщення дослідів методом розщеплених ділянок. Площа посі-
вної ділянки 36 м2. Біопрепаратами насіння обробляли в день
сівби.

Погодні умови у роки досліджень значно різнилися між со-
бою. В 2004р. за вегетаційний період випало 344 мм опадів, в
2005р. − 276, 2006р. − 245, 2007р. − 183 мм. ГТК дорівнював
відповідно 1,4, 1,05, 0,87 та 0,65, що свідчить про сприятли-
віші погодні умови в перші два роки і посушливість останніх.

Спостереження показали, що формування азот фіксуючих
бульбочок на коренях сої починалося одночасно на всіх спо-
собах посіву та густотах звичайно через 18-20 днів після по-
вних сходів, що припадало на період утворення другого трій-
частого листка. При цьому кількість і маса бульбочок посту-
пово збільшувалась до початку наливу насіння і залишалася
на досягнутому рівні до достигання зерна.

Так, в середньому за 2005-2007 рр. максимальна кількість
активних бульбочок 34,0-56,7 шт./росл. Відмічена в кінці фази
наливу насіння. Суха маса їх з рослини в середньому по варі-
антах досліду у фазі бутонізації сої становила 0,04-0,09 г, цві-
тіння − 0,11-0,20 г, наливу бобів − 0,24-0,39 г. У вологі 2004-
2005 рр. кількість бульбочок на рослинах і на одиниці площі
посіву формувалося більше, у посушливіших − менше. Так,
суха маса їх з рослини в 2004р. дорівнювала 0,55 г, в 2005р. −
0,45, в 2006р. − 0,26, в 2007р. − 0,17г. Під впливом способів
сівби і густоти посіву кількість азотфіксуючих бульбочок в ша-
рі ґрунту 0-20 см коливалась значно, але загальні закономір-
ності їх утворення простежити вдалося (табл. 1). Так, підви-
щення норми висіву з 300 до 700 тис./га як правило супрово-
джувалося зменшенням кількості бульбочок на рослину, їх
маси, але збільшенням цих показників на одиниці площі за

рахунок густоти посіву сої. При цьому прямого зв’язку між кі-
лькістю бульбочок і врожайністю зерна сої встановити не
вдалося, хоча треба відмітити одержання вищого врожаю в
2005р.(2,69 т/га) порівняно з 2006 і 2007 рр. (відповідно 1,57 і
1,47 т/га), коли маса бульбочок сформувалася меншою за пе-
рший рік в 1,7 і 2,6 рази.
ТАБЛИЦЯ 1.КІЛЬКІСТЬ І СУХА МАСА БУЛЬБОЧОК ЗАЛЕЖНО ВІД
ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА НОРМ ВИСІВУ СОЇ (СЕРЕДНЄ ЗА 2005-2007
РР.)

Кількість бульбочок, шт. Суха маса бульбочок, гШирина
міжрядь,

см

Норма ви-
сіву насін-
ня, тис./га на 1 рослину на 1 м2 на 1 рослину на 1 м2

Урожай-
ність зер-
на, т/га

300 56,7 1452 0,39 9,98 2,13
500 35,9 1447 0,24 9,67 2,2015
700 34,0 1870 0,25 13,8 2,15
300 51,8 1279 0,32 7,90 1,88
500 54,3 2118 0,34 13,3 1,9230
700 42,2 2194 0,26 13,5 1,81
300 51,2 1213 0,32 7,58 1,94
500 53,3 1919 0,38 13,7 1,9945
700 37,6 1820 0,25 12,1 1,74
300 42,1 909 0,26 5,62 1,63
500 40,7 1355 0,26 8,66 1,7070
700 39,9 1788 0,24 10,8 1,65

Серед способів сівби кращим виявився рядковий з міжря-
ддями 15 см (2,13-2,20 т/га), де склалися кращі умови освіт-
лення, водоспоживання, живлення рослин, через рівномірне
розміщення їх на площі, а оптимальна густота посіву дорів-
нювала 500 тис./га.

Певно велику роль в азотфіксуючій активності бульбочко-
вих бактерій мають, як умови зовнішнього середовища, так і
фізіологічний стан рослин сої, сортова особливість тощо.

Агрохімічні аналізи показали, що підвищення кількості бу-
льбочок на одиниці площі посіву з загущенням сої не приво-
дило до зростання в зерні вмісту азоту, фосфору і калію. Так,
процент вказаних елементів по способах сівби і густотах, що
вивчались, коливався по азоту в межах 6,11-6,49%, фосфору
− 0,89-1,03%, калію − 1,32-1,47 %. Але запаси їх в грунті при
збиранні врожаю підвищувались із збільшенням густоти сто-
яння рослин. В середньому за 2005-2007 рр. при міжряддях
15 см за густоти 300 тис./га NО3 в орному шарі ґрунту було
6,01 мг/кг, за 700 тис./га − 7,14 мг/кг. За ширини міжрядь 30 см
відповідно 4,72 і 5,29 мг/кг, а 70 см − 4,04 та 6,37 мг/кг. Запаси
фосфору (Р2О5) змінювались мало, а калію (К2О) − зменшу-
вались із загущенням посівів від 2,22-4,67 мг/кг при густоті
300 тис./га до 2,44-3,81 мг/кг − при 700 тис./га. Вказане свід-
чить про позитивну роль азотфіксуючих бактерій (їх кількості)
на нагромадження в грунті поживних речовин, зокрема азоту.

В іншому досліді ми досліджували форми бактеріальних
препаратів на основі штаму М-8, якими обробляли зерно при
сівбі сої в різні строки (табл. 2).
ТАБЛИЦЯ 2.КІЛЬКІСТЬ БУЛЬБОЧОК ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВ-
БИ ТА РІЗНИХ ДОЗ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ (2005-2006 РР.)

Кількість бульбочок, шт./росл. Кількість бульбочок, шт./м2Дози бактеріаль-них
добрив, га-порц. І строк ІІ строк ІІІ строк І строк ІІ строк ІІІ строк

Контроль 47,9 53,4 40,0 2122 2398 2036
Ризобофіт-0,5 49,5 53,8 37,2 2242 2459 1838
Ризобофіт-1,0 48,3 57,3 43,4 2193 2670 2183
Ризобофіт-2,0 55,6 64,7 40,0 2580 3021 2096
Ризоторфін-0,5 49,1 54,7 42,0 2278 2429 2008
Ризоторфін-1,0 47,6 55,2 44,8 2185 2484 2213
Ризоторфін-2,0 52,5 55,9 45,0 2405 2532 2250
Мікрогумін-0,5 47,8 51,6 50,0 2232 2384 2500
Мікрогумін-1,0 48,1 52,9 58,8 2213 2444 2958
Мікрогумін-2,0 51,4 50,2 60,1 2385 2324 3071

Як видно з наведених даних всі бактеріальні препарати
позитивно вплинули на утворення бульбочок. Проте ефектив-
ність норм застосування виявилась різною. Майже за всіх
строків сівби найбільша кількість бульбочок на коренях однієї
рослини і на 1 м2 формувалась при обробці насіння 2,0 га-
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порц. препаратів. Так, за першого строку сівби при обробці
насіння ризобофітом вказаною нормою прибавка кількості бу-
льбочок на 1 рослину до контролю склала 16,1%, ризоторфіну
− 9,6%, мікрогуміну − 7,3%, а на 1 м2 відповідно − 21,6, 13,3 та
12,4%. За сівби в другий строк суттєво спрацював тільки ри-
зобофіт, приріст бульбочок з 1 рослини становив 21,2%. При-
ріст 50,3-50,8% бульбочок по відношенню до контролю одер-
жано також при обробці насіння на третьому строкові посіву
препаратом мікрогумін.
ТАБЛИЦЯ 3. УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА
РІЗНИХ ДОЗ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, Т/ГА (2004-2006 РР.)

Строки сівби Фактор АДози бактеріальних препа-
ратів, га-порц.Фактор Б І

15.04
ІІ

30.04
ІІІ

15.05

Середнє по фактору
Б (НІР05= 0,13 т/га)

Контроль 2,22 2,33 2,06 2,20
Ризобофіт-0,5 2,42 2,39 2,09 2,30
Ризобофіт-1,0 2,59 2,42 2,16 2,39
Ризобофіт-2,0 2,78 2,47 2,20 2,48
Ризоторфін-0,5 2,53 2,43 2,11 2,36
Ризоторфін-1,0 2,54 2,49 2,21 2,41
Ризоторфін-2,0 2,64 2,59 2,34 2,52
Мікрогумін-0,5 2,40 2,46 2,09 2,32
Мікрогумін-1,0 2,48 2,52 2,26 2,42
Мікрогумін-2,0 2,60 2,55 2,32 2,49

Середнє по фактору А
(НІР05= 0,07 т/га) 2,52 2,47 2,18 Фактор АБ НІР05 =

0,23 т/га

Строки сівби менше впливали на кількість бульбочок, але
слід відмітити, що за третього строку їх з однієї рослини було
менше, ніж при першому і другому на 7,4 і 16,2%, що було на-
слідком негативного впливу зовнішнього середовища. За ре-
зультатами трирічних досліджень найвища урожайність (2,52
т/га) була за сівби в перший строк при температурі ґрунту 8-
10°С (15 квітня). Сівба у другий строк (температура 10-12 °С −

30 квітня) призвела до зниження врожаю в середньому по до-
сліду на 0,05 т/га, третій (15 травня) − на 0,29 т/ га (табл. 3).

В варіантах, де насіння обробляли подвійними дозами ри-
зобофіту, ризоторфіну і мікрогуміну, формувалось більше бу-
льбочок на рослину і на одиниці площі посіву, тому одержано
вищу урожайність. Серед препаратів безумовну перевагу мав
ризобофіт за сівби при температурі ґрунту 8-10°С, де одер-
жано урожайність 2,78 т/га.

Таким чином, суттєвий вплив на формування бульбочок
азот фіксуючих бактерій і урожайність сої мають норми висі-
ву, бактеріальні препарати, зокрема подвійні дози ризобофі-
ту, ризоторфіну і мікрогуміну. Застосування їх забезпечує під-
вищення урожайності сої до 0,56 т/га. Оптимальний строк сі-
вби сої − при температурі ґрунту 8-10°С.
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РОЛЬ БАКТЕРИЗАЦІЇ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ МІКРО-
ОРГАНІЗМАМИ З ФОСФАТМОБІЛІЗУЮЧОЮ ЗДАТНІСТЮ

Виробництво якісної, екологічно чистої рослинної продук-
ції значною мірою залежить від наявності та доступності мі-
неральних елементів в ґрунті та процесу їх масообміну в сис-
темі ґрунт-рослина. Сучасні технології рослинництва перед-
бачають інтенсивне виробництво рослинної продукції, наслід-
ком чого є винесення великої кількості біомаси з врожаєм (від
20 до 80% від усієї біопродукції) [1]. Це призводить до розі-
мкнення кругообігу хімічних елементів, порушення балансу
енергії агроекосистеми та, в кінцевому підсумку, виснажує
ґрунти. Для підтримання їх родючості, з одного боку необхід-
не систематичне поповнення
елементами живлення, шляхом
внесення мінеральних добрив
[2]. З іншого боку, нераціональне
внесення добрив, може призво-
дити до підвищення вмісту не-
бажаних сполук у рослинах, зок-
рема нітратів, що погіршує якість
урожаю.

Залучення альтернативних
агрохімічних засобів у сучасні
технології зі збереження родю-
чості ґрунтів на сьогодні є перс-
пективним напрямком розвитку
рослинництва.

Одним з елементів сучасних
ресурсозберігаючих і екологічно
доцільних технологій, на сього-
дні, є застосування агроприйо-
мів, спрямованих на збільшення
кількості агрономічно цінних мік-
роорганізмів у ґрунтах. Бактерії,
що заселяють ризосферу є
своєрідним посередником між
ґрунтом і рослиною і у системі
ґрунт-мікроорганізм-рослина во-
ни є невід’ємною складовою [3-
6].

Одним з важливих аспектів

механізму позитивної дії мікробних препаратів є вплив бакте-
рій на доступність важкорозчинних мінералофосфатів ґрунту
і переведення їх із запасного пулу в метаболічний [4-5].

З огляду на те, що від 30% до 80% фосфору міститься в
органічній недоступній для рослин формі, яка повинна бути
мінералізована, перш ніж потрапить у рослини у вигляді неор-
ганічних фосфат-йонів – гідро- (НРО4

2-) й дигідрофосфатів
(Н2РО4

-) [7-8], передпосівна інокуляція насіння препаратами з
фосфатмобілізувальною активністю є дієвим ресурсозберіга-
ючим і екологічно доцільним агрономічним прийомом.

Виходячи з цього основною метою даної
роботи було проведення оцінки чутливості
до нестачі фосфору процесів росту та розви-
тку рослин пшениці озимої сорту Поліська 90,
інокульованих штамами бактерій
Paenibacillus polymyxa KB (препарат полімік-
собактерин), Achromobacter album 1122 (аль-
бобактерин), Rhizobium radiobacter 1333 та
Rhizobium radiobacter 5006, фосфатмобілізу-
вальна активність яких становить 52,0 мг
Р2О5 /100 мл розчину, 83,5 мг Р2О5 /100 мл
розчину, 43,0 мг Р2О5 /100 мл розчину та 97,6
мг Р2О5 /100 мл розчину, відповідно.

Передпосівну бактеризацію проводили
шляхом завчасної обробки зерна культура-
льною рідиною (мікробними препаратами)
досліджуваних штамів бактерій у розрахунку
0,5 млн клітин на насінину згідно СОУ [9].

Ефективність бактеризації насіння пше-
ниці озимої фосфатмобілізувальними бакте-
ріями вивчали у польовому досліді на базі
Державного підприємства дослідного госпо-
дарства Інституту сільськогосподарської мік-
робіології НААН України (м. Чернігів) на луч-
но-чорноземному вилугуваному легкосуглин-
ковому ґрунті, який містить в орному шарі від
2,8% до 3,4% гумусу, від 0,27% до 0,31% за-
гального азоту, біля 15 мг/100 г ґрунту Р2О5
(за Кірсановим), від 13 мг/100 г ґрунту до

а

б

Рис. 1 Площа асиміляційної поверхні рослини (а) та
прапорцевого листка (б) пшениці озимої сорту Полі-
ська 90 (фаза цвітіння)
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16 мг/100 г К2О (за Масловою), рНвод = 5,9 – 6,5, рНсол – 5,2.
Дослідження проводили протягом вегетаційного періоду

2009 року. Площа облікових ділянок становила 10 м2, повтор-
ність чотирикратна , норма висіву 300 кг/га, попередник – ви-
ко-вівсяна суміш. Агротехнічна обробка – загальноприйнята
для ґрунтово-кліматичних умов Чернігівщини.

Зразки рослинного матеріалу відбирали у фази кущіння та
цвітіння. Для досліджень використовували фотосинтезуючі
тканини листків (фаза кущіння) та прапорцевого листка (фаза
цвітіння), що пов'язано з його високою фотосинтезуючою ак-
тивністю у фазу цвітіння. Фізіологічний стан рослин оцінювали
за морфометричними та фізіолого-біохімічними параметрами
– станом пігментного комплексу. Загальний вміст хлорофілів
a і b та каротиноїдів визначали методом спектрофотометрії
[10].

Облік урожаю та статистичну обробку одержаних резуль-
татів проводили за Доспєховим [11].

Оптимальний вміст фосфатів (Pi) у рослинній клітині є пе-
редумовою підтримання основних фізіологічних й біохімічних
процесів у рослинах. Забезпечення постійних концентрацій
фосфору в організмі в таких умовах координується надхо-
дженням Pi ззовні, збереженням, ремобілізацією та реутилі-
зацією фосфору в донорно-акцеп-торній системі рослин [7-8].

З огляду на те, що фосфатмобілізувальні бактерії сприя-
ють мінералізації низькомолекулярних органічних фосфатів і
покращують фосфорний режим ґрунту, є доцільним застосу-
вання комплексного підходу до вивчення мікробно-рослинних
асоціацій, важливою складовою яких є рослинний організм.
Дослідження фізіолого-біохімічних параметрів рослин, зокре-
ма трансформацій складових їх пігментного комплексу є інте-
гральним показником фізіологічного стану рослин та можли-
вості реалізації їх адаптивного потенціалу.

Аналіз морфометричних характеристик рослин за дії де-
фіциту Pi, встановив зменшення площі асиміляційної поверхні
рослин пшениці, насіння яких не бактеризували (рис. 1а). Об-
робка насіння пшениці бактеріями Achromobacter album 1122
сприяла збільшенню площі асиміляційної поверхні листків і
майже досягала рівня значень такої у рослин, що зростали за
умов оптимального фосфорного живлення. Позитивної дії
Paenibacillus polymyxa КВ, Rhizobium radiobacter 1333 та
Rhizobium radiobacter 5006 на цей показник у фазу цвітіння не
встановлено.

Визначення площі асиміляційної поверхні прапорцевого
листка рослин пшениці, інокульованих мікроорганізмами не
виявило достовірних змін цього параметру (рис. 1б).

Важливими структурно-функціональними маркерами фізі-
олого-біохімічних реакцій рослин в умовах обмежень в еле-
ментах мінерального живлення, зокрема фосфору, є стан фо-
тосинтетичного апарату рослин, який оцінювався нами за
вмістом основних фотосинтезуючих пігментів – хлорофілів а,
b та каротиноїдів.

Дослідження впливу бактерій Paenibacillus polymyxa КВ,
Achromobacter album 1122, Rhizobium radiobacter 1333 та
Rhizobium radiobacter 5006 на стан пігментної системи рослин
показало, що передпосівна бактеризація насіння пшениці пе-
решкоджає деструкції хлорофілів а і b в рослинах, обробле-
них біопрепаратами (табл. 1). Обробка насіння Paenibacillus
polymyxa КВ сприяла акумуляції хлорофілів а і b та загально-
го вмісту каротиноїдів, як на початкових етапах органогенезу
(у фазу кущіння), так і протягом всього періоду вегетації (у
фазу цвітіння) у порівнянні з варіантом, де у рядки вносили
суперфосфат у дозі Р30.

Стимулювальний вплив мікроорганізмів Rhizobium
radiobacter 1333 і Rhizobium radiobacter 5006 на пігментний
комплекс рослин пшениці проявився лише на більш пізніх
етапах органогенезу – у фазу цвітіння. Виявлено зростання
вмісту хлорофілів а і b та загального пулу каротиноїдів в рос-
линах у варіанті з бактеризацією Rhizobium radiobacter 1333;
хлорофілу а і суми каротиноїдів у рослинах інокульованих
Rhizobium radiobacter 5006. Збереження загального високого
пулу каротиноїдів підтримує антиоксидантний потенціал клі-
тин, захищаючи їх структури, зокрема ліпіди мембран від
процесів пероксидного окиснення.

Бактеризація насіння пшениці озимої усіма досліджувани-
ми фосфатмобілізувальними бактеріями сприяла збережен-
ню співвідношення Хл а/ Хл b на ранніх етапах органогенезу
і, як наслідок, підтриманню оптимального рівня електронного

транспорту між ФСІ і ФСІІ в умовах фосфорного голодування.
ТАБЛИЦЯ 1. ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ РОСЛИН ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ СОРТУ ПОЛІСЬКА 90, ІНОКУЛЬОВАНИХ ФОСФАТМОБІЛІ-
ЗУВАЛЬНИМИ БАКТЕРІЯМИ

Вміст пігментів, мг/г сухої маси CпіввідношенняВаріанти
досліду Хл а Хл b Хл (a+b) Кароти-

ноїди(кар) Хл а/ Хл b Хл (a+b)/
кар

фаза кущіння
Без бактеризації
(контроль ) 4,62 ± 0,30 2,14 ± 0,18 6,76 ± 0,47 2,05 ± 0,13 2,18 ± 0,07 3,30 ± 0,13

Р30 (суперфос-
фат) 3,63 ± 0,29 1,54 ± 0,13 5,17 ± 0,41 1,63 ± 0,11 2,36 ± 0,08 3,16 ± 0,06

Paenibacillus
polymyxa KB 4,59 ± 0,03 2,00 ± 0,02 6,58 ± 0,04 1,99 ± 0,01 2,30 ± 0,01 3,30 ± 0,01

Achromobacter
album 1122 3,38 ± 0,14 1,47 ± 0,06 4,85 ± 0,20 1,60 ± 0,05 2,29 ± 0,02 3,03 ± 0,07

Rhizobium ra-
diobacter 1333 3,71 ± 0,31 1,63 ± 0,13 5,34 ± 0,43 1,69 ± 0,13 2,28 ± 0,04 3,16 ± 0,04

Rhizobium
radiobacter 5006 2,84 ± 0,13 1,24 ± 0,07 4,08 ± 0,19 1,30 ± 0,05 2,29 ± 0,06 3,14 ± 0,05

фаза цвітіння
Без бактеризації
(контроль ) 3,53 ± 0,15 1,68 ± 0,06 5,21 ± 0,21 1,15 ± 0,05 2,10 ±0,02 4,52 ± 0,03

Р30 (суперфос-
фат) 3,55 ± 0,20 1,68 ± 0,11 5,22 ± 0,31 1,15 ± 0,05 2,12 ± 0,02 4,52 ±0,08

Paenibacillus
polymyxa KB 5,01 ± 0,16 2,43 ± 0,10 7,44 ±0,26 1,55 ± 0,05 2,06 ± 0,02 4,79 ± 0,06

Achromobacter
album 1122 3,16 ± 0,10 1,53 ± 0,02 4,69 ± 0,15 0,98 ± 0,03 2,07 ± 0,06 4,77 ± 0,05

Rhizobium
radiobacter 1333 4,74 ± 0,15 2,22 ± 0,07 6,96 ± 0,22 1,45 ± 0,04 2,14 ± 0,01 4,80 ± 0,05

Rhizobium
radiobacter 5006 4,36 ± 0,18 1,57 ± 0,21 5,92 ±0,31 1,30 ± 0,07 3,01 ± 0,38 4,58 ± 0,26

Акумуляція вмісту хлорофілів та суми каротиноїдів у рос-
лин, інокульованих Paenibacillus polymyxa КВ (протягом веге-
тації) та Rhizobium radiobacter 1333 (у фазу цвітіння) супрово-
джується зростанням співвідношення Хл (a+b)/кар, що
пов’язано з суттєвішою акумуляцією пулу зелених пігментів у
рослин цих досліджуваних варіантів.

Дослідження впливу Achromobacter album 1122 на пігмен-
тний комплекс інокульованих рослин не виявило стимулюва-
льної дії цих бактерій на вміст хлорофілів та каротиноїдів у
листках пшениці на ранніх етапах онтогенезу. У фазу цвітіння
встановлено порушення балансу синтезу-розпаду пігментів у
рослинах за дії Achromobacter album 1122. Трансформації за-
гального пулу пігментів проявлялись у зростанні співвідно-
шення Хл (a+b)/кар.

Таким чином, узагальнюючи результати польових дослі-
джень, щодо трансформації головних асиміляційних структур
рослин пшениці озимої, виявлено позитивний стимулюваль-
ний вплив на складові пігментної системи рослин бактерій
Paenibacillus polymyxa KB, Rhizobium radiobacter 1333 і Rhizo-
bium radiobacter 5006, що проявляється в акумуляції основних
фотосинтетично активних пігментів. Доцільно відмітити наяв-
ність оберненої залежності між загальним пулом фотосинте-
тичних пігментів та величиною фотоасиміляційної поверхні
рослин оброблених Achromobacter album 1122. Поряд із зме-
ншенням вмісту хлорофілів і каротиноїдів виявлено зростання
площі асиміляційної поверхні в цьому варіанті, що на нашу
думку є певним компенсаторним механізмом, необхідним для
підтримання оптимальної роботи асиміляційного апарату ро-
слин за умов Pi дефіциту.
ТАБЛИЦЯ 2. УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ПОЛІСЬКА
90 ЗА БАКТЕРИЗАЦІЇ НАСІННЯ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИМИ
БАКТЕРІЯМИ (ПОЛЬОВИЙ ДОСЛІД, 2009Р.)

Урожайність
приріст до контролюВаріанти досліду

т/га т/га %
Без бактеризації (контроль ) 4,0 – –
Р30 (суперфосфат) 4,9 0,9 22,5
Paenibacillus polymyxa КВ 4,6 0,6 15,0
Achromobacter album 1122 4,3 0,3 7,5
Rhizobium radiobacter 1333 4,7 0,7 17,5
Rhizobium radiobacter 5006 4,8 0,8 20,0
НІР05 0,29
Р,% 0,98

На кінцевих етапах органогенезу пшениці озимої бактери-
зація насіння проявляється в реалізації адаптивного потенці-
алу рослин, вирощуваних на ґрунтах з низьким вмістом до-
ступних форм Pi. Стимулювальний вплив фосфатмобілізу-
вальнх бактерій у ризосфері інокульованих рослин сприяє
процесу мінералізації низькомолекулярних органічних фос-
фатів ґрунту та поліпшує фосфорне живлення рослин, що в
кінцевому підсумку суттєво покращує врожайність рослин у
всіх досліджуваних варіантах (табл. 2). Так, урожайність пше-
ниці озимої сорту Поліська 90 за бактеризації насіння збіль-
шується на 0,3-0,8 т/га порівняно з контролем, а у варіанті з
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Rhizobium radiobacter 5006 майже не поступається рівню вро-
жайності пшениці, вирощеної за оптимального фону Р30, де
приріст до контролю становить 20,0% проти 22,5%.

ВИСНОВКИ
1. Виявлено стимулювальний вплив на складові пігментної
системи рослин бактерій Paenibacillus polymyxa KB, Rhizobium
radiobacter 1333 і Rhizobium radiobacter 5006, що проявляєть-
ся в акумуляції основних фотосинтетично активних пігментів
та зростанні співвідношення Хл (a+b)/кар.
2. Встановлено наявність оберненої залежності між загаль-
ним пулом фотосинтетичних пігментів та величиною фото-
асиміляційної поверхні рослин оброблених Achromobacter
album 1122, де поряд з деструкцією хлорофілів і каротиноїдів
виявлено зростання площі асиміляційної поверхні, що на на-
шу думку є однією з реакцій компенсаторного механізму що
забезпечує підтримання оптимальної роботи асиміляційного
апарату рослин за умов Pi дефіциту.
3. Передпосівна бактеризація насіння фосфатмобілізуваль-
ними бактеріями підвищує врожайність рослин у всіх дослі-

джуваних варіантах, а при бактеризації насіння Rhizobium
radiobacter 5006 врожайність пшениці озимої досягає рівня
оптимального фону Р30, (20,0% у варіанті з бактеризацією
проти 22,5% у варіанті з добривом).
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Л.М.Кононюк, к.с-г.н.; ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОЦЕНОЗІВ

Зміни клімату на Землі початок етапу “екологічних криз” у
взаємовідносинах людини та природи наглядно демонстру-
ють, що питання виживання в умовах зростання антропоген-
ного тиску на природне середовище набувають все більшої
актуальності для її біорізноманіття.

В Україні, як і багатьох регіонах інтенсивного землеробст-
ва, вирощування високоякісної сільськогосподарської продук-
ції залежить від різких коливань погодних умов у період веге-
тації рослин. Нині, в умовах прогресуючих глобальних змін
клімату на планеті, дія несприятливих чинників навколишньо-
го середовища стає все відчутнішою і визначає положення
країни на світовому аграрному ринку.

Аналіз науково-інформаційних джерел засвідчує, що зага-
льні тенденції розвитку зернового господарства світу обме-
жені можливістю збільшення орних площ для нарощування
виробництва зерна. Лише за 10-річний період (1990 – 2000)
загальна площа сільгоспугідь у Світі скоротилась на 50 млн.
га, зокрема під зерновими та зернобобовими культурами - з
786 до 760 млн га. Одночасно, за прогнозними розрахунками
спеціалістів, у 2000 - 2020 роках у країнах, що розвиваються,
потреби у зерні злакових культур зростуть до 80%. Середня
врожайність злакових культур до 2020 повинна збільшитися у
1,7 рази. У багатьох країнах світу вже досягнуто межі екологі-
чно допустимого антропогенного навантаження на сільгосп-
угіддя. Застосування техногенних засобів (добрива, меліора-
нти, пестициди, гербіциди, біологічно активні речовини) у
сільськогосподарських технологіях часто призводить до по-
рушення екологічної рівноваги та формування трансформо-
ваних агроекосистем та агроландшафтів.

Сучасні процеси інтенсифікації агровиробництва характе-
ризуються надто високою енерго- та ресурсоємністю. Внаслі-
док цього постійно зростає енергетична «вартість» кожної ха-
рчової калорії. Тому сільськогосподарське виробництво у XXI
сторіччі базуватиметься на нових принципах - збереження
навколишнього середовища від руйнування та забруднення,
забезпечення підвищення врожайності сільськогосподарських
культур у несприятливих умовах довкілля.

Основними факторами подальшого нарощування вироб-
ництва в аграрному секторі економіки будуть біологізація та
екологізація рослинництва на основі керування потенціалом
онтогенетичної та філогенетичної адаптації компонентів аг-
роценозів [1]. З урахуванням цього сучасні селекційні програ-
ми розраховано на створення сортів різних типів за ступенем
інтенсивності з широким гомеостазом щодо їхньої реакції на
метеорологічні та агроекологічні чинники [5].

Однією з складових загальної стратегії адаптивної інтен-
сифікації рослинництва є спрямування на досягнення доміну-
вання генотипу над середовищем за рахунок використання
високопродуктивних та екологічно стійких сортів. Такої теоре-

тично окресленої мети досягають шляхом збереження життє-
діяльності рослин в умовах зростаючого впливу несприятли-
вих екологічних факторів і забезпечення комплексу адаптив-
них реакцій, послідовність яких зводиться до підтримання го-
меостазу організму в екстремальних умовах.

Одночасно в дослідах з вивчення кількісних ознак адапта-
ційних стратегій культурних рослин, за правилом єдиної різ-
ниці, досліджують їхню реакцію на дію одного фактора, оскі-
льки за законом мінімуму К.Лібіха вважають істотним лише
той фактор, нестачу якого відчуває рослина [6]. Проте, в
польових умовах фізіологічний мінімум по одному фактору
зустрічається дуже рідко, оскільки на врожайність рослин за-
звичай впливає їх група [4]. Щодо постановки багатофактор-
них експериментів з метою дослідження залежності врожай-
ності (як основного критерію агрономічної стійкості) від впливу
середовища існують різні теорії, проте для проведення еколо-
гічних випробовувань застосовують теорію планування дослі-
ду.

Дисперсійний аналіз, незважаючи на його критику, широко
застосовується багатьма авторами, але єдиної думки віднос-
но стандартних схем екологічного сортовипробування та спо-
собів обробки результатів поки що не існує.

Практичне втілення екологічного сортовипробування, осо-
бливо для умов трансформованих агроценозів, вимагає за-
стосування комплексних методів оцінки адаптивних стратегій
агроценозів, прогнозування екологічної рівноваги й стійкості
агробіосистем до несприятливих факторів довкілля та антро-
погенного забруднення на основі визначення інтегральних фі-
зіологічних показників.

В існуючих системах сільськогосподарського виробництва
біологічна сутність питання формування сталості продукцій-
них параметрів агроценозів та підвищення родючості ґрунтів
тривалий час не розглядались у загальному контексті глоба-
льної проблеми поступової трансформації біоценозів [2]. Од-
нак, при вирощуванні рослин в модифікованих умовах довкіл-
ля (зміна кліматичних умов, трансформації з превалюванням
деградаційних процесів ґрунтових та водних систем, забруд-
нення різноманітними полютантами тощо) виникає протиріччя
між їхніми біологічними властивостями та екологічно виправ-
даною доцільністю культивування. Вирішити цю проблему
неможливо без створення тест-систем з первинного скринін-
гу сортозразків, відбору адаптованих форм рослин та підбору
генетичного матеріалу для селекційного процесу. Підбір гено-
типів з підвищеним адаптивним потенціалом пов’язаний з пе-
репрограмуванням – переведенням фізіолого-біохімічних
процесів рослин з онтогенетичних ростових програм на адап-
тивні.

Адаптивний потенціал реалізується через генетично зу-
мовлені, властиві організму показники продуктивності та яко-
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сті врожаю у широкому діапазоні умов вирощування. Оскільки
цілісний організм не є простою арифметичною сумою окре-
мих адаптивних ознак та реакцій, то завдяки складній ієрархії
своїх структур і функцій він може досягти однакового резуль-
тату різними шляхами – тобто залучати у відповідь різні фізі-
ологічні функції в різноманітних комбінаціях. Саме мультива-
ріантність регуляції фізіологічних функцій демонструє обме-
женість та недостатність вивчення реакції-відповіді організму
лише на основі аналізу окремих функцій чи параметрів. Тому
використання методології комплексних систем дослідження
закономірностей та особливостей онтогенетичної та філоге-
нетичної адаптації біокомпонентів агроценозу, наукою визна-
но, як найбільш реальний шлях керування їх продукційними
та середовищеформуючими функціями.

Адаптивні властивості та продуктивність рослин, як відо-
мо, визначають генетично, але реалізація генетичної інфор-
мації відбувається протягом онтогенезу та опосередковується
через зовнішнє середовище, яке істотно впливає на фенотип
рослини. Внаслідок впливу умов навколишнього середовища
продуктивність рослин може значною мірою коливатись на-
віть у генетично схожих рослин. Генотип містить у собі спад-
кову інформацію, яка визначає потенційну продуктивність, що
реалізується залежно від екологічної стійкості даного геноти-
пу.

Генетичний потенціал озимої пшениці, наприклад, стано-
вить 20 – 22 т зерна з га, але на практиці він не використову-
ється і на чверть, оскільки реалізація потенційної врожайності
обмежена дією екологічних факторів. Існує думка, що біологі-
чний процес розвитку, росту та формування врожаю бажано
не проектувати і не створювати, а лише забезпечувати реалі-
зацію генетичного потенціалу за рахунок підвищення “еколо-
гічної стійкості”. Наприклад, в районах з періодично повторю-
ваними несприятливими температурними умовами однією з
складових “екологічної стійкості” виступає термостійкість рос-
линного організму.

Підвищення рівня стійкості
до термічного фактора свід-
чить про перехід організму на
новий рівень процесів життє-
діяльності. Можна прогнозува-
ти, що генетична програма,
яка визначає продуктивність
та реалізується в процесі он-
тогенезу, за цих умов буде,
якщо не повністю, то частково
заблокованою. Потенційна
продуктивність рослин ви-
явиться лише за оптимальних
температур для даного виду. І
з цієї точки зору стійкість та
продуктивність співвідносять-
ся між собою як обернені ве-
личини. Тобто, високопродук-
тивний сорт не може одночас-
но мати високу стійкість до несприятливих факторів, а висо-
костійкий - володіти досить високою продуктивністю. Це осно-
вна складність, з якою зустрічаються селекціонери при виве-
денні сортів культурних рослин, яким властиві одночасно ви-
сокі стійкість та продуктивність. Тому при виведенні нових со-
ртів культурних рослин, і зокрема злакових, важливо дотри-
муватись оптимального співвідношення між потенційною про-
дуктивністю та екологічною стійкістю з урахуванням грунтово-
кліматичних особливостей зони вирощування.

Зменшити залежність сільськогосподарського виробницт-
ва від несприятливої дії зовнішніх факторів середовища зна-
чною мірою можна за рахунок регулювання адаптивних влас-
тивостей рослин. Істотне значення у цьому процесі мають
адаптаційні перебудови захисних компенсаторних реакцій ро-
слинного організму на дію стресових факторів. Вивчення
спрямованості цих перебудов потребує диференційного під-
ходу з обов’язковим урахуванням рівнів організації, оскільки
ряд адаптивних реакцій здійснюється організмом як цілісною
системою, на фоні яких не менш важливу роль відіграють і
адаптивні реакції клітинного та молекулярного підпорядку-
вань.

Відповідно до загальних принципів формування живих
систем кожен рівень їхньої організації має свої особливості,

які лише частково можна пояснити, виходячи з особливостей
нижче розташованих рівнів. Тобто, не всі властивості більш
високого рівня організації можна передбачити, знаючи лише
характеристики організмів нижчого рівня, оскільки при ускла-
дненні структури виникають і додаткові властивості [3]. Тому
при дослідженні інтегральних показників, що характеризують
процеси, які відбуваються в рослині як цілісній системі, а та-
кож на певних рівнях її організації нами при вивченні природи
екологічної стійкості та розробці способів екзогенної регуляції
адаптивних реакцій рослин для інформаційно-вимірювальної
системи було застосовано комплексну оцінку адаптивного по-
тенціалу агроценозів.

В умовах трансформованих агроценозів регулювання або
екзогенна індукція адаптивних властивостей рослинних орга-
нізмів забезпечується багатокомпонентною системою заходів,
спрямованих на послаблення дії несприятливих факторів до-
вкілля. З огляду на загальнобіологічні аспекти екзогенної ре-
гуляції адаптивних реакцій рослин до дії факторів що зумов-
люють трансформацію агроценозів, можна виділити такі її
складові – агроекологічний, агротехнічний та селекційний. Іс-
тотне значення для екзогенної регуляції адаптивного потенці-
алу вирощуваних рослин має використання їх видового та
сортового різноманіття, агроекологічний "розподіл праці" між
видами та сортами за рахунок вирощування певного виду в
найбільш сприятливих для нього ґрунтово-кліматичних та по-
годних умовах. Саме на цьому базується адаптивне макро–,
мезо– та мікрорайонування сільськогосподарських культур,
яке дозволяє уникнути дії стресових чинників та одночасно
забезпечити найбільш ефективне використання місцевих
природних ресурсів. Агротехнічні заходи спрямовані на нако-
пичення, збереження та економне використання вологи; се-
лекційні  на відбір найбільш пристосованих до умов вирощу-
вання типу (озимі, ярі, пізні ярі), сорту (посухостійкий, ранньо-,
пізньостиглі) та різних фізіологічних ознак, що сприяють кра-

щому пристосуванню до конкретних
ґрунтово-кліматичних умов; виведення
на основі екологічного вивчення селе-
кційного матеріалу нових продуктив-
них сортів, біологічні властивості яких
будуть найкраще пристосовані до при-
родних умов будь-якої ґрунтово-
кліматичної зони. Перелічені заходи
екзогенної регуляції адаптивних реак-
цій рослин в умовах дії несприятливих
факторів посухи можна віднести до
традиційних, притаманних переважно
для агроценотичних угруповань
(Рис.1).

Сучасні, що базуються на знанні
молекулярно-біологічних механізмів
регуляції фізіологічних реакцій, заходи
екзогенної індукції адаптивних власти-
востей рослинних організмів пов’язані
з використанням різноманітних ксено-

біотиків, з яких значне місце займають елементи мінерально-
го живлення, фізіологічно-активні речовини синтетичного та
природного походжень. Суть проблеми полягає в тому, щоб
застосування таких екзогенних індукторів пристосувальних
реакцій та продукційного процесу (як кінцевої мети) було ци-
вілізованим, високопрофесійним, заснованим на знанні зако-
нів біологічної адаптації.

Важливим напрямком еволюції селекційної роботи за
умов сучасного трансформування навколишнього середови-
ща є адаптивне спрямування реалізації пристосувальних
ознак в генотипах комплексу. При створені адаптованих сор-
тів пшениці для кожного екологічного регіону необхідно за-
безпечувати морфотип рослини (агроценозу) з оптимальною
інформаційною програмою, яка б визначала максимальну
концентрацію корисних ознак.

Моделювання сортів за такими інформаційними програ-
мами передбачає формування в генотипі верхньої межі об-
меження компонентів продуктивності екологічними фактора-
ми. М.І.Вавілов зазначав, що модель сорту – категорія відно-
сна, мінлива в часі та просторі і тому моделювання сорту за
лише однією ознакою, наприклад, зерновою врожайністю,
обов'язково призведе до зниження рівня реалізації багатьох
інших ознак. Оскільки фактори навколишнього середовища це

АУТЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЕКЗОГЕННОЇ ІНДУКЦІЇ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ
РОСЛИН ЗА ДІЇ НЕСПРИЯТЛИВИХЧИННИКІВ ТРАНСФОРМОВАНИХ АГРОЦЕНОЗІВ

АГРОЕКОЛОГІЧНІ АГРОТЕХНІЧНІ СЕЛЕКЦІЙНІ ДІЯ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ
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підтримання адаптивних еколого-біоценотичних структур
для спрямованого керування потенціалом онтогенетичної

адаптації рослин для нейтралізації екологічних криз
трансформованих агроценозів і забезпечення їхньої сталої продуктивності

Рис. 1. Основні шляхи екзогенної індукції адаптивних реакцій
рослин за дії несприятливих факторів довкілля.



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

159

- комплекс несприятливих чинників, ха-
рактерних для кожного, окремо взятого,
грунтово-кліматично регіону, форму-
вання адаптованої до нього моделі по-
винно базуватись на комплексі ознак,
які характерні для екології конкретного
регіону. У зв’язку з цим сучасна селек-
ційна практика вимагає корекції існую-
чих селекційних програм з урахуванням
функціональних особливостей живих
систем в умовах фізіологічного опти-
муму, що забезпечується про- та анти-
оксидантною рівновагою, яка є важли-
вим механізмом окиснювального го-
меостазу.

Окиснювальні пошкодження рослин
часто пов’язані з дією різноманітних
стресорів навколишнього середовища -
посуха, засолення, екстремальні тем-
ператури, забруднювачі повітря тощо.
За даними наукових публікацій, реакції
адаптації рослин до дії стресора су-
проводжуються короткочасним збіль-
шенням кількості активних форм кисню,
які відіграють роль вторинних месен-
жерів, що беруть участь у сигнальній
трансдукції, в експресії генів. Деякі з
форм активованого кисню, зокрема пе-
роксид водню, можуть виконувати роль
сигнальних молекул, які контролюють
регуляторні механізми та фізіологічні відповіді рослинної клі-
тини.

Останніми роками внаслідок інтенсивного розвитку про-
мисловості виявилась стабільна тенденція до росту концент-
рації озону у тропосфері (нижні прошарки атмосфери) (Рис.2).
Концентрація тропосферного озону коливається від 0,02-0,05
мкл/л у не промислових районах, до 04 мкл/л у забруднених
повітряних просторах великих міст.

За високих доз озону на листках рослин утворюються нек-
рози. Загибель клітин у некротизованих тканинах є запрогра-
мованою реакцією апоптозу. Навколо клітин, що загинули,
жива тканина формує бар’єр і перешкоджає подальшому роз-
повсюдженню окиснювального процесу. В клітинах, що при-
лягають до некротичної частини, відбуваються вибух актив-
ності антиоксидантних систем та лігніфікація клітинних стінок.
За відносно низьких доз озону некрози не утворюються, але
відбувається системне розповсюдження процесів окиснюва-
льного модифікування макромолекул та прискорюються про-
цеси старіння рослин.

З підвищенням концентрації озону в повітрі проблема
стійкості рослин до цього стресора збільшуватиметься, тому
вивчення окиснювального стресу, індукованого озоном, по-
требує спеціального дослідження та відповідних спостере-
жень. Вивчення фізіологічних проблем стійкості та адаптації
рослин до окиснювальних ушкоджень є невід’ємною часткою
фундаментальних досліджень загальної адаптивної відповіді
організму на дію несприятливих факторів довкілля.
З’ясування механізмів перебігу цих надзвичайно важливих
для прогнозування дії на рослини різних абіотичних та біотич-
них стресорів і є основою пошуку шляхів зменшення їхнього
негативного впливу на сільськогосподарські культури.

Фізіолого-біохімічні зміни, що визначають стійкість рослин
до дії оксидного стресу, є об’єктивними тестами як для ран-
ньої діагностики рівня стійкості створюваних форм та сортів,
їхнього відбору в лабораторних умовах, так і для біохімічного
моніторингу в трансформованих агроценозах.

Ми пропонуємо екологічно чистий, ефективний дешевий
та зручний у використанні спосіб підвищення стійкості рослин
до комплексної дії природнокліматичних факторів в процесі
вегетації. Вирішення поставленої задачі досягається тим, що
для захисту рослин пропонується водний розчин пероксиду
водню у концентрації 1·10-61·10-2 М. Суть винаходу полягає в
тому, що рослини у фазу кущення обробляються позакорене-
во (обприскуванням). Обробку проводять навесні два рази з
інтервалом у 3 доби: готують водний розчин пероксиду водню
у концентрації 1·10-61·10-2 М, яким обприскують надземну ча-
стину рослин, через три доби після першого обприскування,

рослини обробляють вдруге. Обробка
за такою схемою підвищувала не тіль-
ки стійкість рослин, а й продуктивність,
що було випробувано у польових умо-
вах.

ВИСНОВКИ
1. Так, рослини озимої пшениці сте-
пового та лісостепового екотипів ви-
рощуються за загальноприйнятою аг-
ротехнологією характерною для при-
родно-кліматичної зони. У фазу кущін-
ня, навесні, коли рослини вже вирів-
нялися за морфометричними показни-
ками після зимівлі, а товщина кутику-
лярного шару листків і стебел ще ма-
ла, посіви обприскують пероксидом
водню у певній концентрації. Витрата
розчину пероксиду водню складає 0,5
л/м2. Обробку проводять два рази з ін-
тервалом у 3 доби. За першої обробки
рослини проходять передадаптацію, в
результаті чого у них підвищується не-
специфічна стійкість, зокрема за раху-
нок активації антиоксидантних ферме-
нтів. Після другої обробки рослини
адаптуються до діючого агента. Оскі-
льки в основі дії несприятливих фак-
торів довкілля лежать окисні процеси,
то після обробки пероксидом водню у
фізіологічних концентраціях, рослини

виявляються стійкими до комплексної дії погодно кліматичних
факторів в процесі вегетації. Високоефективний вплив низь-
ких концентрацій хімічних речовин можна пояснити їх регуля-
торною дією і розглядати як сигнали для переключення про-
грами фізіологічних процесів в організмі. За дії цих сигналів
відбувається активація генів. Досягнення мети підтверджу-
ються експериментальними даними. Оскільки, урожайність -
це складна ознака, яка інтегрує дію всіх факторів, що впли-
вають на рослину в процесі онтогенезу, а її величина є
певним компромісом між продуктивністю та стійкістю, ми
дослідили вплив пероксиду водню на морфометричні
показники та складові компоненти урожайності: кількість ко-
лосків в колосі, зерен в колосі, масу зерна в колосі і масу 1000
зерен. Аналіз отриманих результатів вказує на те, що
обробка пероксидом водню не вплинула на морфометричні
параметри дослідних рослин. Не зазнали змін такі показники
як кількість колосків в колосі, зерен в колосі, які є найбільш
стабільним елементом структури урожаю, величина якого
може підтримуватися на рівні близькому до генетичного
потенціалу. Обробка рослин пероксидом водню позитивно
вплинула на масу 1000 зерен та збільшувала урожайність на
15-18% (табл.). Пропонований спосіб простий у використанні,
безпечний, екологічно чистий, не потребує значних
матеріальних витрат.ТАБЛИЦЯ 1.

Варіанти досліду Маса 1000 зерен Урожайність
Поліська 29 (контроль) 38,4±0,08 51,1±0,14
Поліська 29 (дослід) 45,4±0,08 58,8±0,17
Поліська красноколоса (контроль) 32,6±0,10 52,3±0,15
Поліська красноколоса (дослід) 38,2±0,13 56,0±0,13
Копилівчанка (контроль) 32,4±0,09 65,7±0,19
Копилівчанка (дослід) 44,9±0,08 75,6±0,21
1670-2001 (контроль) 32,4±0,08 49,5±0,12
1670-2001 (дослід) 44,0±0,1 63,4±0,17
Столична (контроль) 38,6±0,07 74,5±0,20
Столична (дослід) 45,6±0,09 85,7±0,24

2. Отже, дія пероксиду водню оптимізує метаболічні проце-
си рослин озимої пшениці відповідно до умов, що реально
складаються за дії погодних та інших факторів навколишнього
середовища.
3. Рослинництво в Україні, загалом, є екологозалежним,
тому необхідно враховувати вплив погодних та кліматичних
відхилень на величину урожаю, його якість і підвищувати на-
дійність агроценозів не тільки за рахунок максимального ви-
користання онтогенетичної та філогенетичної адаптації сіль-
ськогосподарських культур до умов зовнішнього середовища,
а й підвищувати роль екзогенної регуляції адаптаційними ре-
акціями.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОКУЛЯЦІЇ СОЇ ПЕРСПЕКТИВНИМИ
ШТАМАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ В УМОВАХ

ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Використання біологічного азоту в землеробстві має бага-

то переваг перед використанням його мінеральних форм,
оскільки скорочує енергетичні і матеріальні затрати на виго-
товлення добрив, зменшує забруднення оточуючого середо-
вища мінеральними речовинами, а вирощування бобових ро-
слин оптимізує мікробіологічні процеси, поліпшує фізико-
хімічні властивості ґрунту, в результаті чого підвищується йо-
го родючість [1].

Історія відкриття бульбочкових бактерій та їхньої ролі в
кругообігу азоту тісно пов’язана з вивченням бобових рослин,
які з давніх часів використовувались людиною. Перші згадки
про вирощування бобових культур (кормових бобів, гороху,
люпину, сої) дійшли до нас ще з давніх часів, за 4-5 тис. років
до нашої ери [2].

Завдяки здатності у симбіозі з бульбочковими бактеріями
фіксувати молекулярний азот ці рослини відіграють важливу
роль у підвищенні родючості ґрунту. Біологічний азот є най-
більш дешевим та екологічно чистим джерелом цього елеме-
нта для землеробства.

Найважливішою зернобобовою культурою світового зем-
леробства є соя і вирішення проблеми дефіциту повноцінного
рослинного кормового і харчового білка на Україні без неї не
можливо. Її насіння широко використовується при виробницт-
ві сільськогосподарської продукції та промислових виробів [3].

Особливістю цієї культури є поєднання двох важливих
процесів – фотосинтезу та біологічної фіксації азоту з повітря,
внаслідок чого підтримується азотний баланс ґрунту. Соя при
симбіозі з бульбочковими бактеріями роду Rhizobium залишає
після себе 90-280 кг біологічного фіксованого азоту, чисте від
бур’янів поле, а тому є добрим попередником для більшості
сільськогосподарських культур. При цьому забезпечується
потреба рослин азотом на 90-95 %, значення якого в загаль-
ному балансі азоту в землеробстві істотне. Тому, обробка на-
сіння цими мікроорганізмами є ефективним і необхідним при-
йомом, який впливає на розвиток рослин протягом всього он-
тогенезу [4, 5, 6, 7].

Широке використання бобовими рослинами азоту повітря
є одним з напрямків альтернативного біологічного землероб-
ства, метою якого є одержання екологічно чистого продукту
для потреб харчування людини та годівлі тварин. Передпосі-
вна інокуляція насіння сої повинна стати основним агротехні-
чним заходом ресурсо- та енергозберігаючої технології виро-
щування даної культури.

За останні роки в Інституті сільськогосподарської мікробі-
ології Національної академії аграрних наук (м. Чернігів) роз-
роблено низку мікробних препаратів для багатьох сільського-
сподарських культур, в тому числі і для сої. Разом з тим про-
водяться дослідження з селекції та виділення нових ефектив-
них штамів. Їх використання дозволяє збільшити урожайність
бобових рослин та вміст білка в них [8].

МЕТОДИКА ДОСЛ ІДЖЕНЬ
Ефективність обробки сої азотфіксуючими бактеріями на

різних фонах мінерального живлення перевіряли протягом
2009-2010 рр. у польових умовах лабораторії землеробства
Кіровоградського інституту агропромислового виробництва за
загальноприйнятими методиками. Для вирішення поставле-
них завдань був проведений польовий дослід, який був спря-
мований на вивчення азотфіксації сої та визначення найбільш
ефективних штамів бульбочкових бактерій. Дослід включав
наступні варіанти: контроль, без інокуляції насіння. В наступ-
них варіантах досліду насіння сої обробляли штамами буль-
бочкових бактерій, які отримали у Інституті сільськогосподар-
ської мікробіології НААН. Досліджували ефективність препа-
ратів на фоні без добрив та на фонах N30P30К30 та N60P60К60.

Насіння сої обробляли бульбочковими бактеріями з розрахун-
ку 200 г препарату на одну гектарну норму насіння. Сорт сої
Медея.

Рослини для аналізу відбирали у фази бутонізації - почат-
ку цвітіння та стиглості бобів. Оцінювали такі показники: кіль-
кість та масу бульбочок на коренях рослин, площу листкової
поверхні, висоту рослин – за загально прийнятими методика-
ми. У фазу стиглості бобів проводили облік урожайності та
визначали якість зерна. За показниками урожайності та вмісту
протеїну у насінні сої для кожного варіанту розраховували
збір сирого протеїну з 1 га.

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний важко суг-
линкового механічного складу.

Погодні умови у роки проведення досліджень різнилися
як за зволоженістю, так і за температурним режимом. В 2009
році на період сівби сої запаси продуктивної вологи в шарі
ґрунту 0-10 см склали 1мм, 0-20 см – 8 мм і були недостатні-
ми для активного проростання насіння і отримання дружніх
сходів. ГТК Селянинова у травні місяці становив 0,32, тобто в
перший період рослини розвивалися в гостро посушливих
умовах.

В період бутонізації-цвітіння (третя декада червня) серед-
ньодобова температура була на 3,70С вище середньої бага-
торічної. Запаси вологи в шарі ґрунту 0-10 см становили 5 мм,
0-20 – 10 мм. Опади, що випали у червні (112,1 % норми)
пом’якшили дію повітряної і ґрунтової посухи, що тривала
протягом липня. Гідротермічний коефіцієнт становив 0,12 при
середньо багаторічному показнику 1,16. Сума ефективних
температур за період вегетації склала 1809,70С або 155,4 %
від середньо багаторічних показників.

Погодні умови 2008 року в цілому були сприятливими для
росту і розвитку сої. Температура грунту на глибині 10 см на
час сівби становила 10,3 0С, тобто була оптимальною. Запаси
вологи в посівному шарі грунту були достатніми для отриман-
ня своєчасних і дружніх сходів. У квітні і травні кількість опа-
дів перевищила середньобагаторічний показник на 43 і 70 %
відповідно. Отже, на початку вегетації сої кількість опадів бу-
ла достатньою, але відмічалось повільне наростання вегета-
тивної маси рослин, оскільки температура повітря вночі зни-
жувалась до 6-90С. В період бутонізації-цвітіння середньодо-
бова температура повітря була на 2,90С вищою проти серед-
ньо багаторічної. Запаси вологи в шарі грунту 0-20 см стано-
вили 21 мм, 0-100 см – 117 мм. У серпні температура повітря
перевищила середньобагаторічний показник на 4,8 0С, що
прискорило дозрівання сої.

Кількість опадів за період вегетації сої становила 345 мм,
що становить 128,3 % до норми. Такі умови вегетації вплину-
ли на показники росту, розвитку та формування урожайності
зерна сої.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Одним з найважливіших параметрів інтенсивності фікса-

ції атмосферного азоту бобовими культурами є кількість бу-
льбочок на коренях рослин. За результатами проведених до-
сліджень встановлено, що найбільша їх кількість у фазу цві-
тіння у варіантах без внесення добрив була відмічена при за-
стосуванні Ризоторфіну штам КД 3 – 22,0 шт./рослину. На
фоні застосування добрив у дозах N30P30К30 та N60P60К60 ви-
щим цей показник був у рослин сої, де насіння перед сівбою
обробляли штамом КД 1 – 25,7 та 22,1 при 14,0 та 11,7
шт./рослину відповідно у контролі без інокуляції насіння. У
фазу наливу бобів кількість бульбочок при обробці штамом
КД 3 як на фоні без добрив, так і при внесенні N30P30К30, була
максимальною – відповідно 40,1 та 48,6 при 23,2 та 19,8
шт./рослину у контролі, де обробку насіння не проводили.
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Висота рослин в період цвітіння коливалась від 46,9 см у
варіанті з застосуванням у передпосівну обробку препарату
Ризоторфін штам КД 1 на фоні без добрив до 62,4 см у варіа-
нті з застосуванням штаму 2490 на фоні N60Р60К60. В період
повної стиглості вищими рослини були у цьому ж варіанті –
91,7 см. У контролі без застосування добрив та без інокуляції
насіння цей показник становив 72,8 см.

Основним критерієм, що дає змогу оцінити ефективність
застосування різних прийомів щодо поліпшення умов виро-
щування сільськогосподарських культур, є вплив їх на уро-
жайність. Результати досліджень показали, що інокуляція зе-
рна сої перед сівбою по-різному впливала на рівень урожай-
ності. В 2007 році урожайність зерна коливалась від 1,68 до
2,22 т/га залежно від прийомів, що досліджувались. Результа-
ти дисперсійного аналізу вказують на те, що на врожайність
сої найбільший вплив мали фони мінерального живлення (38
%) та мікробні препарати (29 %). Частка впливу взаємодії фа-
кторів становила при цьому 25 % (табл. 1).
1. УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ НАСІННЯ БАКТЕ-
РІАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ ТА ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ, Т/ГА, 2007-
2008 РР.
№№
вар.

Фони жив-
лення,ФА

Бактеріальні пре-
парати,ФБ 2007р. 2008р. Середня

за 2 роки
Середня
по ФА

Середня
по ФБ

1.1 Котроль, без обро-
бки насіння 1,88 1,86 1,87 1,82

1.2 Ризоторфін (КД1) 1,98 2,03 2,01 2,00
1.3 Ризоторфін (КД2) 1,97 1,87 1,92 1,99
1.4 Ризоторфін (КД3) 1,78 1,93 1,86 2,00
1.5 Ризоторфін (2490) 2,04 1,88 1,96 2,00
1.6

Контроль –
без добрив

Ризогумін (М 8) 2,05 1,92 1,99

1,94

1,97
2.1 Котроль 1,68 1,87 1,77
2.2 Ризоторфін (КД1) 1,98 1,96 1,97
2.3 Ризоторфін (КД2) 2,19 1,92 2,06
2.4 Ризоторфін (КД3) 2,22 1,91 2,07
2.5 Ризоторфін (2490) 2,12 1,86 1,99
2.6

N30 Р30 К30
при сівбі

Ризогумін (М 8) 2,15 1,92 2,04

1,98

3.1 Котроль 1,71 1,90 1,81
3.2 Ризоторфін (КД1) 2,04 2,01 2,03
3.3 Ризоторфін (КД2) 2,12 1,85 1,99
3.4 Ризоторфін (КД3) 2,20 1,92 2,06
3.5 Ризоторфін (2490) 2,16 1,96 2,06
3.6

N60 Р60 К60
при сівбі

Ризогумін (М 8) 1,87 1,90 1,89

1,97

НІР05, т/га
ФА
ФБ
ФАБ

0,06
0,09
0,16

0,04
0,06
0,10

На фоні без добрив вищою була урожайність сої при об-
робці насіння препаратами Ризогумін штам М8 та Ризоторфін
зі штамом бульбочкових бактерій 2490 – 2,05 та 2,04 т/га від-
повідно. На фоні N30Р30К30 і N60Р60К60 найбільш ефективним
було застосування для інокуляції насіння штаму КД 3 – 2,22 і
2,20 т/га відповідно. В середньому по фактору «фон живлен-
ня» у контролі отримано по 1,95 т/га зерна. Внесення перед
сівбою 30 кг/га діючої речовини нітроамофоски сприяло істот-
ному підвищенню урожайності і дало можливість додатково
отримати 0,11 т/га. При збільшенні дози добрив до 60 кг/га
д.р. додатково отримано 0,07 т/га при НІР05= 0,06 т/га.

В 2008 році на всіх досліджуваних фонах мінерального
живлення істотно вищу урожайність сої отримано при іноку-
ляції насіння штамом КД 1 – 2,03; 1,96 та 2,01 т/га відповідно,
що на 0,17; 0,10 та 0,15 т/га вище контролю, де добрива не
вносили і обробку насіння не проводили. В умовах даного ро-
ку застосування препарату КД1 виявилось найбільш ефекти-
вним і дало можливість додатково отримати 0,12 т/га зерна
сої порівняно до варіанту досліду, де бактеризацію насіння не
проводили (НІР05 = 0,06 т/га).

Проведений аналіз зернової продуктивності сої за весь
період досліджень показав, що передпосівна інокуляція на-
сіння штамами бульбочкових бактерій забезпечила кращі
умови для азотфіксації та досить високу насіннєву продуктив-
ність культури порівняно до контролю без обробки. На приро-
дному фоні (без внесення добрив) вищу врожайність сої (2,01
т/га) одержали у варіанті, де проводили передпосівну обробку
насіння штамом азотфіксувальних бактерій КД 1. При внесен-
ні у передпосівну культивацію N30Р30К30 кращим виявилось за-
стосування штамів КД 2 та КД 3 – 2,06 та 2,07 т/га, що відпо-
відно на 0,19 та 0,20 т/га вище, ніж на контролі без добрив та
без застосування інокуляції. При збільшенні дози добрив до
60 кг/га д.р. вищою продуктивністю характеризувались росли-
ни сої, отримані з насіння, де для передпосівної обробки яко-
го застосовували препарат Ризоторфін зі штамами бульбоч-
кових бактерій КД 3 та 2490, що дало можливість додатково
отримати по 0,19 т зерна з кожного гектара.

За результатами досліджень встановлено, що за рахунок
інокуляції насіння додатково отримано 0,15-0,22 т/га зерна
сої. Більш ефективним виявилось застосування штаму буль-
бочкових бактерій 2490. При цьому отримано урожайність зе-
рна сої 2,04 при 1,82 т/га у контрольному варіанті, де обробку
насіння перед сівбою не проводили.

Якісні показники зерна також змінювались залежно від до-
сліджуваних факторів (табл. 2).

Дані польових дослідів свідчать про вищий вміст білка в
зерні сої на фоні без добрив за інокуляції штамами КД 2 та
2490. Приріст вмісту білка у цих варіантах відповідно стано-
вив 1,1 та 0,4 %. При внесенні в передпосівну культивацію по
30 та 60 кг д.р мінеральних добрив кращі показники отримані
при обробці насіння мікробним препаратом Ризогумін зі шта-
мом бульбочкових бактерій М 8 – відповідно 42,0 та 41,3 %,
що на 3,0 та 2,3 % вище порівняно до контролю без добрив та
інокуляції.
ТАБЛИЦЯ 2. ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА
СОЇ, СЕРЕДНЄ ЗА 2007-2008 РР.

Збір білка, т/га Збір олії, т/га№№
вар.

Вміст
білка,

%
всього середнє

по фонах
живлення

середнє по
препаратах

Вміст
олії,
т/га

всього середнє
по фонах
живлення

середнє по
препара-

тах
1.1 39,0 0,73 0,73 20,1 0,37 0,36
1.2 38,1 0,77 0,78 20,4 0,41 0,41
1.3 40,1 0,77 0,79 19,9 0,38 0,39
1.4 39,0 0,73 0,78 19,7 0,37 0,39
1.5 39,4 0,77 0,80 20,0 0,39

0,39

0,40
1.6 39,0 0,78

0,76

0,81 19,9 0,40 0,39
2.1 40,5 0,72 20,2 0,35
2.2 39,4 0,78 20,4 0,40
2.3 38,7 0,80 20,0 0,41
2.4 39,9 0,83 19,8 0,41
2.5 39,8 0,79 19,8 0,39
2.6 42,0 0,86

0,80

20,3 0,41

0,40

3.1 40,1 0,73 19,6 0,35
3.2 38,3 0,78 20,0 0,41
3.3 39,8 0,79 19,8 0,39
3.4 38,1 0,78 19,6 0,40
3.5 40,1 0,83 19,8 0,41
3.6 41,2 0,78

0,78

19,6 0,37

0,39

НІР05, т/га 0,07 0,02

Високий вміст білка в зерні контрольних рослин можна по-
яснити порівняно низьким урожаєм у цьому варіанті. Загаль-
новідомо, що за вищої врожайності в зерні знижується вміст
запасних поживних речовин, і навпаки.

Максимальний приріст збору протеїну на фоні без добрив
та при внесенні N30 Р30 К30 отримано у варіанті застосування
для інокуляції препарату Ризогумін М8 – 0,05 та 0,13 т/га або
6,8 та 17,8 % відповідно. При внесенні у ґрунт 60 кг д.р. міне-
ральних добрив кращим було застосування Ризоторфіну 2490
– 0,83 т/га при 0,73 т/га у контролі без добрив та за відсутнос-
ті інокуляції насіння.

Вміст олії у зерні сої на природному фоні (без добрив) та
при внесенні N30Р30 К30 зростає з 20,1 % у контролі до 20,4 %
при інокуляції Ризоторфіном зі штамом бульбочкових бакте-
рій КД 1.

Збір олії за рахунок різниці в урожайності в усіх варіантах
досліду був вищим порівняно до контролю, де обробку насін-
ня не проводили. Так, за рахунок передпосівної інокуляції на-
сіння бульбочковими бактеріями порівняно до контролю без
добрив та інокуляції на фоні без добрив додатково отримали
по 0,01-0,04 т/га; при внесенні N30Р30К30 і N60Р60 К60 –0,02-0,04
т/га. Істотно вищою надбавка була при застосування для об-
робки насіння досліджуваних мікробних препаратів Ризотор-
фін зі штамами бульбочкових бактерій КД 1; КД 2; КД 3; 2490
та Ризогумін М8 залежно від фонів мінерального живлення.

Розрахунки економічної ефективності застосування мікро-
бних препаратів для інокуляції насіння сої показують, що да-
ний агрозахід є економічно доцільним. Проте через високі ці-
ни на мінеральні добрива вищі показники отримані при виро-
щуванні культури на фоні без удобрення.

ВИСНОВКИ
Передпосівна бактеризація є обов’язковим агротехнічним

заходом, який дозволяє отримати істотну прибавку врожаю
насіння сої та дозволяє збільшити вміст у зерні білка та олії. В
посушливих умовах північного Степу України на природному
фоні для кращого ефекту бажано використовувати для іноку-
ляції зерна сої мікробні препарати Ризогумін М 8 та Ризотор-
фін з високоефективним штамом бульбочкових бактерій КД 1,
які у середньому за 2007-2008 рр. забезпечили урожайність



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

162

зерна сої 1,99- 2,01 т/га, що на 0,12-0,14 т/га більше порівня-
но до контролю без інокуляції.

При внесенні у передпосівну культивацію N30Р30К30 вищі
показники урожайності отримали за рахунок інокуляції Ризо-
гуміном штам М 8 та Ризоторфіном зі штамом бактерій КД 3 –
відповідно 2,04 та 2,07 т/га, що на 0,17 і 0,20 т/га перевищу-
вало показник контрольного варіанту (без добрив та без іно-
куляції насіння ).
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БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СОЇ ВІД БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ
Соя – цінна продовольча, кормова і технічна культура:

джерело білка, сировина для виробництва олії, комбікормів та
широкої гами інших продуктів. Унікальність сої полягає в її рі-
дкісному хімічному складі: висока концентрація в бобах білка -
38-42%, жиру - 18-22%, вуглеводів – 25-30%, а також вітамі-
нів, мінеральних речовин, ферментів. Завдяки тому, що рос-
лини сої фіксують азот, покращується родючість і азотний
баланс ґрунту.

За статистичними даними виробництво сої в Україні в
2004р. складало всього 366 тис. тонн. Однією з причин не-
значного обсягу був вузький ринок її збуту, відсутність спеціа-
льної техніки для вирощування культури. Докорінно змінити
ситуацію повинна затверджена профільна програма «Соя
України 2005-2010». Згідно з програмою, за найближчі п’ять
років виробництво даної культури збільшиться в Україні до
1,7 млн.тонн, а площі під соєю – до 1-1,2 млн. га. [8].

Велику шкоду посівам сої завдають не тільки фітопато-
генні гриби, а й бактерії. Їх розвиток призводить до зниження
продуктивності або загибелі рослин. Фітопатогенні бактерії
широко розповсюджені в природі, і в умовах сприятливих для
їх розвитку, спричиняють значну шкоду врожаю зернобобових
[1, 3].

Технологія виробництва сої включає застосування пести-
цидів (гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів і ін.) – хімічних
сполук різної дії. Однак відомо, що застосування пестицидів
призводить до забруднення продукції, навколишнього сере-
довища та накопичення продуктів розпаду в ґрунті. Тому
прийнята у світовій практиці концепція інтегрованого захисту
рослин передбачає обмеження хімічних пестицидів за раху-
нок використання екологічно безпечних методів, одним з яких
є біологічний. Проте біологічний метод захисту сої від хвороб
має ще досить обмежене застосування і пов’язано це з тим,
що на сьогодні в Україні біологічних препаратів досить мало,
а для захисту сої взагалі не зареєстровано жодного. Труднощі
виникають на всіх етапах розробки препарату – від пошуку
високоактивних штамів з широким спектром антагоністичної
дії до фітопатогенів, до їх впровадження у виробництво.

В останній час активно ведеться пошук і впроваджуються
у виробництво біопрепарати для захисту рослин на основі ба-
ктерій роду Bacillus [12, 13]. В Росії широко застосовуються
біопрепарати для захисту рослин від хвороб: Агат, Бактофіт,
Фітоспорин, Фітоспорин – М. [10,11], але вони не захищають
рослини від ураження бактеріозами.

В Інституті мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
створено новий біологічний препарат Спорофіт, який випро-
бовується у польових умовах. Показано, що застосування
Спорофіту для захисту гречки від сірої гнилі дозволить змен-
шити уражуваність посівів збудником цієї хвороби та значно
підвищити врожайність [4].

В результаті лабораторних досліджень було встановлено,
що препарат Спорофіт на основі Bacillus amyloliguefaciens
УКМ 5137 проявляв антагоністичні властивості до фітопато-
генних грибів та бактерій, зокрема представників роду
Xanthomonas різних видів [6].

Метою досліджень було визначити в лабораторних умо-
вах антагоністичну дію штамів Bacillus amyloliguefaciens УКМ
5137, Bacillus subtilis УКМ 5009 та суміші цих культур (Bacil-
lus amyloliguefaciens УКМ 5137 та Bacillus subtilis УКМ 5009 у
співвідношенні 1:1) до фітопатогенних бактерій роду Xan-

thomonas та Pseudomonas; визначити чутливість колекційних
та ізольованих штамів збудників бактеріозів сої до штамів
B.amyloliguefaciens УКМ 5137, B.subtilis УКМ 5009 та суміші
цих культур (1:1); в польових умовах визначити ефективність
дії суміші штамів B.amyloliguefaciens УКМ 5137 та B.subtilis
УКМ 5009 на розвиток бактеріозів сої.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Об’єктами досліджень слугували аеробні спороутворюючі

бактерії Bacillus amyloliguefaciens УКМ 5137 (1) та Bacillus
subtilis УКМ 5009 (2), які ідентифіковано згідно визначника
Бергі [5].

Антагоністичну дію бактерій Bacillus amyloliguefaciens УКМ
5137 (1) , Bacillus subtilis УКМ 5009 (2) та суміш цих штамів
(1+2), які взяті у співвідношенні 1:1, до колекційних та ізольо-
ваних фітопатогенів з родів Xanthomonas та Pseudomonas до-
сліджували методом радіальних штрихів [2]. Суть методу по-
лягає у тому, що 18-год. культуру бактерії висівали в центр
чашки Петрі діаметром 12 см з поживним середовищем. Че-
рез 5 діб інкубування в термостаті при 28оС підсівали раді-
альним штрихом тест-культури з титром бактеріальної су-
спензії 5х108 КУО/мл. Зони відсутності росту враховували че-
рез 18-24 год. інкубування. Контролем слугували типові шта-
ми бактерій роду Bacillus.

Бактеріостатична (б/с) та бактерицидна (б/ц) дія оцінюва-
лась за радіусом пригнічення росту тест-культур фітопатоген-
них бактерій. Бактерицидна дія на тест-культури в радіусі 15
мм або більше вважалась позитивною.

Польові досліди по визначенню ефективності дії бактерій
роду Bacillus проводили у дослідному господарстві "Чабани"
Інституту Землеробства УААН. Насіння сої обробляли су-
спензією суміші штамів Bacillus amyloliguefaciens УКМ 5137 та
Bacillus subtilis УКМ 5009 (1+2), які взяті у рівних пропорціях з
титром 1х107 КУО/мл. Робочий розчин з титром 1х107 КУО/мл
виготовляли завчасно до обробки насіння. Експозиція замо-
чування насіння сої становила 20 хвилин. Витрата ліофільно
висушеного препарату з штамів бактерій становила 0,4 - 0,5
кг/га з розрахунку на 1 т насіння. У дослідах використано сорт
сої «Устя» - середньостійкий до бактеріальних хвороб.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В результаті досліджень було встановлено, що Bacillus

amyloliguefaciens УКМ 5137 - грампозитивні аеробні спороут-
ворюючі палички, які продукують каталазу. Ростуть на МПА
(м’ясо пептонному агарі), сусло-агарі, середовищі Громико,
картопляному агарі. На МПА утворює складчасті колонії
в’язкої консистенції, бежевого кольору, з краями неправиль-
ної форми. На картопляному агарі – колонії світло-бежевого
кольору, блискучі, в’язкої консистенції, краї рівні. На середо-
вищі Громико – колонії бежевого кольору, складчасті, з під-
вищеним центром, краї зрізані, консистенція в’язка. Клітина
при спороутворенні не роздувається, після росту на глюкоз-
ному агарі в протоплазмі вакуолі не утворюються. На МПБ
культура утворює плівку. Ферментує глюкозу, арабінозу, ма-
ніт, ксилозу з утворенням кислоти, дає позитивну реакцію
Фогес-Проскауера, гідролізує крохмаль, желатину, росте при
7% NaCl, утилізує цитрат, не використовує пропіонат. Культу-
ра не росте в анаеробних умовах і при 10% NaCl.

Як показали дослідження, штам Bacillus amyloliguefaciens
УКМ 5137 продукує комплекс біологічно активних речовин, в
тому числі антибіотики поліпептидної та аміноглікозидної



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 1

163

природи [7,9]. Встановлено, що штам Bacillus
amyloliguefaciens УКМ 5137 має виражені антагоністичні влас-
тивості до широкого спектру фітопатогенів, характеризується
високою антагоністичною активністю до збудників хвороб бак-
теріальної природи. В лабораторних умовах
B.amyloliguefaciens УКМ 5137 проявляє антагоністичну дію
до багатьох видів фітопатогенних бактерій з роду
Xanthomonas (табл. 1) та до збудника пустульного бактеріо-
зу сої X. axonopodis pv. glycines (табл. 2).

Нами було досліджено, що штам B.subtilis УКМ 5009 – ае-
робна спороутворююча бактерія, яка добре росте на пожив-
них середовищах при температурі +37оС за 24 год. На елек-
тивному середовищі утворює складчасті колонії, темно-
коричневого кольору з нерівними краями, пласкі, неправиль-
ної форми, розпливчасті. Клітина при спороутворенні не роз-
дувається, після росту на глюкозному агарі в протоплазмі ва-
куолі не утворюються. В результаті вивчення антагоністичної
дії B.subtilis УКМ 5009 було встановлено, що штам проявляє
активність до деяких фітопатогенів з роду Pseudomonas та
Xanthomonas. Відмічено, що суміш штамів-антагоністів
(B.amyloliguefaciens УКМ 5137 + B.subtilis УКМ 5009 у рівних
співвідношеннях) проявляє комплексну дію до збудників фі-
топатогенів роду з Pseudomonas та Xanthomonas (табл.1, 2).
ТАБЛИЦЯ 1. ЧУТЛИВІСТЬ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ДО
B.AMYLOLIGUEFACIENS УКМ 5137, B.SUBTILIS УКМ 5009 ТА СУ-
МІШІ ШТАМІВ

Зони затримки росту тест-культур штамами бацил,
ммТест-культури

фітопатогенних бактерій B.amyloliguefaciens
УКМ 5137 (1)

B.subtilis
УКМ 5009 (2)

Суміш
штамів (1+2)

Pseudomonas savastanoi
pv.glycinea 8571 0 25 25

P. fluorescens 8573 0 б/с б/с
P. lachrymans 7395 0 18 22
P. syringae 8511 0 22 20
P. cepacia 4207 9 18 21
Xantomonas campestris 80036 35 19 35
X. maltofilia 30 17 30
X. malvacearum 6518 25 18 30
X. phaseoli 262 35 17 35
X ampelina 10 a 33 19 35
X.vesicatoria 30-45 21 35
Примітка: б/с - бактеріостатична дія; цифри – зона бактерицидної
дії ; 0 - антагоністична дія відсутня
ТАБЛИЦЯ 2. ЧУТЛИВІСТЬ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ДО
B.AMYLOLIGUEFACIENS УКМ 5137, B.SUBTILIS УКМ 5009 ТА СУ-
МІШІ ЦИХ ШТАМІВ

Зони затримки росту тест-культур
штамами бацил,ммТест-культури

фітопатогенних бактерій B.amyloliguefacien
s УКМ 5137 (1)

B.subtilis
УКМ 5009 (2)

Суміш шта-
мів (1+2)

X. axonopodis pv. glycines, шт. 3, 8562,
8609,8835, 9075; 5, 11,8с 30 – 42 25 30-35

X. axonopodis pv. phaseoli, 10 штамів 30 – 42 20 30-35
P.savastonoi pv.glycinea, шт..
8541,8571, 9072, 9074; 1, 4 , 22 0 15-20 15-20

P.savastonoi pv. tabaci, шт.
223, 225 0 20 15

P. syringae pv. syringae , шт. 8511, 1c 0 20-23 15
Pantoea agglomerans
8490; 2, 3, 7, 0 10 5-12

В ході досліджень встановлено, що суміш штамів
B.amyloliguefaciens УКМ 5137 та B.subtilis УКМ 5009 (1+2)
проявляє високу активність відносно бактеріальних хвороб
сої при використанні її в польових умовах. Показано, що
B.amyloliguefaciens УКМ 5137, який в лабораторних умовах
виявляє антагоністичну дію тільки до збудників бактеріальних
хвороб з роду Xanthomonas, в польових умовах разом з
B.subtilis УКМ 5009 гальмує розвиток хвороб, які викликані
збудниками з родів Pseudomonas та Xanthomonas.

Відмічено, що поширення бактеріозів при використанні
суміші штамів зменшується на всіх фазах розвитку рослин сої
(табл. 3). Гальмується розвиток хвороб на всіх фазах росту
сої, хоч дещо повільніше ніж поширення, інколи на декілька
порядків (фаза цвітіння та дозрівання). Виявлена нами по-
двійна дія суміші штамів (1+2) дуже важлива, оскільки при
пригніченні бактеріальної інфекції починає переважати грибна
флора. Як свідчать одержані результати в дослідах підвищу-
ється продуктивність сої. В порівнянні з традиційним хімічним
пестицидом фундазолом та контролем використання суміші
запропонованих штамів-антагоністів є перспективним для за-
хисту посівів сої від ураження бактеріальними хворобами.

Дослідження дії суміші штамів B.amyloliguefaciens УКМ
5137 та B.subtilis УКМ 5009 відносно поширення і розвитку ба-
ктеріозу показали його здатність пригнічувати ураження рос-

лин бактеріальною кутастістю, плямистістю листя на всіх фа-
зах розвитку рослин від сходів до дозрівання. Рівень поши-
рення та розвитку бактеріозу при застосуванні суміші
B.amyloliguefaciens УКМ 5137 та B.subtilis УКМ 5009 був ниж-
чим в 2-3,8 рази в порівнянні з контролем, в 1,5 – з еталоном -
хімічним фунгіцидом фундазолом. Відмічено, що під час цві-
тіння та плодоутворення рослини, коли відбувається макси-
мальний розвиток інфекції, без обробки (контроль) число
уражених бактеріозом рослин було на рівні 76,5%, при розви-
тку хвороби - 48,5%, а в результаті застосування суспензії сі-
міші штамів бацил - 37,5 і 12,6%, відповідно (табл.3).
ТАБЛИЦЯ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ СУМІШІ ШТАМІВ B.AMYLOLIGUE-
FACIENS УКМ 5137 B.SUBTILIS УКМ 5009 ТА НА УРАЖЕНІСТЬ СОЇ
БАКТЕРІОЗОМ (ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН, ДОСЛІДНЕ ГО-
СПОДАРСТВО "ЧАБАНИ", 2004-2005 РР.)

Бактеріоз, %
поширення хвороби розвиток хвороби

висота ро-
слин, %Варіанти

1 2 3 1 2 3

Врожа-
йність,
ц/га

Контроль 28,7±
0,06

76,5±
0,11

50,0±
0,05

9,5±
0,11

48,5±
0,11

22,5±
0,17

71,9±
0,17

30,3±
0,17

Еталон
(фундазол)

16,1±
0,11

58,0±
0,11

34,7±
0,11

6,7±
0,11

19,0±
0,17

9,9±
0,17

72,1±
0,11

29,8±
0,4

Суміш шта-
мів бацил

8,1±
0,17

37,5±
0,17

20,6±
0,17

1,1±
0,11

12,6±
0,23

11,8±
0,17

76,6±
0,17

32,3±
0,23

Примітки: фази розвитку сої: 1- фаза першого листка; 2 - фаза цвітіння;
3 - фаза дозрівання.“ Поширення ” – кількість хворих рослин до загальної
кількості рослин у досліді; “ розвиток ” - ступінь розвитку хвороби ( ба-
ли переведені у % за 5-ти бальною шкалою).

Встановлено також, що суміш штамів B.amyloliguefaciens
УКМ 5137 та B.subtilis УКМ 5009 виявляв не тільки пригнічую-
чу дію до розвитку бактеріальних хвороб, але й рістактивуючу
дію на розвиток рослин. Так, за показниками росту, рослини
дослідженого варіанту переважали не тільки контроль, але й
варіант з використанням фундазолу. Врожайність під впливом
суміші штамів зросла на 2,3 ц/га, відносно контролю, та 2,7
ц/га до еталону.

ВИСНОВКИ
Встановлено, що штам B. amyloliguefaciens УКМ 5137 про-

являє антагоністичну дію до фітопатогенних бактерій з роду
Xanthomonas, серед яких є збудник пустульного бактеріозу
сої X.axonopodis pv. glycines.

Досліджено, що B. subtilis УКМ 5009 проявляє активність
до деяких фітопатогенів з родів Pseudomonas та
Xanthomonas.

Продемонстрована можливість застосування бактерій роду
Bacillus для конструювання нових біопрепаратів з заданими
властивостями. Показано, що суміш штамів (B.
amyloliguefaciens УКМ 5137+ B. subtilis УКМ 5009) проявляє
комплексну дію до збудників фітопатогенних бактерій роду
Pseudomonas та Xanthomonas, що створює передумови для
створення комплексного біологічного препарату для захисту
сої від бактеріальних хвороб.

В польових умовах встановлена висока ефективність ком-
плексу суміші штамів B.amyloliguefaciens УКМ 5137 та B.
subtilis УКМ 5009 до розвитку бактеріозу сої, обмежуючи по-
ширення та розвиток хвороби.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

СОНЯШНИКУ В СТЕПУ УКРАЇНИ
Початок XXI ст. в світі ознаменувався підвищенням інте-

ресу до продовольчої та енергетичної безпеки. Вона може
розглядатися як один з найважливіших аспектів формування
високого рівня якості життя населення країни, оскільки саме
споживання продуктів харчування є базовою в загальному
ряду людських потреб [1, 2]. Основними індикаторами, що ха-
рактеризують стан продовольчої безпеки в Україні є: добова
енергетична цінність споживання, забезпечення раціону лю-
дини основними видами продуктів, достатність запасів зерно-
вих продовольчих ресурсів [3, 4].

Враховуючи, те що продуктами сільськогосподарського
виробництва є як продукція рослинництва, так і тваринництва,
то для забезпечення продовольчої безпеки необхідно підви-
щити виробничі показники обох галузей. Тобто, вирощування
сільськогосподарських культур в сучасних умовах є не тільки
джерелом доходу від галузі рослинництва, але й надійним за-
собом забезпечення дешевих і повноцінних кормів. Рослинні
корми є одним з головних шляхів надходження білка для
сільськогосподарських тварин. При цьому білок зернової час-
тини раціону складає майже 50%, а в свинарстві та птахівни-
цтві його частина становить понад 65-80% [2, 5, 6].

Дані науково-дослідних установ свідчать про те, що хіміч-
ний склад і поживна цінність кормів значною мірою залежать
як від сортових особливостей культур, місця та умов їх виро-
щування (типу ґрунту, його обробітку, удобрення і т.п.), так і
від строків та технології заготівлі кормів [7-9].

На шляху до продовольчої та енергетичної незалежності
України важливим фактором є трансформація енергії фото-
синтезу в доступні для використання в народному господарс-
тві форми. Нині в світі у зв’язку зі значним подорожчанням ви-
копних джерел енергії і загрозою вичерпання їх запасів дедалі
більша увага приділяється застосуванню енергії, накопиченої
рослинами за рахунок фотосинтезу, як для продовольчих, так
і для технічних потреб. Лідером у вирішенні цієї проблеми є
Бразилія, де річне виробництво біоетанолу з цукрової трости-
ни перевищило 150 млн.гкл. Таку ж кількість біоетанолу пла-
нують виробляти США з кукурудзи, а в 2012 році підняти пла-
нку до 284 млн.гкл, одночасно розвиваючи виробництво біо-
дизельного палива – біодизеля з ріпаку, сої та соняшнику [10].

Соняшник – основна олійна культура в Україні. Насіння
його районованих сортів і гібридів містить 50-52% олії, а се-
лекційних – до 60%. Порівняно з іншими олійними культурами
соняшник дає найбільший вихід олії з одиниці площі (750 кг/га
в середньому по Україні). На соняшникову олію припадає 98%
загального виробництва олії в Україні.

Соняшникову олію широко використовують як продукт ха-
рчування в натуральному вигляді. Харчова цінність її зумов-
лена високим вмістом поліненасиченої жирної лінолевої кис-
лоти (55-60%), яка має значну біологічну активність і приско-
рює метаболізування ефірів холестерину в організмі, що по-
зитивно впливає на стан здоров’я. До складу соняшникової
олії входять і такі дуже цінні для організму людини компонен-
ти, як фосфатиди, стерини, вітаміни (А, D, Е, К). Соняшникову
олію використовують в кулінарії, хлібопеченні, для виготов-
лення різних кондитерських виробів і консервів. Вона є осно-
вним компонентом при виробництві маргарину. Соняшникову
олію використовують також при виготовленні лаків, фарб,
стеарину, лінолеуму, електроарматури, клейонки, водонепро-
никних тканин тощо.

В останні роки вчені звернули увагу не лише на вміст жиру
в насінні соняшнику, але й на білок, який знаходить все шир-
ше застосування в харчовій промисловості (білкове соняшни-
кове борошно) [11, 12].

Побічні продукти переробки насіння соняшнику – макуха
при пресуванні і шрот при екстрагуванні (майже 35% від маси
насіння) є цінним концентрованим кормом для худоби. Стан-

дартна макуха містить 38-42% перетравного протеїну, 20-22%
безазотистих екстрактивних речовин, 6-7% жиру, 14% клітко-
вини, 6,8% золи, багато мінеральних солей. За поживністю
100 кг макухи відповідають 109 корм. од. Шрот містить майже
33-34% перетравного протеїну, 3% жиру, 100 кг його відпові-
дають 102 корм. од. 13.

Без шроту і макухи майже неможливо збалансувати корм
для тваринництва і птахівництва, вони є важливим компонен-
том при виробництві різних комбікормів. За своєю народно-
господарською цінністю та значенням соняшник не поступа-
ється таким широко розповсюдженим культурам як пшениця,
кукурудза, соя, рис 14.

Забезпечити власне вітчизняне виробництво шротів біл-
ково-олійних культур, що містять 44-48% протеїну, мають
надзвичайно велике значення для балансування раціонів тва-
рин і птиці за протеїном. Використання їх сприяє зменшенню
витрат кормів на одиницю тваринницької продукції, зниженню
її собівартості, зростанню конкурентоспроможності в умовах
ринкової системи господарювання. Для забезпечення тва-
ринницької галузі шротом достатньо виробити соняшнику 3,4
млн.т, сої – 1,74 млн.т, ріпаку – 1,25 млн.т. Ці обсяги вироб-
ництва білково-олійних культур дадуть можливість при пере-
робці одержати 3,35 млн.т шротів, у тому числі соняшниково-
го – 1,36 млн.т, соєвого – 1,3 млн.т, ріпакового – 690 тис.т.
Якщо вся ця кількість насіння білково-олійних культур буде
перероблена, а шроти залишені в країні для потреб власного
тваринництва, тоді потреба власного тваринництва у шротах,
як високобілковому інгредієнті для балансування раціонів
тварин і птиці, буде задоволена [15-17].

Побічним продуктом від переробки соняшнику є лушпиння
(вихід 16-22% від маси насіння), яке є сировиною для вироб-
ництва гексозного й пентозного цукру. Із гексозного цукру ви-
робляють етиловий спирт і кормові дріжджі, із пентозного –
фурфурол, який використовують при виготовленні пластмас,
штучного волокна та іншої продукції.

Також соняшник – чудова медоносна рослина. З 1 га його
посівів під час цвітіння бджоли збирають до 40 кг меду. При
цьому значно поліпшується запилення квіток, що підвищує
врожай насіння.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В СВІТІ

ТА УКРАЇНІ
Батьківщиною соняшнику є західна половина Північно-

Американського континенту. В порівнянні з багатьма іншими
олійними культурами соняшник почали економічно викорис-
товувати порівняно пізно – з ХVIІI ст. Сприятливі умови для
вирощування соняшнику дозволяють його активно вирощува-
ти в чорноземних областях. Так, в 1883 році вже 150 тис.га
соняшнику вирощувалося в Україні та на Кубані. В 2008 році
під посівами соняшнику в Україні було зайнято майже 4,3
млн.га, що становить 13,2% ріллі. Завдяки виведенню висо-
копродуктивних гібридів вдалося досягти зростання врожай-
ності та вмісту олії, відповідно і збільшення частки цієї олійної
культури у загальносвітовому виробництві.
1. ВРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ (Т/ГA)

Регіон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Україна 1,00 1,22 0,94 1,20 1,12 0,89 1,28 1,36 1,22 1,52
Росія 0,83 0,90 0,78 0,97 1,00 1,02 1,19 1,13 1,13 1,23

Казахстан 0,49 0,40 0,60 0,59 0,68 0,59 0,63 0,59 0,59 0,41
Польща - - - - 1,72 1,59 1,71 1,16 1,75 1,78

Німеччина 2,51 2,47 2,17 1,99 1,96 2,21 2,48 1,93 2,65 1,96
Канада 1,54 1,73 1,55 1,66 1,35 0,94 1,19 2,05 1,58 1,63
США 1,41 1,50 1,50 1,27 1,36 1,34 1,73 1,36 1,62 1,60

Основними регіонами вирощування соняшнику є Аргенти-
на та держави СНД, де він використовується для виготовлен-
ня харчової олії та маргарину. Соняшникові макуха та шрот,
багаті на білок використовують на кормові цілі.



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

165

За середніми показниками в Україні у 2008 році врожай-
ність соняшнику становила 1,5 т/га і була порівняно високою.
На практиці врожайність може досягати 2,5-3,0 і навіть 4,0
т/га. Соняшник є основною олійною культурою України. Серед
світових виробників Україна посідає друге-третє місце за ва-
ловим збором насіння цієї культури. Упродовж останніх трьох
років у країні виробляється 4,3-5,3 млн.т насіння (за даними
Держкомстату). При цьому частка переробки соняшнику ста-
новить до 98% олійної сировини.

Активний розвиток олійно-жирової промисловості вимагає
відповідного рівня забезпеченості олійною сировиною. У
зв’язку з високим попитом на насіння соняшнику і рівнем рен-
табельності цієї культури відбулось значне розширення посі-
вних площ соняшнику. Так, до 1990 року посівні площі соняш-
нику становили майже 1,6 млн.га, а останніми роками значно
збільшились і були не менш за 3,3 млн.га. При цьому посівні
площі сої і ріпаку залишались на більш стабільному рівні і
лише впродовж 2003-2007 рр. стали збільшуватись.

Порушення науково-обґрунтованих оптимальних площ по-
сіву соняшнику і значне перевантаження сівозмін цією куль-
турою призвело до низки негативних явищ: поширенню і зна-
чній інтенсивності розвитку хвороб і шкідників, зниженню ро-
дючості ґрунтів тощо. Вирішення проблем, що виникли, мож-
ливе лише за умови оптимізації площ, що відносяться під по-
сів олійних культур.

При змушеному зменшенні частки посівних площ соняш-
нику отримання незмінного валового збору, який має задово-
льнити потреби олійних підприємств у сировині, можливе ли-
ше за умови підвищення врожайності. Слід зауважити, що ни-
ні рівень використання біологічного потенціалу соняшнику є
найменшим серед олійних культур і навіть не досягає 50%.
Останніми роками в середньому по Україні урожайність со-
няшнику не перевищувала 1,35 т/га, що навіть менше, ніж у
1990 році (1,59 т/га). Головними причинами цього є недотри-
мання основних вимог сівозміни і технології вирощування
культури, недостатня кількість посівної техніки, а також слаб-
ка увага щодо підбору гібриду і якості насіннєвого матеріалу.
Запровадження нових гібридів з високим адаптивним потен-
ціалом, використання високоякісного насіння і застосування
сучасних технологій вирощування має забезпечити високий
рівень ефективності виробництва за рахунок значного підви-
щення врожайності при оптимальному рівні посівних площ.

Швидкі темпи росту споживання та потреби в рослинних
жирах в значній мірі пояснюються все більшим зростанням
використання їх в харчовій, фармацевтичній, хімічній промис-
ловостях та парфумерії. Тому, протягом 90-х років минулого
століття та першого десятиліття нового тисячоліття в аграр-
ному секторі Кіровоградщини відбувся різкий перерозподіл
посівних площ на користь групи олійних культур, де головну
роль відіграє соняшник – одна з найбільш прибуткових та ви-
соколіквідних культур. У 2008 році в групі основних олійних
культур, що вирощуються в області, частка соняшнику склала
67,8% площ.

Швидкі темпи зростання посівних площ соняшнику в регі-
оні, як економічно вигідної культури, відбувалися при деякому
відставанні наукових досліджень з технологічних питань ви-
рощування високих врожаїв, які б враховували специфічні аг-
рометеорологічні та ґрунтові умови області і тому нарощу-
вання волової продукції проходило в основному екстенсив-
ним шляхом.
2. ПИТОМА ЧАСТКА СОНЯШНИКУ В СТРУКТУРІ ПОСІВНИХ ПЛОЩ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Посівна площа у Кіровоградській області, тис.гаРоки
всього в т.ч. соняшнику

Частка соняшнику у стру-
ктурі посівних площ,%

1990 1709,4 148,9 8,7
1995 1636,3 166,8 10,2
2000 1392,3 244,1 17,5
2001 1441,7 213,0 14,8
2002 1464,5 248,2 16,9
2003 1377,7 379,8 27,6
2004 1522,9 330,5 21,7
2005 1519,6 371,8 24,5
2006 1583,4 354,2 22,4
2007 1579,8 308,7 19,5
2008 1595,0 412,7 25,9

2008 до
1990, + -114,4 +263,8 +17,2

Протягом 1990-2008 рр. спостерігалася тенденція до збі-
льшення площі під цією культурою, яка сягнула у 2008 році

412,7 тис.га. або 25,9% у структурі посівних площ області, по-
рівняно до 8,7% на початку досліджуваного періоду (табл. 2).

Світовий попит на олії зростає і стимулює виробництво
олійних культур. Так, в Україні за період 2005-2009 рр. вироб-
ництво соняшнику зросло на 35%. Питома вага цієї культури у
площі всіх посівів становить 15%. За питомою вагою вироб-
ництва соняшнику у світі Україна поступається лише Росії та
ЄС. Значно зросли й переробні потужності олійних культур у
нашій країні, за даними “Укроліяпром”, цього року переробка
соняшнику становитиме 10 млн.т.

Майже 65% загального виробництва олії припадає на
10 олійно-жирових комбінатів. Для цього ринку характерним є
загострення конкуренції та укрупнення компаній. За даними
“Укроліяпром”, в Україні в 2010 році вироблено 2,9 млн.т со-
няшникової олії – що у 6 разів більше за потребу країни. На
сьогодні Україна є найбільшим експортером соняшникової
олії у світі – її питома вага у структурі експорту становить
54%.

Забезпечення продовольчої безпеки це досить складне
завдання, рішення якого неможливо здійснити тільки в рамках
окремого регіону. Зростання потреб населення в продуктах
харчування, а тваринництва в кормах зумовлює необхідність
вирішення важливого народногосподарського завдання – збі-
льшення виробництва і поліпшення якості кормів. У
розв’язанні цього завдання в зоні Степу України значна увага
приділяється кукурудзі, сої та соняшнику.
3. ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО СОНЯШНИКУ, МЛН.Т

Роки Світ Україна Питома вага виробництва
України у світі,%

1990 23,0 2,6 11,3
1995 25,8 2,9 11,1
2000 23,1 3,5 15,0
2001 21,4 2,3 10,5
2002 24,0 3,3 13,6
2003 26,9 4,3 15,8
2004 25,5 3,1 12,0
2005 30,0 4,7 15,7
2006 29,8 5,3 17,8
2007 27,2 4,2 15,3
2008 33,3 7,0 21,0
2009 30,4 6,5 21,4
2010 30,2 6,5 21,5

Соняшник, як високоенергетична продовольча культура
займає провідну роль у виробництві продуктів харчування та
кормів. Проте, як відомо, для прибуткового ведення господа-
рювання необхідна стабільна та обґрунтована цінова політика
на продукцію сільськогосподарського виробництва. Інтенсив-
не виробництво насіння соняшнику дає змогу Україні виступа-
ти повноправним гравцем на ринку цієї продукції у світі, оскі-
льки за останні десятиріччя частка виробництва соняшнику в
Україні відносно до світового зростала від 11,3% (1990 рік) до
21,5% (2010 р.).

Україна є не лише одним із лідерів виробництва товарного
насіння соняшнику, а й займає провідне місце серед експор-
терів олії цієї культури. За останні маркетингові роки сільсько-
господарськими підприємствами України вирощувалося від
6,5 до 7,0 млн.т товарного насіння, що становило 21,0-21,5%
від світового валового виробництва. Близький за кількістю до
українського валовий збір насіння отримували агровиробники
Росії та країн ЄС-27, дещо більше інші разом взяті країни.
Проте олії найбільше виробляла саме Україна, тобто її олій-
но-екстракційні комбінати – 21,9-23,8% світового виробницт-
ва.

Серед значних гравців на ринку соняшникової олії найбі-
льшими імпортерами є країни ЄС-27 та інші країни, а країн,
що використовують імпорт насіння ще й Туреччина. Найбіль-
шим експортером соняшникового насіння у 2008 році була
Україна, проте розвиток потужностей з переробки насіння за-
безпечив зменшення вивозу сировини з 0,767 млн.т (2008 р.)
до 0,150 млн.т (2010 рік.), а найбільшими експортерами на-
сіння стали країни ЄС-27 та інші країни. Зростання потужнос-
тей переробки насіння соняшнику в Україні забезпечили лі-
дерство з експорту олії саме нашій державі, відсоток якої в
світовому ринку соняшникової олії у 2008 році становив
46,0%, а у 2009-2010 рр. підвищився до – 55,34-56,4%.

За сучасного розвитку науки та технічних можливостей
виробництва в світі отримання високих врожаїв сільськогос-
подарських культур стає більш реалістичним. Але за таких
умов особливо актуально постає питання якості та рентабе-
льності продукції. Тому, оптимальне комбінування та розроб-
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ка адаптованих до умов регіону складових технології вирощу-
вання сільськогосподарських культур з найбільшою ефектив-
ністю виробництва дасть змогу отримувати конкурентоспро-
можну продукцію, і в результаті буде кінцевим чинником роз-
витку сільського господарства України.
4. СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО, ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ НАСІННЯ СО-
НЯШНИКУ ЗА ОСТАННІ МАРКЕТИНГОВІ РОКИ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ
В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Товарне насіння, млн.т Олія, млн.тКраїни
2008/2009 2009/2010 2010/2011* 2008/2009 2009/2010 2010/2011*

ВИРОБНИЦТВО
Світ 33,274 30,393 30,177 11,999 11,614 11,226
Україна 7,000 6,500 6,500 2,632 2,608 2,667
Аргентина 2,440 2,300 2,800 1,342 1,035 1,235
Росія 7,350 6,425 5,500 2,565 2,505 2,082
Туреччина 0,830 0,800 0,875 0,515 0,626 0,554
ЄС-27 7,130 6,940 6,850 2,460 2,570 2,494
Інші 8,524 7,428 7,652 2,485 2,270 2,234
% України в
Світі 21,0 21,4 21,5 21,9 22,5 23,8

ІМПОРТ
Світ 1,789 1,662 1,250 3,971 3,916 3,679
Україна 0,006 0,005 0,005 0 0 0
Аргентина 0,128 0,070 0,100 0 0 0
Росія 0,012 0,020 0,010 0,037 0,055 0,100
Туреччина 0,446 0,680 0,400 0,432 0,184 0,2500
ЄС-27 0,616 0,320 0200 1,007 0,970 1,030
Інші 0,581 0,567 0,535 2,495 2,707 2,579
% України в
Світі 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0

ЕКСПОРТ
Світ 2,151 1,689 1,335 4,558 4,690 4,336
Україна 0,767 0,354 0,150 2,098 2,645 2,400
Аргентина 0,074 0,067 0,065 0,853 0,760 0,975
Росія 0,160 0,020 0,010 0,802 0,504 0,250
Туреччина 0,013 0,020 0,010 0,131 0,068 0,060
ЄС-27 0,455 0,670 0,450 0,143 0,140 0,130
Інші 0,682 0,558 0,650 0,561 0,573 0,521
% України в
Світі 35,7 21,0 11,2 46,0 56,4 55,4

* прогноз станом на 1.12.2010 року
** за даними Foreing Agricultural Servise/USDA/Office of Global Analysis

Посушливі умови завжди були проблемою для ефектив-
ного землеробства України, більша частина території якої на-
лежить до зони нестійкого та недостатнього зволоження. У
середньому в Україні кількість бездощових періодів може ся-
гати 50-90 днів. У більшості випадків вони супроводжуються
підвищеною температурою повітря, що приводить до атмос-
ферної та ґрунтової посухи.

Ґрунтово-кліматичні ресурси Кіровоградщини достатні для
вирощування практично всіх сільськогосподарських культур,
що вирощуються у Східній Європі. Однак, внаслідок несприя-
тливих за зволоженням (як недостатнім, так і надмірним) по-
годних умов в окремі роки, недобір урожайності соняшнику на
території регіону може сягати 45-50% (табл. 5).
5. ВАЛОВИЙ ЗБІР ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ В КІРОВО-
ГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 1991-2008 РР.

Сума опадів, ммРік
за рік за вегетаційний період

Валовий
збір, тис.т

Урожайність,
т/га

1991 543 391 214,2 1,52
1992 318 171 160,2 1,11
1993 497 275 193,0 1,30
1994 390 183 116,2 0,72
1995 603 335 238,7 1,44
1996 434 210 180,3 1,06
1997 706 413 170,9 0,90
1998 533 253 166,0 0,81
1999 498 176 223,9 1,03
2000 502 295 305,4 1,28
2001 580 340 184,9 0,91
2002 465 295 326,9 1,36
2003 448 184 509,5 1,38
2004 693 404 271,1 0,85
2005 584 300 525,7 1,43
2006 473 303 507,1 1,45
2007 433 260 397,2 1,34
2008 557 346 635,6 1,55

Середнє 499,0 269,0 293,7 1,22

За даними ГМЦ України, 11 років з 33 (1971-2003 рр.) ви-
знано роками з несприятливими погодними умовами – посуха
у критичний період вирощування. Згідно наших розрахунків,
коефіцієнт прямолінійної кореляції показників урожайності на-
сіння соняшнику в області за період 1991-2008 рр. з кількістю
опадів, що випадали за вегетаційний період, склав лише
r=0,17, що свідчить про необхідність встановлення оптималь-
ної норми зволоження посівів культури.

ВИБІР ГІБРИДУ СОНЯШНИКУ
До державного реєстру сортів рослин України занесено

більше 200 сортів та гібридів, які різняться за своїми морфо-

біологічними особливостями. Так, розрізняють три типи куль-
турного соняшнику: лузальний, олійний та межеумок.

Лузальний – має товсте, високе стебло (до 4 м), велике
листя і кошики діаметром від 17 до 46 см. Сім’янки великі з
товстою лушпиною. Ядро (насінина) лише наполовину запов-
нює сім’янку. Маса 1000 сім’янок 100-200 г. Лушпинність (від-
соток плодових оболонок) – 46-56%, олійність незначна.

Олійний – з порівняно тонким стеблом 1,5-2 м заввишки.
Сім’янки дрібніші, ніж у лузального. Лушпина тонка, ядро за-
повнює всю внутрішню порожнину сім’янки. Маса 1000
сім’янок 50-100 г, лузжис-тість 22-30%. Вміст олії в насінні
кращих сортів і гібридів 48-54%.

Межеумок – рослина проміжної групи, яка за окремими
ознаками нагадує лузальний або олійний соняшник. За висо-
тою і товщиною стебла, розмірами листя і кошиків межеумок
подібний до лузального, а за виповненістю сім’янок – до олій-
ного соняшнику.

Відомо, що гібриди і сорти соняшнику по-різному реагують
на фактори зовнішнього середовища, тому науковими уста-
новами приділяється багато уваги розробці сортової агротех-
ніки їх вирощування. Серед агротехнічних прийомів, які ви-
значають умови життєдіяльності рослин, важливе місце на-
лежить попередникам та способу їх збирання, обробіткові
ґрунту, мінеральному живленню та боротьбі з бур’янами та
хворобами.

На думку багатьох вчених рослинництво має бути інтен-
сивним за рахунок найбільш повного використання унікальної
здатності рослин до біологічної акумуляції космічних (сонячна
енергія) факторів продуктивності в поєднанні з такою ж самою
ефективністю використання інших абіотичних (клімат, ґрунт,
водні ресурси) факторів. Саме в поєднанні та забезпеченні
системними заходами землеробства (технології) може бути
реалізований найефективніший підхід інтенсифікації рослин-
ництва, що виникає на межах синтезу біологічних можливос-
тей агроценозу рослин та агрокліматичного потенціалу тери-
торії з усіма її ландшафтними особливостями [18-26].

Одним із прогресивних напрямків у сучасному рослинниц-
тві має бути перехід від екстенсивних методів до адаптивно-
інтенсивних, коли вдало поєднуються елементи інтенсифіка-
ції, ресурсозбереження та біологізації рослинництва залежно
від умов клімату, рельєфу, ґрунту та економічних можливос-
тей господарства. Це все вписується в суть адаптивного рос-
линництва [22-25, 27].

Більшу можливість в рослинництві дасть впровадження
принципу відповідності потреб рослин і умов навколишнього
середовища [23, 28, 29]. Для його реалізації параметри рос-
лин повинні краще відповідати параметрам середовища, що
досягається шляхом селекції і покращення структури посіву,
прийомами агротехніки, які необхідно постійно удосконалюва-
ти. Особливо це стосується соняшнику.

Однією з основних причин високої варіабельності урожай-
ності соняшнику по роках є широка орієнтація селекційних
програм лише на потенційну продуктивність нових гібридів
без достатнього урахування загальної та специфічної адапти-
вності рослин [29]. Також більш ефективною і екологічно без-
печною ланкою інтегрованої системи захисту рослин є виро-
щування сортів і гібридів, стійких не тільки до несприятливих
умов, але й проти хвороб і шкідників [30-32].

В останні роки посилився цей напрямок досліджень в ос-
новних селекційних центрах [33, 34]. Створено майже 200 со-
ртів і гібридів, включених в Реєстр сортів рослин України,
урожайність яких різна і не стабільна. Тому необхідні сорто-
випробування в конкретних регіонах для виявлення продукти-
вніших.

Соняшник є однією із небагатьох культур, процес селекції
яких незначно торкнувся “архітектоніки” рослин. За думкою
М.Д. Вронских [35], на близьку перспективу доцільно створен-
ня напівкарликових гібридів висотою 100-130 см з співвідно-
шенням між корисною і супутньою частиною врожаю 1:2,5-2,7
проти 1:4,0. Для створення найбільш раціонального морфо-
типу рослини соняшнику потрібно також конкретизувати вимо-
ги і до інших його органів (стебло, листки, кошик). Для швид-
кої втрати вологи із надземних органів після настання фізіо-
логічної стиглості насіння рослина повинна мати тонке та
пружне стебло, яке забезпечує стійкість до вилягання і лам-
кості, невеликі за розміром листки (в середньому 60-80 дм2 на
1 рослину) і короткі черешки (8-10 см) [35, 36].
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Деяке зниження площі листків соняшнику не буде супро-
воджуватися зменшенням середньої продуктивності фотосин-
тезу, оскільки у існуючих біотипів через сильне затінення зна-
чна частина листкової поверхні активно не фотосинтезує, але
практично вся листкова поверхня інтенсивно випаровує воду.
Важливим засобом поліпшення освітленості поверхні листків
є створення гібридів з більш вертикальним розміщенням фото
синтезуючої поверхні листків.

Одне із важливих завдань селекції – поліпшення морфо-
логічної і анатомічної будови кошика. Кращі гібриди повинні
мати тонкий (не більше 2-3 см), міцний кошик, який стійким
має бути до механічних ушкоджень, але і до ураження гниля-
ми.

Важливий показник – характер розташування кошика і кут
його кріплення до стебла. Найбільш раціонально кріплення
кошика під кутом 45-50º і розташування його на 10-15 см ви-
ще верхнього шару листків [35, 36].

Що стосується технологічних властивостей насіння, то оп-
тимальними показниками для гібридів слід вважати вміст олії
– 50-52%, лушпиння – 21-23% [35]. При меншому вмісті луш-
пиння потрібно використовувати більш дорогу матеріально-
технічну базу для збирання, переробки та зберігання сирови-
ни.

Значної шкоди сучасним сортам і гібридам соняшнику за-
вдають факультативні паразити некротрофного типу живлен-
ня – збудники білої та сірої гнилей, фомопсису [37, 38]. Проте,
селекціонерами створені стійкі до основних хвороб гібриди, а
найбільш стійкими визначені Дарій, Псьол, Еней, Світоч, Ант,
Ясон [39, 40]. Використання у виробництві стійких до збудни-
ків хвороб сортів і гібридів соняшнику, сприяє стабілізації фі-
тосанітарного стану, зменшує пестицидне навантаження на
довкілля, також забезпечує одержання якісної сировини для
олійно-переробної галузі АПВ, і продукції для споживання на-
селенням України [40-42].

В селекції соняшнику, в зв‘язку з тим, що це переважно
харчова культура, особлива увага приділяється не лише уро-
жайності, але й поліпшенню якості насіння. Найбільш еконо-
мічною формою накопичення запасних енергоємних поживних
речовин є олія. У насінні сучасних сортів соняшнику містяться
майже 48-52% олії при 20-23% лушпиння та 18-22% білка [35,
37]. Порівняно з іншими культурами він дає найбільший вихід
олії з гектара.

Сучасні вітчизняні гібриди характеризуються високим вмі-
стом олії в насінні. Наприклад, за даними В.М. Кабана [37,
43], лідером в ультраранній групі є гібрид Візит (51,6%), в
ранній – гібриди Сівер (52,0%) і Злата (55,4%), в середньо-
ранній групі – гібриди селекції Селекційно–генетичного інсти-
туту (54,0%) та гібрид Захист (54,8%).
6. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ РІЗНИХ СЕЛЕКЦІЙ-
НИХ ЦЕНТРІВ НА ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ КІРОВОГРАД-
СЬКОГО ІНСТИТУТУ АПВ У 2009 РОЦІ
№ з/п Гібриди Урожайність, т/га Вологість,% Олійність,%

1 Rigasol 3,64 7,8 49,6
2 Rumbasol 3,90 13,7 49,9
3 МН 5319 3,94 11,6 50,1
4 Запорізький 28 3,22 9,4 49,7
5 Запорізький 32 3,24 9,8 49,6
6 Байда 2,48 6,8 49,6
7 Сувенір 3,16 9 47,8
8 Рябота 3,21 8,1 48,2
9 Ант 2,95 8,8 49,7

10 Богун 3,45 8,5 49,2
11 Дарій 3,27 13,5 49,4
12 Зорепад 3,08 19,0 49,8
13 Етюд 2,91 7,1 48,8
14 Капрал 2,53 8,1 49,6
15 Квін 3,13 14,0 48,7
16 Ковчег 3,07 7,9 49,8
17 Максимус 2,94 8,1 49,4
18 Боєць 3,28 6,6 50,2
19 Ясон 3,49 7,5 50,2
20 Оскіл 2,87 6,1 49,6

Аналіз публікацій показав, що більшість вчених, які дослі-
джували агротехнічні прийоми при вирощуванні соняшнику та
технології в цілому висвітлювали в основному дію агроприйо-
мів на урожайність цієї високоолійної культури і, на жаль, не
завжди аналізували як вони впливають на вміст у насінні олії
та білка [44-47].

У 2009 році висівали 20 гібридів соняшнику різних селек-
ційно-генетичних центрів для підбору найбільш адаптованих
до зони ризикованого землеробства. Серед досліджуваних
форм більш продуктивними виявилися гібриди компанії

Syngenta – Rigasol – 3,64 т/га, Rumbasol – 3,90 т/га та MH
5319 – 3,94 т/га. Серед вітчизняних гібридів більшу продукти-
вність забезпечили Богун – 3,45 та Ясон – 3,49 т/га, дещо ни-
жчий урожай насіння у гібридів Запорізький 28, Запорізький
32, Рябота, Дарій, Зорепад, Квін, Ковчег, Боєць – 3,07-
3,28 т/га (табл. 6).

В умовах 2010 року висівали 32 гібриди соняшнику різних
селекційно-генетичних центрів вітчизняної та зарубіжної се-
лекції. Серед досліджуваних форм більш продуктивними ви-
явилися гібриди МАС 92В – 2,83 т/га, Старобельський – 2,78
т/га, Ант, Боєць, Ясон, Гектор, Кадет – 2,71-2,77 т/га, Донбас
– 2,68, дещо нижчу урожайність насіння, а саме на рівні 2,49-
2,63 т/га, формували гібриди Сірена, Айдар, Степок, Трубіж,
Рюрик, Раут, Квін, Максимус, Зорепад та Дарій (табл.7).
7. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ РІЗНИХ СЕЛЕКЦІЙ-
НИХ ЦЕНТРІВ НА ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ КІРОВОГРАД-
СЬКОГО ІНСТИТУТУ АПВ У 2010 РОЦІ
№ з/п Назва Урожайність, т/га Вологість,% Олійність,%

1 Сірена 2,59 10,7 46,7
2 Армада 2,39 10,4 49,4
3 Мас 92 В 2,83 8,6 49,2
4 Мас 96 А 2,20 9,1 48,8
5 Мараска 1,94 11,3 49,3
6 Айдар 2,52 11,4 49,3
7 Деркул 2,43 12,6 47,5
8 Донбас 2,68 14,0 49,9
9 Лан 26 2,28 16,0 42,1

10 Степок 2,50 11,0 49,2
11 Старобельський 2,78 11,6 49,9
12 Трубіж 2,50 8,7 46,7
13 Рюрик 2,56 8,5 50,3
14 Романс 2,43 9,1 49,3
15 Етюд 2,42 8,2 43,6
16 Ковчег 2,44 8,4 50,0
17 Ант 2,77 10,3 49,9
18 Раут 2,63 8,4 45,7
19 Оскіл 2,36 8,7 50,0
20 Боєць 2,74 7,8 42,7
21 Ясон 2,76 8,4 50,0
22 Гектор 2,71 8,7 44,3
23 Кадет 2,75 8,0 43,0
24 Квін 2,52 8,6 44,1
25 Капрал 2,30 8,1 49,9
26 Богун 2,45 8,4 48,4
27 Максимус 2,52 9,1 49,1
28 Зорепад 2,49 9,6 49,2
29 Дарій 2,49 9,0 49,6
30 Байда 1,75 7,9 50,2
31 Сувенір 2,02 8,0 45,2
32 Рябота 2,14 8,1 45,4

ЕФЕКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ
УДОБРЕННЯ, МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА

ПРИСУТНОСТІ СОНЯШНИКУ В НИХ
Визначаючи селекційне поліпшення рослин важливішим

фактором адаптивного рослинництва, А.А. Жученко [27] і
Б. Оверченко [48] вважають, що поряд з підвищенням вро-
жайності культур за рахунок селекції процес біологізації рос-
линництва повинен базуватися і на широкому використанні
створеного в процесі тривалої еволюції адаптивного потенці-
алу всіх біологічних компонентів агроекосистем. Поряд з цим
важливе місце мають займати технологічні прийоми вирощу-
вання соняшнику [30, 33, 34, 49].

За останні десятиріччя незважаючи на досягнення науко-
во-технічного прогресу, спостерігається втрата родючості
ґрунтів, зростання шкодочинності бур’янів, хвороб і шкідників,
які викликають необхідність розробки нових моделей обробіт-
ку ґрунту при застосуванні різних попередників основних сіль-
ськогосподарських культур, сівби їх в повторних посівах та
нормування інтенсивності застосування хімічних засобів.
Причому, необхідність удосконалення обробітку ґрунту назрі-
ла в багатьох ґрунтово-кліматичних зонах України.

Досвід ведення сільського господарства підприємствами
передових країн світу, які спеціалізуються на виробництві ли-
ше рослинницької продукції, свідчить, що вони вирощують
обмежену кількість культур за значної їх частки в структурі
посівів, як правило, у сівозмінах із короткими ротаціями.

Загальновідомо, що науково-обґрунтоване чергування
культур легше і повніше реалізується у багатопільних сівозмі-
нах з тривалістю ротації 7-11 років [50]. У короткоротаційних
сівозмінах, коли культура займає одне-два поля, її частка у
трипільній сівозміні зростає до 33,3 і 66,6% та до 25,0-50,0% у
чотирипільних. Як наслідок – у них різко скорочується термін
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повернення культур на попереднє місце вирощування, ускла-
днюється їх розміщення після кращих попередників [51].

Необхідність дотримання у сівозмінах науково-обґрунто-
ваного чергування сільськогосподарських культур у часові
зумовлюється хімічними, фізичними і біологічними причинами
[52-55]. При веденні великого, багатогалузевого сільськогос-
подарського виробництва, застосуванні багатопільних сіво-
змін, доводиться зважати на деякі економічні чинники, але їх
роль, як правило, не основна. За ринкових відносин в аграр-
ному секторі вплив економічних факторів на сівозміну помітно
зростає і вони часто стають домінуючими, порівняно з агро-
екологічними причинами. Маються на увазі кон’юнктура рин-
ку, попит і пропозиція на товарну продукцію, її конкурентосп-
роможність, біржева ціна, вартість витрат на виробництво
продукції, що реалізується, її собівартість, величина прибутку
на гектар сівозмінної площі за того чи іншого набору і чергу-
вання культур у сівозміні [56].

М.М.Гаврилюк, В.А.Кононюк вказують, що при викорис-
танні сучасних, більш стійких до хвороб гібридів соняшнику,
застосуванні інтенсивних технологій його вирощування, своє-
часному захисту від хвороб, шкідників та бур’янів, повернення
цієї культури на попереднє місце вирощування можна здійс-
нювати без значного зниження урожайності в більш короткі
строки – через 4-6 років [56].

Про можливість і необхідність концентрації посівів провід-
них товарних культур в короткоротаційних сівозмінах йдеться
в публікаціях останніх років [56-60]. У той же час немало ро-
біт, в яких на підставі результатів досліджень робляться про-
тилежні висновки [61-64].

Основним завданням сучасних науки і виробництва є роз-
робка шляхів підвищення врожайності основних сільськогос-
подарських культур. Проте, заходи інтенсифікації землеробс-
тва, які використовуються за рахунок застосування високих
норм добрив, інтенсивного обробітку ґрунту, концентрації по-
сівів високопродуктивних культур, інтенсивного хімічного за-
хисту рослин супроводжуються цілою низкою несприятливих
явищ [64, 65], до яких, у першу чергу, слід віднести зниження
родючості ґрунтів [66].

Багато вчених у своїх працях вказують на те, що основним
заходом щодо припинення й запобігання розвитку негативних
процесів і кризових явищ у землеробстві є науково-
обґрунтоване розміщення сільськогосподарських культур у сі-
возмінах [62, 67]. Саме за цих умов їх застосування продукти-
вніше використовуються угіддя, добрива, краще реалізуються
потенційні можливості сортів рослин, знижується за-
бур’яненість, зменшується дія шкідників та хвороб у посівах
сільськогосподарських культур із мінімальним використанням
хімічних препаратів [68]. Усе це позитивно впливає на стан
довкілля, відкриваючи додаткові можливості збільшення
отримання сільськогосподарської продукції зі зменшенням
витрат на її виробництво [62, 65].

Важливим показником, який характеризує сівозміни в ці-
лому є їх продуктивність. Оцінюючи зернопаропросапну сіво-
зміну з насиченням соняшником та соєю по 20%, необхідно
відмітити, що застосування мінеральної системи удобрення у
ній сприяло збільшенню показників виходу зернових одиниць
на 12,3-14,7%, кормових одиниць на 13,1-16,1% та перетрав-
ного протеїну на 12-14% відносно контролю, а органо-
мінеральної – на 60,5-62,9%, 42,9-45,8% та 30,0-32,0% відпо-
відно. Значне зростання показників продуктивності у цій сіво-
зміні відносно інших сівозмін пояснюється наявністю в ній со-
няшнику, а між системами удобрення – використанням незви-
чної сидеральної культури – цукрової кукурудзи, яка забезпе-
чує надходження не лише зеленої маси в ґрунт, а й товарних
качанів із зерном молочного стану в якості основної продукції
(табл. 8).

У зернопросапних сівозмінах з насиченням соєю 40% та
60% використання добрив як окремо, так і сумісно з побічною
продукцією забезпечувало зростання показників виходу зер-
нових, кормових одиниць та перетравного протеїну на рівні
12,8-17,1% та 10,5-13,0% порівняно до неудобрених варіантів.
При сумісному застосуванні мікробних препаратів за мінера-
льної та органо-мінеральної систем удобрення у сівозміні з
насиченням соєю 40% зростання показників продуктивності
становило 17,8-19,6% а у сівозміні насиченій соєю на 60% –
12,8-15,8%.

Отже, в середньому за 2007-2010 роки найбільш продук-
тивною за показниками виходу зернових і кормових одиниць
та перетравного протеїну була зернопаропросапна сівозміна
з насиченням соняшником та соєю по 20%.
8. ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБ-
РЕННЯ, МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРИСУТНОСТІ СОНЯШНИКУ
В НИХ, Т/ГА СІВОЗМІННОЇ ПЛОЩІ, 2007-2010 РР.

Сівозміна Система
удобрення

Мікробні
препарати

Зернові
одини-
ці,т/га

Кормові
одиниці,
т/га

Перетрав-
ний проте-
їн, т/га

- 3,75 4,06 0,50без добрив
+ 3,93 4,27 0,53
- 4,21 4,59 0,56мінеральна
+ 4,30 4,71 0,57
- 6,02 5,80 0,65

1. Чорний або сиде-
ральний пар
2. Озима пшениця
3. Соя
4. Кукурудза
5. Соняшник

органо-
мінеральна + 6,11 5,92 0,66

- 3,25 3,98 0,39без добрив
+ 3,42 4,19 0,41
- 3,70 4,55 0,44мінеральна
+ 3,83 4,70 0,46
- 3,80 4,66 0,45

1. Соя
2. Озима пшениця
3. Соя
4. Кукурудза
5. Гречка органо-

мінеральна + 3,87 4,76 0,46
- 3,43 4,00 0,44без добрив
+ 3,51 4,10 0,45
- 3,79 4,46 0,49мінеральна
+ 3,87 4,54 0,50
- 3,85 4,52 0,49

1. Соя
2. Озима пшениця
3. Соя
4. Кукурудза
5. Соя органо-

мінеральна + 3,94 4,63 0,50

В сучасних умовах у зв’язку з різким зростанням цін на мі-
неральні добрива, гербіциди, енергоносії та інші ресурси по-
ряд з агротехнічною оцінкою важливе значення має встанов-
лення економічної ефективності сівозміни в цілому при опти-
мізованих технологіях вирощування сільськогосподарських
культур в ній. В таких умовах культури повинні мати не тільки
високий потенціал урожайності, але й підвищену чутливість
до застосування добрив та інших елементів технологій.

Результати аналізу економічної ефективності показали,
що у зернопаропросапній сівозміні з насиченням соняшником
20% найбільші витрати на вирощування сільськогосподарсь-
ких культур були при застосуванні органо-мінеральної систе-
ми удобрення і становили 3126-3171 грн./га, а найменшими –
1795-1846 грн./га у варіантах з природною родючістю. При
цьому за рахунок суттєвого підвищення валового збору про-
дукції на фоні органо-мінеральної системи удобрення умовно
чистий дохід сівозміни склав 5433-5515 грн./га, що на 1188-
1270 грн./га більше порівняно до контролю, при рівні рента-
бельності 176-177%. Проте, у варіантах без добрив рівень
рентабельності все ж був більшим – 193-197%.

Застосування при вирощуванні сільськогосподарських
культур мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення
у зернопросапних сівозмінах з насиченням соєю 40% та 60%
призводило до зростання виробничих витрат на 1080-1142
грн./га порівняно до неудобрених варіантів.

Підвищення продуктивності варіантів мінеральної систе-
ми удобрення у цих сівозмінах не покривало витрат на засто-
сування добрив і тому умовно-чистий дохід на контролі був на
318-538 грн./га вищим при значно більшому рівні рентабель-
ності. Органо-мінеральна система удобрення у сівозміні з на-
сиченням соєю 40% забезпечувала прибуток на 82 грн./га бі-
льший від контрольного варіанту, у сівозміні з насиченням со-
єю 60% залишався від’ємний баланс в 330-420 грн./га.

Використання мікробних препаратів в технологічному
процесі вирощування сільськогосподарських культур в зерно-
паропросапній сівозміні забезпечувало збільшення умовно-
чистого доходу відносно контрольного варіанту на 220 грн./га,
у зернопросапній сівозміні з насиченням соєю 40 та 60% –
330 та 82 грн./га відповідно.

Таким чином, в середньому за роки досліджень, за дани-
ми продуктивності сільськогосподарських культур, а також
економічними показниками найбільш ефективною виявилась
зернопаропросапна сівозміна з насиченням соняшником та
соєю по 20%, забезпечивши умовно-чистий дохід на рівні
3871-5515 грн./га, а найменш ефективним було вирощування
сої у беззмінних посівах з умовно чистим доходом 1528-2367
грн./га. Застосування мінеральної системи удобрення сприя-
ло підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур
і сівозмін у цілому, але не покривало додаткових витрат на
добрива і рівень рентабельності знижувався вдвічі, а умовно-
чистий дохід на неудобреному фоні був значно вищим.

Застосування органо-мінеральної системи удобрення
сприяло не лише підвищенню продуктивності сівозмін, але й
забезпечувало зростання прибутковості на 1188-1270 грн./га у



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

169

зернопаропросапній сівозміні з насиченням соняшником та
соєю по 20%. У зернопросапній сівозміні з насиченням соєю
40% доходна частина була на рівні контрольного варіанту,
але вже при насиченні сівозміни соєю до 60% та при беззмін-
ному її вирощуванні така система удобрення не покривала
додаткових витрат.
9. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД СИС-
ТЕМИ УДОБРЕННЯ, МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРИСУТНОСТІ
СОНЯШНИКУ В НИХ, 2007-2010 РР.

Сівозміна Система
удобрення

Мікробні
препа-
рати

Виробничі
витрати,
грн./га

Вартість
валової
продукції,
грн./га

Умовно-
чистий до-
хід, грн./га

Рента-
бель-
ність,%

- 1795 6126 4245 193без добрив
+ 1846 6401 4465 197
- 2868 6824 3871 111мінеральна
+ 2915 6973 3973 112
- 3126 8649 5433 176

1. Пар
2. Озима
пшениця
3. Соя
4. Кукурудза
5. Соняшник

органо-
мінеральна + 3171 8775 5515 177

- 2224 5837 3613 162без добрив
+ 2289 6205 3916 171
- 3307 6602 3295 100мінеральна
+ 3366 6907 3541 105
- 3258 6847 3590 110

1. Соя
2. Озима
пшениця
3. Соя
4. Кукурудза
5. Гречка

органо-
мінеральна + 3315 7010 3695 111

- 2189 5330 3141 146без добрив
+ 2240 5461 3222 147
- 3269 5872 2603 78мінеральна
+ 3322 5988 2666 79
- 3224 5955 2731 83

1. Соя
2. Озима
пшениця
3. Соя
4. Кукурудза
5. Соя

органо-
мінеральна + 3288 6099 2811 84

Використання мікробних препаратів в технологічному про-
цесі вирощування сільськогосподарських культур забезпечу-
вало зростання ефективності в зернопаропросапній та зерно-
просапних сівозмінах на всіх системах удобрення, проте
більш значущим додатковий чистий дохід був на фоні приро-
дної родючості і становив 81-303 грн./га, за мінеральної сис-
теми удобрення він становив 63-243 грн./га, органо-
мінеральної – 80-105 грн./га.
ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД
ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ЇХ СПОСОБУ ЗБИРАННЯ
Під соняшник виділяють три способи основного обробітку

ґрунту: полицевий (повне або часткове перевертання шарів
ґрунту), безполицевий (без перевертання ґрунту), нульовий
(nо-till). Полицевий обробіток виконують плугами, безполице-
вий – знаряддями, які оброблювальний шар ґрунту розпушу-
ють, але не перевертають (плуги без полиць ПРН-31000,
ПРПВ-5-50, стійки СібІМЄ, плоскорізи-глибокорозпушувачі,
чизелі та ін.), nо-till – сівба в необроблений ґрунт.

Одностайного рішення про перевагу того чи іншого спосо-
бу основного обробітку ґрунту, навіть одного типу ґрунту, у
науковців і виробників немає. Дані про ефективність їх різно-
голосні [69-71]. Наприклад, в дослідах Інституту олійних куль-
тур [72] найбільшу врожайність насіння соняшник забезпечив
по оранці на 20-22 см – 3,45 т/га, а безполицевий обробіток
ПРПВ-5-50 на таку ж глибину дав на 0,24 т/га нижче, стійками
СібІМЕ – на 0,4 т/га, поверхневий за допомогою КПЕ-3,8 – на
0,64 т/га менше.

За умов мінімалізації основного обробітку ґрунту врожай-
ність часто є такою ж, як і при традиційних технологіях обро-
бітку [73-75]. Найважливішим позитивним аспектом застосу-
вання мінімальних технологій є їх ґрунтозахисна функція
(знижується переущільнення ґрунту та піддатливість його во-
дній ерозії та дефляції). Мінімальна обробка має ряд переваг
порівняно з традиційним плужним обробітком (економія праці,
заощадження пального, скорочення строків проведення
польових робіт).

Ще одним із найбільш ефективних способів мінімалізації
обробітку ґрунту є чизелювання, яке дозволяє накопичувати
талі води та опади на 20-40 мм більше, ніж при оранці [76,
77]. В порівнянні з плоскорізним обробітком чизелювання мо-
же виконуватись без попереднього лущення або дискування
поля, при більшому діапазоні зволоження ґрунту.

В дослідах Інституту зернового господарства [73, 78] за-
стосування чизеля для рихлення на різну глибину (10-27 см)
забезпечувало найвищу врожайність, а мілкий обробіток дис-
ковою бороною на 10-12 см призводив до зниження врожаю
на 0,13-0,27 т/га, що було якраз наслідком зменшення нако-
пичення продуктивної вологи в ґрунті на 30%, збільшення
щільності у нижній його частині та втрати органічних сполук.

В дослідах Луганського Інституту АПВ врожайність соняш-
нику суттєво знижувалась при перенесенні мілкого обробітку
на весну [79]. Так, якщо по оранці на 20-25 см одержали уро-
жайність насіння 1,81 т/га, то по весняному дискуванні на 10-
12 см – 1,55 т/га.

Треба відмітити, що в останні роки почастішало розмі-
щення соняшнику по мілкому обробітку ґрунту, навіть на важ-
ких за механічним складом ґрунтах, який нерідко здійснюєть-
ся тільки навесні. Безумовно це є наслідком обмежених ма-
теріально-технічних можливостей господарства, а також пра-
гнення максимально знизити витрати на вирощування та со-
бівартість продукції [80]. Однак, це спрощення призвело до
занедбання культури землеробства, поширення засміченості
полів, особливо багаторічними бур’янами, погіршення водно-
го та поживного режимів ґрунту і зниження врожайності соня-
шнику [33, 81].

Внаслідок високої забур’яненості посівів зростає реальний
винос бур’янами доступних форм мінерального живлення до
120-150 кг/га в посівах просапних культур, а використання во-
ди бур’янами на транспірацію збільшується до 209 мм, що
дорівнює 3-4 місячній нормі опадів у період вегетації [81, 82].

Розвиток мінімалізації призвів до створення комбінованих
широкозахватних знарядь, спеціальних машин для прямої сі-
вби при «нульовому» обробітку, коли насіння висівається в
необроблений ґрунт, а бур’яни знищуються гербіцидами. В
нашій країні він вивчений недостатньо, бо потребує спеціаль-
них машин і ефективних заходів захисту рослин від бур’янів,
хвороб і шкідників. Світовий досвід свідчить, що пряма сівба
може забезпечити високу економічну ефективність на легких
дренованих ґрунтах, стійких до ущільнення із невисокою за-
бур’яненістю, особливо багаторічними бур’янами. Вивчення
«прямої сівби» соняшнику на чорноземних ґрунтах Степу
України позитивних результатів в більшості дослідів не пока-
зало. Так, в Донецькому інституті АПВ на ділянках, де була
проведена оранка і загальноприйнятий догляд з посівом,
урожайність соняшнику в середньому за 1997-1999 роки ста-
новила 2,17 т/га, а при технології з “нульовим” обробітком (ге-
рбіцид Раундап, пряма сівба сівалкою “Кінзе”, після сівби гер-
біцид Харнес) – 1,57 т/га [83]. В Луганському інституті АПВ
при прямій сівбі в необроблений ґрунт з застосуванням гербі-
цидів урожайність склала 0,66 т/га , а по оранці – 1,45 т/га [84,
85].

Наведені приклади свідчать не про неякісне виконання та
проведення досліджень, а про значну залежність способів об-
робітку ґрунту від його складу, умов зовнішнього середовища
і необхідність творчого підходу до їх вибору стосовно конкре-
тного господарства, поля. До того ж важливо правильно піді-
брати знаряддя для обробітку ґрунту, тому що ефективність
їх роботи залежить від вологості складу ґрунту, попередника
тощо.

Система обробітку ґрунту повинна забезпечити збере-
ження і підвищення його родючості, попередження деграда-
ційних процесів (ерозія, втрати гумусу), оптимізацію водного
режиму і фізичних властивостей ґрунту, включення післяжни-
вних решток і органічних добрив в процес відтворення гумусу,
високоефективну боротьбу з бур’янами, хворобами, шкідни-
ками; бути енергозберігаючою.

У зв’язку з цим в обробітку ґрунту намітились тенденції
щодо заміни полицевої оранки обробітком ґрунту знаряддя-
ми, які не перевертають ґрунт, залишаючи рослинні рештки
на поверхні, що зменшує ерозію, поліпшує водний режим, по-
зитивно впливає на інші фізичні показники ґрунту [86]. Швидко
розвивається напрямок мінімалізації обробітку, який забезпе-
чує зниження енергетичних витрат, високу оперативність
польових робіт за рахунок зменшення кількості, глибини об-
робітків, використання широкозахватних машин, поєднання
кількох операцій в одному робочому процесі.

Побудова сівозміни має починатися з підбору для кожної
культури в ній кращого попередника за всіма факторами. Од-
ним із елементів впливу попередника на ріст, розвиток та
урожайність культури є їх алелопатична взаємодія. Актуаль-
ним питанням є виявлення активності кореневих виділень ро-
слин від проростання насіння до достигання урожаю й іден-
тифікація фізіологічно активних сполук, котрі продукуються
кореневими системами рослин і трансформуються мікробіо-
ценозом ґрунту. Це означає, що функціонування сільськогос-
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подарських рослин тісно пов’язано з кругообігом фізіологічно
активних речовин, які складають основу алелопатії [87, 88].

Для перевірки впливу попередників та способів обробітку
ґрунту на польову схожість у 2010 році було проведено лабо-
раторно-польовий дослід, який показав, що кращим цей пока-
зник виявився за попередника соя і при традиційній системі
обробітку ґрунту за умови протруєння насіння препаратом
Максим XL (табл. 10).
10. ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД
ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ,%
Попередник Обробіток ґрунту Не протруєне насіння Протруєне насіння

оранка (25-27 см) 82,5 86,5
дискування (10-12 см) 81,0 84,5

Озима
пшениця

без обробітку 73,0 78,0
оранка (25-27 см) 85,5 90,5

дискування (10-12 см) 86,0 89,5Соя
без обробітку 83,0 88,0

оранка (25-27 см) 83,5 85,5
дискування (10-12 см) 81,5 85,5Кукурудза

без обробітку 77,5 83,0
оранка (25-27 см) 85,5 88,5

дискування (10-12 см) 83,0 89,0Соняшник
без обробітку 79,5 84,5

Обробка насіння протруйником забезпечувала після попе-
редників озима пшениця та соя зростання польової схожості
соняшнику на 3,5-5,0%, кукурудза 2,0-5,5%, а соняшник – 3,0-
6,0%.

Відмічено тенденцію більшого зростання польової схожо-
сті насіння від застосування протруйника при сівбі соняшнику

після озимої пшениці, сої та кукурудзи на зерно за нульового
обробітку, а після соняшнику – за мінімального та нульового
обробітків.

За визначенням вітчизняних учених, чорноземи характе-
ризуються добрим фізичним станом, який дозволяє широко
впроваджувати мінімальний обробіток ґрунту. Науковою під-
ставою до вибору глибини обробітку є різниця між фактични-
ми й оптимальними параметрами щільності посівного та під-
посівного шарів ґрунту. Якщо ці показники збігаються або є
близькими, то є підстава для зменшення глибини основного
обробітку ґрунту.

Мінімальний обробіток є перспективним і відносно просто
запроваджується на структурних добре дренованих ґрунтах,
якими є чорноземи. За посушливих умов вони мають більші
переваги, а мульчування поверхні ґрунту післязбиральними
рештками забезпечує збереження 25-50 мм вологи. Проте,
широке його застосування можливе лише при високій культурі
землеробства.

Актуальні технології прямої сівби, що є складовою части-
ною та напрямом мінімізації, несуть у собі ряд позитивних і
негативних наслідків. Досягнення ж зарубіжної науки і практи-
ки, включаючи технології мінімального обробітку та no-till сис-
теми, у науковій літературі, а тим більше в рекламних видан-
нях, далеко не завжди отримують усебічну й об’єктивну оцін-
ку.

Рис.1. Забур’яненість посівів соняшнику при вирощуванні його після озимої
пшениці за технологією no-till, 2010 рік

Рис.2. Забур’яненість посівів соняшнику при вирощуванні його після сої за
технологією no-till, 2010 рік

Рис.3. Забур’яненість посівів соняшнику при вирощуванні його після куку-
рудзи на зерно за технологією no-till, 2010 рік

Рис. 4. Забур’яненість посівів соняшнику при вирощуванні його після со-
няшнику за технологією no-till, 2010 рік

Наші дослідження показали, що кількість бур’янів у посі-
вах соняшнику суттєво змінювалась залежно від попередників
та обробітків ґрунту. Так, в обидва строки спостережень най-
більш засміченою площею виявилися варіанти з сівбою після
озимої пшениці, а найменше бур’янів спостерігалося після
сої. Серед систем обробітку ґрунту найбільш забур’яненими
виявилися варіанти з системою no-till на всіх досліджуваних
попередниках (табл. 11).

Подібна тенденція збереглася й до моменту збирання ро-
слин соняшнику, проте, за умов 2010 року посушливі умови
липня та серпня заважали проростанню нових та розвитку іс-
нуючих бур’янів. Найбільш забур’яненими виявилися ділянки
після попередника озима пшениця де не проводили обробіт-
ків ґрунту. Кількість бур’янів у цьому варіанті становила
17,7 шт./м2, а маса – 478,3 г/м2. Слід відмітити, що при виро-
щуванні соняшнику після озимої пшениці за мілкого обробітку



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

171

ґрунту кількість бур’янів зменшувалася до 5,7 шт./м2 та 4,3
шт./м2 за оранки, а їх маса становила 50,0 та 36,7 г/м2 відпо-
відно.
11. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПО-
ПЕРЕДНИКА ТА СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ,
ШТ./М2, 2010 РІК.

Перед збиранняПопередник Обробіток ґрунту До сівби На 40 день
після сівби шт./м2 г/м2

оранка (25-27 см) 6,5 4,8 4,3 36,7
дискування (10-12 см) 12,0 7,0 5,7 50,0

Озима
пшениця

без обробітку 16,0 19,0 17,7 478,3
оранка (25-27 см) 0,3 0,3 0 0

дискування (10-12 см) 2,0 0,8 0 0Соя
без обробітку 1,8 3,5 2,0 18,3

оранка (25-27 см) 1,3 0,3 0 0
дискування (10-12 см) 2,5 1,5 0 0Кукурудза на

зерно
без обробітку 3,5 4,5 2,3 28,7

оранка (25-27 см) 2,3 0 0 0
дискування (10-12 см) 2,8 0 0 0Соняшник

без обробітку 3,3 6,8 3,3 45,0

При вирощуванні соняшнику після сої, кукурудзи на зерно
та соняшнику перед збиранням наявність небажаної рослин-
ності на полі спостерігалась лише у варіантах з no-till техно-
логією. Кількість бур’янів у цих варіантах була нижча, ніж при
вирощуванні соняшнику після озимої пшениці, а вага рудера-
льної рослинності після попередника соя становила 18,3 г/м2,
кукурудза на зерно – 28,7, а соняшник – 45,0 г/м2.

Урожайність соняшнику є результатом взаємодії рослин із
факторами зовнішнього середовища, які сильно варіюють за-
лежно від ґрунтово-кліматичних і погодних умов та обумов-
люються агротехнічними прийомами вирощування (табл. 12).
12. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВОЛОГІСТЬ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕ-
ЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ,
2010 РІК

Попередник Обробіток ґрунту Урожайність, т/га Вологість,%
оранка (25-27 см) 2,50 6,90

дискування (10-12 см) 2,50 6,98
Озима
пшениця

без обробітку 2,15 6,35
оранка (25-27 см) 2,82 6,73

дискування (10-12 см) 2,80 6,80Соя
без обробітку 2,74 6,83

оранка (25-27 см) 2,50 7,33
дискування (10-12 см) 2,52 7,73Кукурудза на зе-

рно
без обробітку 2,41 7,60

оранка (25-27 см) 2,07 6,68
дискування (10-12 см) 2,07 6,65Соняшник

без обробітку 1,99 6,68
фактора А 0,07
фактора В 0,07НІР 05 т/га
фактора АВ 0,15

Результати досліджень свідчать, що застосування в якості
попередника сої на насіння у технології вирощування соняш-
нику здійснювало позитивний вплив на формування його
урожайності, яка становила 2,82-2,74 т/га, та суттєво переви-
щувала продуктивність рослин після інших попередників. При
вирощуванні соняшнику після озимої пшениці та кукурудзи на
зерно рівень урожайності суттєво знижувався до 2,50-2,52
т/га після оранки та мілкого обробітку, а у варіантах без обро-
бітку ґрунту до рівня 2,15 та 2,41 т/га відповідно. Найнижчий
рівень продуктивності формувався за умов вирощування со-
няшнику в повторних посівах і становив 2,07 т/га на ділянках з
обробітком та 1,99 т/га без обробітку ґрунту.

Отже, за умов 2010 року не виявлено різниці за продукти-
вністю соняшнику між варіантами з оранкою та мілким обробі-
тком ґрунту при вирощуванні після всіх досліджуваних попе-
редників, та встановлено суттєве зниження урожайності за
використання системи no-till, яке після сої становило 0,06-0,08
т/га, після кукурудзи на зерно – 0,09-0,11 т/га та після соняш-
нику – 0,08 т/га. Значне зниження продуктивності за технології
no-till встановлено при вирощуванні соняшнику після озимої
пшениці, яке становило – 0,35 т/га.

В останні десятиріччя в технологічних процесах вирощу-
вання сільськогосподарських культур застосовують збирання
попередників із подрібненням і розсіванням листостеблової
маси рослин. Цей спосіб комбайнування простий в застосу-
ванні і економічно-доцільний за умов скорочення витрат на
роботи, які пов’язані з транспортуванням соломи чи листо-
стеблової маси, складування і перетворення її в органічні до-
брива. До того ж ці процеси відіграють велику роль в біологі-
зації землеробства, підвищення родючості ґрунту, збереженні
довкілля [89-92].

Проте поряд із позитивними властивостями використання
поживних решток існують і деякі особливості, пов’язані з ви-
рощуванням послідуючих сільськогосподарських культур. При

наявності великої кількості рослинних залишків, особливо ко-
ли проекційне покриття поверхні ґрунту складає більше 50%,
прогрівання верхнього шару ґрунту у весняний період може
затримуватися на 0,5-1ºС, ніж на чистих від поживних залиш-
ків полях [91, 93].

Від способів розподілення рослинних решток залежить і
вологість ґрунту [89, 93, 94]. Більш інтенсивне випаровування
вологи спостерігається на площах, де проводилася заробка
поживних залишків на глибину рихлення гумусового горизон-
ту, а при розподіленні по поверхні за безполицевого обробітку
ґрунту втрати вологи значно менші. В зв’язку з цим сівбу сіль-
ськогосподарських культур краще починати на полях з міні-
мальною кількістю рослинних залишків на поверхні ґрунту, а
закінчувати – на полях з максимальною їх кількістю [91, 95,
96].

Побічна продукція, подрібнена комбайнами та рівномірно
розкидана по полю, прискорює інфільтрацію вологи в ґрунті,
зменшує поверхневий стік, швидкість вітру біля поверхні ґру-
нту, знижує температуру ґрунту і цим зменшує втрати вологи
на випаровування, бере на себе кінетичну енергію дощових
крапель, запобігає запливанню ґрунту й утворенню поверхне-
вої кірки, послаблює ерозію і, що не менш важливо, поглинає
залишковий недовикористаний для формування врожаю азот,
запобігаючи його втратам і забрудненню ґрунтових вод. Роз-
кладаючись, післязбиральні рештки використовуються насту-
пними культурами. Швидкість мікробного розкладу соломи в
ґрунті визначається багатьма факторами: наявністю в ґрунті
джерел живлення для мікроорганізмів, їх чисельністю, видо-
вим складом та активністю, типом ґрунту, його окультурен-
ням, температурою, вологістю, аерацією та ін. [97, 98].

Солома – джерело поживних елементів. Хімічний склад її
коливається достатньо широко, залежно від ґрунтових і пого-
дних умов. У середньому в ній міститься 0,5% азоту, 0,25%
фосфору, 0,8% калію та 30-40% вуглецю, а також сірка, каль-
цій, магній, різні мікроелементи (бор, мідь, марганець, моліб-
ден, цинк, кобальт та ін.). При середніх урожаях зернових (2-3
т/га) в ґрунт із соломою можливо повернути 10-15 кг азоту, 5-
8 кг фосфору, 18-24 кг калію, а також відповідну кількість мік-
роелементів [96, 99, 100].

За даними В.С. Чумака, Сокрути І.Ф. [101, 102] повернен-
ня поживних речовин із рослинними рештками по відношенню
до виносу їх з врожаєм в озимої пшениці становлять: N –
35%, Р2О5 – 34,6%, К2О – 28,8%; кукурудзи, відповідно, 33,0%,
29,3%, 42,2%; цукрового буряку – 20,6%, 18,1%, 11,8%. Най-
більш висока частка повернення елементів живлення з по-
жнивно-кореневими залишками відмічалась після збирання
соняшнику та багаторічних трав.

Солома є енергетичним матеріалом для культурного
ґрунтотворення і повинна бути загорнута в ґрунт. Це дає змо-
гу замкнути малий біологічний кругообіг речовин, який було
розімкнено за систематичного відчуження більшої частини
біологічної продукції рослин. Унесення соломи збільшує вміст
гумусу, поліпшує структуру ґрунту, знижує схильність до еро-
зії, стимулює процес азотфіксації. Вона є джерелом живлення
для ґрунтових мікроорганізмів, без яких доступність окремих
елементів живлення була б обмежена. Поліпшуються також
водний і повітряний режими та вбирна здатність ґрунту [91,
92, 103-105]. В світі солома вважається готовим будівельним
матеріалом для гумусу ґрунту. За вмістом органічної речови-
ни 1 т соломи еквівалентна 3,5-4,0 т гною. Солома, більше ніж
інші органічні добрива містить органічної речовини, дуже цін-
ної для підвищення родючості ґрунтів: целюлоза, пентозани,
геміцелюлоза і лігнін є вуглецевими енергетичними субстра-
тами для ґрунтових мікроорганізмів. При залишенні 4-5 т со-
ломи в ґрунті створюється 2,6 т гумусу. У склад соломи вхо-
дять усі необхідні рослинам поживні речовини, які після міне-
ралізації легко доступні рослинам. Мікроелементів у соломі
більше, ніж у зерні [96].

Удобрення соломою не є простим агрозаходом. Для того,
щоб вона стала по-справжньому цінним органічним добри-
вом, а не наповнювачем, який заважає обробітку ґрунту, со-
лома має якнайшвидше розкладатися. Деякі вчені вважають,
що подрібнену солому необхідно одразу заробити в ґрунт,
тому що за цей час швидко втрачаються запаси вологи з ґру-
нту, солома пересихає, і її розкладання починається лише пі-
сля рясних дощів. Інші вчені стверджують, що солому слід за-
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лишати на поверхні, використовуючи систему нульового об-
робітку (no-till). [98, 100, 102, 104, 105].

Систематичне використання соломи в якості органічного
добрива посилює життєдіяльність мікрофлори ґрунту та інте-
нсивність її дихання. Це, в свою чергу, сприяє покращенню
поживного режиму ґрунту. Внесення в ґрунт соломи, матеріа-
лу, який багатий на вуглець та бідний на азот із широким від-
ношенням С:N, що дорівнює 80-100, призводить до закріп-
лення легкодоступного азоту в ґрунті внаслідок посилення мі-
кробіологічної діяльності та до зниження врожайності наступ-
ної культури [96, 100, 106-108].

Збільшення різноманітності культур, що їх вирощують у
сівозміні за використання мінімізації обробітку ґрунту в техно-
логії, є важливим компонентом систем самовідновлюваного
землеробства. Пожнивні рештки, що залишаються на поверх-
ні ґрунту, забезпечують прохолодніші та вологіші умови веге-
тації. Це може вплинути на ушкодженість рослин хворобами.
Проблемою (порівняно із традиційним землеробством) мо-
жуть стати патогени, які виживають в уражених пожнивних
рештках, залишених на поверхні ґрунту особливо ті, яким
сприяють прохолодні та вологі умови. Насамперед – стебло-
ва гниль і хвороби листя. Потенційну ушкодженість рослин
хворобами підвищує вирощування їх у беззмінних посівах.
Варто також ураховувати, що деякі бур’яни та комахи є пере-
носниками патогенів чи створюють для них сприятливі умови
[92, 95, 100, 109].

Важливим фактором є не тільки кількість побічної продук-
ції та пожнивно-кореневих решток залишенихї на ґрунтовій
поверхні, але й їх якість. Біомаса з великим вмістом вуглецю і
азоту є найбільш бажаною для ґрунту. Як стверджують інозе-
мні вчені, середовище, яке створюють рослинні залишки, згу-
бне для більшості сільсько-господарських шкідників. При пра-
вильній організації нульової технології виживають тільки 3-5%
шкідливих комах [100, 110].

Негативні результати одержуємо в разі спалювання соло-
ми й стерні. В такому разі знищується багато корисних мікро-
організмів і різко знижується потенціальна родючість ґрунту.
Безповоротно втрачаються органічні вуглець і азот. Крім того,
завдається велика шкода довкіллю. Спалювання соломи – чи
не єдиний сільськогоспо-дарський фактор шкодочинності, що
прирівнюється до промислових викидів у повітря [96, 100].

Як вказують деякі видатні вчені [96, 98, 100, 111, 112], що-
року соломи та кукурудзиння набирається майже 25-30 млн.т,
таким чином на 1 т зерна припадає до 1 т побічної продукції
(солома, бадилля тощо), основну масу якої нині не викорис-
товують у тваринництві. Удобрювальна ефективність тонни
подрібненої і загорнутої у ґрунт соломи та іншої побічної про-
дукції рослинництва еквівалентна 3,5-4,0 т напівперепрілого
гною. При цьому, загортання соломи в ґрунт у місцях її зби-
рання позбавляє від необхідності витрачати кошти на скирту-
вання, перевезення тощо.

Як вже вказувалось, спосіб обробітку ґрунту є одним із
провідних факторів, які справляють суттєвий вплив на ріст і
розвиток рослин. Від способу обробітку ґрунту залежить аг-
рофізичний стан орного шару, глибина загортання добрив та
рослинних решток, а також інтенсивність біотичних і абіотич-
них процесів. Залежно від способу основного обробітку ґрун-
ту, формується та чи інша будова орного шару, по-різному
йдуть мікробіологічні процеси. Все це справляє суттєвий
вплив на динаміку та співвідношення синтезу та мінералізації
гумусу, засвоєння рослинами поживних речовин. Саме тому
спосіб обробітку ґрунту слід розглядати не лише як засіб ме-
ханічної дії на ґрунт, але й як своєрідний інструмент, що дає
змогу створювати ті чи інші “конструкції” орного шару. Іншими
словами, за допомогою різних способів обробітку ґрунту та
технологій внесення добрив можна створити такий шар, у
якому будуть формуватися найсприятливіші умови для росту і
розвитку рослин [113-116].

Набухання, інтенсивність проростання насіння та повнота
сходів соняшнику обумовлюється гідротермічним режимом
ґрунту, що в посушливих умовах Степу має особливе значен-
ня, адже від дотримання заданої густоти стояння рослин за-
лежить потенційна продуктивність посіву, крім того, значну
роль відіграє дружність та однорідність появи сходів в процесі
догляду за посівами.

Спостереження за появою сходів в динаміці показали, що
найвища дружність проростання насіння соняшнику була при

мінімальному обробіткові ґрунту, коли створювався найбільш
оптимальний температурний режим ґрунту. Дещо гіршими по-
казниками відзначались посіви, які проводилися на глибоко
зораних площах як після попередника озима пшениця, так і
після попередника кукурудза на зерно. Відзначено також пев-
ну затримку появи сходів у зв’язку з мульчуванням поверхні
ґрунту соломою озимої пшениці та кукурудзи на зерно, що
очевидно пов’язано з впливом продуктів розпаду органічної
речовини і накопиченням в ґрунті метаболітів, які негативно
позначаються на процесах набухання і проростання насіння
соняшнику.
13. ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ
ЗБИРАННЯ ПОПЕРЕДНИКА ТА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ,
%, 2010 РІК

Попе-
редник Спосіб збирання Обробіток ґрунту Не протруєне

насіння
Протруєне
насіння

оранка (25-27 см) 83,0 91,0
дискування (10-12 см) 82,0 86,5з вивозом ПП

без обробітку 75,5 84,5
оранка (25-27 см) 82,5 86,5

дискування (10-12 см) 81,0 84,5без вивозу ПП
без обробітку 73,0 78,0

оранка (25-27 см) 83,0 88,5
дискування (10-12 см) 82,0 85,5

Озима
пшениця

без вивозу ПП з
внесенням компен-
саторної дози азоту без обробітку 74,5 79,0

оранка (25-27 см) 84,5 88,5
дискування (10-12 см) 84,0 88,5з вивозом ПП

без обробітку 78,5 83,5
оранка (25-27 см) 83,5 85,5

дискування (10-12 см) 81,5 85,5без вивозу ПП
без обробітку 77,5 83,0

оранка (25-27 см) 84,5 86,5
дискування (10-12 см) 84,5 84,5

Кукурудза
на зерно

без вивозу ПП з
внесенням компен-
саторної дози азоту без обробітку 78,5 83,5

* ПП – побічна продукція
Аналіз результатів польової схожості насіння показав, що

застосування в технологічному процесі вирощування соняш-
нику рослинних решток як озимої пшениці, так і кукурудзи
призводить до незначного зниження цього показника, а засто-
сування компенсаторної дози азоту компенсує ці втрати.

Польова схожість насіння соняшнику суттєво залежала від
способу основного обробітку ґрунту та протруєння насіння
препаратом Максім XL. Як правило, вона була найнижчою
при нульовому обробіткові ґрунту і збільшувалася до оранки.
Відмічена знижена життєздатність насіння і ростків соняшнику
на фоні з покриттям ґрунту рослинними рештками (табл. 13).

Незважаючи на те, що рослинні рештки можуть негативно
впливати на проростання насіння сільськогосподарських
культур, вони відіграють значну роль у процесах ґрунтоутво-
рення, що призводить до покращення родючості ґрунтів.

Твердість – важлива технологічна характеристика ґрунту.
Отримані дані показали, що твердість при мінімальному та
нульовому обробітку ґрунту помітно зростає в порівнянні з ко-
нтролем, при чому така закономірність спостерігається по
всьому 0-30 см шару ґрунту, але не перевищує 20 кг/см2.

Застосування в технологічному процесі побічної продукції
попередника забезпечує помітне зменшення твердості ґрунту
на всіх способах основного обробітку. Проведені спостере-
ження за твердістю ґрунту у фазу повних сходів та перед
збиранням культури показали аналогічну тенденцію.

Результати численних експериментів, а також виробничий
досвід свідчать, що мінімізація обробітку ґрунту часто супро-
воджується збільшенням забур’яненості посівів. Нами також
встановлено, що при мінімальному та нульовому обробітках
суттєво зростала забур’яненість площ, які готувалися під сів-
бу соняшнику. Проте, застосування гербіциду Раундап на фо-
ні з дискуванням та при нульовому обробіткові дозволило
знищити всю наявну небажану рослинність, а застосування
перед сівбою гербіциду Харнес дало можливість на всіх варі-
антах досліду в різній мірі контролювати забур’яненість посі-
вів.

Так, якщо при вирощуванні соняшнику після кукурудзи на
зерно не залежно від того вивозили побічну продукцію, чи
розсівали по поверхні ґрунту, забур’яненість на 40 день після
сівби становила від 0 шт./м2 до 1,5 шт./м2 бур’янів, а на варіа-
нтах no-till 2,5-4,5 шт./м2, то після озимої пшениці кількість
бур’янів у варіантах з оранкою становила 4,8-5,5 шт./м2, на
фоні дискування – 5,0-8,0 шт./м2, а на нульовому обробіткові
– 19,0-20,0 шт./м2, що значно перевищує показники після ку-
курудзи на зерно (табл. 14).

Подібна тенденція збереглася й до моменту збирання ро-
слин соняшнику, проте, 2010 року посушливі умови липня та
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серпня заважали проростанню нових та розвитку існуючих
бур’янів. Найбільш забур’яненими виявилися ділянки після
попередника озима пшениця, де не проводили обробітків ґру-
нту на фоні з вивозом побічної продукції. Кількість бур’янів у
цьому варіанті становила 38,0 шт./м2, а їх маса 656,7 г/м2, на
фоні з розсіюванням по поверхні ґрунту побічної продукції їх
кількість була 17,7 шт./м2, а маса – 478,3 г/м2. Слід відмітити,
що при вирощуванні соняшнику після озимої пшениці кількість
бур’янів зменшувалася до 5,0-6,7 шт./м2 за мілкого обробітку
ґрунту та до 4,0-5,3 шт./м2 за оранки.

При вирощуванні соняшнику після кукурудзи на зерно у
фазу збирання наявність небажаної рослинності на полі спо-
стерігалась лише у варіантах з no-till технологією. Кількість
бур’янів у цих варіантах була нижча, ніж при вирощуванні со-
няшнику після озимої пшениці, а вага бур’янів – близькою за
значенням.
14. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СПО-
СОБУ ЗБИРАННЯ ПОПЕРЕДНИКА ТА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ
ҐРУНТУ, ШТ./М2, 2010 РІК

У фазу
збирання

По-
перед
ник

Спосіб збирання Обробіток ґрунту До сів-
би

На 40
день піс-
ля сівби шт./м2 г/м2

оранка (25-27 см) 6,5 5,5 5,3 28,0
дискування (10-12 см) 6,5 8,0 6,7 54,7з вивозом ПП

без обробітку 16,0 19,0 38,0 656,7
оранка (25-27 см) 6,5 4,8 4,3 36,7

дискування (10-12 см) 12,0 7,0 5,7 50,0без вивозу ПП
без обробітку 16,0 19,0 17,7 478,3

оранка (25-27 см) 6,0 5,0 4,0 33,3
дискування (10-12 см) 11,0 5,0 5,0 46,7

Ози-
ма

пше-
ниця без вивозу ПП з

внесенням ком-
пенсаторної дози

азоту без обробітку 16,0 20,0 17,0 361,7

оранка (25-27 см) 0,5 0 0 0
дискування (10-12 см) 1,0 0 0 0з вивозом ПП

без обробітку 2,5 2,5 2,3 28,3
оранка (25-27 см) 1,3 0,3 0 0

дискування (10-12 см) 2,5 1,5 0 0без вивозу ПП
без обробітку 3,5 4,5 2,3 28,7

оранка (25-27 см) 1,3 0 0 0
дискування (10-12 см) 1,8 0 0 0

Куку-
рудза
на

зерно без вивозу ПП з
внесенням ком-
пенсаторної дози

азоту без обробітку 3,3 3,0 3,0 25,0

* ПП – побічна продукція
В умовах 2010 року найвищий урожай отримали на

фоні полицевої оранки з розсіюванням по поверхні ґрунту по-
бічної продукції попередника з використанням компенсатор-
ної дози азоту, який після озимої пшениці становив 2,65 т/га,
а після кукурудзи на зерно 2,69 т/га, що суттєво перевищува-
ло збір продукції з варіантів інших способів збирання.

Застосування мінімального обробітку ґрунту замість оран-
ки після стерньового попередника не призводило до суттєво-
го зниження урожайності. Вирощування соняшнику за техно-
логією no-till приводило до зниження продуктивності на фоні з
вивезенням соломи на 0,8 т/га, у варіантах з розсіюванням
побічної продукції попередника на 0,35 т/га, а на фоні з муль-
чуванням ґрунту та внесенням компенсаторної дози азоту –
0,34 т/га.

Розсіювання по поверхні ґрунту соломи озимої пшениці й
вирощування на цьому фоні соняшнику не знижувало виходу
продукції з одиниці площі відносно варіантів, де вивозили з
поля побічну продукцію, за виключенням ділянок, де обробі-
ток не проводили. У варіантах з вивозом листостеблової маси
за технології no-till урожайність була найменшою і становила
1,73 т/га. Мульчування поверхні ґрунту забезпечувало зрос-
тання врожаю на 0,38 т/га, а коли разом з мульчуванням за-
стосували ще й азотні добрива, то це забезпечило зростання
продуктивності на 0,58 т/га (табл. 15).

Вирощування соняшнику після кукурудзи на зерно за гли-
бокої оранки забезпечувало урожайність на фоні з вивозом
побічної продукції на рівні 2,58 т/га, а при розсіюванні її по по-
верхні ґрунту та внесенні азотних добрив – 2,69 т/га. Змен-
шення глибини основного обробітку ґрунту на цих фонах до
10-12 см призводило до зниження продуктивності на 0,07 т/га,
а відсутність обробітку – до суттєвого недобору врожаю, де
рівень урожайності становив 2,50 та 2,62 т/га відповідно, що
на 0,08 та 0,09 т/га менше відносно варіантів з оранкою. Роз-
сіювання по поверхні ґрунту соломи призводило до недобору
продукції з одиниці площі відносно варіантів з вивозом побіч-
ної продукції на 0,8-0,9 т/га при оранці та на ділянках без об-
робітку. Варіанти з мінімальним обробітком ґрунту на цих фо-
нах мали близьку продуктивність. Внесення компенсаторної
дози азоту на фоні застосування побічної продукції забезпе-
чувало суттєве підвищення урожайності на всіх способах об-

робітку ґрунту відносно інших варіантів збирання попередни-
ка.

Отже, використання мінімізації обробітку ґрунту в техно-
логії вирощування соняшнику не призводить до суттєвих
втрат продуктивності як після попередника озима пшениця,
так і після кукурудзи на зерно. Розсіювання побічної продукції
по поверхні ґрунту й вирощування на цьому фоні соняшнику
забезпечувало стабільно високий урожай, а використання
компенсаторної дози азоту після озимої пшениці підвищувало
продуктивність до 2,65 т/га, а після кукурудзи на зерно – до
2,69 т/га.

Вирощування соняшнику за технологією no-till після ози-
мої пшениці призводило до зниження продуктивності на фоні
з вивезенням соломи на 0,8 т/га, у варіантах з розсіюванням
побічної продукції попередника на 0,35 т/га, а на фоні з муль-
чуванням ґрунту та внесенням компенсаторної дози азоту –
на 0,34 т/га. За цієї технології мульчування ґрунту забезпечу-
вало зростання врожаю на 0,38 т/га, а коли разом з мульчу-
ванням застосували ще й азотні добрива то зростання проду-
ктивності становило 0,58 т/га.
15. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВОЛОГІСТЬ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕ-
ЖНО ВІД СПОСОБУ ЗБИРАННЯ ПОПЕРЕДНИКА ТА ОСНОВНОГО
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, 2010 РІК
Попередник Спосіб збирання Обробіток ґрунту Урожайність,

т/га
Воло-
гість,%

оранка (25-27 см) 2,53 6,98
дискування (10-12 см) 2,49 6,78з вивозом ПП

без обробітку 1,73 6,75
оранка (25-27 см) 2,50 6,90

дискування (10-12 см) 2,50 6,98без вивозу ПП
без обробітку 2,15 6,35

оранка (25-27 см) 2,65 7,08
дискування (10-12 см) 2,64 7,08

Озима
пшениця

без вивозу ПП з
внесенням компе-
нсаторної дози

азоту без обробітку 2,31 6,90

оранка (25-27 см) 2,58 7,75
дискування (10-12 см) 2,51 7,50з вивозом ПП

без обробітку 2,50 7,28
оранка (25-27 см) 2,50 7,33

дискування (10-12 см) 2,52 7,73без вивозу ПП
без обробітку 2,41 7,60

оранка (25-27 см) 2,69 7,73
дискування (10-12 см) 2,62 7,93

Кукурудза
на зерно

без вивозу ПП з
внесенням компе-
нсаторної дози

азоту без обробітку 2,60 7,55

фактора А 0,07
фактора В 0,08
фактора С 0,08
фактора АВ 0,12
фактора АС 0,12
фактора ВС 0,14

НІР 05 т/га

фактора АВС 0,20
* ПП – побічна продукція
Застосування технології no-till після попередника кукуру-

дза на зерно призводило до зниження урожайності соняшнику
на 0,08 та 0,09 т/га відносно варіантів з оранкою.

За сучасного розвитку науки та технічних можливостей
виробництва в Світі отримання високих врожаїв сільсько-
господарських культур стало більш доступним. Але за таких
умов особливо актуальним постає питання якості та рентабе-
льності продукції. Тому оптимальне комбінування та розробка
адаптованих до умов регіону складових технології вирощу-
вання сільськогоспо-дарських культур з найбільшою ефекти-
вністю виробництва дасть змогу отримувати конкурентносп-
роможну продукцію, що в кінцевому результаті буде чинником
розвитку сільського господарства України [117-19].
ДІЯ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ
За даними ряду вчених, необачне використання надмір-

ної кількості добрив негативно впливає на ґрунт і рослини, що
спонукає до пошуку варіантів обмеженого їх використання.
Біологічне рослинництво передбачає повну або часткову від-
мову від використання засобів хімізації. Проте, проблема
збалансованого живлення рослин та підтримання необхідного
рівня поживних речовин у ґрунті лишається актуальною і по-
требує доопрацювання. Водночас із посиленням ролі органіч-
них добрив, при переході на методи біологічного рослинницт-
ва, не передбачається повної відмови від застосування міне-
ральних добрив та мікроелементів. Дози внесення їх мають
бути оптимально-мінімальними, які забезпечують сталу про-
дуктивність рослинництва, екологічно чистий стан навколиш-
нього середовища, продуктів харчування і кормів. Цього мож-
на досягти зменшенням доз мінеральних добрив, рекомендо-
ваних для інтенсивного землеробства на 30-40% [117, 120].
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З порушенням екологічної рівноваги, яка супроводжується
погіршенням показників родючості ґрунту, важливим є пошук і
реалізація прийомів, що підвищують ефективність виробниц-
тва та сприяють більш економному і зваженому використанню
мінеральних добрив та інших засобів при вирощуванні сільсь-
когосподарських культур.

Соняшник, порівняно з зерновими культурами, менш чут-
ливий до застосування добрив. За узагальненими даними Ін-
ституту зернового господарства [121, 122], при внесенні восе-
ни N30P30 урожайність насіння соняшнику підвищується на
0,33 т/га при загальному її рівні 2,23 т/га.

М.Г.Цехмейструк [123] повідомляє, що при вирощуванні
гібрида Оскіл на фоні без добрив кращі результати забезпе-
чив варіант із внесенням Р15 при сівбі + N30Р30К30 в піджив-
лення – 2,94 т/г. При застосуванні в основне внесення міне-
ральних добрив рівнозначними були варіанти із внесенням
Р15 + N30 (аміачна селітра) та Р15 + N30Р30К30, які забезпечува-
ли приріст 0,23 та 0,19 т/га насіння порівняно з контролем. На
посівах гібрида Всесвіт всі варіанти забезпечили прибавку
врожайності від 0,20 до 0,35 т/га.

За літературними даними, на чорноземних ґрунтах в бі-
льшості випадків найбільш ефективною дозою мінерального
живлення є N30-60Р60-90К40-60 [124, 125], а за даними Д.С. Васи-
льєва найкращою дозою внесення є N60Р60 [11].

В.О.Ушкаренко, П.Н.Лазер, С.О.Каплін [126-130] вказують,
що для отримання максимального врожаю в умовах південно-
го Степу України при вирощуванні соняшнику олеїнового типу
необхідно вносити добрива нормою N45P60 за густоти стояння
рослин 40 тис./га. При вирощуванні його на зрошуваних зем-
лях мінеральні добрива слід вносити нормою N90P120, густоту
стояння рослин у посівах встановлювати з розрахунку 70
тис./га.

За твердженнями М.М.Ленюк, Ю.Ф.Терещенко, С.М.Міши-
на [131, 132] на звичайних чорноземах Степу України опти-
мальні умови поживного режиму ґрунту складаються при за-
стосуванні розрахункових норм добрив з додаванням асоціа-
тивних азотфіксаторів при густоті стояння 60 тис./га. За таких
умов урожайність соняшнику підвищується на 0,32 т/га, але
олійність насіння зростає на 1,1-2,2% при зменшенні добрив-
ного навантаження. При цьому застосування біостимулятора
Оксіамін, азотофіксуючих бактерій штаму Klebsiella та Лакто-
фолу “Б” є ефективним засобом підвищення продуктивності
соняшнику на 11-14%.

Л.І.Ясинська, А.В.Кохан [133] стверджують, що застосу-
вання Байкалу ЕМ-1 в ґрунт як окремо, так і з обробкою на-
сіння перед сівбою і двома позакореневими підживленнями
20 л/га забезпечили урожайність 1,95 та 1,96 т/га, що на 30%
більше порівняно з даними контрольного варіанта та на 4%
більше, ніж на варіанті зі застосуванням мінеральних добрив.
З економічної точки зору більш ефективним і доцільним є ви-
користання Байкалу ЕМ-1 лише як основного внесення в
ґрунт, за рахунок чого відбувається скорочення кількості тех-
нологічних операцій та економічних витрат, що в свою чергу
збільшує прибутковість та рентабельність даного варіанта.

Деякі вчені [117, 134, 135] вважають, що збільшувати уро-
жайність при високих цінах на міндобрива та засоби захисту
економічно невигідно. На їх думку, соняшник слабо реагує на
добрива, оскільки 1 кг д.р. NPK забезпечує лише 2 кг прирос-
ту урожаю, а при значному диспаритеті цін вартість викорис-
таних мінеральних добрив перевищує вартість приросту про-
дукції насіння соняшнику і приносить товаровиробнику збитки.

Інтенсивні технології сільськогосподарських культур пе-
редбачають для створення оптимального поживного режиму
застосування тільки мінеральних форм добрив, що в деяких
випадках призводить до зменшення кількості гумусу і збіднін-
ня на поживні речовини кореневмісного шару ґрунту і, як на-
слідок, – до значного зниження врожаю. Альтернативою ви-
рішення проблеми підвищення врожаїв соняшнику та його
якості може бути застосування біодобрив [136-138]. В останні
роки проведені дослідження з вивчення ефективності органо-
мінеральних добрив 139, 140, але дію мікробних препаратів,
їх взаємодію із традиційними системами удобрення та вплив
на продуктивність і якісні показники соняшнику достатньо не
вивчено.

Велику увагу потрібно приділяти впровадженню біологіч-
ної системи землеробства, а саме, використанню побічної

сільськогосподарської продукції та нехімічних методів захисту
рослин.

В роки проведення досліджень, використання ефективних
мікроорганізмів сприяло збільшенню маси 1000 насінин на
фоні природної родючості ґрунту, різниця складала 0,9 гра-
мів, при інших системах удобрення різниця була незначною.
Приріст цього показника з внесенням N40P40К40 порівняно до
природного фону становив 3,5-5,0 г, та N40P40К40 з розсіюван-
ням по поверхні ґрунту рослинних решток – 2,6-4,0 г.

За умов 2007 року більша урожайність соняшнику форму-
валась при комплексному застосуванні органо-мінеральної
системи удобрення і мікробних препаратів – 2,73 т/га. Слід
відмітити, що за рахунок використання ефективних мікроор-
ганізмів у соняшнику спостерігається тенденція до збільшен-
ня урожайності при мінеральній та органо-мінеральній систе-
мі удобрення, але прибавка – на рівні похибки досліду. Суттє-
вим приріст врожаю за рахунок мікробних препаратів був ли-
ше на фоні природної родючості ґрунту – 0,13 т/га (5,3%).
Внесення в ґрунт мінеральних добрив в нормі N40P40К40 дало
можливість збільшити урожай соняшнику на 0,16 т/га (6,5%), а
внесення добрив та рослинних решток – на 0,25 т/га (10,2%).
Комплексне застосування мікробних препаратів і мінеральних
добрив призводило до збільшення урожайності соняшнику
порівняно до чистого контролю на 0,20 т/га або на 8,1%. Доб-
рива у нормі N40P40K40 на фоні пожнивних решток і ефектив-
них мікроорганізмів дають змогу збільшувати урожайність на
0,27 т/га (11%) порівняно до контролю (табл. 16).

В умовах 2008 року внесення в ґрунт мінеральних добрив
в нормі N40P40К40 дало можливість збільшити урожай соняш-
нику на 0,32 т/га, а використання добрив та рослинних решток
– на 0,61 т/га. Комплексне застосування мікробних препаратів
і мінеральних добрив призводило до збільшення урожайності
соняшнику порівняно до чистого контролю на 0,29 т/га. Доб-
рива у нормі N40P40K40 на фоні пожнивних решток і ефектив-
них мікроорганізмів дають змогу збільшувати урожайність на
0,60 т/га порівняно до контролю, а застосування мікробних
препаратів на фоні без добрив призводило до збільшення
цього показника на 0,13 т/га.
16. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ОЛІЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД
СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПА-
РАТІВ, 2007-2009

Урожайність, т/га Прибавка до абсо-
лютного контролюСистема

удобрення
Мікробні
препарати 2007 2008 2009 Сере-

днє т/га %

Олій-
ність,

%

– 2,46 2,53 2,79 2,59 - - 50,2Без добрив
+ 2,59 2,66 2,85 2,70 0,11 4,11 52,4
– 2,62 2,85 2,93 2,80 0,21 7,97 50,2Мінеральна

N40P40K40 + 2,66 2,82 3,01 2,83 0,24 9,13 52,3
– 2,71 3,14 2,93 2,93 0,33 12,85 50,5Органо-

мінеральна
N40P40K40 +П.П. + 2,73 3,13 2,97 2,94 0,35 13,50 52,0

Фактор А 0,14 0,16 0,12
Фактор В 0,11 0,13 0,10НІР05 т/га для
Фактор АВ 0,19 0,23 0,16

За результатами досліджень 2009 року можна стверджу-
вати, що, використання мікробних препаратів при вирощуван-
ні соняшнику як на неудобреному фоні, так і в удобрених ва-
ріантах не призводило до суттєвого зростання продуктивнос-
ті. Найменшою вона була на фоні без добрив і становила 2,79
т/га. Застосування мінеральної та органо-мінеральної систем
удобрення призводило до суттєвого зростання урожайності
соняшнику порівняно до контролю на 0,14 т/га.

В середньому за роки проведення досліджень встановле-
но, що використання мікробних препаратів не впливало на рі-
вень врожайності соняшнику як при мінеральній, так і за орга-
но-мінеральної системи удобрення. Збільшення цього показ-
ника на фоні природної родючості ґрунту було в межах 0,11
т/га або 4,11%. Прибавка урожайності до абсолютного конт-
ролю за мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення
складала 0,21 та 0,33 т/га відповідно. Сумісна дія мікробних
препаратів та мінеральної системи удобрення підвищувала
показники врожаю на 0,24 т/га, а взаємодія з органо-
мінеральною системою на 0,34 т/га відносно абсолютного ко-
нтролю [139, 140].

Якість продукції олійних культур визначається вмістом в їх
насінні олії. Олійність насіння соняшнику при застосуванні
ефективних мікроорганізмів значно збільшувалась, а різниця
складала 2,2% на контрольному варіанті та 2,1-1,5% при мі-
неральній та органо-мінеральній системах удобрення.
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Отже, зростання урожайності соняшнику на мінеральній
та органо-мінеральній системах удобрення відбувалось лише
за рахунок внесення мінеральних добрив та комплексного за-
стосування добрив і рослинних решток.

Започаткований в 70-80-х роках минулого століття напря-
мок інтенсифікації шляхом широкого впровадження інтенсив-
них технологій, що спиралися переважно на їх технізацію і
жорстку експлуатацію обмежених чи не поновлювальних ре-
сурсів продуктивності, локалізацію технічних заходів і зусиль
на окремих культурах при вузькій спеціалізації господарств, а
також загрозливе зростання забруднення навколишнього се-
редовища під впливом тотальної індустріалізації всього світо-
вого господарства поставили під сумнів беззастережність
можливостей цих технологій щодо екологічної чистоти проду-
кції, їх природоохоронної прийнятності, економічної та енер-
гетичної ефективності [141].

В сучасних умовах, коли аграрне виробництво стає на
шлях ринкових реформ, поряд з агротехнічною, не менш важ-
ливого значення набуває економічна ефективність агротех-
нологій. За даними модельних досліджень, економічна ефек-
тивність вирощування соняшнику вітчизняних гібридів, порів-
няно із зарубіжними, при використанні ресурсозберігаючої
технології є набагато вищою, тоді як при інтенсивній техноло-
гії ця різниця є незначною. Так, при вирощуванні соняшнику
за ресурсозберігаючою технологією відмічаємо економію ви-
трат нарівні 821 грн./га (табл. 17).
17. РОЗРАХУНОК ПОРОГІВ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА-
СІННЯ СОНЯШНИКУ ДЛЯ ГІБРИДІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ
СЕЛЕКЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Вітчизняні гібриди Зарубіжні гібриди
Показники ресурсо-

зберігаюча
інтенси-
вна

ресурсо-
зберігаюча

інтенси-
вна

Виробничі витрати на 1 га, всього грн. 2012 2833 2568 3389
в т. ч. вартість насіння 120 120 600 600
ПММ 391 394 392 395
добрива 245 945 245 945
затрати на оплату праці 234 276 257 299
захист рослин 245 245 245 245
орендна плата 300 300 300 300
інші витрати 477 553 529 605
Економія витрат, (+/-) грн./га -821 -821
Урожайність, ц/га 21,0 26,0 24,0 29,0
Реалізаційна ціна 1 т, грн. 3000 3000 3000 3000
Умовно-чистий дохід з 1 га, грн. 4288 4967 4632 5311
Додатковий дохід при ресурсоощадли-
вій технології порівняно із інтенсивною,
(+/-) грн./га

-679 -679

Рівень рентабельності,% 213,1 175,3 180,4 156,7
Поріг прибутковості
при рівні рентабельності 0% 6,7 9,4 8,6 11,3
при рівні рентабельності 15% 7,7 10,9 9,8 13,0

У той же час отримуємо значно менший, а саме на 679
грн./га додатковий дохід при застосуванні ресурсрзбережної
технології при вирощуванні як вітчизняних, так і зарубіжних гі-
бридів. Рівень рентабельності при вирощуванні вітчизняних
гібридів за ресурсо-зберігаючої технології складає 213,1%,
тоді як при інтенсивній – 175,3%. При використанні ж зарубіж-
них гібридів простежується аналогічна тенденція – рівень ре-
нтабельності при ресурсозберігаючій технології складає
180,4%, тоді як при інтенсивній – 156,7%.

Отже, після проведення статистичного та економіко-
математичного аналізу даних урожайності можна стверджу-
вати, що продуктивність соняшнику значно залежить від по-
годних умов періоду вегетації та технологій вирощування.

Приріст урожайності до абсолютного контролю за мінера-
льної та органо-мінеральної системи удобрення склав 0,21 та
0,33 т/га відповідно. Використання мікробних препаратів сла-
бко впливало на рівень урожайності соняшнику за зазначених
систем удобрення. Збільшення урожайності насіння внаслідок
застосування мікробних препаратів було в межах 0,11 т/га
або 4,11% лише на фоні природної родючості ґрунту. Водно-
час, олійність насіння соняшнику при застосуванні ефектив-
них мікроорганізмів на фоні природної родючості ґрунту збі-
льшувалася на 2,2%, а при мінеральній та органо-мінеральній
системах удобрення на 2,1-1,5%.

Встановлено значний вплив цінової політики на рентабе-
льне ведення господарювання та виробництво насіння соня-
шнику. Рівень рентабельності при ресурсозберігаючій техно-
логії вирощування вітчизняних гібридів соняшнику складає
180,4-213,1%, тоді як при інтенсивній – 156,7-175,3%. Викори-
стання гібридів вітчизняної селекції забезпечує більшу прибу-

тковість ведення господарювання та забезпечує раціональну
окупність витрат.
ЗАХИСТ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ ВІД БУР’ЯНІВ ТА
ВІД УРАЖЕННЯ ШКІДЛИВИМИ ОРГАНІЗМАМИ
В сучасних умовах через високу забур’яненість ґрунту на-

сінням і вегетативними органами розмноження бур’янів у бі-
льшості випадків не вдається привести в культурний стан по-
сіви використовуючи лише агротехнічні заходи. Їх необхідно
поєднувати з хімічними заходами шляхом регламентованого
використання гербіцидів різного спектру дії на бур’яни [142].
Це стосується і соняшнику [82, 143].

Регламентоване внесення необхідних для захисту рослин
гербіцидів дозволяє у короткі терміни змінити конкуренцію між
вирощуваною культурою та бур’янами за воду, поживні речо-
вини і світло на користь першої, зменшити кількість механіч-
них обробітків ґрунту, підвищити продуктивність праці, суттє-
во зменшити забур’яненість посівів і вберегти від втрат уро-
жаю.

За даними В.С.Цикова і Л.П.Матюхи [142], ранні ярі одно-
річники (гірчиця польова), озимі (стоколос покривний) і зиму-
ючі (талабан польовий, сухоребрик високий) бур’яни дружно
проростають при понижених температурах і легко знищують-
ся обробітками в ранньовесняний період. Насіння пожнивних
бур’янів (лобода біла, щириця біла, мишій сизий, плоскуха
звичайна), які складають більшу частку бур’янів Степу, про-
ростають при більш високій температурі протягом всього літа
і при наявності вологи.

В дослідах П.Н.Ярославскої і П.Я.Богомолова [76] при за-
стосуванні гербіциду Трефлан досягалась висока ефектив-
ність в знищенні бур’янів на плоскорізному зябу і урожайність
соняшнику в порівнянні з оранкою не знижувалася.

Висока шкідливість бур’янів (як злаків, так і дводольних)
вимагає ефективного застосування високоселективних гербі-
цидів і здатних пригнічувати різні види бур’янів [82].

В літературі є значна кількість робіт щодо ефективного
застосування проти бур’янів на посівах соняшнику ґрунтових
гербіцидів Харнес, Стомп, Гезагард 50 WP, Трефлан, Гварді-
ан 79%, Голд 2Е, Дуал 96 ЕС, Фронтьєр 900 [144-146].

Як страхові протизлакові гербіциди рекомендується за-
стосовувати Шогун 100 ЕС, Фюзілад Супер 225 ЕС, Фуроре
Супер, Селект 120 та ін. Однак страхових гербіцидів проти
дводольних бур’янів на соняшнику поки створено не було.
Система захисту фірми BASF рекомендує використовувати
комплекс, який включає гербіцид Євролайтнінг з гербіцидом
Рімісол або Санай в фазі 3-5 листків у соняшника. Система
CLEARFIELD забезпечує захист від злакових і багатьох дво-
дольних бур’янів, але це не вирішує проблеми, бо не всі гіб-
риди можливо захистити.

Отже, визначення страхових гербіцидів для знищення
дводольних бур’янів на сучасних гібридах є важливим для
виробництва. Враховуючи, що степовий екотип агроценозу
бур’янів характеризується перевагою злакових видів, засто-
сування гербіцидів повинно плануватися практично на всій
площі посівів просапних культур.

При порушенні сівозмін поширюється таке захворювання
як фомопсис (збудник Phomopsis helianthy),що уражує кінчики
листків, їх черешки, стебла та кошики рослин. На уражених
ділянках стебла з’являються некротичні плями, що розроста-
ються і можуть досягати до 20 см завдовжки з подальшим на-
буванням сірого та коричнево-сірого забарвлення.

Дуже небезпечною хворобою є переноспороз. Збудник –
гриб Plasmopara helianthi, що уражує рослини культури на всіх
стадіях розвитку. Прояви захворювання при цьому різні: кар-
ликовість, плямистості, зміна забарвлення стебла, серцевини,
пустозерність. Нині з’являються гібриди, високостійкі проти
цієї хвороби.

Біла гниль (збудник – Sclerotinia Sclerotiorum) поширена
повсюдно в Україні. Симптомами її є поява на центральному
корені та біля основи стебла сірого нальоту, що поступово
поширюється догори по стеблу, листя жовтіє й всихає, а на
кошиках з’являється білий склеротичний наліт. Ефективне
проти хвороби застосування фосфорних добрив та мікродоб-
рив, фунгіцидів та дефоліантів.

Симптомами макроспоріозу є ураження коренів та осно-
ви стебла з появою коричневого та чорного кольору. Хворі
рослини дозрівають раніше, ніж здорові, мають слабкі стебла
і порожнє насіння в центральній частині кошиків. Для запобі-
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гання захворювання слід дотримуватись оптимальної густоти
посіву в богарних умовах та дотримання оптимальних строків
сівби.

На посівах, де не дотримуються сівозміни, останніми ро-
ками в степовій зоні найзліснішим бур’яном є вовчок, насіння
якого може зберігатись у грунті 10-13 років, засмічуючи не
тільки поля соняшнику, а й суміжні.

У роки з надлишковими й нерівномірними атмосферними
опадами спостерігається значний розвиток епіфітотій боро-
шнистої роси, особливо – в загущених посівах.

Для обмеження поширення хвороб насамперед слід до-
тримуватись кращих попередників (озимі зернові, вирощувані
по чорних і зайнятих парах, кукурудзі на силос та після зерно-
бобових культур). Поля в сівозміні слід розміщувати так, щоб
забезпечити просторову ізоляцію понад 1000 м як між посіва-
ми соняшнику поточного року, так і минулих років, а також між
насіннєвими і товарними посівами даної культури.

Доцільно також впроваджувати сорти та гібриди, стійкі
проти поширених захворювань.

Проти білої і сірої гнилей посіви обробляють Хорусом
(0,75 кг/га), проти фомозу, фомопсису, переноспорозу –
Квадрісом (0,5-0,6 л/га).

Коли цвіте соняшник до посівів його вивозять пасіки з роз-
рахунку 1-2 бджолосім’ї на 1 га.
ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ ТА ВИБІР СТРОКІВ СІВБИ

Протруювання і інкрустація насіння значно підвищує ене-
ргію проростання, що особливо важливо для одержання дру-
жніх і рівномірних сходів в посушливих умовах в до сходовий
період. Ретельне протруювання посівного матеріалу забез-
печує захист насіння та проростків від інфекції, що переда-
ється з насінням і від ряду ґрунтових збудників грибкових
хвороб. Тому саме протруєння є запорукою отримання здоро-
вих і дружних сходів, рівномірного їх розподілу на площі та
високої врожайності.
18. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
Препарат Діюча речови-

на
Норма ви-
трати, кг/т

Шкодочинний об’єкт,
хвороба / шкідник Спосіб обробки

Апрон XL металаксил-М
(350 г/л) 3,0

пероноспороз, вер-
тицильозне в’янення,

гнилі

для обробки можна ви-
користовувати будь-яке
обладнання для безпе-
рервної обробки насін-
ня (кількість води –

10 л/т)

Максим XL

флудиоксонил
(25 г/л) + ме-
талаксил-М

(10 г/л)

6,0

пліснявіння насіння,
фузаріозна гниль,
пероноспороз, біла

гниль

для обробки можна ви-
користовувати будь-яке
обладнання для безпе-
рервної обробки насін-
ня (кількість води – 2,0-

9,0 л/т)

Круізер тиаметоксам
(350 г/л) 6,0-10,0

дротяники, несправ-
жні дротяники, сірий
буряковий довгоно-
сик, мідляки, попе-

лиці

двоетапна обробка, (кі-
лькість води – відповід-
но до рекомендацій на

пакуванні)

Протруєння економічно та екологічно дуже ефективний
захід. Навантаження на зовнішнє середовище фунгіцидами,
виражене в кількості діючої речовини на одиницю площі, ме-
нше, ніж при обприскуванні. Незважаючи на низькі витрати
діючої речовини протруєння здатно знищити хвороби, боро-
тьба з якими після появи сходів є неефективною. Воно забез-
печує високу польову схожість і нормальний розвиток моло-
дих посівів.

Окрім ранніх інфекцій таких як біла гниль (Sclerotinia
sclerotiniorum), сіра гниль (Botryotinia fuckeliana), несправжня
борошниста роса (Plasmopara helianthi) та фомопсис
(Diaporthe helianthi, анаморф: Phomopsis helianthi) проростки і
сходи можуть ушкоджуватися шкідниками: попелиці
(Brachycandus helichrys), гусениці різних совок, дротяники
(личинки видів дротяників (Elateridae: Agriotes ssp., Athous
ssp., Selotosomus ssp.), несправжні дротяники та ін. Тому в
багатьох регіонах доцільна комбінована обробка насіння фун-
гіцидами й інсектицидами.

В збільшенні валових зборів насіння соняшнику та підви-
щенні його якості провідне місце займають оптимальні строки
сівби, які в різних ґрунтово-кліматичних зонах не одинакові.
На думку вчених сівбу необхідно проводити, коли в ґрунті
створюються сприятливі умови для проростання насіння, по-
яви сходів і їх нормального розвитку.

Так, на думку деяких авторів [11, 147, 148] соняшник є
культурою раннього строку сівби і пов’язано це з його біологі-
чними особливостями з одного боку і надзвичайною чутливіс-
тю, навіть до незначних осінніх приморозків в період дозрі-

вання, з другого. Вони стверджують, що насіння соняшнику
може проростати при температурі 4-5°С, а сходи витримують
короткочасні весняні приморозки до мінус 4-6°С. Однак, при
ранніх строках сівби, коли температура ґрунту на глибині за-
гортання насіння не перевищує 6-8°С, сходи з’являються з
запізненням. Вони часто пошкоджуються шкідниками та хво-
робами, розвиваються повільно, при цьому існує небезпека
зрідження посівів 11, 149, 150.

В той же час Г.К. Фурсова [151] рекомендує в умовах Лісо-
степу сіяти соняшник в оптимально ранні строки при серед-
ньодобовій температурі повітря 7-9°С на підставі виявленої
тісної негативної залежності між масою сухої речовини ядра,
олійністю та температурою періоду сівба-сходи. Ряд вчених
сівбу пропонують проводити при прогріванні ґрунту до 8-10°С
[135, 152, 153-156]. Р.І. Шкрудь, В.І. Болдуєв, М.П. Півень,
М.М. Ленюк [157, 158] вказують, що сівба соняшнику за тем-
ператури ґрунту 8-10°С забезпечує підвищення врожайності
на 0,22-0,46 т/га, а збір олії – на 188-271 кг/га, одержана про-
дукція при цьому не містить залишків пестицидів та інших
шкідливих речовин.

З позиції інших дослідників, оптимальний строк сівби ви-
сокоолійних гібридів і сортів настає в той час, коли середньо-
добова стійка температура ґрунту на глибині 10 см досягає +
10-12°C. Такий строк сівби дозволяє знищити передпосівною
культивацією основну масу сходів ранніх однорічних бур’янів,
заробити насіння соняшника в добре прогрітий, чистий ґрунт і
одержати дружні сильні сходи на 9-12-й день після сівби [11,
159-162].

Деякі дослідники виявили негативні наслідки сівби в пізні
строки, коли температура ґрунту перевищує 16ºС, посівний
шар висушується і насіння соняшнику тривалий час не проро-
стає, а також внаслідок зміщення періоду вегетації рослин їх
дозрівання припадає на прохолодний період. Це затримує ве-
гетацію рослин, знижує урожайність насіння, вміст олії та про-
теїну [11, 163, 164].

Результати досліджень показали, що зміна строків сівби
впливала на ріст та розвиток рослин змінюючи вологість, те-
мпературу ґрунту і польову схожість насіння, тривалість пері-
оду сівба – сходи, а зміна кількості допосівних культивацій
обумовлювала рівень забур’яненості посівів. Строками сівби
можна регулювати довжину світового дня протягом вегетації
культури, що дозволяє прискорювати або уповільнювати тем-
пи розвитку рослин.

Для встановлення оптимальних строків сівби висівали
гібриди соняшнику різних груп стиглості в три різних терміни:
ранній – при прогріванні ґрунту на глибині загортання насіння
на 6-8ºС (орієнтовний календарний строк – 15 квітня), серед-
ній – прогріванні ґрунту до 10-12ºС (30 квітня) та пізній – 14-
16ºС (15 травня).

За роки досліджень високу стійкість до посухи проявили
гібриди Запорізький 28 та Запорізький 32 при середньому (t
прогрівання ґрунту 10-12ºС) та пізньому (t прогрівання ґрунту
12-14ºС) строках сівби, а гібрид Світоч виявився менш стійким
до несприятливих умов середовища. Рослини гібридів соня-
шнику відрізнялися неоднаковими темпами розвитку, для них
характерною була різна тривалість вегетаційного періоду, що
змінювалась під впливом строків сівби і температурного ре-
жиму. Цей прийом здійснював певний вплив і на ростові про-
цеси рослин.

За висотою рослин значно виділялися посіви гібрида Сві-
точ при сівбі 30 квітня, які висівали коли температура ґрунту
на глибині загортання насіння прогрівалася до 10-12ºС, за
ранньої та пізньої сівби спостерігалось суттєве зниження ін-
тенсивності росту рослин. У гібридів Запорізький 28 та Запо-
різький 32 найвищими рослини були за ранніх строків сівби, а
сівба в більш пізні строки призводила до зменшення цього по-
казника (табл. 19) Тобто, у середньораннього та середньости-
глого гібридів при ранній сівбі розвиток вегетативної маси
шкідливо вплинув на генеративні органи.

Одним із важливих показників, які характеризують адап-
тивність рослин до умов середовища є рівномірність дости-
гання. Спостереження показали, що найбільш рівномірно до-
стигання наставало у ранньостиглого гібрида Світоч при всіх
строках сівби та у Запорізького 28 й Запорізького 32 при ран-
ній сівбі.
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19. ВИСОТА РОСЛИН СОНЯШНИКУ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ ТА
МАСА СІМ’ЯНОК З 1 КОШИКА ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ,
2006-2008 РР.

Група стиглості
(гібрид)

Температура ґрунту на гли-
бині загортання насіння (орі-
єнтовний календарний строк

сівби)

Висота
рослин, см

Рівномір-
ність дости-
гання, %

Маса
сім’янок з 1
кошика, г

6-8ºС (15 квітня) 138 95 27,1
10-12ºС (30 квітня) 148 95 33,7

Скоростигла
(Світоч)

14-16ºС (15 травня) 136 95 34,7
6-8ºС (15 квітня) 148 95 32,0

10-12ºС (30 квітня) 145 90 36,8
Середньорання

(Запорізький
28) 14-16ºС (15 травня) 131 90 40,8

6-8ºС (15 квітня) 146 95 37,4
10-12ºС (30 квітня) 141 90 40,9

Середньостиг-
ла

(Запорізький
32) 14-16ºС (15 травня) 132 90 44,8

Показник маси сім’янок з 1 кошика значно варіював зале-
жно від умов вирощування. Простежувалася тенденція до
збільшення розміру цього показника зі зміщенням календар-
них строків сівби від ранніх до більш пізніх. В середньому за
роки досліджень, маса сім’янок з одного кошика у гібрида Сві-
точ при другому та третьому строках сівби була на одному рі-
вні та становила 33,7-34,7 г. У гібридів Запорізький 28 та За-
порізький 32 більшого значення цього показника досягали при
пізньому строкові, а при сівбі 30 квітня – спостерігалося зни-
ження маси сім’янок з кошика на 11,0 та 9,7% відповідно.
Найменшу масу було сформовано всіма досліджуваними фо-
рмами при ранній сівбі.

Відмічені особливості формування маси сім’янок з 1 коши-
ка проявили відповідний вплив і на урожайність гібридів со-
няшнику. Дані обліку урожаю насіння показали, що форму-
вання його, в основному, залежало від морфобіологічних
властивостей досліджуваних біотипів та погодних умов пері-
оду вегетації. Серед гібридів найбільшу урожайність практич-
но в усі роки досліджень забезпечив середньостиглий Запорі-
зький 32. Порівняно з ним середньоранній Запорізький 28
формував дещо меншу (2006-2007 рр.), або майже однакову
продуктивність (2008 р.). Найменший рівень урожайності се-
ред досліджуваних форм показав ранньостиглий гібрид Сві-
точ.

Варіювання урожайності соняшнику значно залежало від
років досліджень, гібридів різних груп стиглості та як показує
аналіз росту і розвитку рослин від умов проходження критич-
них періодів за різних строків сівби. Цей фактор в свою чергу
впливав на температурний режим при якому відбувалося фо-
рмування бруньки та її цвітіння, а як нам відомо найбільше
вологи (60%) соняшник використовує саме у період утворення
кошика – цвітіння. При нестачі вологи в цей період кошики і
насіння бувають недорозвиненими.

Аналізуючи результати досліджень необхідно зауважити
що, в більшості випадків більший урожай насіння у гібридів
соняшнику різних груп стиглості формувався у тих варіантах,
де період від утворення кошика до цвітіння припадав на перші
дві декади липня, а саме, з 4 липня по 18 липня, не залежно
від року досліджень. Отже, для того щоб гібриди різних груп
стиглості у різні роки цей важливий для рослин соняшнику
період проходили у вказані терміни необхідно висівати соня-
шник з 30 квітня по 15 травня, сівбу розпочинати із середньо-
стиглих та середньоранніх гібридів, а завершувати ранньо-
стиглими формами.

Також важливим періодом у формуванні генеративних ор-
ганів соняшнику є початок формування суцвіття (багатоквіт-
ковий кошик). Цей період у середньоранніх гібридів почина-
ється коли рослини утворюють 5-6 пар листків, а у середньо-
пізніх гібридів 7-8 пар листків. Кількість квіток, що закладаєть-
ся в суцвіттях у цей час, варіює у широких межах і в значній
мірі залежить від агроекологічних умов вже у перші 2-3 тижні
після появи сходів.

Отже, урожайність досліджуваних форм неоднаково змі-
нювалась під впливом даного агротехнічного заходу в різні за
гідротермічним режимом роки. На нашу думку, це пов’язано з
неоднорідністю строків настання несприятливих умов для ро-
сту і розвитку рослин, особливо в критичні за водоспоживан-
ням фази, і найбільшою варіабельністю його ознак під впли-
вом цих факторів.

В середньому за 2006-2008 роки досліджень гібрид Світоч
показав дещо вищу продуктивність при другому та третьому
строках сівби – 2,00 та 2,05 т/га відповідно. Середньоранній
гібрид Запорізький 28 та середньостиглий Запорізький 32 у

більшість років досліджень вищу урожайність формували при
третьому строкові сівби – 15 травня. При ранньому (15 квітня)
строкові сівби у всіх гібридів спостерігалось суттєве зниження
зборів насіння з одиниці площі.

Проте, враховуючи результати досліджень 2009 року різ-
ниця за урожайністю між строками сівби 30 квітня та 15 трав-
ня у ранньостиглого гібрида Світоч стала більш помітною, у
гібридів Запорізький 28 та Запорізький 32 навпаки скоротила-
ся (табл. 20).
20. УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛО-
СТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, Т/ГА
Група стиглості

(гібрид) Строк сівби Середня за 2006-
2008рр.

Середня за 2006-
2009рр.

Олій-
ність,%

6-8ºС (15 квітня) 1,62 – 49,0
10-12ºС (30 квітня) 2,00 2,26 49,3

Скоростигла
(Світоч)

14-16ºС (15 травня) 2,05 2,32 49,1
6-8ºС (15 квітня) 1,81 – 50,2

10-12ºС (30 квітня) 2,22 2,47 49,9Середньорання
(Запорізький 28)

14-16ºС (15 травня) 2,30 2,51 49,5
6-8ºС (15 квітня) 2,00 – 49,8

10-12ºС (30 квітня) 2,18 2,44 50,3Середньостигла
(Запорізький 32)

14-16ºС (15 травня) 2,33 2,53 50,0
гібридів 0,09-0,10 0,09-0,11

строків сівби 0,08-0,09 0,08-0,10НІР 05, т/га для
взаємодії факторів 0,14-0,20 0,14-0,22

В умовах 2009 року проводилося випробування результа-
тів наших досліджень. На площі 6 га лабораторії землеробст-
ва Кіровоградського інституту АПВ було закладено 2 кращих
строки сівби. Тобто, гібриди, висівали 30 квітня (раніше реко-
мендований строк сівби) та 15 травня (кращий за результа-
тами досліджень). Разом з гібридами, що досліджувалися
протягом 2006-2009 рр. для порівняння було посіяно новий
районований ранньостиглий гібрид Ясон.

За результатами проведеного випробування встановлено,
що урожай ранньостиглого гібриду Світоч становив 3,01 та
3,12 т/га з вологістю насіння 6,01 та 7,8% відповідно, а гібриду
Ясон – 2,99 т/га (вологість 6,8%) та 3,42 т/га (8,7%). Вологість
насіння вказана станом на 18 вересня. Слід зауважити, якщо
ранньостиглі гібриди більшу урожайність формували при сівбі
15 травня, то середньоранній та середньостиглий – при сівбі
30 квітня. Урожайність середньораннього гібрида Запорізький
28 становила 3,13-3,31 т/га, а середньостиглого Запорізький
32 – 3,15-3,23 т/га.

Необхідно відмітити, що у ранньостиглих гібридів Світоч
та Ясон відстрочення сівби до 15 травня не призводило до
значного зростання вологості насіння, проте у середньоран-
нього гібриду Запорізький 28 цей показник при сівбі в оптима-
льно-пізній строк зростав на 4,8%, а у середньостиглого За-
порізький 32 – взагалі вдвічі.

Таким чином, зміною строків сівби можливо створити
кращі умови для росту й розвитку рослин соняшнику та за-
безпечити настання несприятливих умов минаючи критичні
фази розвитку рослин. Наприклад, у 2009 році цвітіння рос-
лин ранньостиглих гібридів, що були висіяні 15 травня співпа-
ла з цвітінням середньораннього та середньостиглого гібри-
дів, які висівали 30 квітня, що і забезпечило формування мак-
симального збору насіння з одиниці площі цих форм.
21. УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ У ВИРОБНИЧИХ УМО-
ВАХ, Т/ГА, 2009 РІК

Урожайність, т/га Вологість,%Група стиглості
(гібрид) 30 квітня 15 травня 30 квітня 15 травня

Ранньостигла
(Світоч) 3,01 3,12 6,0 7,8

Ранньостигла
(Ясон) 2,99 3,42 6,8 8,7

Середньорання
(Запорізький 28) 3,31 3,13 8,7 13,5

Середньостигла
(Запорізький 32) 3,23 3,15 8,4 16,7

гібридів 0,11
строків сівби 0,10

НІР 05, т/га для

взаємодії факторів 0,22

Результати досліджень підтвердили, що гібриди з різними
морфобіологічними ознаками і властивостями неоднаково
реагували на строки сівби. Ранньостиглі гібриди Світоч та
Ясон сформували кращу насіннєву продуктивність при сівбі
15 травня, коли ґрунт на глибині загортання насіння прогріва-
вся до 14-16°С, а середньоранній Запорізький 28 та серед-
ньостиглий Запорізький 32 при сівбі після 30 квітня за прогрі-
вання ґрунту до 10-12°С. У зв’язку з цим аналогічно змінюва-
лись і показники економічної ефективності вирощування гіб-
ридів.
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Як показують результати економічного аналізу, виробничі
витрати при вирощуванні соняшнику майже не залежали від
строків сівби та змінювались від 2878 до 2971 грн./га, а умов-
но-чистий дохід змінювався в основному за рахунок отрима-
ної продуктивності. Умовно-чистий дохід у ранньостиглого гі-
бриду Світоч та середньораннього Запорізький 28 при сівбі як
30 квітня, так і 15 травня був близьким, а у гібриду Запорізь-
кий 32 більшого значення цього показника досягали за сівби
15 травня. Найбільший умовно-чистий дохід від реалізації го-
тової продукції отримали при вирощуванні середньостиглого
гібрида Запорізький 32 за сівби 15 травня. Окупність коштів,
витрачених на вирощування і післязбиральну доробку насін-
ня, найвищою була у середньостиглого гібрида.

Отже, використання гібридів різних груп стиглості в техно-
логії вирощування соняшнику і варіювання строків їх сівби, як
одного із факторів, які суттєво впливають на витратність ви-
робничих процесів, дозволяє істотно покращити прибутковість
господарств, знизити собівартість зерна і підвищити рентабе-
льність виробництва.

Таким чином, враховуючи дані насіннєвої продуктивності
досліджуваних гібридів соняшнику, їх передзбиральну воло-
гість, а також показників економічної ефективності технологі-
чних заходів сортової агротехніки цих форм, оптимальним і
найбільш економічно доцільним при вирощуванні соняшнику є
період сівби з 30 квітня по 15 травня. Розпочинати сівбу слід
із середньостиглих та середньоранніх гібридів, а завершувати
ранньостиглими формами.
ВПЛИВ ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ
РОСЛИН НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ
Існує безліч різних думок і тверджень щодо впливу спо-

собів сівби на урожайність та якість насіння соняшнику. Ре-
зультати досліджень, проведених в Степу, показали позитив-
ний вплив зменшення ширини міжрядь з 70 до 45 см на уро-
жайність соняшнику, яка збільшувалась при цьому на 0,07-
0,57 т/га [33, 167]. Але такий спосіб має ряд недоліків.

На думку І.Д.Ткаліча, О.М.Олексюка застосування міжрядь
45 см забезпечує краще розміщення рослин на площі, ніж 70
см, а перехід на посіви з міжряддями 15-30 см сприяє пода-
льшій оптимізації розміщення рослин на площі, повнішому ви-
користанню ресурсів зовнішнього середовища, виключаються
міжрядні обробітки [44]. Вони довели, що перевага посівів зі
звуженими до 30-45 см міжряддями, а також суцільних посівів
цієї культури відмічається при підвищеній на 10-20% густоті в
порівнянні з широкорядними [168-170]. Підвищення ж густоти
стояння рослин вище оптимальних 50 тис./га за вирощування
з міжряддями 70 см не забезпечує збільшення врожаю [168,
171, 172].

За даними С.П.Єремєєва [173] загущені посіви більш ефе-
ктивно використовують накопичений у вегетативній масі азот
для створення врожаю насіння і олії, ніж при меншій густоті
стояння. Він стверджує, що чим більше азоту і вуглеводів по-
ступить із вегетативних органів соняшнику в насіння, тим ін-
тенсивніше воно росте утворюючи більший об’єм запасаючої
олію тканини. Н.И. Харченко [174] вказував, що загущення по-
сівів незначно впливало на олійність насіння, а підвищений
фон добрив зовсім не сприяв збільшенню цього показника.

За результатами В.А.Дерев’янка, П.Б.Лімана [175] олій-
ність при загущенні посівів знижувалась, а лушпинність зрос-
тала. У А.А.Іншина [176] найбільш високою лушпинність була
при оптимальній густоті 50 тис./га, а при її збільшенні або
зменшенні вона падала. Досліди О.М.Олексюка [168] показа-
ли, що з підвищенням густоти у всіх гібридів від 40 до 70
тис./га лушпинність і олійність збільшились відповідно на
7,0% і 5,5%, а вміст білка зменшувався на 7,2%.

Отже, змінюючи схему розміщення соняшнику на площі а
густоту стояння рослин, можна підвищувати не лише урожай-
ність, а й вміст жиру в насінні, що забезпечить при вдалому
поєднанні вищий валовий збір олії з гектара.

Інтенсивні технології вирощування базуються на широко-
му застосуванні мінеральних добрив та пестицидів, однак не-
контрольоване їх використання є економічно невиправданим
й екологічно небезпечним. Тому, останнім часом особливої
актуальності набуває пошук альтернативних засобів впливу
на формування господарсько цінної частини урожаю сільсько-
господарських культур. На сьогодні перспективним у цьому
напряму є впровадження у виробництво ріст регулюючих ре-

човин, які у низьких дозах здатні підвищувати потенціал біо-
логічної продуктивності рослин у межах норми реакції геноти-
пу, посилювати їх адаптаційну здатність до стресових чинни-
ків навколишнього середовища [177, 178]. Як вказують Л.С.
Єремко, А.В.Сидоренко та ін. застосування регулятора росту
Домінант у дозах 20 мл/т та 20 мл/га сприяє підвищенню уро-
жайності та олійності насіння соняшнику. Загальний збір олії з
1 га за впровадження даного агрозаходу становить 0,92 та
0,97 т відповідно [179].

Використання комплексу біостимуляторів у технологічно-
му процесі вирощування основних сільськогосподарських
культур у економічно розвинених країнах дозволяє додатково
отримувати майже 20-30% продукції землеробства [180].
Специфіка дії синтетичних регуляторів росту полягає у тому,
що вони здатні впливати на процеси, напрямок та інтенсив-
ність, які неможливо скорегувати за допомогою агротехнічних
заходів вирощування [181].
22. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ СО-
НЯШНИКУ ПРИ РІЗНИХ СТРОКАХ СІВБИ, 2006-2009 Р. (ЗА ЦІНАМИ
ГРУДНЯ 2010 РОКУ)
Група стиглості

 (гібрид) Строк сівби Урожай-
ність, т/га

Витрати,
грн./га

Умовно-
чистий дохід,

грн./га

Рівень ре-
нтабель-
ності,%

30 квітня 2,26 2878 5854 203Скоростигла (Сві-
точ) 15 травня 2,32 2923 6039 207

30 квітня 2,47 2926 6606 226Середньорання
(Запорізький 28) 15 травня 2,51 2968 6719 226

30 квітня 2,44 2921 6497 222Середньостигла
(Запорізький 32) 15 травня 2,53 2971 6792 229

Нами протягом 2007-2009 рр. проводилися дослідження з
вивчення впливу способу сівби та густоти стояння рослин на
ріст, розвиток та продуктивність гібридів різних груп стиглості.
Аналізуючи показники продуктивності рослин соняшнику
(табл. 22) необхідно відмітити, що маса 1000 сім’янок змен-
шувались по мірі загущення посівів у всіх досліджуваних
форм за сівби як з шириною міжрядь 45 см, так і 70 см. Збі-
льшення кількості рослин у посівах скоростиглого гібриду від
40 до 85 тис./га призводило до зниження маси 1000 сім’янок
на 18,3% при ширині міжрядь 45 см та на 30% при 70 см від-
повідно. Збільшення густоти стояння рослин в посівах серед-
ньостиглого гібрида Запорізький 32 призводило до зниження
маси 1000 насінин за ширинои міжрядь 45 см на 27,4%, а з
міжряддями 70 см – на 26,9%. Загущення посіву середньо-
раннього гібриду Запорізький 28 до 85 тис./га обумовлювало
більш значне зменшення маси 1000 насінин за обох способів
сівби порівняно до інших гібридів і становило 43,5 та 40,9%
(табл. 23). При аналізі натури сім’янок, слід відмітити, що бі-
льших значень цього показника досягали при вирощуванні гі-
бридів соняшнику за обох способів сівби при густоті стояння
рослин 55 тис./га. Більших значень показник натури сім’янок
набував у гібридів Світоч та Запорізький 32 за ширини між-
рядь 70 см, а у гібрида Запорізький 28 – за ширини міжрядь
45 см.
23. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН СОНЯШНИКУ ЗАЛЕ-
ЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ, 2007-2008
РР.

ПоказникиГрупа стиглості
(гібрид)

Ширина
міжрядь,

см

Густота
стояння,
тис./га

маса 1000
сім’янок, г

натура
сім’янок, г/л лушпинність,%

40 48,4 430,5 28,2
55 45,4 450,0 28,8
70 42,0 444,5 25,9

45 см

85 40,9 441,5 29,7
40 50,0 444,5 26,8
55 47,3 425,0 28,1
70 44,5 419,5 29,8

Скоростигла
(Світоч)

70 см

85 38,4 417,0 31,8
40 55,4 400,0 23,1
55 49,7 421,0 25,9
70 41,8 418,0 23,945 см

85 38,6 420,0 30,2
40 53,4 406,5 30,5
55 48,2 430,0 30,0
70 41,7 428,5 32,9

Середньорання
(Запорізький 28)

70 см

85 37,9 410,5 32,9
40 51,6 419,0 30,9
55 44,8 452,5 23,5
70 43,1 432,0 25,3

45 см

85 40,5 424,5 34,4
40 56,1 400,0 28,3
55 51,2 435,0 25,0
70 46,2 435,5 25,2

Середньостигла
(Запорізький 32)

70 см

85 44,2 434,5 28,8

На показник лушпинності в умовах даного досліду вплив
мала сукупна дія таких факторів як сортові особливості, ши-
рина міжрядь та густота стояння рослин. У гібридів соняшнику
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Світоч та Запорізький 28 більша лушпинність насіння спосте-
рігалась у варіантах з шириною міжрядь 70 см та нормою ви-
сіву 85 тис./га, а у гібрида Запорізький 32 за сівби з шириною
міжрядь 45 см при максимальній густоті стояння.

Результати досліджень показали суттєвий вплив фактора
густоти стояння рослин на формування структурних елемен-
тів урожаю насіння гібридів. Показники маси сім’янок з 1 ко-
шика гібридів соняшнику зменшувались при загущенні посівів.
Збільшення кількості рослин скоростиглого гібриду від 40 до
85 тис./га призводило до зниження цього показника в 1,86 ра-
зи при ширині міжрядь 45 см та в 1,90 рази при 70 см відпові-
дно. Загущення рослин середньораннього гібриду призводило
до зменшення показника маси сім’янок в 1,66 та 1,79 рази
відповідно до способу вирощування, а у середньостиглого – в
1,92 та 1,80 рази.
24. МАСА СІМ’ЯНОК З 1 КОШИКА, УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВОЛОГІСТЬ
НАСІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА ГУСТОТИ СТОЯН-
НЯ, 2007-2009 РР.

ПоказникиГрупа стиг-
лості

(гібрид)

Ширина
міжрядь,

см

Густота
стояння,
тис./га

маса сім’янок з
1 кошика, г

урожай-
ність, т/га

передзбира-
льна воло-
гість,%

олій-
ність,%

40 57,4 2,29 5,9 50,3
55 44,2 2,46 5,9 49,3
70 36,1 2,56 5,9 50,9

45 см

85 30,8 2,57 6,1 48,4
40 54,2 2,19 5,9 49,7
55 41,6 2,32 6,1 49,3
70 32,9 2,32 6,2 49,3

Скоростиг-
ла

(Світоч)
70 см

85 28,5 2,44 6,2 48,2
40 62,7 2,50 8,4 49,5
55 52,5 2,90 8,3 49,5
70 44,8 3,15 8,4 49,8

45 см

85 37,7 3,11 8,6 50,2
40 59,4 2,36 9,5 49,5
55 45,2 2,49 8,6 49,9
70 38,1 2,65 9,2 49,7

Середньо-
рання

(Запорізь-
кий 28)

70 см

85 33,2 2,81 8,3 49,3
40 65,4 2,62 7,9 49,9
55 46,8 2,58 8,4 49
70 40,8 2,86 8,5 49,6

45 см

85 34,1 2,83 8,0 48
40 59,1 2,35 8,5 49,9
55 47,1 2,60 8,4 50,3
70 39,6 2,77 8,2 49,7

Середньо-
стигла (За-
порізький

32) 70 см

85 32,8 2,78 8,2 50,5
2007 2008 2009

фактору А 0,05 0,07 0,07
фактору В 0,04 0,06 0,06
фактору С 0,06 0,08 0,08
фактору АВ 0,07 0,10 0,10
фактору АС 0,10 0,13 0,14
фактору ВС 0,08 0,11 0,11

НІР05, т/га

фактору АВС 0,14 0,14 0,19

Порівнюючи спосіб сівби необхідно зауважити, що найбі-
льший позитивний вплив на даний показник був відмічений
при сівбі з шириною міжрядь 45 см. Мінімальна маса сім’янок
з 1 кошика була сформована у гібрида Світоч при вирощу-
ванні його з шириною міжрядь 70 см та густоті стояння рос-
лин 85 тис./га – 28,5 г, а максимальна – у Запорізького 32 при
сівбі на 45 см та густоті 40 тис./га – 65,4 г. Також була відмі-
чена від’ємна залежність між густотою рослин та масою
сім’янок з 1 кошика (табл. 24).

Урожайність насіння гібридів соняшнику змінювалась під
впливом біологічних особливостей форм, густоти стояння ро-
слин і способу сівби. В середньому за роки досліджень мак-
симальна врожайність насіння у гібрида Світоч формувалась
при сівбі його з шириною міжрядь 45 см та густоті 85 тис./га і
становила 2,57 т/га. При густоті 70 тис./га врожайність змен-
шувалась на 0,3%, тобто відмінності між варіантами 70 і 85
тис./га були несуттєвими.

При сівбі гібрида Світоч з шириною міжрядь 70 см біль-
шою урожайністю відзначався варіант з густотою стояння ро-
слин 85 тис./га – 2,44 т/га. Подальше зменшення густоти сто-
яння рослин до 70 та 55 тис./га за такого способу сівби при-
зводило до зниження урожайності на 5,2%. При порівнянні
способів сівби для гібриду Світоч необхідно відмітити суттєве
зростання врожайності при ширині міжрядь 45 см.

У гібрида Запорізький 28 найбільшу врожайність зафіксо-
вано при сівбі з міжряддями 45 см та густоті 70 тис./га (3,15
т/га), при збільшенні її до 85 тис./га не спостерігалось суттє-
вого зниження урожайності, а зменшення густоти призводило
до суттєвого зниження врожаю. Вирощування цього гібрида з
шириною міжрядь 70 см забезпечувало продуктивність на рі-
вні 2,36-2,81 т/га. Більше значення урожайності – 2,81 т/га
отримували при густоті 85 тис./га. Заниження густоти стояння

рослин до 40, 55 та 70 тис./га призводило до недобору вро-
жаю на 19,1; 12,8 та 6,0% відповідно (табл. 24).

В середньому за роки досліджень у середньостиглого гіб-
рида Запорізький 32 вищий врожай (2,86 т/га) отримали за сі-
вби широкорядним способом з міжряддями 45 см та густоти
стояння 70 тис./га. Подальше загущення не призводило до
зростання врожаю, а зменшення густоти стеблостою – до сут-
тєвого зниження продуктивності. При вирощуванні середньо-
стиглого гібриду з шириною міжрядь 70 см більший збір про-
дукції формувався при густоті стояння 70 та 85 тис./га (2,77 та
2,78 т/га), зниження густоти посівів до 55 тис./га призводило
до суттєвих втрат урожаю.

Отже, серед досліджуваних форм найбільш продуктивним
виявився середньоранній гібрид Запорізький 28, а кращим
способом сівби – сівба з міжряддями 45 см.

Для обчислення економічної ефективності використання у
виробництві гібридів соняшнику та технологічних заходів їх
вирощування, перш за все, необхідно визначити чистий при-
буток з одиниці площі і рівень рентабельності. Крім цього, для
визначення економічної оцінки вирощування гібридів соняш-
нику такий аналіз доцільно проводити в розрізі кожного окре-
мого гібрида, що відображає повну характеристику біологічно-
го потенціалу біотипів і економічну доцільність їх вирощуван-
ня в конкретній зоні.

Встановлення оптимальної густоти стояння рослин гібри-
дів соняшнику не тільки створює сприятливі умови для росту,
розвитку та формування продуктивності конкретних біотипів,
а й забезпечує кращі економічні показники діяльності підпри-
ємств. Розрахунки показали, що поряд зі змінами урожайності
насіння гібридів відбувалися і коливання вартісних показників.
Відмічено, що виробничі витрати у зв’язку з густотою стояння
рослин підвищувались. Така тенденція простежувалась у всіх
досліджуваних форм.

Найменшого рівня собівартості продукції досягали у сере-
дньораннього гібрида за сівби його з шириною міжрядь 45 см
при густоті стояння 70 тис./га (838 грн./т), близькими за зна-
ченням були густоти стояння 55 та 85 тис./га. У гібрида Запо-
різький 32 найнижчим цей показник був при сівбі його з густо-
тою стояння 70 тис./га як при ширині міжрядь 45 см, так і з
міжряддями 70 см. Собівартість продукції ранньостиглого гіб-
рида практично була найбільшою і коливалась в межах від
988 до 1051 грн./т при ширині міжрядь 45 см з меншим зна-
ченням при густоті 70 тис./га, а при вирощуванні з міжряддя-
ми 70 см – 1056-1104 грн./т (табл. 25).
25. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ
ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОС-
ЛИН, 2007-2009 РР. (ЗА ЦІНАМИ ЖОВТНЯ 2010 РОКУ)

Група стиглості
(гібрид)

Ширина
міжрядь,

см

Густота
стояння,
тис./га

Виробничі
витрати,
грн./га

Умовно-
чистий
дохід,
грн./га

Повна собі-
вартість,
грн./т

Рівень рен-
табельнос-

ті,%

40 2383 6438 1051 270
55 2449 7022 1005 287
70 2506 7347 988 293

45 см

85 2546 7347 1001 289
40 2394 6048 1104 253
55 2453 6486 1068 264
70 2494 6447 1086 258

Скоростигла
(Світоч)

70 см

85 2552 6848 1056 268
40 2423 7198 979 297
55 2531 8615 882 340
70 2613 9488 838 363

45 см

85 2650 9300 861 351
40 2427 6663 1039 275
55 2492 7095 1011 285
70 2559 7639 975 299

Середньорання
(Запорізький 28)

70 см

85 2629 8181 945 311
40 2442 7636 941 313
55 2480 7448 971 300
70 2566 8430 906 329

45 см

85 2606 8279 930 318
40 2425 6626 1042 273
55 2510 7496 975 299
70 2578 8077 940 313

Середньостигла
(Запорізький 32)

70 см

85 2624 8071 953 308

У зв’язку з різним рівнем урожайності насіння залежно від
густоти стояння рослин, а також мінливістю виробничих ви-
трат зазнавала змін прибутковість та рентабельність техноло-
гічного процесу вирощування гібридів. Кращих показників
економічної ефективності досягали при сівбі з шириною між-
рядь 45 см у варіантах густоти, при яких створювались опти-
мальні умови для росту та розвитку рослин. Найбільший рі-
вень умовно-чистого прибутку (7347 грн./га) у гібрида Світоч
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зафіксований при вирощу-ванні його з густотою 70 тис./га, при
рівні рентабельності 293%.

Вирощування гібрида Запорізький 28 забезпечило значно
більший умовно-чистий прибуток серед інших гібридів. Най-
більш економічно доцільними виявилися варіанти з шириною
міжрядь 45 см, а оптимальна густота стояння рослин – 70
тис./га, де умовно-чистий дохід становив 9488 грн./га з рівнем
рентабельності 363%. За умов вирощування цього гібрида з
шириною міжрядь 70 см оптимальною виявилася густота 85
тис./га.

У гібрида Запорізький 32 більших значень економічної
ефективності досягали за обох способів сівби при передзби-
ральній густоті 70 тис./га. Як і у інших форм, у середньостиг-
лого гібриду кращі умови для отримання більшого прибутку
створювалися при вирощуванні його з шириною міжрядь 45
см.

Таким чином, за даними насіннєвої продуктивності дослі-
джуваних гібридів, а також показників економічної ефективно-
сті, оптимальною й найбільш економічно доцільною для ран-
ньостиглого гібрида Світоч, середньораннього Запорізький 28
та для середньо-стиглого Запорізький 32 є передзбиральна
густота стояння рослин 70 тис./га. при вирощуванні їх з шири-
ною міжрядь 45 см. Вказаний рівень густоти для досліджува-
них форм забезпечує найвищі врожаї насіння, чистий прибу-
ток і високу рентабельність виробництва. Тобто, оптимальна
густота стояння — одна з важливих передумов отримання
високих урожаїв. Для її досягнення головне значення має
правильний вибір норми висіву.

За даними вчених Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва
на загущених та забур’янених посівах покращуються умови
для розвитку більшості хвороб, зріджені посіви суттєво змен-
шують урожай. Норма висіву повинна забезпечити оптималь-
ну густоту рослин перед збиранням урожаю. Для гібридів Ін-
ституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва вона наступна (тисяча
рослин на 1 га):
 50 – для гібридів Світоч, Михаїл, Еней, Ант, Оскіл, Дарій,
Ясон, Всесвіт, Псьол.
 55 – для гібридів Погляд, Кий, Красень, Ковчег, Сівер, Ной.
 65 – для гібридів Харківський -49, XF-202.

Як вказують вчені Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва,
кращою глибиною загортання насіння для гібридів є 5-6 см,
сортів – 6-8 см. Загортання насіння на однакову глибину до-
зволяє одержати дружні і рівномірні сходи, що забезпечує рі-
вномірний розвиток рослин упродовж вегетації і сприяє до-
гляду за посівами.

Як вказують вчені Інституту олійних культур при низькій
густоті стояння посіви не повністю використовують вологу та
живлення для формування урожаю насіння, підвищується не-
безпека забур’янення посівів. Тому густота стояння може бути
різною залежно від ґрунтово-кліматичних умов. Чим ці умови
сприятливіші, особливо у відношенні вологозабезпечення,
тим вище може бути густота стояння. Але досвід показав, що
густота посівів вище 70 тис.рослин/га не дає переваг за будь-
яких умов. При зрідженні сходів в в комахами, хворобами і
за несприятливих погодних умов найнижча межа ефективнос-
ті вирощування соняшнику – 30 тис.рослин/га при більш менш
рівномірному їх розподілі на площі. Пересівання не дає пози-
тивних результатів. Як правило, у сучасних гібридів оптима-
льна густота стояння на 15% вища, ніж у старих сортів.
26. РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ ЗА ЗОНА-
МИ УКРАЇНИ

Зона Область Кількість,
тис.рослин/га

Південний степ Херсонська, Миколаївська, Одеська, За-
порізька (південні райони), Крим 35-40

Зрошувані землі всі області південного Степу 55-60
Центральна частина Запорізька (північні райони) 45-60
Північний степ:
західна частина

Кіровоградська (західні райони), Одеська
(північні райони) 50-55

Кіровоградська (східні райони), Дніпропе-
тровська (північні райони) 50-55центральна частина
Дніпропетровська (південні райони) 45-50

східна частина Донецька, Луганська 45-50
Лісостеп всі області зони 55-57

Чим більш континентальний клімат, тим меншою має бути
густота стояння. Інститут олійних культур Національної ака-
демії аграрних наук в Запоріжжі рекомендує для різних зон
України наступну густоту стояння (табл. 26).

За нормальних умов польова схожість складає 80-85%.
Виходячи з бажаної густоти стояння, можна обчислити норму
висіву насіння соняшнику за формулами:

Норма висіву, кг/га = (Бажана густота стояння (рос-
лин/м2) × МТН, г) / Польова схожість (%)

або
Норма висіву, кількість насінин/га = (Бажана густота
стояння (рослин/га)* 100 / Польова схожість (%)
У таблиці 27 представлені норми висіву при 80% польовій

схожості для отримання різних густот стояння за різних МТН.
27. НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ ПРИ РІЗНІЙ МТН І БАЖАНІЙ ГУСТОТІ
СТОЯННЯ (ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ 80%)

Норма висівуБажана густота стояння,
тис.рослин/га МТН, г

насінин/га кг/га
50 2,2
60 2,635
70

43750
3,1

50 2,5
60 3,040
70

50000
3,5

50 2,8
60 3,445
70

56250
3,9

50 3,1
60 3,850
70

62500
4,4

50 3,4
60 4,155
70

68750
4,8

50 3,8
60 4,560
70

75000
5,3

50 4,1
60 4,965
70

81250
5,7

50 4,4
60 5,370
70

87500
6,1

Значний вплив на компоненти врожайності має площа жи-
влення однієї рослини, правильне визначення якої є основ-
ним чинником швидкого своєчасного дозрівання. Окрім норми
висіву площа живлення визначається шириною міжрядь, що
обумовлює при даній нормі висіву відстань між насінням в ря-
ду. Ширину міжрядь часто вибирають, виходячи з запланова-
них заходів відповідно до ширини регулювання просапних
знарядь. У багатьох регіонах раніше застосовували ширину
міжрядь 70-75 см, використовуючи наявну техніку, що при-
значалася для вирощування кукурудзи.

Чим менша ширина міжрядь, тим більш рівномірна площа
живлення. При цьому більш рівномірно розташоване листя
активно асимілює, спостерігається меншє взаємного затіню-
вання, коренева система швидше пронизує весь об’єм ґрунту
в міжряддях, бур’яни активніше пригноблюються і, що особ-
ливо важливо в степових регіонах, ґрунт краще захищається
від непродуктивного випаровування вологи.

Чим вище норма висіву, тим менше має бути ширина між-
рядь. Інакше відстань між рослинами в рядку буде малою,
що призведе до збільшення висоти рослин і зростання небез-
пеки вилягання. Зв’язок між шириною міжрядь і відстанню між
насінням в рядку при різних нормах висіву і густоті стояння
рослин приведений в таблиці 28.
28. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ШИРИНОЮ МІЖРЯДЬ І ВІДСТАННЮ НАСІННЯ В
РЯДКУ ПРИ РІЗНІЙ ГУСТОТІ СТЕБЛОСТОЮ (ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ
80%)

Ширина міжрядь, см
40 45 50 55 60 65 70 75

Густота
стеблостою,
тис.рослин/га

Норма висі-
ву, насінин/га

Відстань між насінинами в рядку
35 43750 57 51 46 42 38 35 33 30
40 50000 50 44 40 36 33 31 29 27
45 56250 44 40 36 32 30 27 25 24
50 62500 40 36 32 29 27 25 23 21
55 67750 36 32 29 26 24 22 21 19
60 75000 33 30 27 24 22 21 19 18
65 81250 31 27 25 22 21 19 18 16
70 87500 29 25 23 21 19 18 16 15
75 93750 27 24 21 19 18 16 15 14

ТЕХНОЛОГІЯ СІВБИ ТА ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Глибина сівби залежить від ґрунтово-кліматичних умов.

Насіння соняшнику має невисоку потребу у волозі для проро-
стання, яке може відбуватися в сухому ґрунті за наступних
умов: необхідному контакті з ґрунтом і його непорушеною ка-
пілярною системою, що забезпечує доступ до насіння ґрунто-
вої вологи; ґрунтовий шар над насінням має бути рихлий і не
дуже товстий; надходження кисню, достатнє для проростання
насіння. При цьому насіння має бути добре покрите ґрунтом.
При нормальному стані насіннєвого ложа і нормальному зво-
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ложенні необхідно вибрати глибину сівби 3-5 см. Чим легше
ґрунт, тим глибше можна сіяти, в більш континентальних умо-
вах також слід вибрати велику глибину. Вирішальним є кон-
такт насіння з незруйнованою капілярною системою насінного
ложа. Поширене внесення гербіцидів до сівби залишає верх-
ній шар ґрунту дуже рихлим і висушеним. У таких умовах важ-
ко витримувати рівномірну глибину загортання насіння, від
якої в значній мірі і залежить рівномірність сходів. Рослини,
що пізніше зійшли, відстають у розвитку до самого збирання.
Тому при сівбі слід постійно контролювати її глибину.

ТЕХНОЛОГІЯ СІВБИ
Насіння соняшнику висівають пунктирним способом, який

повинен забезпечити:
 оптимальну площу живлення для окремої рослини;
 рівномірні сходи, що зумовлені рівномірною глибиною заго-
ртання та контактом висіяного насіння з капілярним шаром
ґрунту;
 економію насіння;
 зниження витрат при догляді сівбісівбі;
 передумови для збирання насіння без ускладнень і з най-
меншими втратами.

Для пунктирної сівби насіння використовують пневматичні
сівалки. Оскільки в соняшнику навіть після калібрування зу-
стрічається насіння різного розміру і форми, механічні сівалки
точного висіву, які дуже добре працюють при висіві цукрового
буряка, не придатні для сівби соняшнику. Вони допускають
навіть при повільній робочій швидкості дуже багато пропусків
та подвійного закладання насіння. Максимальною припусти-
мою нерівномірністю вважають відхилення 20% від заданого
числа насіння, але чим воно нижче, тим краще розвиваються
посіви.

Для пневматичних сівалок важливим є правильний вибір
висіваючого диска, від чого залежить число пропусків і по-
двійних висівань насіння. Слід вибирати висіваючі диски з ді-
аметром отворів 2,5 мм. Дуже важливо правильне регулю-
вання зкидача зайвого насіння, оскільки буває насіння різної
форми при практично однакових лінійних розмірах. Краще ви-
користовувати сівалки, процес роботи яких можна постійно
спостерігати.

Режим тиску повітря треба регулювати відповідно до маси
насіння. При підвищеному тискові зменшується число пропус-
ків, але підвищується число подвійних і потрійних закладень.
Окрім цього, страждають зародки насіння, які дуже чутливі до
підвищеного тиску. Краща якість висіву досягається сівалка-
ми, що працюють за вакуумним принципом.

Дуже важлива якісна робота загортачів і конусних ущіль-
нюючих катків. Вони повинні забезпечити повне покриття на-
сіння ґрунтом і його безпосередній контакт з незруйнованим
капілярним шаром ґрунту.

Робоча швидкість руху агрегатів до 6 км/годину забезпе-
чує якісну сівбу. Більша швидкість негативно впливає на гли-
бину загортання і рівномірність розподілу насіння. Крім того,
підвищується небезпека механічного пошкодження насіння.

Вирішальним фактором точного висіву є ретельне регу-
лювання сівалки, правильна її установка на норму висіву руч-
ним пристроєм для провертання і перевірки точності загор-
тання насіння в ґрунті і в рядку. До початку сівби необхідно
перевірити:
 наявність висіваючих дисків;
 чи очищені ячейки дисків від забруднень і пилу;
 легку рухливість приводного валу і дисків;
 стан зкидачів, що швидко зношуються;
 стан корпусу висіваючих дисків;
 величину і ріжучу кромку сошників.
 Під час сівби необхідно перевірити:
 установку висоти зчеплення для горизонтальної роботи сі-
валки;
 розподіл насіння в рядку і дотримання заданої відстані між
ними;
 ширину міжрядь;
 глибину загортання насіння і їх контакт з ущільненим капі-
лярним шаром ґрунту;
 чи вільна поверхня прикочуючого колеса від налипаючого
сирого ґрунту;
 робочу швидкість сівалки.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Вслід за сівбою при посушливих умовах ґрунт слід прикот-

кувати. Коли вирощують соняшник за інтенсивною технологі-
єю із застосуванням високоефективних гербіцидів необхід-
ність у механічних обробітках відпадає.

Важливим прийомом догляду за посівами соняшнику є
боронування до і після появи сходів. Досходове боронування
проводять середніми боронами через 5-6 днів після сівби, ко-
ли проростки соняшнику ще на глибині, при якій зуби борони
їх не пошкоджують, а бур’яни у фазі “білої ниточки” (за умови
безгербіцидної технології).

При похолоданні після сівби поява сходів соняшнику за-
тримується. В такі роки для повнішого знищення бур’янів і за-
побігання утворенню ґрунтової кірки проводять дворазове бо-
ронування: перше – через 5-6 днів після сівби, друге – за 3-4
дні до появи сходів. Друге до сходове боронування (ЗОР-07)
можна здійснювати тільки в тому разі, якщо проростки соняш-
нику не пошкоджуються зубами борони. Щоб запобігти їх по-
шкодженню, заглиблення зубів борони має бути меншим за
середню глибину затягання проростків на 0,5-0,9 см.

Післясходове боронування соняшнику виконують у фазу
2-3 пар справжніх листків. Якщо боронують посіви у фазу
сім’ядолей, то пошкоджується і загортається землею майже
17,5%, а у фазу утворення 2-3 пари листків – 11% рослин.
Боронувати поле після появи сходів слід у день, коли змен-
шується відносна вологість повітря і молоді рослини стають
не такими ламкими. Боронують посіви широко-захватними аг-
регатами при достиглому ґрунті, щоб не допустити зайвого
його ущільнення та руйнування структури.

Швидкість руху агрегату під час досходового боронування
– 6-7 км/годину, післясходового – не більше 4 км/годину. У ба-
гаторічних виробничих дослідах ВНДІК установлено високу
ефективність при догляді за соняшником боронування разом
з коткуванням, розпушуванням міжрядь і використанням про-
полювальних борінок.

У Степу доцільно розпушувати ґрунт у міжряддях на гли-
бину 6-8 см культиваторами КРН-4,2, КРН-5,6, КРН-8,4. Гли-
боке розпушування (12-14 см) призводить до деякого змен-
шення врожаю. Тому на відносно чистих посівах кращі негли-
бокі обробітки, а на засмічених починають культивацію між-
рядь на більшій глибині, поступово зменшуючи її. На полях,
де бур’яни знищували восени за системою поліпшеного зябу,
достатньо одного-двох розпушувань міжрядь.

Успішне контролювання чисельності бур’янів забезпечує
вміле поєднання хімічних та агротехнічних заходів догляду за
посівами. На важких за механічним складом ґрунтах ефекти-
вне фрезування та підгортання в рядках.

ДЕСИКАЦІЯ
У посівах соняшнику рослини достигають нерівномірно.

Через 20-25 днів після цвітіння вміст олії в насінні досягає ма-
ксимуму, але накопичення її закінчується на 35-40-й день піс-
ля цвітіння (фаза фізіологічної стиглості). Далі відбувається
фізичне випаровування води із сім’янки і настає фаза повної
(господарської) стиглості. Для прискорення збирання і одер-
жання сухого насіння посіви обробляють десикантами.

Слід відрізняти десикацію від дефоліації. За застосування
дефоліантів гинуть вегетативні органи рослини та бур’яни.
Цим заходом полегшують збирання врожаю. А в процесі де-
сикації знижується вміст вологи в насінні незалежно від пого-
ди. До дефоліантів слід віднести препарати з групи гліфоса-
тів. Препарат Ураган Форте (2-4 л/га) діє вдвічі швидше, ніж
інші гліфосати. Тому після обробки посівів Ураганом Форте до
збирання врожаю можна приступити раніше.

Основним десикантом залишається Реглон Супер. Діюча
речовина цього препарату при потраплянні на рослину сприяє
відтокові з неї вологи, внаслідок чого клітини її гинуть. Тому
при обробці соняшнику Реглоном Супер не тільки полегшу-
ється збирання врожаю, але й відбувається підсушування на-
сіння. Крім того, в зневоднених клітинах припиняється розви-
ток захворювань, що зумовлює збільшення врожаю і поліп-
шення його якості.

Обробляти соняшник Реглоном Супер слід у фазу початку
побуріння кошиків з нормою витрати 2-3 л/га. Краще за пас-
мурної погоди або надвечір, бо прямі сонячні промені руйну-
ють діючу речовину, знижуючи ефективність обробки.
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ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ
Урожайність кожної культури визначається певними еле-

ментами структури. Її, як складну ознаку, можна розділити на
дві складові: число рослин на одиниці площі (м2) і продуктив-
ність однієї рослини (маса насінин з рослини, маса 1000 насі-
нин тощо).
1. Необхідно визначити густоту стояння рослин перед зби-
ранням. По діагоналі поля в місцях з паралельним стеблосто-
єм, вздовж рядка відміряється 14,3 м і підраховується кіль-
кість рослин. Це і буде густота стояння рослин на гектар.
2. Лінійкою, чи сантиметровою стрічкою заміряють діаметр
кошика, щоб визначити вагу насіння з одного кошика, так як
від розміру діаметра кошика залежить вага насіння.

Діаметр 4-6 см — Вага 3,6 г
Діаметр 7-9 см — Вага 14 г
Діаметр 10-12 см — Вага 40 г
Діаметр 13-15 см — Вага 57,8 г
Діаметр 16-18 см — Вага 74,7 г
Діаметр 19-21 см — Вага 89,9 г
Діаметр 22-24 см — Вага 107,6 г
Діаметр 25-27 см — Вага 124 г

Приклад: на 14,3 м кількість рослин 50 шт., це 50 тис./га
10 кошиків діаметром 10-12 см по 40 г сума 400 г
10 кошиків діаметром 13-15 см по 57,8 г сума 578 г
10 кошиків діаметром 7-9 см по 14 г сума 140 г
10 кошиків діаметром 16-18 см по 74,7 г сума 747 г
10 кошиків діаметром 10-12 см по 40 г сума 400 г
Всього з 50 кошиків =2265 г

з 1 кошика = 45,3

Урожайність = (50 тис.шт./га × 45,3 г) / 1000 = 2,265 т/га
Втрати Джон Дір до 1,5%, Нива 3,1%.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Урожайність соняшнику залежить від строку збирання, що

визначається ступенем стиглості та вологістю насіння. Зале-
жно від погодних умов урожай починають збирати через 5-6
днів після обробки Реглоном. За цей час на оброблених по-
лях вологість насіння знижується до 12-5%. Збирають соняш-
ник у фазу господарської стиглості, коли рослин із жовтими і
жовто-бурими кошиками в посівах 12-16%, а з бурими й сухи-
ми – 85-88%. У Степу починають збирання при середній воло-
гості насіння 12-14%, у Лісостепу – 16-18%.

Гібриди достигають дружно, особливо – після обробки ро-
слин десикантами. Тому збирати їх починають при вологості
насіння 17-19%, а за вологої осені – 20-22%. За 2-3 дні до по-
чатку збиральних робіт поле обкошують і розбивають на загі-
нки, прокладають транспортні й розвантажувальні магістралі.

Для збирання використовують зернозбиральні комбайни зі
спеціальними пристроями. Комбайни ДОН-1200 і ДОН-1500
обладнують пристроями ПСП-8 і ПСП-10. Щоб насіння менше
облущувалось і подрібнювалось, частоту обертання бараба-
на на комбайнах СК-5М “Нива” встановлюють на рівні до 300
об./хв.

Після первинного очищення на агрегаті ЗАВ-20 чи інших
комплексах насіння додатково обробляють на машинах вто-
ринного й остаточного очищення – СВУ-5, СМ-4, а також на
пневмосортувальних столах ПСС-2,5, БПСУ-3.

Сухе й очищене насіння калібрують, що забезпечує висі-
вання заданої кількості насінин у рядки і позбавляє необхід-
ності проривати рослини. Для тривалого зберігання посівного
насіння соняшнику його вологість має бути не вищою 7-8%.
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ЦЕНТР НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ ОБЛАСТІ

БАГАТОЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КАПУСТЯНИХ ТА
БОБОВИХ КУЛЬТУР У КОРМОВИРОБНИЦТВІ

ВСТУП
В аграрно-розвинутих країнах кормовиробництво відіграє

першорядну роль: тваринництво воно забезпечує кормами;
рослинництво – ефективними сівозмінами і збільшенням уро-
жайності збіжжя; землеробство – підвищенням родючості ґру-
нтів, сприяє ефективності та стійкості всього сільського гос-
подарства. Ця галузь зберігає сільськогосподарські землі, аг-
роландшафти, зумовлює підвищення їх продуктивності, стій-
кості та рентабельності. Від рівня науково-технічного прогре-
су в кормовиробництві залежить подальший розвиток усього
сільського господарства, посилення продовольчої безпеки краї-
ни.

Підвищення продуктивності кормових культур з одночас-
ним поліпшенням якості урожаю є ключовим завданням галузі
кормовиробництва, як основи високорентабельного розвитку
тваринництва. Як доведено багаторічними науковими дослі-
дженнями та підтверджено практикою, вирішення проблеми
конвеєрного виробництва кормів із необхідною якістю можли-
ве на основі агрофітоценозів неодночасно достигаючих зла-
кових, бобових та капустяних культур. Безперебійне надхо-
дження високоякісних кормів листостеблової маси із одноріч-
них культур необхідне для заготівлі кормів та використання їх
у зимово-стійловий період у вигляді сіна, силосу та сінажу [1,
2, 3].

Головним завданням галузі кормовиробництва зони Степу
є випереджаюче виробництво необхідної кількості кормових
ресурсів для безперебійного забезпечення потреб тваринни-
цтва високоякісними збалансованими за протеїном дешевими
кормами. Вирішення цього завдання в регіоні ускладнюється
ґрунтово-кліматичними умовами, які поєднують високу родю-
чість ґрунтів з нестійким і недостатнім зволоженням та части-
ми посухами, що призводить до низької продуктивності біль-
шості кормових культур та значного недобору протеїну в ра-
ціонах тварин. Традиційні високобілкові кормові культури, не-
зважаючи на агротехнічні прийоми підвищення їхньої продук-
тивності, не повною мірою задовольняють зростаючі потреби
в протеїні. Серйозною проблемою лишається незбалансова-
ність кормової одиниці перетравним протеїном у злакових
кормових культур.

Одним із резервів збільшення продуктивності кормового
гектара і підвищення білковості зеленої маси має бути збіль-
шення посівних площ малопоширених в зоні високопродукти-
вних капустяних культур, які відріз-няються значною холодо-
стійкістю і підвищеним вмістом протеїну в зеленій масі. За
останньою ознакою капустяні культури наближаються до бобо-
вих рослин.

Найбільш простим і дешевим способом підвищення білко-
вості корму у однорічних злакових культур є сумісне їх виро-
щування з бобовими, капустяними та іншими культурами, які
мають у зеленій масі в 2-3 рази більше білка, ніж рослини
злаків. Такі посіви при науково-обґрунтованому доборі компо-
нентів відзначаються високою ефективністю, дозволяють ви-
рішити проблему збагачення кормів перетравним протеїном і
створюють умови для зростання загальної кормової продук-
тивності посівів.

Освоєння науково обґрунтованих зональних систем зем-
леробства є одним із найважливіших шляхів інтенсифікації

сільськогосподарського виробництва. Провідною їх ланкою є
система сівозмін, яка служить основою систем обробітку ґру-
нту, удобрення, захисту рослин, насінництва, захисту ґрунтів
від ерозії, меліоративних заходів тощо. У сучасному земле-
робстві ефективним і раціональним способом використання
землі, агрокліматичних ресурсів, добрив, машин, зрошуваль-
них і осушувальних систем, інших засобів виробництва в сис-
темі сівозмін є вирощування проміжних культур. Проміжними
називають сільськогосподарські культури, які вирощуються на
полі у вільний від головної культури проміжок часу та служать
важливим джерелом кормів.

Проміжні культури, перш за все, є важливою ланкою зе-
леного конвеєра, оскільки дозволяють отримувати свіжі корми
в ті періоди року, коли основні кормові культури ще не досяг-
ли кормової стиглості (навесні) або вже зібрані з полів (восе-
ни). Крім того, вони сприяють одержанню високоякісної вихід-
ної сировини для заготівлі кормів на стійловий період (ран-
нього сінажу, силосу, сіна, вітамінного борошна, гранул, бри-
кетів).

За рахунок проміжних культур, зокрема в районах достат-
нього зволоження і зрошуваного землеробства, продуктив-
ність гектара ріллі зростає на 30-50 ц кормових одиниць і 4-6
ц перетравного протеїну, а собівартість продукції знижується.
Це пов’язано з тим, що при невисоких затратах на сівбу собі-
вартість 1 ц к.о. проміжних культур досить низька. Літні посіви
проміжних культур сприяють отриманню високоякісних кормів
з підвищеним вмістом протеїну та вітамінів і є важливим ре-
зервом розв’язання білкової проблеми в рослинництві. Разом
з тим проміжні культури у сівозмінах – надійний захід бороть-
би з бур’янами, шкідниками, хворобами сільськогосподарсь-
ких культур та ерозією ґрунтів. Бур’яни знищують при повтор-
ному обробітку ґрунту та під час догляду за посівами. Крім то-
го, вони біологічно пригнічуються проміжними посівами і ско-
шуються до фази плодоношення.

Вирощування двох урожаїв за рік забезпечує покращення
структурного стану і будови орного шару ґрунту. На зрошува-
них землях проміжні посіви є не тільки джерелом додаткової
продукції і обов’язковим елементом сівозміни, а й ефектив-
ним заходом боротьби із вторинним засоленням ґрунтів. У
проміжних посівах, крім кормів вирощують також високі врожаї
овочів, зерна проса і гречки.

Залежно від біологічних особливостей та технології виро-
щування проміжні культури поділяють на післяукісні, після-
жнивні, озимі та підсівні. Післяукісні проміжні культури – це
культури, які вирощують після зібраних на зелений корм, си-
лос або сіно культур в поточному році та використовують ме-
ншу частину періоду можливої вегетації. Післяжнивні культу-
ри вирощують після збирання основних культур (здебільшого
на зерно) у поточному році. Якщо вегетаційний період після-
укісних культур становить до 140-150 днів, то в післяжнивних
посівах він набагато коротший (70-100 днів), а умови забезпе-
чення вологою і теплом дещо гірші. Озимі проміжні культури
висівають у рік збирання основної культури, а урожай на корм
збирають навесні наступного року. Озимі є проміжними тому,
що ростуть і розвиваються у проміжні осінній і ранньовесня-
ний періоди та займають проміжне місце між двома основни-
ми культурами сівозміни.



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

185

Вирощування проміжних культур залежить від особливос-
тей грунтово-кліматичних умов зони. Залежно від зони зміню-
ється видовий склад і способи вирощування проміжних куль-
тур. Найбільш сприятливою для вирощування проміжних по-
сівів є зона Лісостепу України.

Умови росту й розвитку рослин у різних видів проміжних
посівів неоднакові. У ранньовесняних проміжних посівах рос-
лини починають розвиватися при нестачі тепла та за наступ-
ного підвищення температури, збільшення тривалості дня й
посилення інтенсивності світла. У післяукісних і, особливо, пі-
сляжнивних посівах насіння проростає при високих темпера-
турах з одночасним зменшенням тривалості дня, кута падіння
сонячного проміння та кількості короткохвильової радіації. Із
зниженням температури післяжнивні культури добре присто-
совуються до неї, а тому мало пошкоджуються першими не-
великими заморозками (-1…-2°С).

Однорічні кормові культури досягають укісної стиглості в
середньому через 40-90 днів після сівби. Мінімальна сума те-
пла, необхідна для створення нормального врожаю більшості
найменш теплолюбних культур, становить 700-1000°С, а для
більш теплолюбних – 1200-1600°С (табл. 1).
1. ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА МІНІМАЛЬНА СУМА
ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ОТРИМАННЯ НОРМАЛЬНОГО
УРОЖАЮ УКІСНОЇ СТИГЛОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР

Культура Тривалістьвегетаційногопері-
оду, днів

Сума ефективних температур,
°С

Редька олійна 40-45 700-800
Гірчиця 40-55 700-1000
Ріпак 40-55 700-800

Фацелія 40-45 700-1000
Горох 40-60 700-1000

Вика яра 50-60 800-1000
Соя 55-65 900-1200

Гречка 30-50 500-600
Овес, ячмінь, яре жито 40-60 600-1000

Кукурудза 60-80 1000-1500
Сорго 65-90 1300-1600

Соняшник 60-80 1200-1400
Картопля 60-80 1000-1200

Умови Лісостепу більш сприятливі для вирощування про-
міжних посівів ніж Степ. Оскільки ця зона краще забезпечена
вологою на період вирощування проміжних посівів, при цьому
залишаються недовикористаними 110-120 днів вегетаційного
періоду, 130-180 мм опадів та 1200-1300°С активного тепла.
Багаторічні дані дослідних установ і виробничої практики сві-
дчать про те, що однорічні кормові культури можна вирощу-
вати за умов, коли післязбиральний період вегетації стано-
вить 60-80 днів, сума активних температур – не менше
1000°С, і випадає 50 мм опадів. Проте, не всі культури вима-
гають таких умов. Так, для формування другого врожаю греч-
ка і гірчиця біла потребують всього 30-55 днів вегетації з су-
мою активних температур 500-1000°С; горох, вика, овес, яч-
мінь – відповідно 40-60 днів і 600-1000 °С, а кукурудза, соня-
шник, сорго, соя – 60-90 днів і 1000-1600°С.

Тривалість післяукісного і післяжнивного періодів у Степу
та Лісостепу достатня для вирощування багатьох кормових
культур. Однак, для теплолюбних культур тривалість цих пе-
ріодів може скорочуватись на 20-30 днів за умов ранніх осін-
ніх приморозків у окремі роки. Теплові умови для післяукісних
посівів сприятливі в усіх підзонах Лісостепу, а сума активних
температур дозволяє вирощувати більший набір кормових
культур, ніж у післяжнивний період. Більша кількість тепла по-
зитивно впливає на розвиток рослин і прискорює їх вегетацію,
а нестача, навпаки, затримує ріст і подовжує вегетаційний пе-
ріод, що призводить до зниження врожаю.

Осінні приморозки менше пошкоджують рослини, ніж вес-
няні. Це пояснюється тим, що восени температура знижуєть-
ся повільно, і рослини в проміжних посівах поступово присто-
совуються до холодів. Навесні, навпаки, температура повітря
та ґрунту поступово підвищується, тому рослини менше зага-
ртовані і сильніше реагують на низькі температури.

При визначенні можливості вирощування проміжних посі-
вів важливим показником є запас доступної вологи у ґрунті.
Доведено, що мінімальний її запас, який гарантує появу схо-
дів і нормальний ріст рослин у післяукісних і післяжнивних по-
сівах у початковий період, повинен становити: в орному шарі
не менше 20 мм, у метровому – 80 мм. У Степу та східному
Лісостепу сівбу післяжнивних культур проводять тільки після
випадання дощів.

Післяукісні культури після озимих вегетують 105-130 днів
(морозостійкі – до 160 днів), після ранніх ярих – 80-130 днів,
післяжнивні – 60-100 днів, підсівні – 65-140 днів. Запаси до-
ступної вологи на час їх сівби в шарах ґрунту 0-30 та 0-100
см, за багаторічними даними Національного аграрного уні-
верситету, Білоцерківського ДАУ і Уманської СГА, становлять
відповідно 25-50 та 75-135 мм і лише в окремі роки бувають
мінімальними — всього 5-7 та 16-40 мм. Проте, дослідження
вчених Уманської СГА показують, що не запаси вологи у ґру-
нті перед сівбою, а наступне зволоження ґрунту за рахунок
опадів є визначальним фактором урожайності післяжнивних і
післяукісних культур. Тому наявність довгострокового прогнозу
зволоження ґрунту має велике господарсько-економічне зна-
чення для гарантованого вирощування проміжних посівів [4].

ПОХОДЖЕННЯ ЯРИХ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР
Малопоширені в посушливих умовах Степу України одно-

річні кормові культури – ріпак ярий, редька олійна, гірчиця бі-
ла та сиза (або сарептська) відносяться до родини капустяних
(Brassicaceae). Всі ці культури мають схожі морфологічні та
біологічні ознаки і характеризуються значною холодостійкістю
та скоростиглістю, високим коефіцієнтом розмноження, вміс-
том білка у вегетативній масі й олії в насінні.

В культурі гірчиця представлена трьома видами: білою,
сизою або сарептською і чорною. Найбільше поширення в
сільськогосподарському виробництві мають два перші види.
Гірчицю білу (Sinapis alba L.) відносять до середньоземно-
морських видів, звідки вона широко розповсюдилась майже
по всіх країнах північної півкулі. До теперішнього часу дикі
форми гірчиці білої зустрічаються лише в країнах, що розта-
шовані на берегах Середземного моря. Саме тут, шляхом
відбору пройшло перетворення дикої форми в культурну, яку
вирощували ще в античні часи.

Поява гірчиці білої в колишній Росії відноситься до ХVIII
століття і лише з середини ХІХ століття її посіви більш широ-
ко використовують для одержання гірчичної олії.

А.Ф.Баталин в своїй праці “Русские масличние растения
из семейства крестоцветных” вперше дає систематику гірчиці
та її детальний ботанічний опис [5]. Про гірчицю білу і ріпак
ярий, як олійні культури, в Україні згадується в працях Лохви-
цького товариства сільських господарів. На типових чорнозе-
мах Полтавської губернії врожайність насіння гірчиці білої
складала 8,5-10,5 ц/га, а ріпаку ярого – 11,6-13,6 ц/га [6].

Генетичним центром гірчиці сизої або сарептської
(Brassica juncea L.) вважається південно-західна Азія, де до
теперішнього часу в посівах льону і проса зустрічаються її ди-
кі форми. Із стародавнього Китаю ця культура потрапила до
Індії – одного із перших центрів вирощування гірчиці сизої, де
ще в стародавні часи індійське населення одержувало з її на-
сіння гірчичну олію.

В царській Росії гірчицю сизу почали вводити в культуру
лише наприкінці ХVIII століття. Першу спробу одержати уро-
жай насіння цієї культури здійснив власник маєтку “Огради” Ф.
Бекетов у 1794 р. Свою другу назву (сарептська) гірчиця сиза
одержала від містечка Сарепта в Вологодській області, де
виник своєрідний осередок виробництва гірчичної олії та бо-
рошна [7].

Ріпак (Brassica napus oleifera) [8] має європейське похо-
дження. Первинним центром його виникнення вважається мі-
сцевість Голландії і Англії. Цей вид є природнім амфідіплої-
дом свиріпи і капусти, в культурі представлений озимою і
ярою формами. Ріпак належить до найстародавніших куль-
тур, він був відомий за 4000 років до нашої ери. З розвитком у
Європі в середині XIX століття олійної промисловості посіви
ріпаку набувають значного поширення, зайнявши в межах од-
нієї лише Німеччини площу 250-300 тис.га. Приблизно у цей
же час ріпак потрапляє в західну частину України [9].

Центром походження редьки олійної (Raphanus sativus L.
var. oleifera Metzg.) вважається східна Азія. Цей вид за дани-
ми М.І. Вавілова [10] виник внаслідок перетворення афгансь-
кої редьки в однорічну олійну рослину без потовщеного коре-
ня.

Редька олійна, як медоносна та олійна культура, виклика-
ла значний інтерес у землеробів західних держав і Росії ще на
початку XIX століття. Її насіння було завезено із Китаю до Ні-
меччини, а вже потім ця культура потрапила до України [11].

В Росії редьку олійну називали “буком”, “кунжутом” або
“конжурою”. На невеликих площах її посіви вирощували у Во-
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ронезькій, Катеринославській і Харківській губерніях. У сере-
дині ХІХ століття з розвитком олійної промисловості інтерес
до редьки олійної суттєво зростає. Високий вміст олії в насінні
та здатність давати високі врожаї насіння навіть в несприят-
ливі роки дозволяло вважати редьку олійну однією з найперс-
пективніших технічних культур того часу [12]. Повідомлення
про редьку олійну, як кормову культуру, знаходимо в працях
Вільного Економічного Товариства, в наукових працях Я.О.
Калиновського (1892 р.). Перший хімічний аналіз корму з неї в
1893 році зробив В.Шульц. Він показав, що зелена маса редь-
ки відрізняється високою поживністю і містить 12,58% сирого
протеїну, 2,52% жиру та 11,78% золи на абсолютно суху ре-
човину [13]. Однак, у зв’язку з низьким рівнем механізації
процесів вирощування та відсутністю якісних молотарок у Ро-
сії того часу, посіви редьки олійної значного поширення не
набули.
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ

ЗНАЧЕННЯ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР
Численна родина капустяних дала людству багато видів

рослин, які з давніх часів задовольняють його потреби. Три-
валий час капустяні культури вирощува-лись для одержання
лише рослинної олії. Враховуючи цінні господарські та біоло-
гічні особливості цих видів рослин з середини XX століття все
більшого значення набуває їх різнопланове використання в
основних і проміжних посівах на зелений корм, силос, сінаж,
трав’яне борошно, зелене добриво [14-16].

У зоні Степу поширення набули ярі капустяні культури –
гірчиця біла і сарептська, редька олійна і ріпак ярий. Завдяки
їх високій холодостійкості і короткому періоду вегетації капус-
тяні культури є хорошим попередником для багатьох культур
у сівозміні, а використання цих видів рослин, як зеленого до-
брива, має високу ефективність і сприяє підвищенню родючо-
сті ґрунту [17-19]. Повна механізація технологічних прийомів
вирощування, низькі норми висіву, скоростиглість і висока
продуктивність забезпечують високу економічну ефектив-
ність, вирощування ярих капустяних культур [20].

Гірчиця біла і сарептська – однорічні види, відзначаються
скоростиглістю і холодостійкістю, відносяться до рослин дов-
гого світлового дня. Насіння починає проростати при темпе-
ратурі 1…ЗºС. Сходи обох видів здатні витримувати при-
морозки до -4…-5°С. Вегетаційний період гірчиці білої на 10-
15 днів коротший, ніж у сарептської і триває 75-90 днів. Фаза
цвітіння у білої та сарептської гірчиці починається відповідно
через 35-40 та 40-45 днів після сходів.

Гірчиці маловибагливі до ґрунту. Добре ростуть на зви-
чайних чорноземах, суглинкових, каштанових і угноєних піща-
них ґрунтах. Малопридатні – заболочені та солонцюваті ґрун-
ти. Гірчиця сарептська відзначається високою посухостійкіс-
тю. Посушливі літні періоди вона переносить без суттєвого
зниження продуктивності. Гірчиця біла, в порівнянні з сарепт-
ською, менш посухостійка. Вона добре переносить посушливі
періоди, але при цьому скорочує приріст маси і знижує вро-
жай зеленого корму. Обидва види гірчиці добре реагують на
зволоження і добрива, їх вирощують на насіння, зелений корм
і силос, використовують як хороший медонос (збір меду сягає
80-100 кг/га) з наступним заорюванням на зелене добриво
[21, 22].

Урожай зеленої маси гірчиці білої залежно від зони виро-
щування і строків сівби становить 150-440 ц/га, а врожай на-
сіння – 5-18 ц/га. Врожай зеленої маси і насіння гірчиці саре-
птської дорівнює відповідно 350-500 та 12-20 ц/га. Вегетатив-
на маса гірчиці відзначається високою поживністю. У 100 кг
зеленого корму міститься 2,9-3,4 кг перетравного протеїну та
12-14 кг к.о., багато фосфору, калію і кальцію. Забезпеченість
кормової одиниці перетравним протеїном висока – 160-180 г.
Коефіцієнт перетравності протеїну і клітковини в зеленій масі
дорівнює відповідно 66 і 52 [23, 24].

Насіння гірчиці – цінна сировина для одержання олії і ви-
сокобілкових шротів. Серед рослинних олій вона вважається
однією з найбільш цінних як за смаковими якостями, так і за-
вдяки високій здатності до тривалого зберігання. В насінні гір-
чиці білої міститься 30-40% невисихаючої високоякісної олії
та 0,1-1,1% ефірної олії, у сарептської – відповідно 35-47 та
0,5-1,7%. Гірчична олія широко використовується в хлібопе-
карній, консервній, кондитерській, фармакологічній і тексти-
льній промисловості. Ефірні олії застосовують в медицині (гі-
рчичний спирт), косметиці та парфумерії. З шроту (макухи)

сарептської гірчиці виготовляють гірчичний порошок або так
звану столову гірчицю, соуси, а також медичні гірчичники [23-
25].

Гірчичний шрот також використовують на корм худобі.
Поживність шроту висока – 35-36% білка та 10-12% жиру.
Зважаючи на гострий смак і вміст ефірної олії, шрот термічно
обробляють і дають тваринам домішуючи невеликими част-
ками до інших кормів [26].

Ріпак ярий – рослина однорічна, холодостійка і вологолю-
бна, відноситься до культур довгого світлового дня. Мініма-
льна температура для проростання насіння 2…3ºС. Сходи
переносять короткочасні заморозки до -5…-7°С. Вегетацій-
ний період короткий – 85-110 днів, період “сходи – цвітіння” –
45-60 днів, тривалість цвітіння – 15-25 днів. Ріпак добре росте
на родючих, удобрених ґрунтах, не виносить піщаних і важких
глинистих, кислих та заболочених ґрунтів [27].

У сівозмінах ріпак сприяє підвищенню родючості ґрунтів,
запобігає, особливо на крутосхилах, водній ерозії, підвищує
продуктивність поля на 30-40%, а виробництво білка збільшує
в 1,5-2 рази. Вважається добрим попередником у сівозмінах з
високим насиченням зерновими культурами, бо знижує ура-
женість озимої пшениці кореневими гнилями, забур’яненість
полів і непродуктивні витрати вологи з ґрунту. Ефективність
заорювання його зеленої маси на початку цвітіння еквівален-
тне внесенню 20 т/га гною [28].

Вегетативна маса ярого ріпаку добре поїдається всіма ви-
дами сільськогосподарських тварин і за кормовою цінністю
прирівнюється до бобових рослин. У сухій речовині міститься
до 30% протеїну, вітаміни, мінеральні речовини: кальцій, фо-
сфор, сірка. У складі білка велика частка належить незамін-
ним амінокислотам – лізину, метіоніну, триптофану. Пере-
трав-ність зеленого корму сягає 82% [29, 30]. У різних агро-
кліматичних зонах ріпак ярий забезпечує від 310 до 530 ц/га
зеленої маси, у кожному центнері якої міститься до 16 кормо-
вих одиниць і до 4,6 кг перетравного протеїну.

Насіннєва продуктивність сучасних сортів ярого ріпаку
складає 15-30 ц/га. Насіння містить 25-31% білка та 35-45%
напіввисихаючої олії, в якій міститься 60-70% олеїнової кис-
лоти. Ріпакова олія за смаковими якостями прирівнюється до
оливкової і користується великим попитом у населення. Її ви-
користовують безпосередньо в їжу та для виготовлення висо-
коякісних маргаринів і майонезів. Широко застосовують ріпа-
кову олію в металургійній, хімічній, текстильній, лакофарбній,
миловарній, парфумерній та інших галузях промисловості
[31].

При переробці на олію безерукових низькоглюкозинолато-
вих сортів ріпаку ярого залишаються жмихи і шроти, які є цін-
ним джерелом протеїну для худоби та птиці. Вихід жмиху з
насіння складає 55-60%. У ньому міститься 38-40% білка, що
добре збалансований за амінокислотним складом. У 100 кг
шроту міститься 90 кормових одиниць, коефіцієнт перетрав-
ності органічних речовин – 71%, клітковини – 78%.

У шроті ерукових сортів ріпаку після екстракції залиша-
ються сірчані органічні сполуки – глюкозинолати, вміст яких
не повинен перевищувати 0,3%. Для зменшення негативного
впливу ерукової кислоти і глюкозинолатів на організм тварин
ріпаковий шрот піддають термічній обробці та домішують до
інших кормів. Одна тонна ріпакового шроту дозволяє збалан-
сувати за білком 8 т комбікормів, підвищуючи вміст перетрав-
ного протеїну в кормовій одиниці від 80 до 110 г [32].

Редька олійна – рослина однорічна, холодостійка, волого-
любна і скоростигла. Відноситься до культур довгого світло-
вого дня. Насіння починає проростати при 2…3°С. Сходи пе-
реносять заморозки до -4…-5°С. За даними П.П.Вавилова та
А.А.Кондратьева [33] з віком чутливість рослин редьки олійної
до заморозків підвищується. При температурі -5…-6°С сходи
у фазу двох справжніх листків пошкоджувались лише частко-
во, а в період “бутонізація – цвітіння”, при однаковому темпе-
ратурному режимі, рослини мали пошкод-ження надземної
маси до 80-90%.

Період вегетації редьки олійної коротший, ніж у ярого рі-
паку і складає 85-95 днів, період “сходи – цвітіння” складає
35-45 днів. Тривалість цвітіння – 15-20 днів. Добрий медонос.
Редька олійна до ґрунтів не вибаглива, добре росте при ней-
тральній реакції ґрунтового розчину, але оглеєні, вологі ґрун-
ти для неї малопридатні. Позитивно реагує на удобрення та
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вологу. Хороший попередник під всі культури в сівозміні [34,
35].

При вирощуванні на зелений корм у різних грунтово-
кліматичних умовах редька олійна забезпечує продуктивність
300-710 ц/га. У одному кг зеленої маси міститься 0,14 кормо-
вих одиниць та 19 г перетравного протеїну. Забезпеченість
кормової одиниці протеїном, залежно від строку збирання,
дорівнює 140-180 г. Крім того, вегетативна маса редьки бага-
та на мінеральні сполуки. Вона містить 2,6-3,6% калію; 2,0-
2,2% кальцію; 0,9-1,3% фосфору; 25-50 мг/кг цинку; 10-30
мг/кг марганцю; 3-8 мг/кг міді. Перетравність поживних речо-
вин висока: протеїну – 85%, клітковини – 75%, БЕР – 83%.
Рослини редьки олійної мають високі смакові властивості і
добре поїдаються всіма видами худоби [36, 37].

В останній час все більшого значення набуває викорис-
тання капустяних олійних рослин як кормових культур, що
обумовлено рядом цінних господарських і біологічних особ-
ливостей, спроможністю в короткі строки формувати високі
сталі врожаї вегетативної маси багатої на протеїн, мінеральні
сполуки, вітаміни, яка за поживністю наближається до кормо-
вих бобових культур.

Вирощування капустяних на зелений корм є одним із до-
даткових резервів вирішення проблеми дефіциту кормового
білка в раціонах сільськогосподарських тварин. Разом з тим,
зелена маса капустяних при укісній стиглості (фаза цвітіння)
містить лише 10-16% сухої речовини [38, 39].

Агротехнічним заходом, що забезпечує сталі збори висо-
копротеїнових кормів при одночасному підвищенні в них вміс-
ту сухої речовини, є створення штучних багатокомпонентних
агрофітоценозів для вирощування в основних і повторних по-
сівах. Важливою умовою одержання високого врожаю таких
сумішок є правильний добір компонентів, їх співвідношення та
густоти. Для сумісних посівів необхідно добирати компоненти
так, щоб урожай у сумішках був вищий, ніж у чистих посівах
окремих компонентів, а збір перетравного протеїну значно
перевищував чисті посіви [40, 41].

Посіви капустяних на корм поширені в багатьох країнах
Америки, Європи та Азії. Дослідження ефективності вирощу-
вання цих культур на кормові цілі в різних кліматичних умовах
у одновидових і сумісних посівах широко проводились в Укра-
їні та країнах СНД [42].

За даними ряду авторів у незрошуваних умовах північно-
західного регіону України (Лісостеп, Полісся) вирощування
капустяних на зелений корм має високу ефективність. Одно-
видові посіви ярих капустяних за 35-60 діб формують високу
врожайність зеленої маси: ріпак ярий – 250-572 ц/га, гірчиця
сарептська – 178-365 ц/га, редька олійна – 250-700, гірчиця
біла – 137-238 ц/га. На 1 га посіву капустяні культури накопи-
чують до 25-35 ц к.о. та 7,5-15,0 ц перетравного протеїну.
Врожайність сумісних посівів за участі цих культур становить
236-493 ц/га зеленої маси [43, 44]. Насіннєва продуктивність
капустяних культур у цій зоні висока і дорівнює у ріпаку ярого
та редьки олійної відповідно 12-20 та 10-15 ц/га [44].

Дослідження видового складу агроценозів в Уманському
СГІ показали, що кількість компонентів у сумішках визнача-
ється, в основному, ґрунтово-кліматичними умовами вирощу-
вання (зволоження і поживний режим ґрунту). Чим вони кра-
щі, тим більше компонентів може містити сумішка [45].

Великий виробничий досвід вирощування багатокомпоне-
нтних сумішок з капустяними при зрошенні в повторних посі-
вах накопичений у господарствах Тернопільської області. Так,
у господарстві ім.Суворова Бережанського району при висіві
п’ятикомпонентної сумішки (кг/га): овес (50) + горох (150) +
вика яра (60) + кормові боби (60) + редька олійна (10) одер-
жали 475 ц/га зеленої маси, 76 ц/га к.о. та 10,4 ц/га перетрав-
ного протеїну. У господарстві “Вперед” Тернопільського райо-
ну при сівбі шестикомпонентної сумішки (кг/га): овес (40) +
пшениця яра (40) + горох (150) + кормові боби (100) + редька
олійна (5) + соняшник (5) одержали 560 ц/га зеленого корму,
90 ц/га к.о. та 11,2 ц/га перетравного протеїну [46].

В умовах північного Степу особливо високі врожаї сумішок
одержали в умовах зрошення. У дослідах Українського НДІ
зрошуваного землеробства ранньовесняні двокомпонентні
сумішки вівса з гірчицею білою, редькою олійною та ріпаком
ярим забезпечили урожай зеленої маси відповідно 422, 478
та 480 ц/га. Трикомпонентні сумішки (овес + горох + редька
олійна та овес + горох + ріпак ярий) виявились більш урожай-

ними відносно двокомпонентних, їх продуктивність становила
відповідно 542 та 518 ц/га зеленої корму. Найбільший вихід
вегетативної маси (565-554 ц/га), кормових одиниць (82,6-84,4
ц/га) і перетравного протеїну (10,9-11,5 ц/га) забезпечили чо-
тири-компонентні сумішки (овес + горох + редька олійна або
ріпак ярий + соняшник). Норми висіву компонентів у сумішках
складали: овес – 3,5; горох – 0,8-1,0; капустяні – 2,2; соняш-
ник – 0,2 млн.шт. схожих насінин на 1 га [47].

Продуктивність ранньовесняних двокомпонентних сумішок
вівса з редькою олійною складає 426-533 ц/га, з гірчицею бі-
лою – 320-430 ц/га, з гірчицею сарептською – 420-510 ц/га.
Вихід кормових одиниць з 1 га цих посівів становить 46,0-62,6
ц, а перетравного протеїну – 6,1-8,4 ц [40].

У післяукісних і післяжнивних посівах зі злаковими культу-
рами ріпак ярий забезпечує 530,5-538,8 ц, редька олійна – до
536 ц, а гірчиця біла – 456-609 ц зеленої маси з 1 га. ІІри цьо-
му збір кормових одиниць становить 33-35 ц/га, а перетравно-
го протеїну – 6,0-9,2 ц/га [48].

Відмічена висока ефективність вирощування ріпаку ярого
та редьки олійної в сумішках з іншими культурами. Продукти-
вність сумісних агроценозів складає 212-320,3 ц/га зеленої
маси, 38,2-50,4 ц/га к.о. і 6,3-7,9 ц/га перетравного протеїну.
Повторні посіви кукурудзи, посіяної після капустяних, у цьому
регіоні забезпечують продуктивність 300-361 ц/га зеленої ма-
си [49, 50].

В умовах Нечорноземної зони Російської Федерації капус-
тяні культури широко використовуються в основних і повтор-
них посівах на зелений корм, силос, трав’яне борошно і ви-
пас. Урожайність редьки олійної у весняних і літніх посівах
становила 100-770 ц/га, ріпаку ярого – 275-670 ц/га, гірчиці
сарептської та білої – відповідно 242-546 та 139-450 ц/га зе-
леного корму. Разом з тим, літні посіви за продуктивністю зе-
леної маси перевищували ранньовесняні в 1,5-2,0 рази. На-
сіннєва продуктивність ярих капустяних у цьому регіоні дорів-
нює 5-12 ц/га [51, 52].

У дослідах Білоруського НДІ землеробства урожай зеле-
ної маси ріпаку ярого становив 187-534 ц/га, редьки олійної –
150-367, а гірчиці білої – 90-234 ц/га, що дозволило одержати
з 1 га посіву 25,5-65,6 ц к.о. і 6,0-8,1 ц перетравного протеїну
[53].

Все більшого значення в світовому кормовиробництві на-
буває використання капустяних культур для одержання висо-
кобілкової кормової маси. У багатьох державах світу їх посіви
широко застосовують з метою інтенсифікації кормових площ в
основних і післяукісних посівах [54].

Кормова продуктивність ранньовесняних посівів гірчиці бі-
лої в США при збиранні її в фазу початку цвітіння становила
363-380 ц/га зеленої маси [55].

В Угорщині редьку олійну на корм сіють нормою 1,5
млн.шт./га схожих насінин рядковим способом з міжряддями
24 см. Її кормова продуктивність в основних і повторних посі-
вах на зрошуваних землях сягала від 300 до 500 ц/га [56].

В умовах Німеччини (селекційно-дослідна станція в Кос-
терзельте) при використанні на кормові цілі сіють редьку
олійну нормою 18-22 кг/га суцільним рядковим способом з
міжряддями 15-20 см. Продуктивність її у повторних посівах
залежно від строку сівби складала 180-480 ц/га зеленої маси
та 22-62 ц/га сухої речовини [57].

При вирощуванні на корм ярого ріпаку врожайність зеле-
ної маси в умовах Великобританії становила 200-300 ц/га або
2,1-3,6 т/га абсолютно сухої речовини [58, 59].

За даними дослідів, проведених в Німеччині, продуктив-
ність ярого ріпаку в післяжнивних посівах при застосуванні
азотних добрив (80-100 кг/га д.р.) становила 300-400 ц/га зе-
леної маси та 35-45 ц/га сухої речовини [60].

В дослідах, проведених в Норвегії співробітниками насін-
ницького об’єднання в Квітхемерсе, найбільший урожай сухої
речовини сумісного посіву ярого ріпаку з ячменем (79,7 ц/га)
був одержаний при внесенні N180 при нормі висіву насіння ка-
пустяного та злакового компонентів відповідно 8,0 та 120 кг/га
[61].

Досліди в Північній Швеції також підтвердили високу ефе-
ктивність сумісних посівів ярого ріпаку з іншими культурами.
Так, при вирощуванні ріпаку з ячменем врожай сухої маси тут
складав 50-60 ц/га, що на 15-20% перевищувало одновидові
посіви ріпаку. Сумісний посів капустяного компонента з викою
забезпечив підвищення збору сирого протеїну на 2-3 ц/га при
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одночасному зниженні збору сухої речовини (на 15%) віднос-
но сумішки з ячменем. Оптимальною виявилась трикомпоне-
нтна сумішка ярого ріпаку, ячменю та вики, яка забезпечила
збір 50-60 ц/га сухої речовини та 8-9 ц/га сирого протеїну. Но-
рма висіву культур у двокомпонентних сумішках складала:
ячменю – 2,0, ярого ріпаку – 1,0, а вики – 1,2 млн.шт./га, у
трикомпонентних – ячменю – 1,75, ріпаку та вики по 1,0
млн.шт./га схожих насінин [62].

Наведені літературні джерела свідчать, що вирощування
ярих капустяних культур на кормові цілі в сумісних посівах
має високу ефективність і практичний інтерес для забезпе-
чення високобілковим кормом сільськогосподарських тварин.
Висока урожайність і якість зеленої маси сумішок капустяних
зі злаковими та бобовими культурами, як правило, залежить
від правильного добору видового складу агрофітоценозу,
норм висіву та співвідношення компонентів.

ПРОДУКТИВНІСТЬ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР І ЇХ
СУМІШОК В ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВАХ

Період вегетації рослин в Україні триває 190-220 днів.
Польові культури використовують його лише на 55-65%. Це –
пшениця, кукурудза на зерно, цукрові та кормові буряки, со-
няшник, коноплі. Так, після збирання озимої пшениці залиша-
ється ще майже 80-90, а в південних районах – 100-120 днів із
середньодобовою температурою вище 10°С.

На полях, не зайнятих рослинами, в ґрунті не нагрома-
джується органічна речовина (немає фотосинтезу), а невико-
ристані рослинами поживні речовини, зокрема нітратні сполу-
ки, вимиваються в нижні шари ґрунту і потрапляють у водо-
йми, забруднюючи їх. Все це свідчить про низький рівень аг-
рономічної культури, відсутність наукового підходу до викори-
стання землі в рослинництві.

На природних угіддях з ранньої весни і до пізньої осені ве-
гетують рослини, в ґрунті нагромаджується органічна речови-
на, поліпшується його структура. Звичайно, у природному фі-
тоценозі на луках і пасо-
вищах та на посівах бага-
торічних трав цього дося-
гти простіше, але знач-
ною мірою можна і на по-
лях однорічних культур
при застосуванні післяукі-
сних, післяжнивних, підсі-
вних та озимих проміжних
культур.

Тому рання зяблева
оранка на полях не є
кращим способом вико-
ристання післязбирально-
го періоду в сівозміні. Зя-
блева оранка – це ефек-
тивний засіб боротьби з
бур’янами, але на полі в
цей період відбувається
процес, аналогічний тому,
який буває на парових
полях – надмірна мінера-
лізація органічної речовини ґрунту, що знижує його потенцій-
ну родючість (знижується вміст гумусу, погіршується вбирна
здатність та інші агрохімічні і агрофізичні показники).

Раніше екстенсивне рослинництво ґрунтувалося перева-
жно на природній родючості ґрунту, а старанний осінній обро-
біток його давав змогу додатково мобілізувати поживні речо-
вини для вирощування врожаю. Для альтернативного рос-
линництва такий підхід неприйнятний, бо сучасне рослинниц-
тво передбачає збільшення тривалості фотосинтезу на полях,
збереження і поліпшення родючості ґрунту.

Боротьбу з бур’янами можна ефективно здійснювати і в
післяжнивних посівах. Наприклад, післяжнивні посіви гірчиці
білої, редьки олійної в суміші з вівсом на корм добре пригні-
чують бур’яни, знищують їх або сповільнюють ріст і перешко-
джають обсіменінню.

Проміжні культури є також ефективним протиерозійним
засобом. Вони затримують вимивання ґрунту на полях у дру-
гій половині літа та восени. Завдяки висіванню проміжних
культур поліпшується і санітарний стан ґрунту, на посівах
зменшується кількість збудників хвороб і шкідників. Широке
застосування післяукісних, післяжнивних, підсівних і озимих

проміжних посівів сприяє загальному підвищенню рівня агро-
технічної культури.

Використання проміжних культур на зелене добриво по-
ліпшує родючість ґрунту, його санітарний стан і фізичні влас-
тивості. Особливо доцільне воно на віддалених полях сіво-
зміни, куди не завжди вдається вивозити достатню кількість
гною через дорожнечу пального.

Резерви післязбирального періоду на полях України вели-
кі – принаймні одна третина орних земель (рис. 1). Тому при
широкому запровадженні проміжних посівів збільшується ко-
ефіцієнт використання землі – кількість врожаїв, які отриму-
ють на 1 га сівозміни.

У середньому по Україні коефіцієнт використання землі
дорівнює одиниці. Дещо більший він у районах достатнього
зволоження за рахунок проміжних посівів і менший внаслідок
запровадження звичайних і чорних парів у південних районах.
Є можливості підвищити цей показник до 1,10-1,15, а в окре-
мих районах і областях (де достатньо вологи та на зрошува-
них площах) – до 1,3. Так, у польових 10-пільних сівозмінах
під озиму пшеницю в Лісостепу і Степу відводять до трьох
полів. Якщо після збирання пшениці ці поля повторно засіяти,
то коефіцієнт використання землі в сівозміні становитиме 1,3.
Однак, це не означає адекватного підвищення продуктивності
сівозміни, оскільки врожайність післяжнивних культур набага-
то нижча за врожайність основних. У середньому на незро-
шуваних полях вона становить 1/3 урожайності весняних по-
сівів.

Звичайно, післяжнивні посіви, так само як і інші проміжні
культури, використовують вологу опадів, але вони дають
урожай зеленої маси. За даними досліджень кафедри рос-
линництва Уманської ДАА (О.І. Зінченко, В.Г. Новак та ін.), на
полях, не зайнятих післяжнивними культурами, майже 70-80%
цієї вологи випаровується.

Після збирання післяжнивних культур у ґрунті залишаєть-
ся менше вологи (на 30-40 мм у
метровому шарі), але навесні за-
паси її виявляються однаковими
на площах, де висівали післяжни-
вні культури, і там, де їх не було.

Запаси рухомих форм азоту в
ґрунті на площах, де висівали піс-
ляжнивні культури, порівняно з
площами, де застосовували зяб-
леву оранку, навесні бувають
меншими. Саме це може спричи-
нити негативну післядію проміжної
культури – знизити врожайність
наступної культури. Тому при ви-
рощуванні проміжних культур ва-
жливо додатково вносити добрива
й широко практикувати висівання
бобових культур в післяжнивних
кормосумішках. За цих умов піс-
лядія післяжнивних посівів буде
позитивною.

Основним завданням сучасно-
го рослинництва є максимальне збереження і підвищення по-
тенційної родючості ґрунту. Надмірний обробіток призводить
до мінералізації органічної речовини в ґрунті. Тому ранню
глибоку зяблеву оранку об’єктивно не можна вважати прогре-
сивним агротехнічним заходом, оскільки так само, як і на чис-
тих та чорних парах, відбувається надмірна мінералізація ор-
ганічної речовини ґрунту. Запровадження післяжнивних посі-
вів на корм і для сидерації дає змогу збільшити надходження
органічної речовини в ґрунт, поліпшити його санітарний стан і
родючість. Отже, в сучасному рослинництві проміжні посіви є
альтернативою зяблевому ранньому і напівпаровому обробіт-
ку не меншою мірою, ніж зайняті пари чистим і чорним парам.

Звичайно, питання ці складні і потребують додаткового
дослідження з урахуванням конкретних умов. У південних ра-
йонах, де післяжнивні посіви менш продуктивні, роль зяблевої
оранки залишається значною. Слід також враховувати і те,
що накопичення рухомих сполук і азоту на площах напівпару
та пару відбувається не лише за рахунок мінералізації органі-
чної речовини, а й в результаті створення сприятливих умов
для вільноживучих у ґрунті азотфіксуючих бактерій.

Рис. 1. Використання періоду вегетації в сівозмінах правобережного Лісостепу
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Протягом 2005-2009 років в Кіровоградському інституті
АПВ післяжнивні капустяні культури та їх сумішки висівалися
після озимої пшениці на зерно. Обробіток ґрунту проводився
дисковою бороною на глибину 10-12 см. Сівбу проводили при
достатній кількості вологи у верхньому шарі ґрунту для отри-
мання сходів. Ґрунт до та після сівби прикочували. У 2005 ро-
ці сівбу проводили 1 серпня. Кормова стиглість (початок цві-
тіння) настала у гірчиці білої на 43-й день після сівби, в інших
капустяних на 42-47-й день. Швидкому розвиткові капустяних
сприяли погодні умови серпня. На час збирання капустяні до-
сягали висоти в чистих посівах 34,0-70,7 см. В сумішках висо-
та рослин капустяних була нижчою на 2,7-46,6 см порівняно з
чистими посівами. Вищу питому вагу в урожаї більшості сумі-
шок забезпечила гірчиця біла крім сумішки гірчиця біла 60% +
овес 40%, де переважав овес.

Спостереження 2006 року показали, що розвиток капустя-
них проходив повільніше (сівба проводилася 23 серпня), оскі-
льки середньодобова температура з 23°С знизилась до
16,6°С у вересні та до 10,8°С у жовтні. Вегетаційний період
від сівби до цвітіння становив 58-64 дні. На період цвітіння
рослин в чистих посівах капустяні досягали висоти 29,6-52,6
см. У сумішках висота рослин була нижчою на 1,5-26,4 см по-
рівняно з чистими посівами. Вищу питому вагу в урожаї сумі-
шок забезпечувала гірчиця біла, крім сумішки гірчиця біла
60% + горох 40%, де переважав горох.

Умови 2007 року (сівбу проводили 12 серпня) найбільш
позитивно вплинули на ріст і розвиток рослин. Кормова стиг-
лість (початок цвітіння) настала у гірчиці білої на 46-й день пі-
сля сівби, у інших капустяних – на 47-50-й день. На час зби-
рання капустяні культури сягали висоти у чистих посівах 38,3-
99,5 см. У сумішках висота капустяних була нижчою на 5,60-
36,2 см порівняно з чистими посівами. Дані ботанічного скла-
ду урожаю свідчать про те, що вищу питому вагу в урожаї су-
мішок забезпечила гірчиця біла.

Несприятливі погодні умови серпня в 2008 році (відсут-
ність опадів) не дозволили своєчасно провести сівбу. А умови
вегетації, які склались у вересні-жовтні (сівбу проводили 3
вересня), негативно вплинули на ріст і розвиток капустяних,
нестача тепла та вологи у жовтні затягли перехід рослин від
однієї фази до іншої, сповільнили їх ріст, подовжили вегета-
ційний період і призвели до зниження врожаю. Кормова стиг-
лість (кінець бутонізації) настала лише у гірчиці сарептської
на 61-й день. Збирання післяжнивних проводили при висоті
рослин капустяних 18,5-39,6 см, найнижчою вона була у ярих
– суріпиці та ріпаку, найвищою у гірчиці білої. Щодо ботаніч-
ного складу врожаю, вищу питому вагу в урожаї сумішок ви-
явила гірчиця біла, яка досягла фази початку бутонізації.
Бур’яни у післяжнивних посівах були відсутні (табл. 2).
2. ВИСОТА РОСЛИН ТА СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОНЕНТІВ В
УРОЖАЇ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР І ЇХ СУМІШКАХ ЗА РОКАМИ ВИ-
КОРИСТАННЯ

Висота рослин, см Питома вага,%№
п/п Варіанти

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
1 Гірчиця біла 70,7 52,6 99,5 39,6 100 100 100 100
2 Гірчиця сарептська 65,1 46,5 96,0 31,7 100 100 100 100
3 Редька олійна 57,1 42,0 70,4 23,3 100 100 100 100
4 Суріпиця яра 57,7 40,9 79,1 19,0 100 100 100 100
5 Ріпак ярий 52,4 42,2 77,3 22,5 100 100 100 100
6 Ріпак озимий 34,0 29,6 38,3 21,6 100 100 100 100

68,0 45,1 72,4 31,5 45,9 53,8 54,4 67,37 Гірчиця біла 50% +
редька олійна 50% 53,8 41,6 67,6 20,3 54,1 46,2 45,6 30,7

65,6 44,2 81,4 29,6 54,0 54,8 51,5 68,28 Гірчиця біла 50% +
ріпак ярий 50% 47,3 41,3 76,9 18,9 46,0 45,2 48,5 31,8

58,1 46,7 82,2 38,5 56,4 47,7 60,4 62,49 Гірчиця біла 60% +
горох 40% 43,6 51,1 83,4 38,4 43,6 52,3 39,6 37,6

59,6 44,0 84,2 30,5 48,5 55,6 71,3 67,110 Гірчиця біла 60% +
овес 40% 54,8 40,0 63,3 37,5 51,5 44,4 28,7 32,9

54,4 41,6 72,3 31,2 32,6 33,8 38,7 39,5
54,0 41,3 67,9 20,9 24,5 29,8 25,1 26,311

Гірчиця біла 30% +
редька олійна 30% +

овес 40% 56,7 37,2 52,1 32,9 42,9 36,4 36,2 34,2
24,1 26,2 32,5 18,5 59,5 51,3 55,2 67,812 Ріпак озимий 60% +

жито озиме 40% 58,7 35,9 52,7 30,9 40,5 48,7 44,8 32,2

У 2005 році вищу урожайність зеленої маси одержали з
чистого посіву гірчиці білої та гірчиці сарептської відповідно
18,6 та 17,6 т/га. Достатньо високою урожайністю відзначи-
лись і сумісні посіви гірчиці білої з вівсом. Урожайність гірчиці
з горохом вища порівняно з урожаєм інших сумішок на 1,6-2,9
т/га. Найнижчу урожайність відмічено на чистих посівах сурі-
пиці ярої та ріпаків ярого й озимого, відповідно 13,2; 13,6; 14,0
т/га зеленої маси.

Найвищу урожайність зеленої маси у 2006 році забезпе-
чила сумішка гірчиця біла 60% + горох 40% – 16,7 т/га. Гірчи-

ця біла чистого посіву поступилась сумішці з горохом на 0,5
т/га зеленої маси. Найнижчу урожайність зеленої маси отри-
мано з чистого посіву ріпаку – 11,1 т/га.

У 2007 році чисті посіви та їх сумішки відзначаються най-
вищою продуктивністю. У цьому році найвищу урожайність
виявила гірчиця біла чистого посіву – 26,6 т/га. Високу уро-
жайність одержано із сумісних посівів гірчиці білої з іншими
культурами, насамперед з горохом. При сумісному вирощу-
ванні цих видів рослин спостерігається позитивний взаємний
вплив компонентів. Урожайність зеленої маси сумішки гірчиці
з горохом, як правило, вища порівняно з урожаєм інших сумі-
шок на 2,6-7,6 т/га зеленої маси.

За даними досліджень в 2008 році погодні умови не були
сприятливими для одержання високої продуктивності після-
жнивних посівів. Вищу урожайність зеленої маси одержали з
чистого посіву гірчиці білої та сумішки гірчиця біла 60% + го-
рох 40%, відповідно 16,2 та 15,8 т/га.

Урожайність зеленої маси гірчиці білої з горохом була ви-
щою порівняно з урожаєм інших сумішок на 1,80-7,07 т/га.
Найнижчу урожайність було отримано з чистих посівів суріпи-
ці ярої та ріпаків ярого й озимого, відповідно 5,77; 6,13; 5,93
т/га зеленої маси.

У середньому за чотири роки досліджень кращими за збо-
ром зеленої маси були гірчиця біла чистого посіву та сумішка
гірчиця біла 60% + горох 40%, відповідно одержано 19,4 та
18,8 т/га. Інші капустяні чистого посіву та сумішки забезпечи-
ли нижчу урожайність зеленої маси на 2,10-5,90 т/га порівня-
но з чистим посівом гірчиці білої (табл. 3).
3. УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР І ЇХ СУ-
МІШОК В ПІСЛЯЖНИВНОМУ ПОСІВІ, Т/ГА
№
ва
р.

Варіанти 2005 2006 2007 2008 Середнє за
2005-2008 рр.

1 Гірчиця біла 18,6 16,2 26,6 16,2 19,4
2 Гірчиця сарептська 17,6 14,9 23,1 13,6 17,3
3 Редька олійна 15,4 14,9 23,0 10,2 15,9
4 Суріпиця яра 13,2 13,0 22,0 57,7 13,5
5 Ріпак ярий 13,6 13,7 22,9 61,3 14,1
6 Ріпак озимий 14,0 11,1 17,1 59,3 12,0
7 Гірчиця біла 50% + редька олійна 50% 14,0 15,4 23,4 13,2 16,5
8 Гірчиця біла 50% + ріпак ярий 50% 14,2 14,5 23,4 10,0 15,5
9 Гірчиця біла 60% + горох 40% 16,9 16,7 26,0 15,8 18,8

10 Гірчиця біла 60% + овес 40% 15,3 13,4 22,0 14,3 16,2

11 Гірчиця біла 30% + редька олійна 30%
+ овес 40% 14,4 13,3 22,8 14,0 16,1

12 Ріпак озимий 60% + озиме жито 40% 14,8 12,3 18,4 8,73 13,6
НІР05 т/га 0,62 0,26 0,63 0,55

Важливим показником оцінки капустяних культур після-
жнивного вирощування є вихід поживних речовин. У 2005 році
більший збір сухої речовини, кормових одиниць та протеїну
забезпечили сумішка гірчиця 60% + горох 40% та гірчиця біла
чистого посіву, відповідно одержано 2,82; 2,53; 0,67 та 2,73;
2,60; 0,59 т/га.

Інші капустяні культури і сумішки поступилися сумішці з
горохом за збором сухої речовини на 0,17-1,27 т/га, к.о. на
0,16-1,13 т/га, протеїну на 0,03-0,36 т/га. Сумішка ріпак ози-
мий 60% + озиме жито 40% забезпечила більший збір протеї-
ну, на 0,05 т/га порівняно з чистим посівом гірчиці білої.

Дані досліджень 2006 року показали, що найкращою за
збором сухої речовини, кормових одиниць і протеїну вияви-
лась також сумішка гірчиця біла 60% + горох 40%, з посіву
якої відповідно отримали 2,90; 2,60 і 0,54 т/га. Чисті посіви та
інші сумішки поступилися зазначеній сумішці за збором сухої
речовини на 1,09-1,50 т/га, кормових одиниць на 0,66-1,49
т/га, протеїну на 0,18-0,27 т/га. Найнижчий збір поживних ре-
човин було одержано з посіву озимого ріпаку.

Умови вегетації, що склались у 2007 році, були найбільш
сприятливими для одержання найвищих показників. У цей рік
було отримано максимальний збір сухої речовини, кормових
одиниць і перетравного протеїну з чистого посіву гірчиці білої,
відповідно 3,65; 3,30 і 0,79 т/га. Достатньо високий збір сухої
речовини і кормових одиниць забезпечили сумішки гірчиця
біла 50% + редька олійна 50% та гірчиця біла 60% + овес
40%, відповідно одержано 2,97; 2,67 та 2,97; 2,68 т/га, а біль-
ший збір протеїну було отримано з посівів сумішок гірчиця бі-
ла 60% + горох 40% – 6,98 т/га; гірчиця біла 50% + редька
олійна 50% – 5,29 т/га та гірчиця біла 50% + ріпак ярий 50% –
5,19 т/га. Інші капустяні та сумішки виявили менший збір сухої
речовини на 0,8-1,43 т/га, кормових одиниць на 0,73-1,31 т/га,
а перетравного протеїну – на 0,28-0,37 т/га.
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Одержані дані за 2008 рік свідчать, що кращими за збором
сухої речовини, кормових одиниць і перетравного протеїну
виявились чистий посів гірчиці білої та сумішка гірчиця біла
60% + горох 40%, з посівів яких відповідно отримано 1,83;
1,65; 0,39 та 1,74; 1,58; 0,40 т/га.
4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВІВ КАПУСТЯНИХ
КУЛЬТУР І ЇХ СУМІШОК, 2005-2008 РР.

Збір, т/га№
п/п Варіанти сухої ре-

човини
кормових
одиниць

перетравного
протеїну

Протеїну
у кормо-
вій оди-
ниці, г

1 Гірчиця біла 2,50 2,29 0,52 229
2 Гірчиця сарептська 2,02 1,85 0,40 216
3 Редька олійна 1,77 1,59 0,34 212
4 Суріпиця яра 1,55 1,37 0,31 225
5 Ріпак ярий 1,68 1,54 0,29 188
6 Ріпак озимий 1,50 1,35 0,32 236
7 Гірчиця біла 50% + редька олійна 50% 2,10 1,89 0,40 214
8 Гірчиця біла 50% + ріпак ярий 50% 1,89 1,70 0,37 216
9 Гірчиця біла 60% + горох 40% 2,58 2,32 0,58 248

10 Гірчиця біла 60% + овес 40% 2,24 2,02 0,43 214

11 Гірчиця біла 30% + редька олійна 30%
+ овес 40% 2,12 1,88 0,41 216

12 Ріпак озимий 60% + озиме жито 40% 1,85 1,65 0,39 238

У середньому за чотири роки досліджень більший збір су-
хої речовини, кормових одиниць і перетравного протеїну оде-
ржали з посівів сумішки гірчиця біла 50% + горох 40% та гір-
чиці білої чистого посіву, відповідно 2,58; 2,32; 0,58 та 2,50;
2,29; 0,52 т/га. Інші чисті посіви капустяних та сумішки посту-
пилися сумішці з горохом за збором сухої речовини на 0,29-
1,08 т/га, кормових одиниць на 0,3-0,97 т/га; протеїну – на
0,15-0,29 т/га. Найбільшу кількість протеїну у кормовій одини-
ці отримали з посіву сумішки гірчиця біла 60% + горох 40% –
248 г (табл. 4).

Економічну ефективність післяжнивного вирощування ка-
пустяних культур і їх сумішок наведено в таблиці 5.
5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІСЛЯЖНИВНОГО ВИРОЩУ-
ВАННЯ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР І ЇХ СУМІШОК, 2005-2008 РР. (В ЦІ-
НАХ 2010 РОКУ)

№
п/п Культури та сумішки

Урожай-
ність зе-
леної ма-
си, т/га

Затрати
на виро-
щу-вання,
грн./га

Вартість
корму,
грн./га

Умовно-
чистий
прибуток,
грн./га

Рівень
рента-
бель-
ності,%

1 Гірчиця біла 19,4 866,4 2061 1194,6 138
2 Гірчиця сарептська 17,3 811,2 1665 853,8 105
3 Редька олійна 15,9 765,6 1431 665,4 86,9
4 Суріпиця яра 13,5 736,4 1233 497,0 67,5
5 Ріпак ярий 14,1 755,6 1386 630,4 83,4
6 Ріпак озимий 12,0 690,0 1215 525,0 76,1

7 Гірчиця біла 50% + редька
олійна 50% 16,5 789,6 1701 911,4 115

8 Гірчиця біла 50% + ріпак
ярий 50% 15,5 763,9 1530 766,1 100

9 Гірчиця біла 60% + горох 40% 18,8 880,8 2088 1207,2 137
10 Гірчиця біла 60% + овес 40% 16,2 776,8 1818 1041,2 134

11 Гірчиця біла 30% + редька
олійна 30% + овес 40% 16,1 771,6 1692 720,4 119

12 Ріпак озимий 60% + озиме
жито 40% 13,6 750,0 1485 735,0 98,0

Затрати на вирощування вирахувані відповідно до техно-
логії вирощування післяжнивних капустяних на зелену масу.

Вартість 1 т к.о. умовно прирівняно до закупівельної ціни 1
т вівса – 900 грн. Більший умовно-чистий прибуток з 1 га за-
безпечили сумішка гірчиця біла 60% + горох 40% – 1207,2 грн.
та чистий посів гірчиці білої – 1194,6 грн. Рівень рентабель-
ності становить 138 та 137% відповідно.
ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНОГО ПОСІВУ КАПУСТЯНИХ
КУЛЬТУР І ЇХ СУМІШОК НА ВРОЖАЙ НАСТУПНОЇ

КУЛЬТУРИ – ЯЧМЕНЮ
Позитивна післядія післяжнивних капустяних культур і їх

сумішок на продуктивність ячменю чітко проявилась в 2006
році практично в усіх варіантах. Урожай зерна ячменю був в
межах 6,07-6,72 т/га проти 5,93 т/га після озимої пшениці, зі-
браної на зерно. Це пояснюється тим, що занятість площі ка-
пустяними культурами й їх сумішками сприяла нагромаджен-
ню органічних решток, які поліпшують фізичні властивості
ґрунту.

Вищий урожай зерна ячменю одержано при розміщенні
ячменю після гірчиці білої та сумішки гірчиця біла 30% + ре-
дька олійна 30% + овес 40%, вирощених на зелену масу, від-
повідно 6,72 та 6,63 т/га.

У 2007 році ґрунтова та повітряна посуха негативно впли-
нули на процеси кущення та запилення рослин ячменю, осо-
бливо сорту Вакула. У колосі утворилось 3-4 дуже щуплих зе-
рнини (в 2006 році було 15-17 повноцінних зерен). Тому до-

слід було вибракувано методичною комісією за низької уро-
жайності ячменю.

Дослідження 2008 року показали, що урожай зерна ячме-
ню був в межах 3,32-3,95 т/га проти 3,24 т/га після озимої
пшениці, зібраної на зерно, відмічено позитивну післядію ка-
пустяних культур і сумішок у всіх варіантах (попередниках).
Найвищу урожайність зерна одержано при розміщенні ячме-
ню після гірчиці білої та ріпаку озимого – 3,95 т/га. Достатньо
високу урожайність одержали при висіванні ячменю після су-
мішок: гірчиця біла 50% + редька олійна 50% – 3,81 т/га; гір-
чиця біла 50% + ріпак ярий 50% – 3,75 т/га та гірчиця біла
60% + горох 40% – 3,79 т/га (табл. 6).
6. ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВІВ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР І ЇХ
СУМІШОК НА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСТУПНОЇ КУЛЬТУРИ – ЯРОГО
ЯЧМЕНЮ

Урожайність зерна, т/га ± до контролю№
п/п

Культури, сумішки
(попередники ячменю) 2006 р. 2008 р. 2009 р. середнє т/га %

1 Озима пшениця 5,93 3,24 1,44 3,54 – –
2 Гірчиця біла 6,72 3,95 1,89 4,19 0,65 18,4
3 Гірчиця сарептська 6,44 3,66 1,71 3,94 0,40 11,3
4 Редька олійна 6,24 3,59 1,62 3,82 0,28 7,91
5 Суріпиця яра 6,15 3,62 1,48 3,75 0,21 5,93
6 Ріпак ярий 6,09 3,84 1,44 3,79 0,25 7,06
7 Ріпак озимий 6,21 3,95 1,46 3,87 0,33 9,32

8 Гірчиця біла 50% + редька олій-
на 50% 6,44 3,81 1,66 3,97 0,43 12,2

9 Гірчиця біла 50% + ріпак ярий
50% 6,38 3,75 1,63 3,92 0,38 10,7

10 Гірчиця біла 60% + горох 40% 6,44 3,79 1,91 4,05 0,51 14,4
11 Гірчиця біла 60% + овес 40% 6,10 3,32 1,52 3,65 0,11 3,11

12 Гірчиця біла 30% + редька олій-
на 30% + овес 40% 6,63 3,57 1,49 3,90 0,40 11,3

13 Ріпак озимий 60% + озиме жито
40% 6,07 3,59 1,60 3,75 0,21 5,93

НІР05, т/га 0,24 0,25 0,1

Погодні умови, які склались у 2009 році, не сприяли отри-
манню високої урожайності. Але позитивна післядія післяжни-
вних капустяних культур на продуктивність ячменю чітко про-
явилась практично на всіх варіантах (попередниках). Урожай
зерна ячменю у варіантах з післядією капустяних культур і
сумішок становить 1,44-1,91 т/га проти 1,44 т/га після озимої
пшениці (попередник), зібраної на зерно.

Високу урожайність зерна одержано при розміщенні ячме-
ню після гірчиці білої чистого посіву та сумішки гірчиця бі-
ла 60% + горох 40%, відповідно 1,89 і 1,91 т/га. Достатньо ви-
соку урожайність отримали і при висіванні ячменю після гір-
чиці сарептської – 1,71 т/га, редьки олійної – 1,62 т/га, сумі-
шок гірчиця біла 50% + редька олійна 50% та гірчиця біла
50% + ріпак ярий 50%, відповідно 1,66 та 1,63 т/га.
7. ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНОГО ПОСІВУ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР І ЇХ
СУМІШОК НА ПОЖИВНІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ

Збір з 1 га, т№
п/
п

Культури, сумішки
(попередники ячменю)

Вміст
протеї-
ну,% протеїну кормових

одиниць

Протеїну в 1
корм. оди-
ниці, г

1 Озима пшениця 10,6 0,34 3,82 89,0
2 Гірчиця біла 11,9 0,45 4,52 99,6
3 Гірчиця сарептська 11,7 0,40 4,25 94,1
4 Редька олійна 12,3 0,42 4,13 102
5 Суріпиця яра 12,6 0,41 4,07 101
6 Ріпак ярий 12,2 0,44 4,10 107
7 Ріпак озимий 11,9 0,41 4,16 98,8
8 Гірчиця біла 50% + редька олійна 50% 11,5 0,41 4,30 95,3
9 Гірчиця біла 50% + ріпак ярий 50% 11,9 0,41 4,23 96,9

10 Гірчиця біла 60% + горох 40% 11,5 0,40 4,36 91,7
11 Гірчиця біла 60% + овес 40% 11,8 0,38 3,93 96,7
12 Гірчиця біла 30% + редька олійна 30% +

овес 40% 11,3 0,39 4,20 92,9

13 Ріпак озимий 60% + озиме жито 40% 11,5 0,39 4,06 96,1

В середньому за три роки досліджень найвищу урожай-
ність зерна ячменю забезпечила гірчиця біла чистого посіву –
4,19 т/га, що більше в порівнянні з варіантом без післяжнив-
ного посіву на 0,65 т/га, достатньо вагоме збільшення урожаю
отримано у варіанті гірчиця біла 60% + горох 40% на 0,51 т/га.
На інших варіантах капустяні чистого посіву та сумішки (попе-
редники) забезпечили більший урожай зерна на 0,11-0,43 т/га.

Результати досліджень показують, що капустяні післяжни-
вні посіви позитивно вплинули і на поживність ячменю. В 2006
році протеїну у зерні ячменю містилось більше там, де попе-
редником були ріпак ярий, суріпиця яра та редька олійна
(14,3; 13,9; 13,0%). А найбільший збір протеїну одержано при
розміщенні ячменю після ріпака ярого та гірчиці білої – 0,78 та
0,76 т/га, після гірчиці білої отримано і найбільший збір кор-
мових одиниць – 7,22 т/га. Найменшу кількість протеїну та
кормових одиниць зібрано при розміщенні ячменю після ози-
мої пшениці – 0,55 та 6,39 т/га.
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Дані аналізу за 2008 рік показують, що капустяні після-
жнивні посіви збільшили вміст протеїну у зерні ячменю на 0,4-
1,2%. Найбільший збір протеїну і кормових одиниць сформу-
вала гірчиця біла чистого посіву, відповідно отримано 0,39 та
4,27 т/га, що більше порівняно з попередником озима пшени-
ця на 0,07-0,77 т/га.

Найвищий вміст протеїну в зерні ячменю в 2009 році за-
безпечили післяжнивні посіви ріпака озимого – 13,2% та су-
мішки гірчиця біла 50% + ріпак ярий 50% – 13,0%. А найбіль-
ший збір протеїну та кормових одиниць одержали з посіву су-
мішки гірчиця біла 60% + горох 40%, відповідно 0,21 та 2,10
т/га, а з чистого посіву гірчиці білої отримали 0,19 т/га протеї-
ну та 2,08 т/га к.о.

В середньому за три роки досліджень найбільший збір
протеїну і кормових одиниць сформувала гірчиця біла чистого
посіву, відповідно отримано 0,45 та 4,52 т/га. Інші попередни-
ки капустяних чистого посіву і сумішки забезпечили більший
збір протеїну і кормових одиниць в порівнянні з попередником
озима пшениця відповідно на 0,01-0,11 та 1,6-7,0 т/га. Після-
жнивні посіви капустяних збільшили вміст протеїну в кормовій
одиниці на 2,7-18 г порівняно до попередника озима пшениця.

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮЦЕРНИ НА
КОРМ ТА НАСІННЯ СУМІСНО З КАПУСТЯНИМИ

КУЛЬТУРАМИ ТА ЇХ СУМІШКАМИ
В сучасній Україні та Європі більш широкого вжитку набу-

ли нетрадиційні інтенсивні кормові культури, такі як козлятник
східний, топінсоняшник та капустяні: ріпак ярий, гірчиця біла
та редька олійна. Останній притаманні такі морфолого-
біологічні особливості, як формування високої врожайності за
короткий період вегетації 40-50 діб [63-66], протягом котрого
вона споживає поживні речовини та вологу, швидкий вихід до
верхнього ярусу та відносна посухостійкість. Сукупність цих
ознак вказувала на можливість застосування її як покривної
культури для люцерни.

Дослідження, проведені на Ерастівській дослідній станції
вивчали вплив кукурудзи, ячменю, вівсяно-горохової сумішки
та редьки олійної на рослини люцерни. Було встановлено ви-
соку ефективність редьки олійної, як покривної культури.
Оскільки вона, рано звільняючи поле, створює сприятливі
умови для розвитку люцерни, було рекомендовано висівати
люцерну під покрив редьки олійної [67-70].

Проте, співвідношення норм висіву люцерни та редьки
олійної в сумісних посівах залишалося невивченим. З цієї
причини виробництво не мало науково обґрунтованих реко-
мендацій, і тому такий спосіб вирощування люцерни не набу-
вав широкого впровадження.

Широкорядні посіви люцерни, які за своїм призначенням
використовуються для отримання насіння, в умовах надмірно-
го зволоження формують велику надземну масу. Інтенсивно
ростуть нові пагони, що утворюються з бруньок на голівці та в
пазухах листків нижніх міжвузлів. Вони переростають і виля-
гають до або на початку цвітіння, погіршують доступ комах-
запилювачів, що значно знижує їх насіннєву продуктивність
[71-73].

Швидкий ріст додаткових вегетативних органів викликає
відтік води та пластичних речовин від генеративних органів.
Як наслідок, в них порушується поживний режим, що призво-
дить до осипання бобів та втрат врожайності насіння. З цієї
причини навіть на зрошенні не проводять поливів після ско-
шування зеленої маси, якщо другий укіс планується для отри-
мання насіння [74, 75].

Щоб зменшити зазначені втрати Б.С.Зінченко [76] пропо-
нує перший укіс люцерни використати на кормові цілі, а на-
сіння отримати з другого. Антипова Л.К. [77] стверджує, що
проміжний укіс дозволяє підвищити врожайність насіння на
20%, а рівень запилення дикими бджолами та джмелями при
цьому зростає на 16%.

С.М.Вигера, М.Б.Рубан та ін. [78, 79] рекомендують восе-
ни на насінних широкорядних посівах люцерни першого року
життя насівати смуги озимого перко, ріпаку, або їх сумішки. За
умов, що унеможливлюють осінній підсів рекомендується під-
сівати ярі капустяні та їх сумішки. На думку цих авторів даний
прийом дозволяє знизити чисельність грунтозаселяючих шкі-
дників, зимуючих яєць попелиць і клопів, бур’янів, а також за-
вдяки квітучим навесні капустяним привабити диких бджіл
для кращого запилення насінників люцерни.

На Ерастівській дослідній станції протягом 1992-1995 рр.
проводились дослідження з підсіву в широкорядні посіви лю-
церни озимих культур (пшениця і тритікале) та ярої сумішки.
Такі посіви забезпечували збір додаткової зеленої маси, а та-
кож отримання кондиційного насіння, що дозволило рекомен-
дувати цей прийом виробництву [80, 81].

Л.М.Єрмакова, Р.Т.Іванівська та ін. [82] рекомендували
проводити підсів люцерни навесні вівсом, а восени озимими
проміжними культурами, серед яких виділили тритікале та
пшеницю [83-85]. За їх свідченнями, особливо корисним є ве-
сняний підсів, оскільки при цьому досягається рихлення верх-
нього шару ґрунту, який у посівах люцерни стає ущільненим.
Підготовка до підсіву та сам підсів оголюють та розщеплюють
кореневу шийку люцерни, а це призводить до інтенсивного
пагоноутворення, завдяки пробудженню “сплячих” бруньок.

Підготовка до сівби, що складається з обробітку люцерни
культиваторами з долотоподібними лапами та голчастою бо-
роною БІГ-3А рекомендується як агротехнічний захід, який
знищує до 70,5% бур’янів [86], а поєднання їх при необхіднос-
ті з хімічними методами боротьби дозволяє збільшити насін-
нєву продуктивність бобової культури на 18-26%.

Але за даними М.Д.Горган і Н.А.Горган [87] ранній весня-
ний обробіток ґрунту в посівах люцерни здатний знищити до
43,7% ентомофагів та сприяти виходові жуків тіхіуса з місць
зимівлі.

Також слід відзначити позитивну післядію підсіяних куль-
тур. Після їх збирання в ґрунті залишаються корені, які посту-
пово відмирають та мінералізуються. Кореневі проходи з ча-
сом заповнюються повітрям, вологою й ризосферою люцер-
ни. Завдяки цьому процесові на глибину проникнення коренів
підсіяної культури покращується повітряний, водний і пожив-
ний режими люцерни [82].

Іще однією суттєвою перевагою підсіяних посівів люцерни
є можливість уникнути інсектицидних обробок. Загальновідо-
мо, що в посівах люцерни присутні корисні (запилювачі та ен-
томофаги) і шкідливі комахи. Системні інсектициди, які вико-
ристовуються на посівах люцерни для боротьби зі шкідника-
ми, винищують і шкідливих, і корисних комах. Так сучасний рі-
вень чисельності ентомофільних запилювачів становить ли-
ше 10-20% від оптималь-ного рівня, в той час як у 70-х рр.
минулого століття він становив 60-70% [88].

За даними Н.М.Волошиної [89], за допомогою своєчасного
підкошування можливо впливати на видовий склад комах у
насінницьких посівах люцерни. Так, якщо до початку цвітіння
насінників їх підкосити, то в наступний період “відростання –
бутонізація” чисельність ентомофагів буде достатньою для
того, щоб подавити комах-шкідників. Тобто, при постійному
контролі за кількістю шкідників можна уникнути обробок отру-
тохімікатами, або, принаймні, скоротити їх кількість.

Таке підкошування з отриманням насіння з проміжного
укосу також значно знижує кількість лялечок фітономуса, до-
рослих довгоносиків, гусениць совок, клопів та попелиць [90,
91]. Влітку, після збирання підсіяної культури, тобто підкосу,
міжрядне рихлення ґрунту зменшує кількість лялечок бульбо-
чкових довгоносиків на 67,6%, а фітономуса на 38,6% [87].

Рекомендації щодо норм висіву культур, що всіваються в
люцерну існують тільки для виключно кормових цілей. Так,
рекомендується норма висіву 140-160 кг/га для зернових, щоб
густота підсіяних культур складала 3,6-4,0 млн./га [82].

Для травосумішок з люцерною при співвідношенні понад
30% бобового компоненту, можна зменшити додаткове вне-
сення азотних добрив, а наявність злакового компоненту до-
зволяє отримувати стійкі врожаї зеленої маси [92, 93].

Досліди, проведені на Ерастівській дослідній станції, до-
зволили рекомендувати підсів люцерни озимою пшеницею
нормою 4,25 млн./га, тритікале – 3,8 млн./га та ярою суміш-
кою: ячмінь 1,0 + горох 0,7 + редька олійна 1,0 млн./га [80, 81].

Після збирання зеленої маси люцерни та підсіяної культу-
ри, тобто підкосу люцерни, відбувається певне прискорення
настання фаз росту та розвитку люцерни. Таке прискорення
зумовлено погодно-кліматичними умовами північної підзони
Степу – в цей час, як правило, відбуваються підвищення тем-
ператури та зменшення відносної вологості повітря та запасів
продуктивної вологи в ґрунті.

При підсіві люцерни озимою пшеницею збирання зеленої
маси проводять наприкінці травня [82]. Альтернативою озимої
пшениці на кормові цілі стало використання тритікале – штуч-
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но виведеного гібрида, який за багатьма показниками пере-
вищує вихідні культури пшеницю та жито. Ця стійка до гриб-
них хвороб культура за складом зеленої маси повністю замі-
нює зелену масу озимої пшениці й навіть надає можливість
зменшити витрати фуражного зерна [83, 84, 94].

Збирання зеленої маси тритікале у зеленому конвеєрі від-
бувається після жита, але перед багаторічними травами. По-
рівняно із житом у тритікале повільніше грубіють стебла [95].
Завдяки своїй ремонтантності ця культура зберігає високі
кормові якості протягом 10-12 днів після цвітіння [96]. Люцер-
на, підсіяна тритікале, збирається на початку третьої декади
травня [82].

Якщо погодні умови унеможливлюють підсів озимими, то
навесні підсів люцерни проводять ярою сумішкою. Але їх
врожайність суттєво залежить від погодно-кліматичних умов і
затримка строків сівби прискорює темпи росту та розвитку
компонентів сумішки, а також призводить до зменшення вро-
жаю зеленої маси [80, 81].

Посіви багатокомпонентної сумішки з злакових, бобових
та капустяних кормових культур забезпечують більший збір
зеленої маси, ніж посів цих культур окремо. Крім того, раціо-
нальний підбір компонентів дозволяє отримати збалансовану
за протеїном зелену масу [69, 85, 97, 98]. Зелена маса з такої
сумішки надходить на 5-7 днів раніше, ніж з традиційної яч-
мінно-горохової та на 10-13 днів раніше вівсяно-горохової су-
мішок [97].

Серед інших культур для зони Степу рекомендувалась ба-
гатокомпонентна сумішка з ячменя, гороху та редьки олійної,
оскільки така сумішка порівняно з двокомпонентною збільшує
збір зеленої маси на 10-15% [99, 100]. Порівняно з ячменем
зелена маса бобового та капустяного компонентів містить на-
багато більше білка та кальцію, крім того слід зазначити, що
присутність бобових у сумішці також підвищує вміст міді та
молібдену [101].

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ЛЮЦЕРНИ ПРИ
СУМІСНОМУ ВИРОЩУВАННІ З ОЗИМИМИ ТА

ЯРИМИ КУЛЬТУРАМИ
Умови росту та розвитку рослин люцерни у рік сівби сут-

тєво впливали на їх продуктивність у наступні роки життя. Гу-
стота рослин люцерни при широкорядних її посівах в період
повних сходів становила 53,5 шт./м2, що відповідає нормі ви-
сіву 1,0 млн.шт./га. Передзбиральна густота рослин люцерни
складала 46,1 шт./м2,тобто протягом періоду „повні сходи –
збирання насіння” випало 13,8%. При підготовці ґрунту до
підсіву озимих та ярих культур гинуло 11,7-12,1% рослин лю-
церни.

Висіяні в оптимальні строки озимі пшениця та тритікале
увійшли в зиму добре розвиненими, досягнувши фази повно-
го кущіння. Проте, погодні умови зимового періоду у роки
проведення досліджень неоднаково вплинули на стан рослин
озимих культур та люцерни. Екстремальні умови зими 2002-
2003 рр. призвели до практично повної загибелі озимої пше-
ниці (91,6%).

За період від весняного відростання до збирання зеленої
маси найменших втрат рослин зазнала люцерна, що вирощу-
валась без підсіву (8,5%) та у варіантах, де підсів здійснював-
ся мінімальними нормами: озимими пшеницею і тритікале
(1,25 млн.шт./га) та ярою сумішкою (ячменю 0,75 + редьки
олійної 0,25 + гороху 0,15 млн.шт./га) – 8,5-8,6%. На ділянках
з більшими нормами підсіву випадіння рослин люцерни коли-
валось від 8,9 до 9,8%. Тобто, спостерігалась прямо пропор-
ційна залежність між нормою висіву культур та кількістю рос-
лин люцерни, що гинули (r = 0,8).

Зазначена закономірність спостерігалась не тільки під час
безпосереднього впливу озимих та ярих культур на люцерну
другого року життя, а і після збирання зеленого корму. Якщо
кількість загиблих її рослин (15,1%) протягом вегетаційного
періоду на ділянках без підсіву прийняти за 100%, то при ви-
сіві 5,0 млн.шт./га озимої пшениці та тритікале її випало біль-
ше на 15,5 та 19,0% відповідно, а при всіванні в люцерну ярої
суміші (ячмінь 3,0 + редька олійна 1,0 + горох 0,6 млн.шт./га)
– на 16,7%. Аналогічна тенденція зберігалась протягом тре-
тього року життя люцерни. Різниця між кількістю загиблих ро-
слин при максимальній та мінімальній нормах висіву озимих
та ярих культур в третьому році коливалась від 0,8 до 1,3% в
той час, як на посівах люцерни другого року цей показник до-
рівнював 2,2-2,7%, що майже вдвічі більше. А кількість рослин

люцерни, що випали на них, поступово наближувалась до по-
казників варіантів, де підсів озимих та ярих культур не прово-
дили.

Запорукою отримання своєчасних та дружних сходів сіль-
ськогоспо-дарських культур є запаси продуктивної вологи в
ґрунті. Так, під час посіву люцерни в шарі ґрунту 0-10 см кіль-
кість продуктивної вологи коливалась в межах 14,0-14,9 мм,
що у всі роки досліджень дозволило отримати своєчасні та
дружні її сходи. Рослини люцерни першого року життя протя-
гом всієї вегетації інтенсивно споживали вологу. У період
збирання насіння запаси продуктивної вологи становили 77,6
мм в шарі ґрунту 0-150 см.

На ділянках з підсівом озимих та ярих культур рослини
люцерни суттєво відрізнялись за споживанням вологи від її
рослин без підсіву. В середньому за 2001-2003 рр. під час
збирання рослин на зелений корм більші запаси продук-
тивної вологи в шарі ґрунту 0-150 см були на ділянках без
підсіву і становили 129,3 мм та з підсівом озимою пшеницею
(1,25 млн.шт./га) – 117,9 мм.

Серед варіантів, де проводили підсів озимих і ярих куль-
тур більше вологи в ґрунті залишила озима пшениця 94,1-
117,9 мм. Для тритікале та зерносумішки цей показник скла-
дав 68,9-94,6 та 77,1-105,8 мм відповідно. Як правило, запаси
продуктивної вологи залежали від норм висіву культури та
зростали з її зменшенням.

Найбільша кількість продуктивної вологи в ґрунті при зби-
ранні насіння люцерни спостерігалась на ділянках, де люцер-
на вирощувалась без підсіву – 75,5 мм, з підсівом озимих і
ярих культур більше вологи в ґрунті залишила озима пшениця
(26,1-44,6 мм) в залежності від норм висіву, у тритікале цей
показник становив 18,0-39,9 мм, а у ярої сумішки – 18,0-33,2
мм. Під час входу люцерни в зиму спостерігалась та ж зако-
номірність, що і при збиранні зеленої маси та насіння.

При збиранні насіння люцерни третього року життя різни-
ця у запасах вологи між ділянками, де підсів не проводили та
з підсівом озимих культур становила 9-11%, а ярої сумішки –
24%. При зниженні норм висіву культур, що підсівали, їх
вплив на запаси продуктивної вологи зменшувався.

Забур’яненість ділянок без підсіву у період “весняне від-
ростання” становила 2,8 шт./м2, а під час збирання зеленої
маси – 1,7 шт./м2, тобто в 1,7 рази менше, що було досягнуто
завдяки міжрядній культивації. Оскільки, такий агротехнічний
захід неможливий у сумісних посівах, то їх засміченість зале-
жала від виду підсіяної культури та її норми висіву.

Найбільший вплив серед досліджуваних культур на за-
бур’яненість посівів мало озиме тритікале. В залежності від
норм висіву кількість бур’янів при збиранні зеленої маси
складала 1,8-5,6 шт./м2. Для озимої пшениці та ярої сумішки
цей показник становив відповідно 2,5-6,5 та 3,4-6,2 шт/м2. Ни-
зька ступінь засміченості підсіяних посівів люцерни вказує на
позитивні результати ущільнення широкорядних посівів.

Абсолютно суха маса бур’янів в період збирання люцерни
на зелений корм та насіння на ділянках без підсіву становила
1,6 і 2,8 г/м2, а з підсівом озимих та ярих культур їх маса ко-
ливалась в межах 1,7-4,7 та 2,5-5,7 г/м2. У варіантах з підсі-
вом озимої пшениці маса бур’янів при збиранні зеленого кор-
му становила 2,4-3,9 г/м2; насіння – 3,4-5,5 г/м2; озимого три-
тикале – 1,7-3,5 та 2,5-5,2 г/м2, а ярої сумішки – 3,1-4,7 і 3,8-
5,7 г/м2 відповідно (табл. 8).

Озимі та ярі культури майже не впливали на стан посівів
люцерни в третьому році життя. На час збирання насіння лю-
церни кількість бур’янів становила 3,9 шт/м2, на ділянках без
підсіву та 4,0-5,3 шт/м2 з підсівом, а їх абсолютно суха маса –
3,37 г/м2 та 3,58-4,72 г/м2 відповідно.

Висота озимих культур та складових ярої суміші збільшу-
валася відповідно до зростання їх посівної норми. Наприклад,
найменша (53,9 см) вона була у озимої пшениці висіяної з но-
рмою 1,25 млн.шт./га. Максимальна висота рослин озимої
пшениці спостерігалась за підсіву 5 млн.шт./га і складала –
59,0 см. Аналогічно змінювалась висота озимого тритикале та
компонентів ярої сумішки. В залежності від умов вирощування
змінювалась і висота рослин люцерни. Так, під час збирання
культур на зелений корм у варіантах із нормою висіву озимої
пшениці та тритикале 5,0 млн.шт./га висота рослин люцерни
складала 53,4 та 55,4 см, а на ділянках із нормою 1,25
млн.шт./га лише 49,2 та 48,7 см, що несуттєво відрізняється
від висоти рослин люцерни без підсіву.
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Найбільш високих значень лінійний приріст набував у ро-
слин люцерни та озимих культур в період “відростання – зби-
рання зеленої маси” у варіантах з підсіванням 5,0 млн.шт./га
пшениці та тритикале. Для рослин люцерни він становив 0,91-
0,94 см/добу, для озимих пшениці та тритикале 0,98 і 1,22
см/добу відповідно. Для компонентів ярої сумішки середньо-
добовий приріст визначався в період “повні сходи – збирання
зеленої маси”. Максимальних значень цей показник набував
при нормі висіву сумішки ячмінь 3,0 + редька олійна 1,0 + го-
рох 0,6 млн.шт./га та – 1,41, 1,67 та 0,88 см/добу відповідно.

Сумісне вирощування люцерни з культурами, що підсіва-
ли, негативно вплинуло на її подальший розвиток. Так, під час
збирання насіння люцерни на варіантах, де підсівали озимі
пшеницю та тритикале з нормою висіву 5 млн.шт./га, її росли-
ни сягали висоти до 56,1 та 52,1 см, а зменшення норми до
1,25 млн.шт./га збільшило ріст люцерни до 63,1 і 62,0 см. Це
пояснюється тим, що зі зменшенням норми висіву всіяної
культури збільшувались запаси продуктивної вологи, яка по-
трібна люцерні для інтенсивного відростання, а також тим, що
її рослини на цих ділянках відчували значно менший вплив
підсіяної культури.

Висота рослин люцерни в третьому році життя під час на-
стання фаз бутонізації, цвітіння та збирання насіння не мала
чіткої залежності від підсіяних культур, але залежала від їх
норм висіву. Так, якщо в другому році життя при збільшенні
норм висіву озимих та ярих культур висота рослин люцерни
була меншою у фазу бутонізації на 13,5-14,5%, цвітіння на
15,0-17,8% та збирання насіння 15,9-17,8%, то вже у третьому
році різниця у висоті між максимальною та мінімальною нор-
мами висіву становила, за фазами розвитку, лише 1,5-3,0%,
1,3-2,7 та 1,3-2,4% відповідно. Тобто, в третьому році життя
люцерни післядія культур, що підсівались, практично нівелю-
валась.

Підсіяні культури здійснювали вплив не лише на здатність
рослин люцерни виживати, створювати врожай зеленої маси,
впливати на споживання вологи посівом, але й на здатність
формувати активну листову поверхню. Найбільшу площу лис-
тової поверхні (21,0 тис.м2/га ) на час збирання люцерни на
зелений корм забезпечив її широкорядний посів. На ділянках
з підсівом озимої пшениці та ярої сумішки площа листкової
поверхні складала 15,3-20,6 тис.м2/га. При нормі 1,25
млн.шт./га тритикале люцерна сформувала 19,3 тис.м2/га ли-
стя, а зі збільшенням норми висіву до 5 млн.шт./га цей показ-
ник зменшився до 13,6 тис.м2/га. Отже, між нормою висіву
культур, що підсівали, та площею листкової поверхні люцерни
у наступні роки життя існувала зворотна пропорційна залеж-
ність (r = -0,85).
8. РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ЛЮЦЕРНИ В ДРУГОМУ РОЦІ ЖИТ-
ТЯ ПРИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НАСІННЯ З ДРУГОГО УКОСУ, 2001-
2003 РР.

Культура Норми висіву,
млн.шт./га

Висота
рослин,
см

Площа лист-
кової повер-
хні, тис.м2/га

Абсолютно
суха маса

10 рослин, г

Кількість
бур’янів,
шт./м2

Абсолютно
суха маса
бур’янів,
г/м2

Люцерна
(Фон) 1,0 78,2 41,8 173,1 1,7 2,8

5,0 56,1 33,3 140,2 2,1 3,4
3,75 58,9 36,1 151,3 2,4 3,7
2,5 60,7 37,6 161,1 3,9 4,2

Фон +
озима

пшениця
1,25 63,1 38,9 166,6 5,8 5,5
5,0 52,1 30,4 125,4 1,6 2,5

3,75 55,8 34,3 142,3 2,0 3,1
2,5 58,8 36,6 157,1 3,3 3,8

Фон +
озиме

тритика-
ле 1,25 62,0 38,5 165,3 4,7 5,2

3,0+1,0+0,6 52,0 30,5 125,9 2,4 3,8
2,25+0,75+0,45 56,5 34,4 142,8 3,0 4,2

1,5+0,5+0,3 59,6 36,7 157,6 4,4 5,0

Фон +
(ячмінь +
редька +
горох) 0,75+0,25+0,15 62,3 38,6 165,9 5,3 5,7

При відростанні люцерни (після збирання зеленої маси
озимих і ярих культур та люцерни) у фазу бутонізації та цві-
тіння площа її листкової поверхні на ділянках з нормами висі-
ву озимих пшениці та тритикале (1,25 млн.шт./га) та ярої су-
мішки (0,75 + 0,25 + 0,15 млн.шт./га) становила 35,9-36,4
тис.м2/га та 42,2-42,5 тис.м2/га, а при збиранні насіння люцер-
ни – 38,5-38,9 тис.м2/га.

Абсолютно суха маса 10 рослин у фазу бутонізації була
більшою на ділянках, де підсівали озиму пшеницю (1,25
млн.шт./га) та яру сумішку (0,75+0,25+0,15), які становили
120,7-120,8 г. У фазу цвітіння та збирання насіння кращі пока-
зники спостерігались також при мінімальних нормах підсіву –

140,5-141,7 г та 165,3-166,6, що лише на 10,8-12,0 г та 6,5-7,3
г менше, ніж на контролі. Абсолютно суха маса рослин люце-
рни зі збільшенням норми висіву озимих та ярих культур у
другому році життя зменшувалась протягом періоду вегетації
на 14,4-24,1%.

Різниця у площі листкової поверхні люцерни з одиниці
площі між максимальною та мінімальною нормою сівби у тре-
тьому році життя була значно меншою, ніж у другому та ста-
новила на ділянках з підсівом у фази: бутонізації – 2,5-3,8%;
цвітіння 6,8-8,2%; збирання насіння 7,4-8,5%, а зниження аб-
солютно сухої маси становило 11,1-12,6, 5,2-6,7 та 6,5-7,1%
відповідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ
ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЛЮЦЕРНИ, ОЗИМИХ ТА ЯРИХ
КУЛЬТУР ПРИ СУМІСНОМУ ЇХ ВИРОЩУВАННІ
Дольова частка люцерни при сумісному вирощуванні з

озимою пшеницею складала 35,4-56,0%, з озимим тритикале
25,4-43,7%, ярої сумішки 30,2-47,4%. Тому на вміст сухої ре-
човини, кормових одиниць та перетравного протеїну більший
вплив мали культури, що підсівалися (табл. 9).
9. КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ З ПІДСІВОМ ОЗИМИХ
ТА ЯРИХ КУЛЬТУР НА ДРУГОМУ РОЦІ ЖИТТЯ, Ц/ГА, 2001-2003 РР.

Втому числі,%
Культура Норми висіву,

млн.шт./га
Зелена
маса люцерна підсіяна

культура

Кормо-
вих оди-
ниць

Сухої
речо-
вини

Перетрав-
ного про-
теїну

Люцерна
(Фон) 1,0 75,6 100,0 0,0 13,6 17,4 2,9

5,0 147,6 35,4 64,6 24,7 35,4 4,0
3,75 151,5 38,9 61,1 25,5 36,2 4,4
2,5 142,0 48,0 52,0 24,1 33,8 4,2

Фон +
озима

пшениця*
1,25 139,4 56,0 44,0 23,9 33,0 4,3
5,0 183,6 25,4 74,6 34,4 41,4 4,7

3,75 185,3 29,4 70,6 34,7 42,5 4,9
2,5 174,7 34,6 65,4 32,6 39,5 4,8

Фон +
озиме

тритикале
1,25 150,9 43,7 56,3 28,0 34,2 4,4

3,0+1,0+0,6 186,9 30,2 69,8 32,9 39,7 5,2
2,25+0,75+0,45 187,7 32,8 67,2 33,2 40,2 5,4

1,5+0,5+0,3 168,3 38,9 61,1 30,5 37,0 5,0

Фон +
(ячмінь +
редька +
горох) 0,75+0,25+0,15 147,2 47,4 52,6 27,4 33,5 4,7

НІР0,5 3,30-5,81
Примітка: –*середнє за 2001-2002 рр.

Найбільший збір зеленої маси (185,3 і 187,7 ц/га), кормо-
вих одиниць (34,7 і 33,2 ц/га), сухої речовини (42,5 і 40,2 ц/га)
та перетравного протеїну (4,9 і 5,4 ц/га) забезпечили варіанти
з підсівом озимого тритикале 3,75 млн.шт./га і ярої сумішки у
складі: ячмінь 2,25 + редька олійна 0,75 + горох 0,45
млн.шт./га. Зниження збору кормових одиниць між ділянками
з нормами 3,75 та 2,5 млн.шт./га озимих культур становило
5,3 та 6,0%, сухої речовини – 6,8 та 7,1% та перетравного
протеїну – 3,4 та 2,1%. У ярої сумішки таке зменшення спо-
стерігалось між нормами висіву (2,25 + 0,75 + 0,45 млн.шт./га)
та (1,5 + 0,5 + 0,3 млн.шт./га) і становила 8,2, 7,9 та 6,2% від-
повідно.
10. УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ЛЮЦЕРНИ В СУМІ ЗА ТРИ РОКИ
ЖИТТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ, Ц/ГА, 2000-
2003 РР.

Роки життя
Культура Норми висіву,

млн.шт./га перший
(2000-2002 рр.)

другий
(2001-2003 рр.)

третій
(2002-2003 рр.)

В сумі за
три роки
життя

Люцерна (Фон) 1,0 2,43 2,73 2,65 7,81
5,0 2,43 2,28 2,39 7,10

3,75 2,43 2,32 2,45 7,20
2,5 2,43 2,41 2,52 7,36

Фон + озима
пшениця

1,25 2,43 2,49 2,55 7,47
5,0 2,43 2,32 2,5 7,25

3,75 2,43 2,44 2,57 7,44
2,5 2,43 2,55 2,61 7,59

Фон + озиме
тритикале

1,25 2,43 2,67 2,63 7,73
3,0+1,0+0,6 2,43 2,26 2,37 7,06

2,25+0,75+0,45 2,43 2,37 2,43 7,23
1,5+0,5+0,3 2,43 2,53 2,48 7,44

Фон +
(ячмінь +
редька +
горох) 0,75+0,25+0,15 2,43 2,61 2,51 7,55
НІР0,5 0,047-0,20 0,170-0,192

Насіннєва продуктивність люцерни залежить, в основно-
му, від індивідуальної продуктивності її рослин, морфологіч-
ної структури насіннєвого куща тощо. Врожай насіння люцер-
ни першого року життя становив 2,43 ц/га, кількість продукти-
вних стебел складала 6,2 шт., кожна рослина формувала, в
середньому, 65,2 боба та 287,5 шт. повноцінних насінин.

В другому році життя після збирання зеленої маси росли-
ни люцерни формували повноцінний врожай насіння. Більший
врожай насіння люцерни другого року життя (2,73 ц/га) було
отримано на ділянках без підсіву. Сумісне вирощування лю-
церни з озимим тритикале (1,25 млн.шт./га) забезпечило 2,67
ц/га кондиційного насіння, що лише на 2,2% менше від конт-



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

194

ролю. На ділянках з підсівом озимої пшениці (1,25 млн.шт./га)
та ярої сумішки (ячмінь 0,75 + редька олійна 0,25 + горох 0,15
млн.шт./га) врожайність насіння була нижчою на 8,8% та 4,4%
і становила 2,49 ц/га та 2,61 ц/га відповідно (табл. 10).

Кількість продуктивних стебел у рослин люцерни при під-
сіві складала 5,4-6,4 в той час як на ділянках, де підсів не
проводили, цей показник становив 6,6 шт. Також була різною і
кількість насінин на одній рослині, яка при вирощуванні без
підсіву становила 501,5 шт. насінин, а при всіванні озимих та
ярих культур – 437,3-491,2 шт./рослину.

Посіви люцерни в третьому році життя забезпечили вро-
жай насіння на рівні 2,65 ц/га. На ділянках з комбінованим ви-
користанням люцерни більший збір насіння забезпечили ва-
ріанти з підсівом озимого тритикале (1,25 млн.шт./га) – 2,63
ц/га. Дещо менший врожай насіння спостерігався при підсі-
ванні озимої пшениці такою ж нормою – 2,55 ц/га. Несуттєво
відрізнявся від нього і збір насіння за підсіву ярої сумішки
(ячмінь 0,75 + редька олійна 0,25 + горох 0,15 млн.шт./га),
який складав 2,51 ц/га. Елементи структури врожаю насіння
люцерни третього року життя показали нетривалість післядії
підсіяних культур. За основними параметрами люцерна без
підсіву та підсіяні варіанти відрізняються між собою менше,
ніж на 10%.

В сумі за три роки життя люцерни максимальний урожай
був отриманий на ділянках без підсіву і складав 7,81 ц/га. Збір
насіння люцерни за підсіву озимого тритикале нормою (1,25
млн.шт./га) становив 7,73 ц/га, що практично не відріз-нялось
від врожайності люцерни без підсіву. Дещо менший збір на-
сіння (7,55 ц/га) спостерігався при підсіванні ярої сумішки
(0,75 + 0,25 + 0,15 млн.шт./га). Несуттєво відрізнявся від цьо-
го показника врожай насіння з ділянок, підсіяних озимою пше-
ницею (1,25 млн.шт./га) – 7,47 ц/га.

В межах однієї культури урожайність насіння люцерни
зменшувалась зі збільшенням норми висіву озимих та ярих
культур. Так, зростання норми висіву озимого тритикале з
1,25 до 2,5 млн.шт./га зумовило зниження врожаю в сумі за
три роки життя до 7,59 ц/га, подальше загущення посіву до
3,75 та 5 млн.шт./га спричинило зменшення врожайності до
7,44 та 7,25 ц/га відповідно. Така тенденція спостерігалась як
при підсіві озимих, так і ярих культур.

Високі показники енергії проростання та лабораторної
схожості свідчать про повноцінність насіння люцерни, отри-
маного у всі роки життя. Кращі умови для утворення якісного
насіння було створено на ділянках, де люцерна вирощува-
лась без підсіву. При цьому спостерігались вищі показники
якості: маса 1000 насінин 1,99 г, лабораторна схожість 89,0%
та енергія проростання 73,6%, що свідчить про більш сприят-
ливі умови для формування насіння порівняно з варіантами,
на яких відбувався підсів озимих та ярих культур.

Серед цих варіантів більша маса 1000 насінин спостеріга-
лась на ділянках, де підсівали озиме тритикале нормою 1,25
млн.шт./га і становила 1,96 г. Кращими за енергією пророс-
тання та лабораторною схожістю було насіння на ділянках з
підсівом озимих культур також нормами 1,25 млн.шт./га та
ярої сумішки (ячмінь 0,75 + редька олійна 0,25 + горох 0,15
млн.шт./га).

В третьому році життя різниця між посівними якостями на-
сіння на ділянках, де люцерна вегетувала без підсіву та з під-
сівом озимими та ярими культурами, була відсутня. Так, маса
1000 насінин люцерни – 2,06-2,13 г вказує на високу його
якість. Показники енергії проростання (63,3-64,7%) та лабора-
торної схожості (88,2-89,9%) також відповідали існуючим ста-
ндартам і практично не залежали від умов вирощування лю-
церни в другому році життя. Зазначені показники мали тенде-
нцію до поступового зменшення при зростанні норми висіву
культур, що підсівали.
КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮЦЕРНИ ПРИ

ПОКРИВНОМУ ТА БЕЗПОКРИВНОМУ
ВИРОЩУВАННІ

Люцерна першого року життя зазнала впливу покривної
культури, що позначилося на її густоті. Було помічено, що
протягом вегетаційного періоду найменша загибель рослин
була в безпокривних посівах люцерни, а при вирощуванні під
покривом редьки олійної спостерігалась прямо пропорційна
залежність між густотою стояння покривної культури (редьки
олійної) та кількістю загиблих рослин люцерни. При максима-
льній нормі висіву редьки олійної (0,7 млн.шт./га) відмічалась

найбільша втрата рослин люцерни – до 20,9-33,9%. В той же
час зменшення норми висіву редьки олійної до 0,35
млн.шт./га зменшувало випадіння рослин люцерни до 15,5-
30,7%, що наближувалось до показників, отриманих при ви-
рощуванні її без покриву – 13,1-28,2%. Кращою порівняно з
іншими виявилась норма висіву 3 млн.шт./га, де випадання
рослин не перевищувало 13,1-20,9%.

Аналогічні тенденції простежувалась і при зміні густоти
рослин люцерни протягом другого та третього років життя.
Проте, в ці роки життя післядія редьки олійної мінімалізувала-
ся. Так, різниця між втратами рослин в покривних та безпок-
ривних посівах не перевищувала 1,6%. Найменше випадіння
рослин люцерни спостерігалось в безпокривних посівах та з
нормою висіву редьки олійної 0,35 млн.шт./га. Слід також за-
значити, що в третьому році життя густота стояння рослин
люцерни при висіві 5; 6 та 7 млн.шт./га стає майже однако-
вою, що вказує на недоцільність застосування норми висіву
люцерни більше 5 млн.шт./га. В цілому, протягом трьох років
вирощування кращі умови склалися в безпокривних посівах
при нормі висіву люцерни 4-5 млн.шт./га, в покривних при но-
рмі редьки олійної 0,35 млн.шт./га.

Густота рослин люцерни та редьки олійної певним чином
впливала на зміну площі асиміляційної поверхні. Площа лист-
кової поверхні редьки олійної у фазу бутонізації коливалась в
межах 16,4-28,2 тис.м2/га, а під час цвітіння суттєво збільши-
лася – до 19,4-33,2 тис.м2/га. Максимальну площу листя
(33,2 тис.м2/га) редька олійна сформувала при найменшій но-
рмі висіву люцерни 3 млн.шт./га та максимальній редьки  0,7
млн./га. Збільшення норми висіву люцерни до 7 млн.шт./га
призводило до зменшення листкової поверхні у рослин по-
кривної культури до 30,2 тис.м2/га.

Рослини люцерни, що перебували під покривом, мали ме-
ншу площу листя, ніж на безпокривних ділянках. Зі збільшен-
ням посівної норми покривної культури з 0,35 до 0,70
млн.шт./га площа листкової поверхні люцерни зменшувалась
від 3,9-5,1 тис.м2/га до 3,3-4,2 тис.м2/га під час стеблування,
та від 8,2-10,3 тис.м2/га до 7,0-8,9 тис.м2/га на початку періоду
бутонізації. Для безпокривних посівів люцерни цей показник
складав 4,4-5,9 та 9,5-12,0 тис.м2/га.

Норми висіву, редьки олійної та люцерни у першому році
життя мали суттєвий вплив на площу активної листової пове-
рхні люцерни у другому році. В усі періоди росту та розвитку
рослин бобової культури площа листя збільшувалась на ді-
лянках, де в рік сівби були менші норми висіву редьки олійної.
Так, у фазу бутонізації при висіві 0,7 млн.шт./га редьки олійної
площа асиміляційної поверхні становила 26,4-33,3 тис м2/га, а
при 0,35 млн.шт./га – 31,4-36,3 тис.м2/га в залежності від норм
висіву люцерни. В той же час найбільшу площу активної лис-
тової поверхні формували на ділянках з нормою висіву 5 і 6
млн.шт./га при покривному та 4 і 5 млн.шт./га при безпокрив-
ному вирощуванні люцерни.

В третьому році життя спостерігалась аналогічна тенден-
ція. Площа листя у фазу плодоутворення максимальною була
при висіві 4 млн.шт./га люцерни і складала 27,8-32,3 тис.м2/га.
Дещо меншою вона була на ділянках з нормою висіву 5 та 3
млн.шт./га – 27,8-30,8 та 25,5-31,2 тис.м2/га відповідно. Не-
змінною залишилась тенденція до зменшення площі листової
поверхні люцерни із збільшенням норми висіву покривної
культури.

Норми висіву редьки олійної та люцерни у першому році
життя впливали на освітленість рослин люцерни. У період
збирання зеленої маси вона збільшувалась із зменшенням
норм висіву редьки олійної. Так, на ділянках з висівом 0,7
млн.шт./га покривної культури освітленість на поверхні ґрунту
становила 10,2-19,2%, в середині посіву 36,7-63,3% в залеж-
ності від норми висіву люцерни. Серед варіантів з покривом
найбільша освітленість була при нормі висіву редьки олійної
0,35 млн.шт./га 13,7-25,7% та 48,0-70,0% при вимірюванні на
рівні ґрунту та в середині посівів. Над рослинами люцерни
освітленість залежала лише від норм висіву покривної куль-
тури та становила 84,3-90,1%.

Більшою надземна маса 20 рослин люцерни була на діля-
нках, де покривну культуру не висівали. Вона залежала, як
правило, від норм висіву люцерни і складала при висіві від 3
до 7 млн.шт./га у фазу бутонізації 381,7-202,4 г; цвітіння –
439,4-257,5 г та збирання насіння – 385,9-206,2 г. Під покри-
вом редьки олійної (0,35 млн.шт./га) зелена маса 20 рослин
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люцерни мало відрізнялась від безпокривних ділянок. Різниця
становила у фазу бутонізації 0,9-3,0%, а під час цвітіння та
збирання насіння – 2,6-3,0%. Зменшення маси рослин зі збі-
льшенням норми висіву покривної культури з 0,35 до 0,525
млн.шт./га призводило до дещо більшого зниження цього по-
казника на 5,0-6,4%, а від 0,525 до 0,7 млн.шт./га – у фазу бу-
тонізації 4,9-8,0%, цвітіння 6,3-6,4 та збирання насіння 4,9-
5,5%. В третьому році життя маса 20 рослин також залежала
від норми висіву люцерни і покривної культури.

На ділянках, де люцерну висівали без покриву, перед сів-
бою вносили гербіцид Трефлан 24% к.е. дозою 6 л/га. Тому
на цих варіантах кількість бур’янів була мінімальною і не пе-
ревищувала 1,9 шт./м2. В період збирання покривної культури
на зелений корм на ділянках, де висівали 0,7 млн.шт./га редь-
ки олійної, кількість бур’янів зі збільшенням посівної норми
люцерни знижувалась від 23,0 шт./м2 до 9,2 шт./м2, тобто у
2,5 рази, а їх абсолютно суха маса становила 11,2 та 6,4 г/м2

відповідно. В другому році життя люцерни простежувалась пі-
слядія редьки олійної на забур’яненість посівів. Найменша кі-
лькість бур’янів спостерігалась протягом всієї вегетації люце-
рни на її безпокривних посівах, оскільки в першому році життя
вони були менше засміченими завдяки внесенню ґрунтового
гербіциду.

У період збирання насіння люцерни третього року життя
на безпокривних посівах кількість бур’янів становила 5,7-9,8
шт./м2 в залежності від її норм висіву, а абсолютно суха маса
– 4,2-7,7 г/м2. На ділянках з нормою висіву покривної культури
0,35 млн.шт./га ці показники становили 9,5-13,8 шт./м2 та 7,4-
10,7 г/м2 відповідно. При нормі висіву редьки олійної 0,7
млн.шт./га забур’яненість посівів не перевищувала 7,2-12,1
шт./м2, що на 18,6-21,2% більше ніж на безпокривних посівах.

Висота рослин редьки олійної, в межах однієї (0,525
млн.шт./га) норми висіву не залежала від густоти рослин лю-
церни і становила 89,2-91,1 см. Під час збирання зеленої ма-
си висота рослин люцерни була більшою на безпокривних
посівах (39,2-41,0 см), ніж під покривом редьки олійної (34,6-
37,6 см). В другому році життя у фази бутонізації та цвітіння, а
також у період збирання насіння висота рослин люцерни при
безпокривному вирощуванні була на 2,5-5,5% більшою, ніж
при покриві 0,35 млн.шт./га редьки олійної та на 3,6-8,1 та 4,9-
9,0% під покривом 0,525 та 0,7 млн.шт./га. У всі періоди життя
більша висота рослин люцерни спостерігалась при висіві 5
млн.шт./га, але іноді відхилялась в бік 4, або 6 млн.шт./га.

У період від повних сходів до збирання зеленої маси рос-
лини споживали вологу з різною інтенсивністю в залежності
від їх норм висіву. Запаси продуктивної вологи при нормі ви-
сіву люцерни 3 млн.шт./га та редьки олійної 0,35 млн.шт./га
становили 137,0 мм, а за норм 0,525 та 0,7 млн.шт./га, цей
показник зменшувався до 126,2 мм, та 117,9 мм. Збільшення
норми висіву люцерни до 5 та 7 млн.шт./га при покриві редьки
олійної (0,7 млн.шт./га) призводило до зниження запасів воло-
ги до 106,9 та 98,4 мм.

У першому році життя люцерни запаси вологи під час зби-
рання врожаю насіння на безпокривному посіві складали
66,8-81,8 мм, а при покриві редьки олійної 0,7 млн.шт./га (дру-
гий укіс) лише 43,7-54,0 мм, що зумовлено впливом покривної
культури. Проте, необхідно зазначити, що в наступні роки за-
значена різниця помітно скорочувалась. Так, в першому році
життя люцерни запаси продуктивної вологи на безпокривних
посівах були у 1,2-1,6 рази вище за запаси на покривних варі-
антах. В другому році життя ця різниця скоротилась до 1,1-1,2
раз, у третьому році взагалі не можливо було простежити чіт-
кої тенденції. Це свідчить про тимчасовий характер впливу
редьки олійної, як покривної культури на вологозабезпече-
ність посівів люцерни, який з часом нівелюється.

Кормова продуктивність сумісних посівів люцерни з редь-
кою олійною (0,7 та 0,525 млн.шт./га) за два укоси при збіль-
шені норми висіву бобової культури з 3 до 4 млн.шт./га зрос-
тала і становила 248,9 та 228,8 ц/га, а при висіві з нормою 5
та 7 млн.шт./га зменшувалась. На ділянках з висівом редьки
олійної 0,35 млн.шт./га максимальна врожайність була при
нормі 5 млн.шт./га. При однакових нормах висіву люцерни за-
гальна врожайність зменшувалась разом з нормами висіву
редьки олійної. На безпокривних ділянках врожайність зеле-
ної маси зростала разом з нормами висіву (табл. 11).

Такі тенденції зберігалися і при обліку поживної цінності
зеленої маси люцерни та редьки олійної. Збір кормових оди-

ниць (29,5-30,3 ц/га) та сухої речовини (35,4-36,4 ц/га) з оди-
ниці площі був найбільшим при 0,7 млн.шт./га редьки олійної,
при цьому було зібрано 3,71-3,96 ц/га перетравного протеїну.
При зменшенні норми висіву покривної культури до 0,525
млн.шт./га зазначені показники поживної цінності корму ста-
новили 27,7-28,8 ц/га, 33,2-34,5 ц/га та 3,58-3,89 ц/га відповід-
но. Серед покривних посівів найменшими за даними показни-
ками були варіанти з покривом 0,35 млн.шт./га редьки олійної,
де було зібрано 24,8-26,7 ц/га кормових одиниць, 29,8-32,0
ц/га сухої речовини та 3,37-3,87 ц/га перетравного протеїну.
11. КОРМОВА ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОКРИВНИХ ТА
БЕЗПОКРИВНИХ ПОСІВІВ ЛЮЦЕРНИ, 2000-2002 Р.

Норми висіву,
млн.шт./га Збір (в сумі за два укоси), ц/га

люцерни редьки
олійної

зеленої
маси

кормових
одиниць

сухої
речовини

перетравно-
го протеїну

Врожай на-
сіння в сумі
за роки життя,

ц/га
3 246,4 29,5 35,4 3,71 3,52
4 248,9 30,2 36,2 3,86 4,25
5 247,5 30,3 36,4 3,93 4,19
6 243,2 30,1 36,1 3,96 3,82
7

0,7

239,2 29,7 35,6 3,91 3,43
3 226,0 27,7 33,2 3,58 3,73
4 228,8 28,5 34,1 3,75 4,37
5 228,1 28,6 34,3 3,82 4,32
6 227,4 28,8 34,5 3,89 3,94
7

0,525

226,4 28,8 34,4 3,89 3,51
3 196,0 24,8 29,8 3,37 3,97
4 198,9 25,7 30,7 3,55 4,57
5 200,0 26,1 31,2 3,65 4,48
6 199,8 26,6 31,8 3,81 4,03
7

0,35

199,5 26,7 32,0 3,87 3,65
3 35,9 6,3 6,7 0,86 6,10
4 39,9 6,9 7,5 0,96 6,78
5 42,1 7,3 7,9 1,01 6,82
6 44,3 7,7 8,3 1,06 6,24
7



46,2 8,0 8,6 1,11 5,67

Перший (2000-
2002 рр.)

Другий (2001-
2003 рр.)

Третій (2002-2003
рр.)

НІР0, 5, для уро-
жайності насін-

ня, ц/га

А
В
АВ

0,09-0,30 0,065-0,072
0,072-0,080
0,144-0,160

0,089-0,094
0,099-0,105
0,198-0,210

В першому році життя зі збільшенням норми висіву люце-
рни від 3 до 5 млн.шт./га простежувалась тенденція зростан-
ня кількості продуктивних стебел на одній рослині з 2,6 до 3,1,
але при нормах 6 та 7 млн.шт./га цей показник знижувався до
2,6 та 2,2 шт. на рослину. Максимальний показник кількості
бобів (33,3) та насінин (82,3) на одній рослині люцерни спо-
стерігався при її нормі висіву 3 млн.шт./ га. Збільшення норми
висіву люцерни призводило до того, що на рослинах форму-
валось менше бобів та суцвіть. Так, при висіві 7 млн.шт./ га ці
показники складали 17,0 та 41,2 шт./ рослину відповідно.

Аналогічна тенденції простежувалась при дослідженні ін-
дивідуальної насіннєвої продуктивності рослин люцерни дру-
гого року життя. Більша кількість продуктивних стебел у рос-
лин люцерни була відмічена при висіві 4-5 млн.шт./га люцер-
ни незалежно від норм висіву редьки олійної і дорівнювали
3,2-3,9 шт. на рослину. При висіві редьки олійної 0,7
млн.шт./га кількість продуктивних стебел становила 2,6-3,2
шт. в залежності від норм люцерни. Кількість на одній рослині
суцвіть, продуктивних бобів та насінин на таких посівах була
6,4-10,7 шт., 25,0-41,6 та 59,4-106,5 шт. відповідно. Кількість
бобів та насінин на одній рослині при висіві 3 млн.шт./га лю-
церни без покриву складала 42,7 та 111,8 шт., а під покривом
редьки олійної (0,7 млн.шт./га) – 41,6 та 106,5 шт., що менше
на 2,6 та 4,8% відповідно.

Показники індивідуальної продуктивність рослин люцерни
в третьому році життя, були дещо меншими, ніж у другому
році, що пов’язано з біологічними особливостями цієї багато-
річної культури, та не простежувалось негативного впливу пі-
слядії редьки олійної.

В другому році життя найбільші врожаї насіння люцерни
були отримані на ділянках з нормою висіву 5 млн.шт./га. При
безпокривному посіві цей показник становив 2,30 ц/га, а за
покриву (0,35 млн.шт./га) спостерігалось зменшення врожаю
до 2,21 ц/га. Із збільшенням норм висіву редьки олійної до
0,525 та 0,7 млн.шт./га було зафіксоване подальше зниження
збору насіння до 2,12 та 2,03 ц/га відповідно.

В третьому році життя післядія редьки олійної практично
нівелювалась. Різниця між насіннєвою продуктивністю рос-
лин, що росли без покриву та на варіанті з покривом 0,7
млн.шт./га редьки олійної становила 5,4-15,5%. На ділянках
безпокривного посіву більший врожай насіння люцерни було
отримано при висіві 4 та 5 млн.шт./га люцерни і становив 2,42
та 2,33 ц/га відповідно. На варіантах, де люцерну вирощували
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під покровом редьки олійної (0,35 млн.шт./га), спостерігали
зменшення врожаю до 2,37-2,27 ц/га. Збільшення норми висі-
ву покривної культури (0,53 та 0,7 млн.шт./га) призводило до
подальшого зниження насіннєвої продуктивності до 2,29-2,31
та 2,16-2,20 ц/га відповідно.

Найбільший збір насіння в сумі за три роки життя люцерни
було отримано на безпокривних посівах з нормою висіву 4 та
5 млн.шт./га, який складав 6,78-6,82 ц/га, а при покривному
вирощуванні (0,35 млн.шт./га редьки олійної) сумарна вро-
жайність насіння люцерни становила 4,57 та 4,48 ц/га. Збіль-
шення норми висіву покривної культури до 0,525 та 0,7
млн.шт./га знижувало збір насіння в сумі за три роки до 4,37
та 4,25 ц/га, при посівній нормі люцерни 4 млн.шт./га.

Показники енергії проростання та лабораторної схожості
свідчать про те, що отримане насіння має високі посівні якості
й може належати до еліти та першої репродукції. Найкращі
умови для утворення якісного насіння було створено на діля-
нках з нормою висіву люцерни 5 млн.шт./га. Показники енергії
проростання та лабораторної схожості насіння, отриманого з
безпокривних посівів, майже не відрізнялись від варіантів, де
люцерна вирощувалась під покровом редьки олійної. Маса
1000 насінин при безпокривному вирощуванні становила 2,01-
2,06 г, а при покриві 0,7 млн.шт./га редьки олійної – 1,98-2,03г.

В третьому році життя якість насіння, як правило, залежа-
ла від густоти рослин люцерни. Енергія проростання та лабо-
раторна схожість насіння при безпокривному вирощуванні не
суттєво перевищувала ці показники на підпокривних ділянках.
Найкращі умови для утворення якісного насіння також було
створено у варіантах із нормою висіву люцерни 4 та 5
млн.шт./га.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЛЮЦЕРНИ НА КОРМ І НАСІННЯ
Економічна оцінка розроблених агротехнічних прийомів

показала, що переваги комбінованого використання люцерни
на корм та насіння обумовлені як рівнем продуктивності, так і
певним скорочення виробничих витрат та зростанням окупно-
сті.

Здійснення підсівів озимими (пшениця та тритикале 1,25
млн.шт./га) і ярими культурами (ячмінь 0,75 + редька олійна
0,25 + горох 0,15 млн.шт./га) призводило до збільшення зага-
льних витрат на вирощування на 0,2-1,9% порівняно з конт-
рольними варіантами. Найбільше зростання витрат (9,9-
16,1%) спостерігалось при підсіві люцерни максимальними
нормами озимих культур (5,0 млн.шт./га) та ярої сумішки (яч-
мінь 3,0 + редька олійна 1,0 + горох 0,6 млн.шт./га). Це зумо-
влено додатковими витратами на посівний матеріал культур,
його транспортування та сівбу. Проте, підсів озимих та ярих
культур дав можливість скоротити витрати на обробці посівів
люцерни інсектицидами.

Найбільший рівень чистого прибутку було отримано при
вирощуванні люцерни з підсівом озимого тритикале нормою
1,25 млн.шт./га, що на 13,6% більше, ніж при традиційній тех-
нології. При підсіві люцерни озимою пшеницею нормою 1,25
млн.шт./га та ярою сумішкою (ячмінь 0,75 + редька олійна
0,25 + горох 0,15 млн.шт./га) показник прибутковості набли-
жувався до максимального та перевищував люцерну без під-
сіву на 8,3 та 10,8% відповідно.

Широкорядний спосіб вирощування люцерни забезпечив
рентабельність виробництва насіння цієї культури на рівні
500,1%. Серед підсіяних культур краща окупність витрат
(561,7%) була отримана у варіантах, де люцерну підсівали
1,25 млн.шт./га озимого тритикале. При сумісному вирощу-
ванні люцерни з озимою пшеницею (1,25 млн.шт./га) та ярою
сумішкою (ячмінь 0,75 + редька олійна 0,25 + горох 0,15
млн.шт./га) також було досягнуто високого рівня рентабель-
ності – 535,5 та 539,8% відповідно.

Встановлення оптимального співвідношення рослин лю-
церни в агроценозі з покривною культурою створює сприят-
ливі умови для росту, розвитку й формування продуктивності,
як люцерни так і редьки олійної. Розрахунки показали, що од-
ночасно зі змінами урожайності зеленої маси та насіння від-
бувалися і коливання вартісних показників. Відмічено, що ви-
робничі витрати збільшувались разом з нормами висіву лю-
церни і редьки олійної, що перш за все пояснюється високою
ціною посівного матеріалу. Тобто, найменш витратною є нор-
ма висіву люцерни 3 млн.шт./га. Безпокривна технологія ви-
рощування люцерни потребувала на 19,8-31,0% витрат біль-

ше, ніж покривне вирощування. Це пояснюється застосуван-
ням гербіцидів та більшою кількістю обробітків інсектицидами.

Найвища окупність технологічного процесу (3,12 грн./1
грн.) та рентабельність (411,6%) була отримана у варіанті з
вирощуванням люцерни при нормі висіву 4 млн.шт./га та 0,35
млн.шт./га редьки олійної, як покривної культури.

На основі даних, отриманих в польових дослідах, вироб-
ничої перевірки, а також економічної ефективності вирощу-
вання люцерни на корм та насіння в північному Степу Украї-
ни, виробництву пропонуються такі рекомендації.

Широкорядні посіви люцерни, після збирання врожаю на-
сіння в першому році, з метою уникнути переростання та зме-
ншити пестицидне навантаження в другому році життя, після
відповідної підготовки ґрунту необхідно підсівати озимими
культурами (пшеницею і тритикале) з нормою висіву 1,25
млн.шт./га схожих насінин. В умовах, коли неможливо здійс-
нити якісну підготовку ґрунту та провести посів у оптимальні
строки озимих культур у першому році життя люцерни, підсів
проводити навесні другого року життя ярою сумішкою у скла-
ді: ячмінь 0,75 + редька олійна 0,25 + горох 0,15 млн.шт./га
схожих насінин.

З метою зменшення пестицидного навантаження та отри-
мання високобілкового зеленого корму доцільно сіяти люцер-
ну під покрив редьки олійної. Для комбінованого використан-
ня люцерни (на корм – в першому році життя, на насіння – у
другому та третьому роках) висівати 4 млн.шт./га люцерни та
0,35 млн.шт./га схожого насіння редьки олійної.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОНЦИДНОГО КОНСЕРВУВАННЯ

КОРМІВ
Поживна цінність зеленої маси трав упродовж вегетацій-

ного періоду постійно змінюється, досягаючи максимальних
показників в період “бутонізація – початок цвітіння”, що під-
тверджується максимальним виходом поживних речовин з
одиниці площі посівів [102, 103]. Водночас заготівля силосу з
пров’ялених трав у період від початку бутонізації до початку
цвітіння, обумовлює і найбільш оптимальні умови перебігу
ферментативних процесів силосування з мінімальними втра-
тами поживних речовин. Цьому сприяє оптимальне цукрово-
буферне відношення в силосній масі, яке складає 3,2-3,4
[104, 105]. Високий вміст сухої речовини в силосній масі на рі-
вні 25-30%, сприяє кращому споживанню силосу високопро-
дуктивними тваринами, в складі концентратно-сінажних і кон-
центратно-силосних раціонів [106].

Проте, високий вміст сухої речовини в рослинах створює
певні технологічні проблеми при їх силосуванні. Насамперед,
це уповільнення процесів інтенсивності підкислення корму,
що часто є причиною накопичення в ньому певної кількості
масляної кислоти на початкових етапах силосування. За да-
ними Победнова Ю.А. [107], при силосуванні у виробничих
умовах бобових трав (вміст сухих речовин 32-34%), подрібне-
ної на частки завдовжки до 10 мм, у сухій речовині корму на-
громаджувалось до 0,17% масляної кислоти.

Використання сіркомістких консервантів має за мету під-
вищити збереженість поживних речовин та збагатити раціон
тварин на органічні та мінеральні сіркомісткі сполуки. Разом з
тим у складі незамінних амінокислот (цистин та метіонін) сірка
входить у всі органи тіла тварин та активізує процеси моло-
коутворення. Виходячи з цього для покращання біохімічних
показників корму, зменшення біологічних втрат і підвищення
його продуктивної дії був розроблений сіркомісткий мінераль-
ний консервант “Глаукосил” на основі меленої осадженої сір-
ки та глауберової солі, для обробки силосу та сінажу з бобо-
вих трав і бобово-злакових сумішок [108].

За результатами хімічного аналізу силосу з бобово-
злакової сумішки встановлено, що найбільш оптимальними за
складом були дослідні варіанти силосів з внесенням консер-
ванту “Глаукосил” у кількості 10 кг/т. Це підтверджується оп-
тимальним співвідношенням органічних кислот бродіння в си-
лосній масі та нормативним вмістом сірки в кормі. Денна нор-
ма споживання сірки не повинна перевищувати 40 г для пов-
новікової великої рогатої худоби та 30 г для молодняка на від-
годівлі. Використання сіркомісткого препарату “Глаукосил”
для консервування пров’ялених бобових трав та бобово-
злакових травосумішок обумовлює краще збереження сухих
речовин корму на 1,50-1,6%, зменшення вмісту органічних ки-
слот (до 1,5-1,84%), покращення їх складу та співвідношення.
Консервуючий ефект проявляється в зменшені частки аміач-
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ного азоту в 1,36-1,87 рази для травосумішок та 1,71-1,75 ра-
зи для силосу з люцерни за рахунок протеолізу рослинного
протеїну. Додаткове внесення неорганічних сполук сірки по-
криває дефіцит сірки в раціоні дійних корів та молодняку на
відгодівлі та не перевищує фізіологічно обґрунтованих норм
споживання [109].

Проблема збільшення виробництва кормів у різних при-
родно-економічних умовах країни вирішується по-різному.
Проте, для всіх зон найважливіше значення має застосування
таких способів заготівлі та зберігання кормів, за яких забезпе-
чується більш повне збереження їх фізіологічно-корисних
властивостей при мінімальних затратах праці та матеріаль-
них засобів.

З цієї точки зору економічно вигідним є природне силосу-
вання за допомогою молочно-кислого бродіння і нагрома-
дження молочної кислоти в силосованій масі можна активізу-
вати й прискорити шляхом добавки до силосної маси фітон-
цидних рослин капустяних культур.

При дефіциті дорогих хімічних консервантів для збере-
ження поживних речовин в силосі та сінажі можна використо-
вувати рослини, що містять фітонциди – біологічно активні
речовини, що блокують або пригнічують ріст та розвиток не-
бажаної мікрофлори [110].

Капустяні культури (гірчиця, редька олійна та ін.) містять у
своєму складі тіоглікозиди, що є джерелом утворення легких і
легкорозчинних в клітинному сокові фітонцидів, здатних акти-
вно впливати на напрямок біохімічних перетворень в період
активного бродіння. При додаванні до зеленої маси рослин,
що мають підвищену буферність рослини з фітонцидними
властивостями, можна отримувати силос високої якості із різ-
них кормових культур з підвищеним вмістом протеїну [111,
116].

Як показали дослідження Кіровоградського інституту АПВ,
якісний силос можливо заготовляти, використовуючи вегета-
тивну масу гірчиці білої та ріпаку, яким властива фітонцидна
активність. Ці культури можливо вирощувати у чистих посівах,
а потім змішувати з зеленою масою культур в процесі силосу-
вання. Також, для виробництва силосу, їх можна вирощувати
в змішаних посівах, наприклад з однорічними озимими та
ярими культурами.

Використання фітонцидних рослин при силосуванні до-
зволяє зменшити втрати поживних речовин і підвищити якість
силосу. С.Я. Зафрен зробив висновки, що фітонцидні антимі-
кробні виділення рослин забезпечують захист від різноманіт-
ної інфекції [112].

Метою наших досліджень було вивчення впливу фітонци-
дних капустяних рослин на силосування кормів та підвищення
поживної цінності силосів. Ми вивчали вплив вегетативної
маси гірчиці білої, зібраної у фазу молочно-воскової стиглості
насіння, на силосування різних зелених кормів.

В лабораторних умовах лабораторії кормовиробництва
Кіровоградського інституту АПВ протягом 2005-2007 рр. про-
водились дослідження з вивчення ефективності фітонцидного
консервування різних зелених кормів. Сировину закладали в
3-х літрові ємкості у трьохразовій повторності. Ріпак озимий
використовували лише при сівбі озимої сумішки, а гірчицю бі-
лу при сівбі ярої сумішки та додавали 20 і 30% вегетативної
маси гірчиці білої до силосної маси. Контролем був силос без
фітонцидних рослин, при силосуванні багаторічних трав і їх
сумішок контроль не використовували.

Під час закладання силосу, зелену масу подрібнювали,
щільно укладали та ізолювали від проникнення повітря. Корм
досліджували через 90-115 діб від закладання на зберігання.
Спочатку силоси оцінювали за органолептичними показника-
ми, а потім визначали основні біохімічні показники.

Дослідження показали, що силоси із однорічних озимих і
ярих сумішок та кукурудзи мали жовто-зелений та світло-
зелений колір, приємний запах квашених фруктів, помірно-
кислий смак, зберігали структуру зеленої маси. Показник рН
контрольних силосів становив: із однорічних трав 4,53 і куку-
рудзи – 3,95, а при додаванні 20 та 30% фітонцидних рослин
гірчиці білої був на рівні 4,14-4,61.

Необхідно зазначити, що доброякісний силос одержали
також із люцерни, козлятнику східного та їх сумішок з дода-
ванням фітонцидних рослин гірчиці білої. Показник рН стано-
вив 5,02-5,57. У даному випадку, коли вологість зеленої маси
при силосуванні нижча 70% високе рН не являється показни-

ком низької якості силосу. В силосі було сприятливе співвід-
ношення кислот: на молочну кислоту припадало 63,5-70,8%,
оцтову 27,2-39,5, масляну 0-2,03%.

Корми з вологістю нижче 70% значно зменшують інтенси-
вність утворення консервуючих органічних кислот, зокрема
молочної, а рН підвищується до 5,0-6,0. Отже, при видаленні
частини вологи з рослин припиняється ферментація, масля-
нокисле бродіння, процес гниття, а при відсутності повітря не
розвиваються і аеробні мікроби. Внаслідок цього в кормі збе-
рігається більше поживних речовин, ніж при вологості вище
70%.

Зелену масу багаторічних бобових трав у нашій країні си-
лосують давно, проте, консервування цих культур не набуло
поширення. Пояснюється це тим, що більшість бобових пога-
но силосуються і корм з них має низьку якість. Для одержання
доброякісного силосу з багаторічних бобових трав і їх сумі-
шок, крім звичайного силосування, використовують хімічні
консерванти, фітонцидні рослини або готують сінаж.

Найбільш сприятливе співвідношення кислот одержано у
силосах із однорічних ярих сумішок при додаванні 20 та 30%
фітонцидних рослин гірчиці білої та при додаванні 30% гірчиці
білої до озимої сумішки, де на молочну кислоту припадало
76,5-85,4, оцтову 14,6-23,6, масляну 0,23-1,55%. Принцип дії
вегетативної маси гірчиці білої у фазі молочно-воскової стиг-
лості насіння базується на наявності в насінні глікозиду-
сінальбіну, як консервуючого фактору, стимуляції молочного
бродіння в силосній масі та гальмування розвитку небажаної
мікрофлори. Молочне бродіння найбільш бажане не тільки
тому, що створює оптимальні умови для зберігання, а й вна-
слідок того, що воно економічно вигідніше.
12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕНИХ СИЛОСІВ,
СЕРЕДНЄ ЗА 2005-2007 РР.

Частка вільних
кислот,%

Співвідношення
кислот,%

№
п/п Силоси рН

Зага-
льний
вміст
кисло
ти,%

оц-
тової

мо-
лоч-
ної

мас-
ляної

оцто-
вої

мо-
лоч-
ної

мас-
ляної

1 Озиме жито + озима вика 4,72 4,44 0,73 3,43 0,28 16,4 77,3 6,31

2 Озиме жито + озима вика з
підсівом озимого ріпаку 4,52 4,21 0,61 3,50 0,10 14,5 83,1 2,37

3
Озиме жито + озима вика з
додаванням 20% з маси гірчи-
ці білої

4,61 4,27 0,62 3,49 0,16 14,5 81,7 3,75

4
Озиме жито + озима вика з
додаванням 30% зеленої маси
гірчиці білої

4,48 4,48 0,83 3,60 0,05 18,5 80,4 1,12

5 Ячмінь + овес + горох 4,53 2,97 0,49 2,27 0,21 16,5 76,4 7,07

6 Ячмінь + овес + горох з підсі-
вом гірчиці білої 4,59 3,90 0,77 3,07 0,06 19,7 78,7 1,55

7
Ячмінь + овес + горох з дода-
ванням 20% зеленої маси гір-
чиці білої

4,45 3,27 0,74 2,50 0,03 22,6 76,5 0,92

8
Ячмінь + овес + горох з дода-
ванням 30% зеленої маси гір-
чиці білої

4,38 4,32 0,62 3,69 0,01 14,4 85,4 0,23

9 Кукурудза 3,95 4,49 1,29 3,18 0,02 28,7 70,8 0,45

10 Кукурудза з додаванням 20%
зеленої маси гірчиці білої 4,34 3,52 0,75 2,74 0,03 21,3 77,8 0,86

11 Кукурудза з додаванням 30%
зеленої маси гірчиці білої 4,14 4,07 1,08 2,91 0,08 26,75 71,5 1,97

12 Люцерна з додаванням 20%
зеленої маси гірчиці білої 5,57 4,33 1,32 2,99 0,02 30,5 69,0 0,46

13 Люцерна з додаванням 30%
зеленої маси гірчиці білої 5,50 2,88 0,88 1,96 0,04 30,6 68,1 1,39

14
Люцерна 70% + стоколос 30%
з додаванням 20% зеленої
маси гірчиці білої

5,18 3,35 0,99 2,32 0,04 29,5 69,3 1,19

15
Люцерна 70% + стоколос 30%
з додаванням 30% зеленої
маси гірчиці білої

5,21 3,70 1,13 2,54 0,03 30,6 68,6 0,81

16
Козлятник східний з додаван-
ням 20% зеленої маси гірчиці
білої

5,49 2,24 0,75 1,49 0 39,5 66,5 0

17
Козлятник східний з додаван-
ням 30% зеленої маси гірчиці
білої

5,33 2,95 0,80 2,09 0,06 27,2 70,8 2,03

18
Козлятник 50% + стоколос
50% з додаванням 20% зеле-
ної маси гірчиці білої

5,05 3,11 1,00 2,10 0,01 32,2 67,5 0,32

19
Козлятник 50% + стоколос
50% з додаванням 30% зеле-
ної маси гірчиці білої

5,02 3,53 1,24 2,24 0,05 35,1 63,5 1,42

Несприятливе співвідношення кислот було у силосах із
однорічних сумішок без додавання фітонцидних рослин гірчи-
ці білої, де на молочну кислоту припадало 76,4 і 77,3%, оцто-
ву 16,5 і 16,4%, масляну 6,31 і 7,07%. Слід зауважити, що си-
лоси, які заготовляються в більшості господарств із одноріч-
них злаково-бобових сумішок часто мають підвищенні показ-
ники рН і вміст масляної кислоти. Підвищенню якості силосу
сприяє використання при сівбі ярої сумішки гірчиці білої, ози-
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мої сумішки озимого ріпаку, оскільки правильно підібрані су-
мішки кормових культур здатні майже повністю забезпечити
тварин необхідними поживними речовинами. Енергетичні ви-
трати при цьому невеликі.

Швидке закладання маси, ретельне її ущільнення, надійна
ізоляція від доступу повітря зменшують період відмирання
рослинних клітин та викликають розвиток переважно молоч-
нокислих бактерій. Ці фактори більшою або меншою мірою
впливають на рівень втрат поживних речовин і якість корму
[115].

Втрати сухих речовин при силосуванні з фітонцидними
рослинами гірчиці білої не перевищували 1,8-2,8%, більше
втрат сухої речовини було в силосах без фітонцидних рослин
4,6-5,5%. Мінімальних втрат поживних речовин в нашому ви-
падку було досягнуто і створенням анаеробних умов у масі
що силосувалась, шляхом доброго ущільнення та надійного
ізолювання її від доступу повітря (табл. 12).

Існує точка зору, що причиною самозігрівання силосова-
них кормів є не повітря, яке лишилося в ущільненій масі, а
повітря, яке потрапляє ззовні. В працях деяких вчених [112,
113] відзначається, що кисень, який лишився в закладеній
масі використовується вже через декілька годин. Іншими сло-
вами, головним з забезпеченні оптимального температурного
режиму є швидкість закладання маси в сховище, ретельне
ущільнення та його надійна ізоляція від атмосферного повіт-
ря.

Після відмирання рослинних клітин у зеленій масі почи-
наються активні мікробіологічні процеси, їх інтенсивність і від-
повідно втрати від бродіння залежать також від вмісту сухої
речовини.

В силосах з додаванням фітонцидних рослин помітне
зменшення масляної кислоти в порівнянні з силосами без фі-
тонцидних рослин гірчиці білої, що свідчить про високу пожи-
вність консервованого корму.
13. ХІМІЧНИЙ СКЛАД СВІЖОГО І СИЛОСОВАНОГО КОРМУ,%, 2005-
2007 РР.

№
п/п Культура, сумішка Вид

корму

Втрати
сухих
речо-
вин

Воло-
гість

Про-
теїн Жир Зола

Кліт-
ко-
вина

з/м 59,3 10,8 3,0 6,06 24,41 Озиме жито + озима вика
силос 5,5 58,4 11,2 3,8 7,6 28,4
з/м 61,3 10,7 3,3 6,12 26,72 Озиме жито + озима вика + ози-

мий ріпак силос 2,8 61,2 11,5 3,8 6,9 28,6
з/м 58,6 10,6 3,2 6,0 27,8

3
Озиме жито + озима вика з до-
даван-ням 20% зеленої маси гі-
рчиці білої силос 2,3 60,5 10,6 3,9 6,9 28,2

з/м 60,8 10,1 2,7 5,9 24,4
4

Озиме жито + озима вика з до-
даван-ням 30% зеленої маси гі-
рчиці білої силос 2,1 60,3 11,2 3,5 7,1 29,0

з/м 59,3 10,4 3,4 6,6 22,15 Ячмінь + овес + горох силос 4,6 62,6 11,2 4,1 8,0 27,6
з/м 59,9 8,8 3,6 6,9 26,26 Ячмінь + овес + горох +

гірчиця біла силос 2,5 62,2 12,1 4,5 8,2 29,4
з/м 62,4 10,5 3,8 6,4 25,7

7
Ячмінь + овес + горох з дода-
ванням 20% зеленої маси гірчиці
білої силос 2,2 62,8 12,4 4,5 8,3 29,3

з/м 60,5 10,7 3,6 7,1 29,7
8

Ячмінь + овес + горох з дода-
ванням 30% зеленої маси гірчиці
білої силос 1,8 62,7 12,2 4,6 8,4 26,2

з/м 69,4 10,4 3,6 7,4 23,99 Кукурудза силос 3,5 75,9 10,1 3,1 6,6 28,3
з/м 70,6 10,4 3,5 6,0 24,510 Кукурудза з додаванням 20%

зеленої маси гірчиці білої силос 2,1 72,8 10,9 2,9 6,9 28,1
з/м 73,4 10,2 3,2 5,4 24,711 Кукурудза з додаванням 30%

зеленої маси гірчиці білої силос 2,1 74,4 10,9 3,8 6,5 27,7
з/м 68,8 16,0 4,3 8,6 28,512 Люцерна з додаванням 20% зе-

леної маси гірчиці білої силос 2,7 70,3 15,6 5,1 10,5 28,3
з/м 68,1 16,4 4,4 8,0 25,713 Люцерна з додаванням 30% зе-

леної маси гірчиці білої силос 2,4 70,1 15,5 4,5 10,8 28,9
з/м 69,3 15,7 5,0 8,6 26,8

14
Люцерна 70% + стоколос безос-
тий 30% з додаванням 20% гір-
чиці білої силос 2,3 70,3 16,6 5,2 10,8 27,9

з/м 69,6 15,3 4,5 8,6 28,1
15

Люцерна 70% + стоколос безос-
тий 30% з додаванням 30% зе-
леної маси гірчиці білої силос 1,9 68,8 16,6 4,8 10,5 29,4

з/м 68,7 16,6 4,8 7,9 26,016 Козлятник східний з додаванням
20% зеленої маси гірчиці білої силос 2,5 70,9 17,3 5,3 10,9 29,5

з/м 68,9 16,3 4,9 8,8 24,417 Козлятник східний з додаванням
30% зеленої маси гірчиці білої силос 2,3 72,0 17,1 5,2 11,1 30,5

з/м 69,8 15,7 4,4 8,3 24,5
18

Козлятник східний 50% + стоко-
лос безостий 50% з додаванням
20% зеленої маси гірчиці білої силос 2,4 68,4 15,5 6,3 10,8 28,4

з/м 69,1 15,3 4,5 9,0 27,1
19

Козлятник східний 50% + стоко-
лос безостий 50% з додаванням
30% зеленої маси гірчиці білої силос 2,2 71,8 16,0 6,5 10,8 29,5

В таблиці 13 приведені дані, з яких видно, що вміст проте-
їну в силосі, як правило, трохи більший, ніж в свіжій масі, це є
наслідком того, що втрат вуглеводів при силосуванні значно
більше (в% до початкового їх вмісту), ніж протеїну. Цим пояс-

нюється і збільшення в силосах процентного вмісту золи та
клітковини. Збільшення вмісту жиру, точніше екстрагованих
ефіром речовин в силосі, пояснюється тим, що в цю групу по-
падають органічні кислоти [117]. Найкраще зберігся протеїн в
силосах з ярих однорічних сумішок.

Враховуючи отримані дані можна визнати, що в силосах з
ярих однорічних сумішок при використанні вегетативної маси
гірчиці білої спостерігалося помітне збільшення вмісту проте-
їну. Фітонцидне консервування дозволяло за допомогою фі-
тонцидних рослин гірчиці білої спрямовано впливати на пере-
біг бродильних процесів і збагачувати корми цінними пожив-
ними речовинами.

Отже, використання (додавання) фітонцидних рослин гір-
чиці білої у фазі молочної, молочно-воскової стиглості насіння
в кількості 20-30% загальної маси при силосуванні однорічних
сумішок, багаторічних трав і їх сумішок та кукурудзи значно
покращує процес ферментації і підвищує якість корму, а та-
кож сприяє зменшенню втрат сухих речовин в 1,7-2,6 рази.

Таким чином, використання вегетативної маси гірчиці бі-
лої у фазі молочної, молочно-воскової стиглості насіння в кі-
лькості 20-30% загальної маси для консервування однорічних
сумішок, багаторічних трав і їх сумішок та кукурудзи сприяє
зменшенню втрат сухої речовини в 1,7-2,6 рази в порівнянні з
силосами без гірчиці білої.

Застосування (додавання) вегетативної маси гірчиці білої
в силосну масу стримує розвиток небажаної мікрофлори, збі-
льшує кількість молочної кислоти, сприяє кращому збережен-
ню протеїну, завдяки чому збільшується вихід всіх поживних
речовин в силосованому кормі.
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ВИМІРЮВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ
АПВ НААН УКРАЇНИ НАДАЄ ПОСЛУГИ З ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ГРУНТУ

Визначення у рослинах, зерні, кормах:
 Натури зерна  Вмісту каротину
 Вмісту вологи  Значення pH
 Зернової та смітної домішки  Вмісту клітковини
 Масової частки білка  Вмісту крохмалю
 Масової частки сирої клейковини  Вмісту цукру
 Якості клейковини  Вмісту нітратів
 Числа падання  Вмісту фосфору
 Вмісту жиру  Вмісту калію
 Вмісту золи

Визначення у грунті:
 Загального гумусу за Тюріним  рН сольового та водяного
 Фосфору за Чириковим  Гідролітичної кислотності
 Калію за Чириковим  Коефіцієнту гігроскопічності
 Нітратного азоту  Вологості
 Аміачного азоту
Вимірювання про водятьс я в ат есто ван ій лаборатор і ї на
сучасному обладнанн і в і дпо ві дно до діючи х ДСТУ .
Довідки з а телефоном : ( 05 22) 31- 579 5, 31- 546 6

Адрес а і контак тн і тел ефони :
276 02 , К іровоградська обл . , К іровогр адський р -н ,
п /в Созон івк а , в ул . Центральна ,  2  
К іровоградський інсти ту т а гропромислово го
виробництва НААНУ

E - m ai l : cn z @kw .u k r t e l .n e t ,
k i r ovogr ad- cn z@ r am bler . r u

h t t p : / / ag ro n au ka . co m .u a

Директор – Савранчук Володимир В і кторо вич
тел ./факс : (0 52 2) 3 1- 5 7- 95; 31- 5 5- 74
В і д д і л нас і н ництва – тел . : ( 0 5 2 2 ) 3 1 - 5 4 - 6 5
В і д д і л нау ково го забе зпече нн я тра нсфер у і н нова ц і й –
тел . : (0 5 2 2 ) 3 1 - 5 4 - 6 6
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ГОРОХ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БЕЗЛИСТО-
ЧКОВИХ (ВУСАТИХ) СОРТІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ

ВСТУП
У зерновому балансі вагоме місце належить виробництву

зернобобових культур, зокрема – гороху. В Україні горох ви-
рощують у різних грунтово-кліматичних зонах, оскільки він
здатний формувати стабільно високі врожаї зерна з добрими
показниками якості за короткий період вегетації. Горох має
першочергове значення, як джерело високоякісного білка у
харчуванні людей та годівлі тваринництва. Зерно його містить
від 16,0 до 36,0% білка, до 54% вуглеводів, майже 1,6% жиру,
понад 3,0% зольних речовин. Білок гороху є повноцінним за
амінокислотним складом і засвоюється в 1,56 рази краще, ніж
білок пшениці. У ньому міститься 4,6% лізину, 11,4% аргініну,
1,2% триптофану (від сумарної кількості білка) [1].

Горох може забезпечувати врожайність 3,0-5,0 т/га. В 1 кг
його зерна міститься 1,17 к.о., 180-240 г перетравного протеї-
ну. З агротехнічної точки зору він є добрим фітосанітаром,
поліпшує структуру ґрунту і підвищує його родючість [2]. Рос-
лини гороху здатні зв’язувати азот повітря в кількості 100-150
кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300-400 кг селітри. Тому він є
одним із кращих попередників для зернових культур [3].

Основний напрямок відродження посівних площ гороху
має здійснюватись на якісно новому рівні з використанням
сортів з підвищеною стійкістю рослин до стовбуріння та виля-
гання, стабільною урожайністю і високою якістю продукції,
придатних для вирощування за технологією з використанням
прямого комбайнування на збиранні врожаю.

Розробка і впровадження в сільськогосподарську практику
нових технологій вирощування гороху – одна з головних умов
підвищення ефективності виробництва і збільшення валових
зборів зерна цієї культури. При інтенсивному землеробстві
сорт і технологія вирощування повинні бути взаємно зв’язані.
Технологія здатна вирішувати завдання забезпечення опти-
мальних умов для росту і розвитку рослин, формування про-
дукції потрібної якості і максимально бути наближена до гене-
тичних особливостей сорту (тобто сортовою).

1. МОРФОЛОГ ІЧНІ ТА БІОЛОГОГ ІЧНІ ОСОБ -
ЛИВОСТІ ГОРОХУ

Горох – одна із основних зернобобових культур, яка від-
носять до родини бобових Pisum L. (підродини лядвенцевих –
Lotoideae) і поділяється на шість видів: горох культурний (по-
сівний) – P. sativum L., горох високий – Р. elatius Steven., го-
рох низькорослий – P. himile Boiss et Моі., горох абіссінський –
P. abyssinicum Braun., горох червоно-жовтий – P. fulvum Sibth.
et Sm. та горох багаторічний (красивий) – P. formosum Boiss.
Найпоширенішим є горох посівний, який характеризується, як
збірний вид культурного (Pisum sativum L.). Його поділяють на
чотири підвиди: культурний посівний – sativum Gov., польовий
– arvense L., закавказький – transcaucasicum Gov., азіатський
– asiaticum Gov. Переважна більшість сортів, які вирощують в
Україні, належать до виду культурного або посівного гороху
(P. sativum L.) [4].

Це однорічна яра рослина з стрижневим коренем, що
досить глибоко проникає в ґрунт (до 1,0-1,5 м), і з великою
кількістю добре розвинутих, що майже не відрізняються від
головного, бічних коренів і корінчиків, які розташовані у
верхньому шарі ґрунту на відстані 1 м від центрального [5].

На коренях гороху поселяються бульбочкові бактерії, які
засвоюють з повітря азот, переводячи його в зв'язаний стан,
доступний для всіх рослин [6]. На коренях рослини
бульбочкові бактерії в середньому утворюють від 50 до 100
бульбочок. Тому врожай гороху в значній мірі залежить від
кількості і розвитку бульбочок, а також азотфіксуючої
активності бактерій, що знаходяться в них [7,8].

Життєдіяльність бульбочкових бактерій і здатність
зв'язувати азот обмежується періодом від появи перших
справжніх листків до цвітіння рослин. Після цвітіння по мірі
старіння листків і стебел надходження поживних речовин до
коренів зменшується, бульбочки набувають неправильної
форми, а бактерії в них припиняють фіксацію з повітря

молекулярного азоту. Фаза цвітіння є переломним пунктом
розвитку і життєдіяльності бульбочкових бактерій [9,10].

Горох в середньому споживає дві третини азоту з
атмосфери і одну третину з ґрунту, залишаючи після себе у
післяжнивних і кореневих рештках 40-100 кг/га азоту [11].

Стебло більшості сортів гороху за формою чотиригранне,
без опушення, в середині порожнє. Висота його 60-80 см і
вище (у сприятливі роки досягає висоти 1,2-2,0 м). Воно буває
просте і стійке до полягання, штамбове. По всій довжині
стебло покрите восковим нальотом [12]. Має 20-32 міжвузля,
з яких до першого бобу – 17-27 шт. [13].

Листки – складні, пірчасті, з 1-3 парами яйцеподібних
листочків, з великими прилистками, закінчуються довгими
вусами, за допомогою яких горох прикріплюється до інших
рослин, здобуваючи додаткову стійкість. Квітка складається з
п'яти пелюсток і десяти тичинок [14].

Плід гороху – біб, в залежності від сорту містить від 3 до
10 насінин різного забарвлення і форми [15].

За тривалістю життєвого циклу зернобобові культури від-
носяться до однорічних рослин. У рослин гороху розрізняють
4 основні фази (проростання насіння, поява сходів, бутоніза-
ція-цвітіння, дозрівання) і ХІІ етапів органогенезу. Перший
етап характеризується формуванням конуса наростання і
першого зародкового листка бруньки. На другому етапі орга-
ногенезу починають інтенсивно формуватися справжні листки
і міжвузля стебла, а в пазухах листків – зачатки бічних гілок та
суцвіть. Третій етап органогенезу характеризується збіль-
шенням розмірів конуса наростання і формуванням першого
суцвіття. На четвертому етапі формуються генеративні орга-
ни в закритій бруньці. При цьому продовжується ріст стебла й
формування нових листків і суцвіть. П’ятий етап характеризу-
ється формуванням органів квітки. На шостому етапі відбува-
ється макро- та мікроспорогенез. Цей процес проходить в зе-
лених бутонах, які закриті листям. На сьомому етапі утворю-
ються чоловічі та жіночі гамети. Восьмий етап збігається з
фазою видимої бутонізації і в бутоні відбувається запилення.
Дев’ятий етап – цвітіння. Десятий етап органогенезу характе-
ризується початковою диференціацією зародка насінини
утворення перед зародку, закладання сім’ядолей і конуса на-
ростання бруньки насінини. До кінця цього етапу біб набуває,
як правило, притаманного йому розміру (фаза лопатки). На
одинадцятому етапі відбувається інтенсивний налив, збіль-
шення сім’ядолей і зародкової осі, збільшення об’єму насіння.
В цей період речовини, які знаходились в стулках бобів, по-
ступово перетікають в сім’ядолі. Дванадцятий етап органоге-
незу пов'язаний з дозріванням і в кінці цього етапу відбува-
ється відмирання рослини [16].

Загалом у розвитку гороху виділяють три великі періоди
онтогенезу перший (І і II етапи органогенезу) – формування і
ріст вегетативних органів (кореневої системи, стебел і листя),
другий (III-VIII етапи органогенезу) – закладання,
диференціація і ріст генеративних органів (суцвіть і квіток),
третій (IX-XII етапи органогенезу) – формування, ріст і
достигання репродуктивних органів – бобів і насіння.
Тривалість етапів органогенезу для різних сортів залежить від
вологозабезпечення та температурного режиму, тому
систему заходів слід спрямовувати на створення
оптимальних умов для проходження всіх етапів органогенезу і
одержання максимального врожаю гороху [17].

За сприятливих умов ранні сорти гороху вегетують
протягом 35-50 днів, а пізні сорти до 120-125 днів.
Інтенсивність росту гороху залежить від температури,
вологості, наявності в ґрунті поживних речовин, а також від
сортових особливостей. На початку вегетації, доки
асиміляційні органи розвинуті слабко, швидкість росту рослин
залежить від запасів поживних речовин, які наявні в насінні.
Крупнонасінні сорти з великим запасом поживних речовин в
сім’ядолях ростуть швидше, але вони потребують для
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проростання вологи від маси насіння на 45-55% більше, ніж
сорти з середньою [18].

Швидкість росту і нагромадження органічних речовин не
має прямого зв'язку зі скоростиглістю. Окремі сорти
характеризуються повільним ростом на початку вегетації,
оскільки в них проходить інтенсивний ріст кореневої системи,
що дозволяє рослинам краще подолати негативні наслідки
посухи на ранніх стадіях свого розвитку. Сорти, що
характеризуються швидким ростом і високою інтенсивністю
накопичення поживних речовин, не завжди скоростиглі. Темпи
росту рослин гороху залежать від температури, вологості,
наявності в ґрунті поживних речовин та сортових
особливостей. Як правило, рослини крупно насінних сортів
спочатку ростуть швидше, ніж дрібнонасінних. До того ж і між
сортами, однаковими за крупністю насіння, є різниця у темпах
росту [19].

Горох належить до рослин з помірними вимогами до
тепла. Насіння проростає при +1…+2°С. Кращою ж
температурою проростання вважається +3…+5ºС. При
високих температурах насіння сильно уражується
мікроорганізмами, чому сприяє високий вміст в ньому білка
[20]. При нижчій температурі сходи з’являються лише через
15-25 днів, знижується польова схожість та енергія росту
рослин. З підвищенням температури до 100С насіння
проростає швидше, а сходи з’являються за 5-7 днів.

Швидкість росту гороху залежить головним чином від
температури. На зниження температури горох реагує
негайно, на підвищення - реакція спостерігається через одну-
дві доби. Сходи добре переносять короткочасні заморозки до
-5…-7°С. Це пояснюється тим, що насіння, яке проростає при
відносно низьких температурах швидше нагромаджує в
клітинах рослин розчинні речовини, які підвищують стійкість
гороху проти короткочасних заморозків. Оптимальною
температурою в період сходів і утворення вегетативних
органів є +12…16°С, під час формування генеративних –
+16…200С. Температура понад 260С негативно впливає на
величину і якість врожаю. До вологи горох вимогливий, а тому
для набубнявіння і проростання насінню потрібно 110-115%, а
мозкових сортів до 150% води від його маси.

Найкращі умови для росту складаються при випаданні
450-600 мм за рік, а вологість ґрунту становить 70-80%
найменшої вологоємності. Горох досить вимогливий до
вологи протягом всього періоду росту і розвитку, починаючи
від проростання насіння до утворення і формування плодів.
Особливо вимоги до вологи проявляються у перші періоди
його розвитку. За реакцією на нестачу вологи критичним є
період від початку закладання генеративних органів
(особливо від цвітіння до утворення бобів); як наслідок
послаблюються темпи росту, опадають квітки з рослин,
формується мало досить дрібного насіння. У посушливі роки
також скорочувався період цвітіння рослин гороху на 7-10
днів, що призводить до зниження врожайності. Надмірна
вологість призводить до посилення росту стебла, затягування
періодів цвітіння та дозрівання насіння [21]. У посушливі роки
вегетація гороху може скорочуватись у півтора рази.

Найстійкіші до посухи ранньостиглі сорти, які встигають
сформувати урожай, використовуючи зимові запаси вологи з
ґрунту. Разом з тим надмірна вологість під час цвітіння і
утворення бобів призводить до сильного росту вегетативної
маси, взаємного затінення рослин, внаслідок чого насіння
формується дрібним. Незважаючи на те, що горох не
відноситься до посухостійких культур, його можна
вирощувати у відносно посушливих умовах. Це можливо
завдяки глибокому проникненню добре розвиненої
стрижневої кореневої системи. В Україні горох можна
вирощувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, де сума
активних температур за вегетаційний період становить від
1350 до 1700-2800°С [22].

Горох – світлолюбна культура, яка належить до рослин
довгого дня. Недостатня кількість світла на третьому і
четвертому етапах органогенезу (надмірна густота посівів або
затінення бур'янами) дуже пригнічує його розвиток і зменшує
загальну продуктивність [23].

При збільшенні тривалості світлового дня скорочується
період від сходів до цвітіння, а при зменшенні –
подовжується. Більшість сортів гороху при просуванні на
північ, де тривалість дня більша, зацвітають раніше, ніж на

півдні. Але висока температура півдня прискорює період від
цвітіння до дозрівання, тому горох тут дозріває раніше, ніж на
півночі [24]. На розвиток рослин впливає не тільки довжина
світлового дня, а й інтенсивність сонячного світла. Так,
рослинам довгого дня потрібна така кількість і якість світла,
що відповідає низькому сонцестоянню (ранкові і вечірні
години). Тому горох інтенсивно росте і розвивається вранці і
ввечері [25].

До ґрунтів горох маловимогливий. При високій агротехніці
він може рости на всіх ґрунтах, за винятком солонців, дуже
кислих підзолистих і заболочених, з високим заляганням
ґрунтових вод. Високі врожаї він дає на середньосуглинкових
чорноземах, добре забезпечених вологою і поживними
речовинами, а також на окультурених дерново-підзолистих
ґрунтах. На важких глинистих ґрунтах створюються
несприятливі умови для росту гороху, адже він дуже
вимогливий до аерації ґрунту [26].

В цілому грунтово-кліматичні умови північного Степу
України придатні для вирощування гороху, а тому дану
культуру доцільно ширше використовувати в структурі
посівних площ.

2. ЗНАЧЕННЯ НОВИХ СОРТІВ У ПІДВИЩЕННІ
ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ ТА РОЗШИРЕННІ
ПОСІВНИХ ПЛОЩ

У вирішенні важливої проблеми збільшення виробництва
рослинного білка особливе місце належить зернобобовим
культурам. В середньому за 1998-2002 рр. площа посівів під
горохом становила 6084 тис.га [27]. Враховуючи велике зна-
чення зернобобових культур в забезпеченні підвищення ро-
дючості ґрунту, поповненні балансу ґрунтового азоту за раху-
нок його біологічної фіксації їх виробництво у світі за 1990-
2005 рр. збільшилось на 12,5%, а в Україні – знизилось в 4,1
рази [28].

Біологічною особливістю гороху є довгий період генерати-
вного розвитку. Несприятливі погодні умови, що припадають
на цей період, були основною причиною зниження врожаю
вирощуваних сортів [29].

В порівнянні з зерновими культурами, горох більш склад-
ний для вирощування. Це пов’язано із стовбурінням рослин в
умовах надлишкового зволоження, їх виляганням, висипан-
ням насіння при дозріванні та розтріскуванням бобів [30,31].

У вологі роки горох переростав, надмірно велика вегета-
тивна маса призводила до передчасного вилягання рослин,
погіршуються умови для функціонування усіх фізіологічних
систем, особливо фотосинтетичної діяльності рослин у період
плодоутворення та наливу насіння [32] і як наслідок це різко
знижувало продуктивність [33]. Полягання гороху потребува-
ло двофазного збирання, що має суттєві недоліки. Негативні
його сторони особливо гостро проявляються за випадання
частих дощів у період жнив, що призводило до подовження
терміну обмолоту, зниження якості насіння гороху [34]. Значні
труднощі виникали також при збиранні врожаю таких сортів і
втрати врожаю сягали майже 80%, а іноді призводило і до по-
вної загибелі врожаю.

В залежності від морфотипу рослин гороху їх вилягання
відбувається в різні фази. Середньорослі та високорослі рос-
лини листочкового типу починають вилягати вже наприкінці
цвітіння, а на момент збирання практично всі сорти виляга-
ють. При цьому погіршується фітосанітарний стан посіву (по-
рушується аерація нижньої частини стебел і листя, почина-
ється загнивання листостеблової маси). Листочкові напівкар-
лики є відносно більш стійкими до вилягання. Вусаті серед-
ньорослі сорти, в залежності від погодних умов, починають
вилягати у фазі повного наливу. На відміну від листочкових,
вилягання рослин таких сортів має суцільний характер. Най-
більш стійкими до вилягання є напівкарлики вусатого типу,
рослини яких зберігають вертикальний стеблостій від початку
вегетації до повної стиглості, забезпечуючи можливість зби-
рання прямим комбайнуванням [35-37].

При вирощуванні традиційних листочкових сортів, які ви-
лягають збільшити виробництво зерна гороху до потрібних
розмірів неможливо [38]. З появою сортів безлисточкового
(вусатого) морфотипу, які значно менше вилягають і придатні
до прямого комбайнування, з’явилась можливість розширити
посівні площі гороху [39]. Тому останнім часом на перше міс-
це виходять сорти, які стійкі до вилягання і відносяться до
безлисточкового (вусатого) типу. Проте сучасно нові морфо-
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типи гороху з такими господарсько важливими ознаками, як
безлисточковість, детермінантність і низькорослість стебла,
що надає рослинам більшу стійкість до вилягання, за посухо-
стійкістю не конкурують із сортами з звичайним типом листя
[40]. Але для виробництва виявилося економічно виправда-
ним вирощування сортів гороху з нижчим потенціалом уро-
жайності, але придатних до прямого комбайнування та здат-
них забезпечити мінімум витрат при збиранні [41].

Головними напрямками в селекції сортів гороху стало:
створення високопродуктивних пластичних короткостеблових
сортів, які б мали жорстке стебло і були б максимально стій-
кими до вилягання; створення коротко- та середньорослих
сортів, стійких до висипання насіння при дозріванні; створен-
ня пластичних безлисточкових та детермінантних сортів, які
при відповідній технології можуть забезпечити 5,0-6,0 т/га.
[42]. Широке генотипове різноманіття гороху за архітектонікою
рослин, продуктивністю та її елементами, а також іншими се-
лекційними ознаками стало запорукою створення спеціалізо-
ваних за використанням високотехнологічних сортів відповід-
но до потреб сучасного виробництва [43]. Прискорене розши-
рення площ посіву нових, урожайних сортів – один з головних
резервів збільшення валових зборів зерна [44].

Як зазначає Д.М. Дергачов з співавторами [45] сучасна
селекція по створенню нових сортів гороху в Україні направ-
лена на використання ознаки неосипання (ген def) [46], дете-
рмінантності стебла (ген det, dth) [47] та вусатого типу листка
(ген аf) [48]. Завдяки цьому були створені морфологічні фор-
ми, яким властива ознака або група ознак технологічності:
стійкість до вилягання – через формування укороченого сте-
бла (seminanum) або вусатого типу листка (contecstum), стій-
кість до обсипання зерна – через зростання сім’яніжки з на-
сіннєвою оболонкою (ecaducum). Поряд із тим, ознака неоси-
пання насіння корелює з послабленою посухостійкістю і низь-
кою продуктивністю даних сортів [49]. Форми гороху з ознакою
неосипання, відрізняються також зниженими темпами росту
на початкових етапах розвитку, перебувають у стадії вегета-
тивного росту більш тривалий період [50,51]. Однак, у кожно-
му морфотипі є окремі сорти з більш високою посухостійкістю
і здатністю адаптуватися до несприятливих чинників довкілля
та стійкі до ураження основними збудниками хвороб [52].

Хоча сучасні сорти гороху досягли генетичного рівня вро-
жайності 4,0-5,0 т/га, але, скорочення посівів під даною куль-
турою продовжувалося. Головною причиною такого явища
все ще була низька технологічність вирощування більшості
вітчизняних сортів, у той час як країни Західної та Східної Єв-
ропи повністю перейшли на вирощування безлисточкових,
стійких до вилягання та придатних до прямого комбайнування
[53]. Значні об’єми виробництва зерна гороху в Канаді і краї-
нах Західної Європи забезпечені за рахунок вирощування ви-
сокотехнологічних вусатих сортів [54].

Основною особливістю прямостоячих, або половинчасто-
безлисточкових сортів гороху є те, що верхні листки морфо-
логічно трансформовані в несправжні вуса, які й обумовлю-
ють додаткове зчеплення між собою сусідніх рослин, що за-
безпечує високу стійкість масиву гороху до вилягання [55].
Стеблостій добре продувається та освітлюється, у ньому ме-
нше створюється передумов до накопичення та розвитку хво-
роб, шкідників, які призводять до втрат листостеблової маси
[56]. Вусаті сорти гороху в умовах агроценозу за біологічною
та насіннєвою продуктивністю не поступалися листочковим,
оскільки в посівах створюються кращі умови для фотосинте-
тичної діяльності (освітлення, аерація) [57].

Впровадження вусатих форм у виробництво дозволяє
розширити посівні площі гороху, так як вони, на відміну від
листочкових сортів, зберігають вертикальний стеблостій
практично до збирання за рахунок добре розвинутих вусиків,
що дає можливість швидко і з мінімальними втратами зібрати
врожай. Невилягаючий стеблостій з поліпшеними парамет-
рами освітлення, аерації і загального фітосанітарного стану
надає вусатим формам суттєві переваги перед звичайними
листочковими в реалізації генетичного потенціалу продуктив-
ності і підвищує технологічність виробництва. Але потенціал
продуктивності вусатих форм гороху дещо нижчий, ніж у сор-
тів зі звичайним типом листа [58,59]. В той же час вирощу-
вання стійких до вилягання сортів гороху вважається економі-
чно доцільним навіть тоді, коли вони поступаються по продук-
тивності листочковим до 20% [60]. Типово вусаті сорти, хара-

ктеризуються міцним стеблом, добре розвиненими вусиками і
прилистниками, що дозволяє рослинам міцно зчіплюватися
між собою, посів не вилягає і придатний для прямого комбай-
нування [61]. В той же час встановлено, що в умовах недо-
статнього вологозабезпечення більш урожайними є серед-
ньорослі сорти. В умовах оптимального – напівкарликові і не-
вилягаючі середньорослі сорти [62], за достатнього зволо-
ження доцільно вирощувати стійкі до вилягання напівкарли-
кові сорти.

Потенційна продуктивність нових сортів гороху хоча й до-
сягала 6,0 т/га і більше, але поширення їх у виробництві не
задовольняло сучасні вимоги, що знижувало очікувану від
впровадження сорту віддачу [63]. При вирощуванні сортів го-
роху, зі значно зменшеною листковою поверхнею створюють-
ся сприятливі умови для росту бур’янів, значно зросла потре-
ба і у захисті від шкідників, особливо горохової зернівки [64].
Вусаті сорти у порівнянні зі звичайними менш стійкі до посухи,
хвороб, низької родючості полів і в процесі репродукування
швидше відбувається погіршення їх господарсько-біологічних
властивостей [65].

У системі заходів, спрямованих на збільшення виробницт-
ва зерна гороху, найважливіше значення належить розширен-
ню посівів сучасних безлисточкових сортів, стійких до виля-
гання, придатних до прямого комбайнування [66,67].
Обов’язковим є також стійкість рослин гороху до стовбуріння,
осипання насіння, підвищені посухо- та жаростійкість, толе-
рантність до ураження хворобами [68].

У виробництві горох представлений сучасними селекцій-
ними сортами [69]. Однак незважаючи на значні досягнення
та високий рівень продуктивності нових сортів гороху, площі
під ним в Україні значно скоротились. Рівень потенційної про-
дуктивності кращих сортів ще не реалізується повною мірою,
урожай культури складає 2,5-3,1 т/га у порівнянні з потенцій-
ною в зоні Степу 5,5 т/га [70].

За рахунок підбору сортів з відповідною адаптивністю до
зональних умов вирощування, можна суттєво зменшити за-
лежність агроценозів гороху від факторів навколишнього се-
редовища, поліпшити якість рослинницької продукції і знизити
виробничі витрати [71]. Сорт при цьому повинен бути пласти-
чним відносно агротехнічних заходів, а також протистояти су-
часним хімічним засобам боротьби з бур’янами, шкідниками і
хворобами. В той же час, невідповідність сорту і технології
або технології і біологічних особливостей нових сортів і є од-
нією із причин нестабільних урожаїв гороху [72].

У системі заходів, спрямованих на збільшення виробницт-
ва гороху, найважливіше значення належить саме сортам.
Сучасні сорти гороху повинні мати високу і стабільну продук-
тивність, білковість, стійкість до хвороб, вилягання і бути при-
датні до збирання прямим комбайнуванням. За даними до-
сліджень Вовченко А.М. з співавторами в середньому за
2003-2005 рр. урожайність гороху сорту Харківський 376 ста-
новила 1,82 т/га, сорту Харківський 320 – 1,73 т/га, Комбайно-
вий 1 – 1,80 т/га, Мадонна – 1,61 т/га [73].

Дослідженнями науковців встановлено, що сорти селекції
1997-1999 рр. мають набагато нижчу урожайність (0,79-2,44
т/га) порівняно з новими безлисточковими сортами гороху
2003-2005 років (2,91-5,64 т/га). При цьому більшість сортів
селекції минулих років характеризувались значними коливан-
нями урожайності між роками (42-67%). У нових сортів гороху
Модус, Камертон, Харківський еталонний розмах урожайності
становив лише 37-46%, що свідчить про їх більшу пластич-
ність [74].

Як зазначають Колєснікова С.В., Хухлаєв І.І., зважаючи на
широке коливання кліматичних умов, у виробництві необхідно
мати як сорти традиційного (листочкового) морфотипу, так і
безлисточкові (вусаті) сорти. Так, при вирощуванні гороху за
посушливих умов рекомендують використовувати листочкові
сорти з більш довгим стеблом і міжвузлями, а при достатньо-
му зволоженні – сорти з високою стійкістю до вилягання [75].

Вивчення структури посівних площ гороху свідчить, що у
господарствах з різною формою власності надають перевагу
саме сортам, які стійкі до вилягання, оскільки вони є високо-
технологічними. Так, якщо в 2004 році частка сортів, які від-
носяться до безлисточкових в структурі посівів гороху в Кіро-
воградській області, територія якої розташована в перехідній
зоні від Лісостепу до північного Степу, становила 74,8%, то у
2005 р. – 81,0, а 2006 р. – 87,3% відповідно (табл.1).
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ТАБЛИЦЯ 1 - ПЛОЩА ПОСІВІВ СОРТІВ ГОРОХУ В ГОСПОДАРСТ-
ВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2004-2006 РР.)

Площа, га Частка сорту в структурі
посівів,%Сорт

2004 р. 2005 р. 2006 р. середнє 2004 2005 2006
Дамір 1 1193 582 1170 982 8,8 2,9 5,8
Дамір 2 5427 7656 4334 5806 40,2 38,9 21,5
Дамір 3 468 3863 4642 2991 3,5 19,6 23,0
Мадонна 985 909 2557 1483 7,3 4,6 12,7
Менгір 574 1763 1567 1301 4,2 8,9 7,8
Харді 80 210 636 309 0,6 1,1 3,1
Рената 166 691 160 339 1,2 3,5 0,8
Норд 1064 15 - 360 7,9 0,1 -
Менар 99 - - - 0,7 - -
Магелан - 47 1480 509 - 0,2 7,3
Харківський ет. 14 128 135 92,3 0,1 0,6 0,7
Світ 46 104 22 57,3 0,3 0,5 0,1
Васкіл - 21 - - - 0,1 -
Лазер - - 343 - - - 1,7
Зекон - - 189 - - - 0,9
Саскія - - 165 - - - 0,8
Ріалто - - 80 - - - 0,4
Кео - - 70 - - - 0,3
Сантана - - 51 - - - 0,2
Ароніс - - 38 - - - 0,2
Богатир чеський 691 499 191 460 5,1 2,5 0,9
Харківський 302 417 838 509 588 3,1 4,2 2,5
Акціонер 697 256 - 317 5,2 1,3 -
Льговський зел. 82 - - - 0,6 - -
Люлінецький к. 40 80 85 68,3 0,3 0,4 0,4
Уладівський н/к 60 - 81 47,0 0,4 - 0,4
Інтенсивний 92 92 630 303 341 0,7 3,2 1,5
Топаз 2 187 847 126 386 1,4 4,3 0,6
Орловчанин 115 - - - 0,8 - -
Молянецький 290 - - - 2,1 - -
Харків”янин - 242 40 94 - 1,2 0,2
Інші сорта 713 302 1180 648 5,4 1,5 5,8

В середньому за 2004-2006 рр. в умовах Кіровоградської
області сорти із звичайним типом листя забезпечували уро-
жайність 1,63-2,51 т/га, тоді як безлисточкові – 2,25-2,88 т/га
відповідно. Найбільш урожайними при цьому були сорти за-
рубіжної селекції, такі як Харді, Мадонна, Магеллан та вітчиз-
няної – Харківський еталонний (табл. 2).
ТАБЛИЦЯ 2 - УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ В ГОСПОДАРСТВАХ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 2004-2006 РР., Т/ГА

Сорт 2004 р. 2005 р. 2006 р. Середнє
Дамір 1 2,61 1,95 2,19 2,25
Дамір 2 2,79 1,83 2,51 2,37
Дамір 3 3,33 1,81 1,92 2,35
Мадонна 2,96 2,05 2,82 2,61
Менгір 2,28 1,99 2,47 2,25
Харді 2,18 3,40 3,05 2,88
Рената 2,36 2,17 2,41 2,31
Норд 2,74 1,80 - 2,27*
Менар 2,98 - - -
Магелан - 2,47 2,60 2,53*
Харківський еталонний 3,36 2,09 2,90 2,78
Світ 1,74 2,99 2,27 2,33
Васкіл - 1,81 - -
Лазер - - 2,12 -
Зекон - - 2,91 -
Саскія - - 3,04 -
Ріалто - - 2,40 -
Кео - - 3,10 -
Сантана - - 2,18 -
Ароніс - - 2,00 -
Богатир чеський 2,61 1,72 3,02 2,45
Харківський 302 2,87 1,50 2,54 2,30
Акціонер 2,76 1,68 - 2,22*
Льговський зеленозерн. 1,84 - - -
Люлінецький короткостебл. 3,00 1,33 1,80 2,04
Уладівський н/к 1,42 - 2,40 1,91*
Інтенсивний 92 2,64 1,57 1,93 2,05
Топаз 2 1,69 1,46 1,75 1,63
Орловчанин 1,74 - - -
Молянецький 2,81 - - -
Харків”янин - 1,42 3,60 2,51*
Інші сорта 1,80 1,74 1,85 1,80*
Середнє 2,49 1,84 2,40 2,24
*в середньому за два роки.

Нашими дослідженнями в екологічному сортовипробуван-
ні за 2004-2006 рр. у Кіровоградському інституті АПВ УААН
встановлено, що сорти, які відносяться до різновидності кон-
текстум (зчеплена, безлисточкові), підрізновидності екадукум
(неосипаюча жовтонасіннєва) забезпечують вищу врожай-
ність порівняно із сортами листочкового типу (вульгаре) та
семінанум (напівкарликова) (табл. 3).

Сорти із звичайним типом листя формували врожайність
на рівні 2,41 т/га, тоді як урожайність безлисточкових досяга-
ла 2,61-2,87 т/га. При цьому серед сортів іноземної селекції в
середньому за 2004-2006 рр. найбільш продуктивними були
Менгір, Харді, Мадонна та Бадмінтон, а вітчизняної – Харків-
ський еталонний, Царевич, Глянс та Камертон.

В той же час існуючі технології вирощування гороху в гос-
подарствах Кіровоградської області недостатньо враховують
значення сортової агротехніки для вирощування сортів без-
листочкового (вусатого) типу, що в свою чергу не в повній мірі
дозволяє розкрити потенціал їх продуктивності.
ТАБЛИЦЯ 3 - УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ В ЕКОЛОГІЧНОМУ
СОРТОВИПРОБУВАННІ В КІРОВОГРАДСЬКОМУ ІНСТИТУТІ АПВ
НААНУ, Т/ГА*

Сорт 2004 р. 2005 р. 2006 р. Середнє
Ефектний 2,24 1,92 1,83 2,00
Царевич - 2,00 3,10 2,55
Харківський еталон. 2,99 1,77 2,13 2,30
Глянс - 2,51 2,71 2,61
Моноліт - 2,01 1,90 1,95
Камертон 2,99 1,92 2,77 2,56
Модус 2,74 2,12 2,22 2,36
Харвус 1 2,26 1,60 2,03 1,96
Інтенсивний 92 2,74 1,54 2,52 2,27
Харківський 302 3,13 2,29 2,61 2,68
Банан 3,09 1,68 2,25 2,34
Харків’янин 2,74 2,31 1,88 2,31
Харківський янтарний 2,99 1,95 2,45 2,46
Топаз 2 3,14 1,88 2,35 2,46
Надійний 3,74 2,39 2,51 2,88
Труженик 2,84 1,88 2,58 2,43
Орендатор 3,14 1,90 2,17 2,40
Аграрій 3,16 1,69 2,33 2,39
Люлинецький коротк. 2,34 1,82 2,56 2,24
Уладівський н/к 2,84 1,56 2,38 2,26
Світязь 1,42 1,96 3,07 2,15
Вінничанин 3,04 1,31 3,29 2,55
Дамір 1 1,62 1,50 3,25 2,12
Дамір 2 1,32 1,80 3,07 2,06
Дамір 3 1,40 1,71 3,99 2,37
Менгір 2,49 1,50 3,83 2,61
Харді - 1,76 3,83 2,79
Мадонна 2,18 2,39 4,04 2,87
Рената 2,12 1,92 2,69 2,24
Бадмінтон 2,64 2,26 2,85 2,58
*природний фон родючості.

Тому, впровадження в сільськогосподарську практику но-
вих сортів, а також розробка удосконаленої сортової агротех-
ніки гороху – одна з головних умов підвищення ефективності
виробництва і збільшення валових зборів цієї культури та по-
ліпшення якості вирощеного насіння.

3. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПІДВИ -
ЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ ГОРОХУ

Сучасні технології вирощування бобових повинні базува-
тися на управлінні процесами забезпечення високої зернової
продуктивності та якості зерна і спрямовуватись на максима-
льне використання біологічного потенціалу продуктивності
культури [76,77].

Продуктивність гороху залежить від багатьох факторів,
але більшість дослідників вважають, що його висока урожай-
ність формується за умов достатнього живлення, яке в свою
чергу, залежить від ґрунтової родючості, мінеральних добрив,
симбіотичної азотфіксації, кліматичних та погодних умов
[78,79].

Горох досить вимогливий до умов родючості ґрунту. Для
формування 1 ц насіння і відповідної кількості соломи він
використовує 4,5-6,0 кг азоту, 1,7-2,0 кг фосфору, 3,8-4,0 кг
калію, 2,5-3,0 кг кальцію, 0,8-1,3кг магнію і ряд мікро-
елементів, перш за все молібден та бор [80].

Кожен елемент мінерального живлення має специфічне
значення. Нестача будь-якого макро- або мікроелемента при-
зводить до порушення обміну речовин і фізіологічних проце-
сів у рослин, погіршення їх росту і розвитку, зниження врожаю
та його якості. При гострій нестачі елементів живлення у рос-
лин з’являються характерні ознаки голодування [81].

Так, фосфор відіграє важливу роль у процесах обміну
енергії в рослинному організмі. Енергія сонячного світла в
процесі фотосинтезу і та, яка виділяється під час окислення
раніше синтезованих органічних сполук в процесі дихання,
акумулюється в рослинах у вигляді АТФ. Накопичена енергія
використовується для всіх життєвих процесів росту і розвитку
рослин, поглинання поживних речовин з ґрунту, синтезу орга-
нічних сполук та їх транспортування. Фосфор стимулює ріст
кореневої системи, особливо кореневих волосків, через які
проникають бульбочкові бактерії. Нестача цього елементу в
ґрунті порушує формування репродуктивних органів, затягу-
ється період достигання зерна, порушується обмін енергії і
речовин в рослинах. Особливо різко дефіцит фосфору про-
являється у всіх рослин під час утворення репродуктивних ор-
ганів. Його нестача затримує розвиток і дозрівання, викликає
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зниження урожаю і погіршення якості продукції. Рослини при
нестачі фосфору різко сповільнюють ріст, листки їх набува-
ють сіро-зеленого, пурпурного або червоно-фіолетового за-
барвлення. Ознаки фосфорного голодування проявляються
вже на початкових етапах розвитку рослин, коли вони мають
слаборозвинену кореневу систему і нездатні засвоювати важ-
корозчинні фосфати ґрунту [81].

Калій бере участь в процесах синтезу і відтоку вуглеводів
в рослинах, обумовлює водоутримуючу здатність клітин і тка-
нин, впливає на стійкість рослин до несприятливих умов зов-
нішнього середовища і ураження рослин хворобами, підви-
щує посухостійкість, покращує обмін і пересування вуглево-
дів, стимулює інші функції живого організму.

Кальцій сприяє підвищенню кількості зеленої маси, коре-
нів, та бобів. Магній входить до складу хлорофілу, позитивно
впливає на життєдіяльність бульбочкових бактерій, бере
участь у багатьох ланках обміну речовин [81].

Важливим елементом живлення бобових культур, в тому
числі і гороху є азот. Він входить до складу білків, ферментів,
нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів. Рівень
азотного живлення визначає розмір та інтенсивність синтезу
білків і інших азотистих органічних з’єднань в рослині і, відпо-
відно, її ріст. Нестача азоту особливо негативно позначається
на розвитку вегетативної маси. Слабке формування фотосин-
тезуючого листкового і стеблового апарату внаслідок дефіци-
ту азоту, в свою чергу, обмежує утворення органів плодоут-
ворення та призводить до зниження врожаю і зменшення кі-
лькості білку в продукції.

Характерною ознакою азотного голодування є пригнічення
росту вегетативних органів рослин і поява блідо-зеленого або
навіть жовто-зеленого забарвлення листків внаслідок пору-
шення утворення хлорофілу. Азот повторно використовується
(реутилізується) в рослинах, тому ознаки його нестачі прояв-
ляються спочатку у нижніх листків. Пожовтіння розпочинаєть-
ся з жилок і розповсюджується до країв листкових пластинок.
При гострому і тривалому азотному голодуванні блідо-зелене
забарвлення листків рослин перетворюється в жовте, оран-
жеве і червоне, потім вони засихають. При нормальному над-
ходженні азоту листки темно-зелені, формують потужний
асиміляційно-стебловий апарат і повноцінні репродуктивні ор-
гани. Надлишкове, особливо однобічне, споживання азоту
може викликати уповільнення їх розвитку (дозрівання) та погі-
ршити структуру врожаю. Рослини утворюють велику вегета-
тивну масу у збиток господарській частині врожаю [81].

Компенсувати нестачу в ґрунті елементів живлення, і азо-
ту зокрема, можна перш за все завдяки використанню повно-
го мінерального добрива. При вирощуванні гороху мінеральні
добрива слід вносити в обґрунтованих дозах з урахуванням
вмісту поживних речовин у ґрунті. На суглинкових чорноземах
під осінню оранку рекомендовано 30 кг/га д.р. фосфору та ка-
лію. На сірих опідзолених та дерново-підзолистих ґрунтах до-
зи внесення збільшують до 45 кг д.р. на 1 га. Під передпосівну
культивацію на бідних ґрунтах досить ефективним є внесення
азотних добрив у межах 20-30 кг/га д.р., що забезпечує під-
вищення врожайності на 0,15-0,20 т/га [82].

Бурикіна С.І. та ін. вказують, що мінеральні добрива, які
вносили під час сівби, в дозі N10-30P20-30-60K20-45-60 забезпечува-
ло приріст врожаю від 0,28 до 0,79 т/га. При вирощуванні го-
роху в зерно-паро-просапній сівозміні на чорноземах півден-
них 1 кг діючої речовини азоту в середньому забезпечує 3,64
кг, фосфору – 7,04 кг, калію – 4,50 кг зерна. Одиниця повного
мінерального добрива при співвідношенні N:P:K = 1:2:2 за-
безпечує 4,19 кг зерна. Залежно від умов зволоження протя-
гом вегетаційного, чи критичного для розвитку культури, пері-
оду, ефективність мінеральних добрив може змінюватись в
декілька разів [83-85].

За даними Оверченко Б. під культивацію доцільно лока-
льно вносити мінеральні добрива в дозі N30P60K60, що забез-
печує приріст врожаю гороху сортів різних морфотипів в умо-
вах Лісостепу від 0,23 до 0,37 т/га [86,87].

При вирощуванні гороху на родючих ґрунтах, які містять
більше 15 мг на 100 г ґрунту доступних форм фосфору та ка-
лію, він здатний забезпечувати досить вагомі врожаї без вне-
сення добрив. На бідних ґрунтах, при низькому (менше 10 мг
на 100 г ґрунту) вмістові фосфору та калію, необхідно вноси-
ти ці елементи для задоволення повної потреби на плановий
врожай, а азотні – з урахуванням рівня симбіотичної азотфік-

сації. За рахунок біологічних особливостей, горох здатний
компенсувати приблизно 70% загальної потреби в азоті [80].

Ефективність використання мінеральних добрив при ви-
рощуванні гороху сорту безлисточкового (вусатого) типу в
умовах північного Степу України змінювалася залежно від по-
годних умов, які складаються в період вегетації культури. В
середньому за 2006-2008 рр. приріст від використання добрив
становив від 0,16 до 0,39 т/га, при урожайності на фоні без
добрив 1,83 т/га (табл. 4).
ТАБЛИЦЯ 4 - ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ
ГОРОХУ СОРТУ ХАРКІВСЬКИЙ ЕТАЛОННИЙ, Т/ГА

Роки Приріст до контролюДоза мінера-
льних добрив 2006 2007 2008

Середнє
т/га %

Без добрив 1,83
N20P20K20 2,28 0,90 2,80 1,99 +0,16 8,7
N40P40K40 2,51 0,98 2,98 2,16 +0,33 18,0
N60P60K60 2,63 0,95 3,07 2,22 +0,39 21,3
Середнє 2,35 0,91 2,88 - - -

При цьому ефективність використання одиниці діючої ре-
човини мінеральних добрив різко знижується з підвищенням
дози внесення їх з N40P40K40 до N60P60K60. Тому в умовах енер-
гозбереження і недостатнім забезпеченням ресурсів при ви-
рощуванні гороху безлисточкового (вусатого) типу в умовах
недостатнього зволоження північного Степу на чорноземах
звичайних важкосуглинкових вносити мінеральні добрива в
дозі N60P60K60 недоцільно.

4. РОЛЬ БІОЛОГ ІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ТЕХ -
НОЛОГ І Ї ВИРОЩУВАННЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР

Бобові культури у симбіозі з бульбочковими бактеріями
Rhizobum здатні фіксувати велику кількість азоту: конюшина –
180-670 кг/га, люцерна – 200-460, боби – 100-550, соя – 90-
240, горох – 70-160, люпин – 150-450 кг/га. Крім того, вільно-
живучі у ґрунті азотфіксатори зв’язують 15-20 кг/га молекуля-
рного азоту на рік. Для підвищення симбіотичної та асоціати-
вної азотфіксації в екосистемах ефективним є інокуляція на-
сіння перед сівбою активними штамами азотфіксаторів, і цим
самим можна значно компенсувати дефіцит азоту й підвищи-
ти продуктивність культурних рослин. Також встановлено, що
Rhizobum у процесі життєдіяльності виділяють в навколишнє
середовище фізіологічно активні органічні й мінеральні спо-
луки, поліпшують кореневе живлення рослин не лише азотом,
а й фосфором, у тому числі із важкодоступних для рослин мі-
неральних і органічних сполук [88].

Обробка насіння бобових культур біопрепаратами позити-
вно позначається на загальному стані рослин: вони мають
кращі біометричні показники, підвищується їх стійкість до фі-
топатогенів, посилюється процес азотфіксації та фотосинте-
зу, що в цілому сприяє формуванню більшого врожаю [89].

Інокуляція – це природний симбіоз бактерій природного
походження й рослин бобових культур. Внаслідок збагачення
бульбочковими бактеріями бобові можуть залишати в ґрунті
від 60 до 340 кг невикористаного азоту на кожному гектарі.
Бульбочкові бактерії найкраще працюють за оптимальних
умов: пухкий ґрунт, вологість ґрунту 40-80% від повної воло-
гоємкості, температура ґрунту – від 10 до 280С. Азотфіксація
припиняється при температурі 100С, при підвищенні темпера-
тури понад 280С спостерігається пригнічення бульбочок, а
надалі їхня загибель [90].

При вирощуванні гороху необхідно перш за все створити
всі умови для ефективного засвоєння азоту з повітря. На по-
чаткових фазах (І-ІІ етапи органогенезу) горох потребує не-
значної кількості азоту, а пізніше потреба рослин в ньому за-
безпечується за рахунок фіксації його бульбочковими бакте-
ріями. Фіксація азоту в природі відбувається внаслідок склад-
ного процесу взаємодії між бактеріями і рослиною. Рослина
за допомогою фотосинтезу акумулює сонячну енергію, і у ви-
гляді хімічно зв’язаної енергії вуглеводів, постачає нею бакте-
рії, які, в свою чергу, забезпечують 50-90% потреби рослини в
азоті [91]. Властивість зв`язувати молекулярний азот у легко-
засвоювані форми притаманна деяким ґрунтовим мікроорга-
нізмам, насамперед бульбочковим бактеріям, що селяться на
коренях бобових рослин та ініціюють утворення кореневих
бульбочок. Після цього між рослиною і бактеріями виникає
симбіоз: бактерії зв`язують молекулярний азот і передають
його рослині, яка в свою чергу, забезпечує решту іншими по-
живними речовинами [92].

При впровадженні біологічних препаратів у існуючі техно-
логії вирощування спостерігається підвищення азотфіксуючо-



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

205

го і фосформобілізуючого потенціалу ґрунтової біоти, змен-
шення залежності рослин від погодних факторів, зниження рі-
вня ураженості рослин хворобами та регулювання чисельнос-
ті шкідників, біологічна стимуляція росту рослин та ін. Важли-
ве значення має передпосівна обробка насіння різними біо-
препаратами. У агротехнічних заходах, спрямованих на мак-
симальну реалізацію природного потенціалу агроекосистем,
основну роль відіграють біологічні засоби, які підвищують ро-
дючість й сприяють збереженню навколишнього середовища
[93].

За даними Каменєва І.О. та ін. мікробні препарати азотфі-
ксації та фосформобілізації виявляють комплексну дію на ро-
слини. Застосування ризобофіту підвищувало врожайність
бобових культур на 10-30%. Препарати асоціативних азотфік-
суючих бактерій – діазофіт і ризоентерин – підсилювали фік-
сацію у ризосфері озимої і ярої пшениці, ячменю, проса, куку-
рудзи та сорго до рівня еквівалентного дії 20-60 кг/га мінера-
льного азоту. Біопрепарати – азотобактерин, флавобактерин,
агрофіл при взаємодії з насінням та кореневою системою зе-
рнових і бобових культур викликають стимуляцію росту та ан-
тагоністичну дію проти фітопатогенів, що підвищує зернову
продуктивність рослин на 8-20%. Вони повинні стати основою
екологічно чистих агротехнологій вирощування зернових і зе-
рнобобових культур [49].

Інокуляція насіння зернових перед сівбою, за даними Ще-
рбатого О.А., активізує процес мобілізації фосфору з ґрунту,
при цьому збільшується чисельність бактерій, відповідальних
за цей процес, особливо за одночасного застосування ризое-
нтерину, поліміксобактерину, хетоміку та фізіологічно актив-
них речовин. Використання мікробіологічних препаратів (ри-
зоентерин, поліміксобактерин, хетомік) є альтернативою мі-
неральним та органічним добривам і є перспективною з еко-
логічної та економічної точок зору [95].

Ефективність до посівного застосування біологічно актив-
них речовин має також сортоспецифічність і значною мірою
контролюється наявністю доступної вологи в ґрунті впродовж
вегетації. За умов посухи найкраще проявляють себе препа-
рати антистресової дії, а за сприятливих гідротермічних умов
– їх поєднання з мембранотропними речовинами [96].

Як вважають Ф.Ф.Адамень, О.Л.Щигорцова важливим ре-
зервом підвищення урожайності гороху є підбір мікросимбіон-
тів для інокуляції насіння. Як показали дослідження 2002-2004
рр. в умовах Кримського інституту АПВ НААНУ, найбільш
ефективними штамами для сорту Ефектний були 261-Б; Г-8,
які забезпечували урожайність 2,76 і 2,67 т/га (контроль
20,6 ц/га). Для сорту Харвус 1 кращими штамами виявилися
Г-8; Г-65; 261-Б, які забезпечували урожайність зерна 2,86;
2,78 і 2,77 т/га відповідно (контроль 2,06 т/га). Для сорту Мо-
дус найбільш ефективними були штами нітрагіну Г-8; 261-Б;
П-2, що забезпечували урожайність 3,10; 2,97 і 2,96 т/га (кон-
троль 2,26 т/га). Кращими штамами для сорту Камертон були
Г-8 і 261-Б, які визначали урожайність зерна на рівні 3,33 і
3,30 т/га відповідно (контроль 2,47 т/га) [97].

В той же час урожайність зернобобових культур, в тому
числі і гороху, підвищується при поєднанні інокуляції насіння
та внесенні мінеральних азотних добрив. В умовах Північного
Лісостепу за даними Камінського В.Ф. рівень урожайності сор-
тів гороху визначався їх особливостями та ефективністю дії
системи захисту, штаму бактерій та добрив і змінювався за-
лежно від умов року [98]. Найвищий урожай зерна сорту Ор-
ловчанин (3,96 т/га) забезпечувало внесення мінеральних
добрив у дозах N45P60K60, інокулювання насіння поліштамом
азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій та застосуван-
ня інтегрованої системи захисту посівів; сортів Комет (3,71
т/га) і Дамир 2 (3,57 т/га) за аналогічних фонів інокулювання,
захисту та внесення N45P60K90, яке забезпечувало збільшення
їхньої врожайності на 1,32; 1,26 та 1,26 т/га порівняно з тех-
нологією без застосування засобів інтенсифікації [91]. За цих
же умов, вищі показники врожайності сортів безлисточкового
(вусатого) типу отримано при їх вирощуванні за технологією,
яка передбачала елементи інтенсифікації, а саме, внесення
мінеральних добрив в дозі N45Р60К60 і використання поліштаму
фосформобілізуючих бактерій [99].

В результаті досліджень О.М.Мартинюка на чорноземі
слабогумусному в умовах Рівненської ДСГДС було встанов-
лено, що високої продуктивності зернобобових культур можна
досягти за рахунок оптимізації умов мінерального живлення

та симбіотичної азотфіксації. В середньому за 2002-2004 рр.
найвищу врожайність зерна гороху сортів Богатир чеський
(2,40 т/га), Грант (2,69 т/га) і Інтенсивний 92 (2,76 т/га) було
отримано у варіантах, де вносили добрива в дозі N20P40K60 та
застосовували інокуляцію насіння штамами бульбочкових ба-
ктерій, що відповідно на 0,44; 0,62 і 0,53 т/га більше, ніж на
контролі. Застосування лише фосфорно-калійних добрив за
оброблення насіння нітрагіном забезпечило менший рівень
урожайності зерна гороху – 2,21-2,52 т/га [100].

Застосування азотфіксуючих бактерій (штам № 200) та
обробка насіння мікродобривами без внесення мінеральних
добрив під передпосівну культивацію та за їх внесення (P45K60
+ штам № 200; N30P45K60 + штам № 200), у сортів гороху різ-
них екологічних груп, сприяло збільшенню накопичення маси
сухої речовини, площі листкової поверхні і, як наслідок, під-
вищення врожайності зерна на 10-25% при його рівні на конт-
ролі 2,43-3,33 т/га [101].

Найбільш виражені результати впливу мікробіологічних
препаратів в дослідженнях інших науковців були одержані у
варіантах без застосування мінеральних добрив. Комбіноване
застосування азотфіксуючих і фосформобілізуючих мікробіо-
логічних препаратів у поєднанні з позакореневим підживлен-
ням мікроелементами за ефективністю наближалися до вне-
сення N30P30K30. Вплив біопрепаратів перевищує ефект від за-
стосування мінеральних добрив. А застосування ризобофіту
та позакореневе підживлення мікроелементами сприяло
більш інтенсивній фіксації атмосферного азоту [102].

Біопрепарати забезпечували не лише зростання продук-
тивності сільськогосподарських культур, але й сприяли по-
кращенню якості продукції землеробства. Так, у бобових
культур на 4-5% підвищувався вміст білка. Відзначена також
висока економічна і біоенергетична ефективність застосуван-
ня біопрепаратів порівняно з мінеральними азотними добри-
вами [103].

В результаті проведення досліджень в умовах північного
Степу по вивченню ефективності використання бактеріально-
го препарату ризобофіт на урожайність гороху сорту Харків-
ський еталонний було встановлено, що в умовах 2006 року
більш ефективною на природному фоні (без добрив) була но-
рма даного препарату 150 г на гектарну норму висіву. Приба-
вка відповідно становила 0,48 т/га або 32,9% при урожайності
у варіанті без обробки насіння (контроль) 1,46 т/га. Подальше
збільшення норми препарату до 200-250 г на 1 га н.в. призво-
дило до зниження приросту врожаю (табл. 5).
ТАБЛИЦЯ 5 - УРОЖАЙНІСТЬ СОРТУ ГОРОХУ ХАРКІВСЬКИЙ ЕТА-
ЛОННИЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ТА БІОПРЕПА-
РАТУ РИЗОБОФІТ, Т/ГА (2006 Р.)

Доза добрив (фактор А) +/- до контролюВаріанти
(фактор В) Без добрив N20Р20К20 N40Р40К40 N60Р60К60

Середнє
т/га %

Без обробки
(контроль) 1,46 1,51 1,55 1,86 1,59 -

Ризобофіт,
150 г/га н.в. 1,94 2,14 1,79 2,11 1,99 +0,40 25,1

Ризобофіт,
200 г/га н.в. 1,63 1,64 1,90 1,65 1,70 +0,11 +6,9

Ризобофіт,
250 г/га н.в. 1,87 1,85 1,62 1,61 1,74 +0,15 +9,4

Середнє 1,72 1,78 1,71 1,81 1,76
НІР05 А
НІР05 В
НІР05 АВ

0,08
0,08
0,15

Використання стартової дози мінеральних добрив
N20Р20К20 у поєднанні із інокуляцією насіння ризобофітом 150 г
на 1 га н.в. забезпечувало підвищення врожаю на 0,63 т/га
(НІР05=0,15) або 41,7% порівняно з варіантом, де лише вно-
сили добрива та на 0,68 т/га або 46,6% порівняно з контро-
лем. Із підвищенням дози мінеральних добрив до N40Р40К40
ефективність азотфіксуючого препарату зростала за умови
застосування його в нормі 200 г на 1 га н.в. і приріст врожаю
становив 0,35 т/га або 22,6%. Подальше підвищення дози мі-
неральних добрив до N60Р60К60 особливо при обробці насіння
гороху ризобофітом з нормою 200 та 250 г призводить до сут-
тєвого зниження врожаю у порівнянні з контролем (1,86 т/га)
на 0,21-0,25 т/га (НІР05=0,15) або 11,3-13,4%.

В умовах даного року ефективність використання бактері-
ального препарату ризобофіт при вирощуванні сорту Царевич
була нижчою у порівнянні з Харківським еталонним. При цьо-
му середня урожайність даного сорту становила 2,57 т/га, то-
ді як Харківського еталонного – 1,76 т/га.
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Приріст врожаю сорту Царевич від інокуляції насіння ри-
зобофітом на природному фоні, становив 0,09-0,38 т/га або
3,6-15,4% (табл. 6).
ТАБЛИЦЯ 6 - УРОЖАЙНІСТЬ СОРТУ ГОРОХУ ЦАРЕВИЧ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТУ РИЗОБОФІТ,
Т/ГА (2006 Р.)

Доза добрив (фактор А) +/- до контролюВаріанти
(фактор В) Без добрив N20Р20К20 N40Р40К40 N60Р60К60

Середнє
т/га %

Без обробки
(контроль) 2,46 2,66 2,48 2,54 2,53 - -

Ризобофіт,
150 г/га н.в. 2,84 2,80 2,62 2,50 2,69 +0,16 +5,9

Ризобофіт,
200 г/га н.в. 2,55 2,39 2,48 2,76 2,54 +0,10 0,4

Ризобофіт,
250 г/га н.в. 2,57 2,48 2,44 2,64 2,53 0 0

Середнє 2,60 2,58 2,50 2,61 2,57
НІР05 А
НІР05 В
НІР05 АВ

0,12
0,12
0,25

Урожайність у контролі при цьому становила 2,46 т/га. Бі-
льша урожайність гороху даного сорту 2,84 т/га даного сорту
відмічена у варіанті, де проводили інокуляцією ризобофітом в
нормі 150 г/га н.в. Внесення мінеральних добрив в дозі
N20Р20К20 і обробка насіння ризобофітом в нормі 200 та 250 г
на га н.в. призводило до зниження урожайності у порівнянні,
як з контрольним варіантом даного фону (2,66 т/га) на 0,18-
0,27 т/га (НІР05=0,25), так і з варіантом, де використовували
ризобофіт в нормі 150 г/га н.в. – на 0,32-0,41 т/га. Подібна те-
нденція відмічена і при внесенні мінеральних добрив в дозі
N40Р40К40. При підвищенні рівня живлення до N60Р60К60 і оброб-
ка насіння ризобофітом в нормі 250 г на га н.в. відмічено зро-
стання врожаю на 0,22 т/га або 8,7% у порівнянні з контроль-
ним варіантом (2,54 т/га).

Отже, вищий суттєвий приріст врожаю 0,40 та 0,16 т/га
для сортів гороху Харківський еталонний та Царевич забез-
печувала норма бактеріального препарату 150 г на 1 га норму
висіву насіння. При вирощуванні сорту гороху Харківський
еталонний більший приріст врожаю 0,68 т/га забезпечувало
внесення мінеральних добрив в дозі N20Р20К20 та обробка на-
сіння біопрепаратом ризобофіт в дозі 150 г на га норму висіву
насіння, а сорту Царевич відповідно 0,38 т/га, обробка насіння
біологічним препаратом в цій же нормі без застосування мі-
неральних добрив. Урожайність в контрольному варіанті ста-
новила 1,46 та 2,46 т/га по сортах відповідно.
ТАБЛИЦЯ 7 - ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
НА УРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ СОРТУ ХАРКІВСЬКИЙ ЕТАЛОННИЙ,
Т/ГА

ПрибавкаВаріанти обробки
насіння (фактор А)

Доза добрив
(фактор В)

2007
р.

2008
р.

2009
р.

Серед-
нє т/га %

Без добрив(к) 0,80 2,69 1,98 1,82 - -
N20P20K20 0,90 2,80 2,08 1,93 +0,11 6,0
N40P40K40 0,98 2,98 2,17 2,04 +0,22 12,1

1. Без інокулювання
(насіння оброблене
водою)

N60P60K60 0,95 3,07 2,08 2,03 +0,21 11,5
Без добрив(к) 0,84 3,05 2,07 1,98 +0,16 8,8
N20P20K20 1,00 3,45 2,10 2,18 +0,36 19,8
N40P40K40 1,04 3,94 2,15 2,38 +0,56 30,8

2. Ризогумін

N60P60K60 1,05 3,11 2,05 2,07 +0,25 13,7
Без добрив(к) 1,02 3,23 2,35 2,20 +0,38 20,9
N20P20K20 1,04 3,46 2,22 2,24 +0,42 23,1
N40P40K40 1,25 4,01 2,21 2,49 +0,67 36,8

3.Поліміксобактери
н

N60P60K60 1,06 2,95 2,32 2,11 +0,29 15,9
Без добрив(к) 0,94 2,75 2,18 1,95 +0,13 7,1
N20P20K20 0,97 3,40 2,25 2,20 +0,38 20,9
N40P40K40 0,98 3,42 2,22 2,21 +0,39 21,4

4.Ризогумін+ Полі-
міксобактерин

N60P60K60 0,94 3,39 2,26 2,20 +0,38 20,9
НІР05 (А) 0,03 0,21 0,06
НІР05 (В) 0,03 0,21 0,06
НІР05 (АВ) 0,06 0,43 0,13

Сорти з високою врожайністю відіграють значну роль у
підвищенні продуктивності сільськогосподарського виробниц-
тва. Не зважаючи на значні можливості нових сортів, потенці-
ал їх врожайності, а особливо рівень його реалізації, значно
обмежується не повним використанням природних і агротех-
нічних факторів, що призводить до зменшення їх адаптивнос-
ті при погіршенні погодних умов року, розповсюдженні шкід-
ників, хвороб та ін. Правильний підбір сортів, а також дотри-
мання рекомендованих елементів технології вирощування
дозволяє максимально реалізувати потенціал нових і перспе-
ктивних сортів. При цьому резервом підвищення продуктив-
ності гороху безлисточкового (вусатого) сорту є використання
бактеріальних препаратів на основі азотфіксуючих і фосфор-
мобілізуючих мікроорганізмів. Так, якщо при вирощуванні го-
роху сорту Харківський еталонний у контрольному варіанті
урожайність в середньому за 2007-2009 рр. становила 1,82
т/га, то обробка насіння перед сівбою азотфіксуючим препа-

ратом ризогумін забезпечила приріст врожаю 0,16 т/га, а фо-
сформобілізуючим препаратом поліміксобактерин 0,38 т/га
(табл. 7).

Використання ж мінеральних добрив в дозі від N20P20K20
до N60P60K60 забезпечувало прибавку врожаю на рівні 0,11-
0,22 т/га. Вищий рівень врожаю 2,38 та 2,49 т/га при вирощу-
ванні даного сорту забезпечувало сумісне використання бак-
теріальних препаратів ризогумін або поліміксобактерин, з
припосівним внесенням мінеральних добрив в дозі N40P40K40.
Прибавка до контролю становила 0,56 та 0,67 т/га або 30,8 та
36,8% відповідно. Вплив мінеральних добрив та бактеріаль-
них препаратів на урожайність гороху сорту Харківський ета-
лонний змінювалась залежно від погодних умов в період ве-
гетації.

В умовах нестійкого зволоження 2007 р. вищу ефектив-
ність використання фосформобілізуючого препарату отрима-
но на фоні N40P40K40 – приріст до контролю (без добрив) ста-
новив 0,23 т/га (НІР05=0,6 т/га) або 22,5% (урожайність на кон-
тролі – 1,02 т/га). Приріст врожаю від використання ризогумі-
ну становив 0,16-0,21 т/га або 19-25,0%, при урожайності у
варіанті без добрив 0,84 т/га. Внесення мінеральних добрив
забезпечувало приріст врожаю 0,10-0,18 т/га або 12,5-22,5%,
при урожайності на контролі 0,80 т/га відповідно. Частка
впливу бактеріальних препаратів на урожайність гороху сорту
Харківський еталонний в умовах даного року становила 40%,
мінеральних добрив – 32%, взаємодія факторів складала
16%.

Використання бактеріального препарату ризогумін на ос-
нові азотфіксуючих бактерій в умовах достатнього зволожен-
ня 2008 року забезпечувало достовірну прибавку врожаю го-
роху сорту Харківський еталонний 0,36 т/га, а фосформобілі-
зуючого препарату поліміксобактерин – 0,54 т/га (НІР05= 0,21
т/га). Сумісне використання даних препаратів в умовах чор-
ноземів звичайних північного Степу України мало менший
ефект у порівнянні з їх використанням окремо. Використання
мінеральних добрив в різних дозах забезпечувало приріст
врожаю 0,11-0,38 т/га (НІР05= 0,21 т/га). Вищі показники уро-
жайності по сорту Харківський еталонний в умовах даного ро-
ку забезпечило внесення мінеральних добрив у дозі N40P40K40
та обробці насіння перед сівбою азотфіксуючим препаратом
ризогумін та фосформобілізуючим поліміксобактерин і вона
становила 3,94 та 4,01 т/га. Приріст до контролю, де урожай-
ність становила 2,69 т/га склав 1,25 та 1,32 т/га при
НІР05=0,43 т/га або 46,5 та 49,1% відповідно. При сумісному
використанні азотфіксуючого і фосформобілізуючого приріст
врожаю по відношенню до контролю (насіння оброблене во-
дою), залежно від фону мінерального живлення, становив
0,06-0,73 т/га або 2,2-27,1%. При цьому, від обробки бактері-
альними препаратами урожайність даного сорту залежала на
21%, частка впливу мінеральних добрив становила 28%, а
взаємодія даних факторів забезпечувала 18% врожаю.

В умовах несприятливого зволоження 2009 року та
недостатній вологозабезпеченості в основні періоди
органогенезу гороху сорт Харківський еталонний у
контрольному варіантів сформував врожайність на рівні 1,98
т/га. Застосування азотфіксуючого препарату ризогумін при
вирощуванні даного сорту сприяло зростанню врожаю
порівняно до контролю на 0,09 т/га, а фосформобілізуючого
поліміксобактерин – на 0,37 т/га (НІР05= 0,06 т/га) або 4,5 та
18,7% відповідно. Внесення комплексних мінеральних добрив
в посушливих умовах 2009 року при вирощуванні гороху
сорту Харківський еталонний забезпечувало приріст врожаю
на рівні 0,10-0,19 т/га (НІР05= 0,06 т/га). Більший вплив на
урожайність гороху сорту Харківський еталонний в 2009 році
мала обробка насіння бактеріальними препаратами – 45%, а
взаємодія факторів становила 14%.

Вища врожайність гороху сорту Царевич в середньому за
2007-2009 рр. була відмічена у варіанті внесення мінеральних
добрив в дозі N40P40K40 та обробці насіння перед сівбою азо-
тфіксуючим препаратом ризогумін і становила 3,27 т/га. При-
ріст до контролю без внесення добрив та без інокулювання
насіння становив 0,84 т/га або 34,5% (табл. 8).

При використанні фосформобілізуючого препарату полімі-
ксобактерин за даної дози мінеральних добрив урожайність
становила 3,23 т/га, а приріст склав 0,80 т/га або 32,9%.
Окреме використання мінеральних добрив при вирощуванні
гороху сорту Царевич забезпечувало урожайність 2,65-2,77
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т/га і приріст відповідно 0,22-0,34 т/га. При використанні азо-
тфіксуючого препарату ризогумін для обробки насіння була
отримана урожайність на рівні 2,69 т/га або прибавка до конт-
ролю становила 0,26 т/га, а фосформобілізуючого поліміксо-
бактерин – 2,81 т/га і приріст відповідно склав 0,38 т/га. Сумі-
сне використання даних бактеріальних препаратів забезпечу-
вало прибавку врожаю 0,43 т/га або 17,7%. При цьому, ефек-
тивність використання, як мінеральних добрив, так і бактеріа-
льних препаратів залежала від погодних умов, які склалися в
період вегетації гороху.
ТАБЛИЦЯ 8 - ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
НА УРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ СОРТУ ЦАРЕВИЧ, Т/ГА

ПрибавкаВаріанти обробки
насіння (фактор А)

Доза добрив
(фактор В)

2007
р.

2008
р.

2009
р.

Серед-
нє т/га %

Без добрив(к) 1,23 3,25 2,82 2,43 - -
N20P20K20 1,43 3,72 3,12 2,75 +0,32 13,2
N40P40K40 1,48 3,78 3,06 2,77 +0,34 14,0

1. Без інокулю-
вання (насіння
оброблене водою)

N60P60K60 1,46 3,37 3,13 2,65 +0,22 9,0
Без добрив(к) 1,38 3,62 3,08 2,69 +0,26 10,7
N20P20K20 1,54 4,43 3,10 3,02 +0,59 25,5
N40P40K40 1,93 4,71 3,19 3,27 +0,84 34,6

2. Ризогумін

N60P60K60 1,54 4,03 3,13 2,90 +0,47 19,3
Без добрив(к) 1,43 4,09 2,93 2,81 +0,38 15,6
N20P20K20 1,70 4,32 3,27 3,09 +0,66 27,2
N40P40K40 1,92 4,62 3,15 3,23 +0,80 32,9

3.Поліміксобактер
ин

N60P60K60 1,55 4,18 3,17 2,96 +0,53 21,8
Без добрив(к) 1,57 3,89 3,13 2,86 +0,43 17,7
N20P20K20 1,63 4,05 3,15 2,94 +0,51 21,0
N40P40K40 1,58 4,16 3,10 2,94 +0,51 21,0

4.Ризогумін+ По-
ліміксобактерин

N60P60K60 1,62 3,80 3,20 2,87 +0,44 18,1
НІР05 (А) 0,04 0,24 0,11
НІР05 (В) 0,04 0,24 0,11
НІР05 (АВ) 0,07 0,48 0,23

В умовах 2007 року використання мінеральних добрив та
обробка насіння азотфіксуючим препаратом ризогумін та фо-
сформобілізуючим поліміксобактерин на лінійний ріст рослин
суттєвого впливу не мало. Несприятливі погодні умови в кін-
цевому рахунку негативно позначилися і на урожайності рос-
лин гороху досліджуваного сорту. Застосування бактеріаль-
них препаратів сприяло зростанню урожайності в середньому
на 0,27-0,53 т/га. В той же час ефективність їх впливу зале-
жала від фону мінерального живлення. Так, якщо викорис-
тання азотфіксуючого препарату ризогумін у варіанті без доб-
рив (контроль) забезпечувало урожайність 1,38 т/га, то на
фоні внесення N40P40K40 – 1,93 т/га або приріст склав 0,70 т/га
(НІР05=0,07 т/га). Збільшення дози мінерального добрива з
N40P40K40 до N60P60K60 призводило до зниження ефективності
поєднання даних факторів. Подібна тенденція відмічена і при
використанні фосфатмобілізуючого препарату поліміксобак-
терин. При цьому, найбільшу врожайність гороху Царевич за-
безпечувало вирощування його на фоні внесення мінераль-
них добрив в дозі N40P40K40 і обробка насіння ризогуміном або
поліміксобактерином – приріст до контрою (без інокуляції та
добрив) становив 0,70 та 0,69 т/га.

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що частка
впливу застосування бактеріальних препаратів на урожай-
ність гороху Царевич у 2007 році становила 28%, фактор до-
брив складав 41%, а взаємодія факторів 25,0%. Вища уро-
жайність гороху сорту Царевич у сприятливий за зволожен-
ням 2008 рік була відмічена у варіанті внесення мінеральних
добрив в дозі N40P40K40 та обробці насіння перед сівбою азо-
тфіксуючим препаратом ризогумін і становила 4,71 т/га або
приріст до контролю (без внесення добрив і без обробки на-
сіння бактеріальним препаратом) склав 1,46 т/га
(НІР05=0,48 т/га). Дещо меншою була урожайність у варіанті
внесення даної дози мінеральних добрив та обробці насіння
перед сівбою фосфор мобілізуючим препаратом поліміксоба-
ктерин і вона становила 4,62 т/га або приріст до контролю
склав 1,37 т/га. Поєднання азотфіксуючого та фосфор мобілі-
зуючого препаратів забезпечило приріст врожаю 0,55-0,91
т/га. Урожайність гороху сорту Царевич в умовах даного року
на 35% залежала від фону мінерального живлення та на 23%
від обробки насіння бактеріальними препаратами. Вплив вза-
ємодії даних факторів забезпечував урожайність даного сорту
лише на 6%.

В умовах 2009 року сорт гороху Царевич у контрольному
варіанті забезпечив урожайність 2,82 т/га. Обробка насіння
бактеріальним препаратом ризогумін сприяла зростанню
врожаю на 0,26 т/га (НІР05= 0,11 т/га). Внесення мінеральних
добрив сприяло підвищенню врожаю на 0,24-0,31 т/га (НІР05=
0,11 т/га), при його рівні на контролі 2,82 т/га. Вищий рівень
врожаю даного сорту отримали у варіанті застосування міне-

ральних добрив в дозі N20P20K20 у поєднанні з обробкою на-
сіння поліміксобактерином і вона становила 3,27 т/га. Приріст
до контролю складав 0,45 т/га (НІР05= 0,23 т/га). На урожай-
ність гороху Царевич в умовах даного року більший вплив,
серед досліджуваних факторів, мало застосування мінераль-
них добрив 16% та їх поєднання з обробкою насіння перед сі-
вбою бактеріальними препаратами – 12%. Частка впливу бак-
теріальних препаратів становила 7%.

Таким чином, в середньому за роки досліджень для отри-
мання врожайності на рівні 3,23-3,27 т/га при вирощуванні
безлисточкового (вусатого) сорту гороху Царевич доцільно
вносити мінеральні добрива в дозі N40P40K40 та обробляти на-
сіння перед сівбою азотфіксуючим препаратом ризогумін або
поліміксобактерин. Приріст до контролю без внесення добрив
та без інокулювання насіння становив 0,80-0,84 т/га або 32,9-
34,6%. Сорт Харківський еталонний за даної дози внесення
мінеральних добрив та обробки насіння ризогуміном або по-
ліміксобактерином забезпечував урожайність 2,38-2,49 т/га
приріст до контролю становив 0,56-0,67 т/га або 30,7-36,8%.
Урожайність гороху сортів Царевич та Харківський еталонний
на природному фоні (контроль) становила 2,43 та 1,82 т/га
відповідно.

5.ЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРІВ ТА МІКРОДОБРИВ
В ТЕХНОЛОГ ІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ

Одним з головних напрямків розвитку аграрного сектору в
Україні нині є інтенсифікація виробництва, застосування про-
гресивних технологій, які дають змогу підвищувати врожай-
ність і стійкість сільськогосподарських культур до несприят-
ливих чинників довкілля. Поряд із впровадженням у виробни-
цтво сучасних сортів одним із резервів підвищення урожайно-
сті і якості продукції рослинництва є використання регуляторів
росту рослин, які повинні стати важливим елементом екологі-
чно безпечних ресурсозберігаючих технологій.

Вирішальне значення у максимальній реалізації генетич-
ного потенціалу сортів гороху в господарському врожаї віді-
грають технології вирощування та метеорологічні умови. На-
віть за обмеженості складових агрокліматичних характерис-
тик зернобобових культур наукове обґрунтування ефективних
технологій вирощування навіть за нестабільності погодних
умов в окремі роки сприяє підвищенню рівня виробництва
[104,105].

На формування врожаю гороху у Кіровоградській області
найбільше впливають умови температурного режиму і воло-
гості, які складаються у червні. Величина коефіцієнта кореля-
ції тут становить відповідно 0,718. Частка впливу цього фак-
тора на урожайність культури становить відповідно 51,6%
[106].

В той же час, температура є одним з найважливіших не-
керованих лімітуючих факторів довкілля. Нині актуальним є
вивчення можливостей підвищення стійкості сільськогоспо-
дарських культур до несприятливої дії підвищених темпера-
тур шляхом впливу біологічно активних речовин на окремі
ланки механізмів термоадаптації рослин [107]. Враховуючи
високу ймовірність посух, важливо переходити до адаптивно-
го рослинництва, вирощування посухостійких сортів рослин,
застосування препаратів, які б підсилювали адаптивні влас-
тивості рослин. Одними із таких речовин є регулятори росту
рослин. Їх дія дає можливість направлено регулювати найва-
жливіші процеси в рослинному організмі, найповніше реалізу-
вати потенційні можливості сорту, підвищувати стійкість рос-
лин до несприятливих факторів середовища: високих і низь-
ких температур, нестачі вологи, фітотоксичної дії пестицидів.
Значна роль у підвищенні продуктивності сільськогосподарсь-
ких культур належить регуляторам росту рослин: їх застосу-
вання дає можливість спрямовано регулювати найважливіші
біологічні процеси в рослинному організмі, найповніше реалі-
зувати потенційні можливості сорту, гібриду.

Біостимулятори активно впливають на ростові процеси
рослин; розвивається розгалужена коренева система з симбі-
отичною мікрофлорою, завдяки чому ефективніше використо-
вуються поживні речовини, в тому числі малорозчинні сполу-
ки фосфору, створюються умови для отримання екологічно
чистої продукції [108]. Роль регуляторів росту зросла з інтен-
сивними технологіями вирощування сільськогосподарських
культур. Одним із таких регуляторів росту рослин є емістим С,
який підвищує стійкість рослин до холоду, посухи, сприяє
кращому виживанню рослин у стресових ситуаціях [109], за-
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безпечує одержання насіння з високими посівними якостями
та врожайними властивостями [110].

Регулятори росту рослин (РРР) дають змогу цілеспрямо-
вано регулювати найважливіші процеси розвитку рослинного
організму, найефективніше реалізувати потенційні можливос-
ті сорту [111]. Під впливом сучасних регуляторів у рослинах
збільшується вміст вуглеводів, амінокислот та елементів мі-
нерального живлення, зростає біологічний потенціал та поси-
люється імунна система. Поєднавши дотримання технологіч-
ної дисципліни вирощування основних сільськогосподарських
культур з впровадженням сучасних регуляторів росту, можна
значно посилити стійкість посівів до несприятливих і екстре-
мальних погодних умов[112].

Регулятори росту такі, як емістим С, агроемістим-екстра,
агростимулін, біоагростим-екстра можуть використовуватися
для підвищенні врожайності бобових культур. Ці препарати
містять природні фітогормони, їх штучні аналоги або компо-
зиційні фіторегулюючі препарати, мікроелементи, що дає мо-
жливість цілеспрямовано регулювати важливі процеси росту і
розвитку рослин [113].

Результати досліджень засвідчили, що сучасні регулятори
росту сприяли підвищенню врожаїв гороху на 0,31-0,36 (18,8-
21,8%) [114].

У дослідах Уманської державної аграрної академії за
1996-2001 рр., регулятори росту позитивно впливали на рос-
тові процеси та етапи органогенезу гороху і забезпечували
приріст врожаю в 0,44-0,67 т/га при зменшенні пошкодженості
зерна гороху фітофагами [115].

Механізм дії регуляторів росту пов`язують, головним чи-
ном, з перебудовою гормонального балансу в клітинах. Пози-
тивна дія виражається в інтенсифікації фізіологічних процесів,
зміні балансу фітогормонів [116]. При рості рослин змінюють-
ся фізико-хімічні властивості мембран, збільшується їх прони-
кність, а це призводить до інтенсифікації процесів внутріш-
ньоклітинного синтезу. Клітини починають швидше рости і ді-
литися [117,118].

Роль регуляторів росту зросла з інтенсивними технологі-
ями вирощування сільськогосподарських культур. Одним із
таких регуляторів росту рослин є емістим С, який підвищує
стійкість рослин до холоду, посухи, сприяє кращому виживан-
ню рослин у стресових ситуаціях [119]. Під дією регуляторів
росту ефективніше відбуваються фотосинтетичні та обмінні
процеси у рослинній клітині [120]. Їх застосування сприяє
кращому водозабезпеченню, живленню рослин, збільшенню
інтенсивності фотосинтезу [120] та сприяє активізації роботи
асиміляційного апарату рослин за умов посухи [122].

В живленні рослин, формуванні врожаю і його якості, по-
ряд з основними елементами – азотом, фосфором, калієм,
кальцієм, магнієм, сіркою важлива роль належить бору, йоду,
кобальту, марганцю, міді, молібдену, цинку та іншим мікро-
елементам. Їх вміст в рослинах коливається від сотих до ти-
сячних масових часток. Вони беруть участь у багатьох фізіо-
логічних і біохімічних процесах, що відбуваються в рослинах,
входять до складу багатьох ферментів, вітамінів, ростових
речовин, які в рослинах виконують важливу роль біохімічних
прискорювачів і регуляторів найскладніших біологічних про-
цесів [123, 124].

Застосування мікроелементів прискорює енергію пророс-
тання насіння, розвиток ростків і зародкових корінців, позити-
вно впливає на подальший ріст рослин і врожай сільськогос-
подарських культур. Одночасно мікроелементи значно поліп-
шують якість урожаю. Від їх застосування в урожаї зростає
вміст білкових речовин, цукрів, вітамінів, поліпшуються сма-
кові якості овочів та плодів, підвищується стійкість рослин
проти хвороб, шкідників та інших несприятливих факторів
оточуючого середовища [125].

При наявності мікроелементів рослини краще використо-
вують азотні, фосфорні і калійні мінеральні добрива. Вони
беруть участь у процесах запилення і плодоутворення, синте-
зу і пересуванні вуглеводів, в білковому і жировому обміні ре-
човин тощо. Майже всі мікробіологічні процеси, що відбува-
ються в ґрунті, проходять за участі ензимів, до складу яких
входять мікроелементи. Під впливом мікроелементів зростає
біологічна активність ґрунтів: поліпшується синтез і розклад
органічних речовин, підвищується фіксація атмосферного
азоту, нітрифікаційна здатність тощо [126]. Нестача того чи
іншого мікроелемента може викликати у рослин специфічні

захворювання, які, в свою чергу, спричиняють різке зниження
врожайності. Так, наприклад, нестача бору викликає відми-
рання точки росту у соняшнику, гнилизну сердечка і дуплис-
тість коренеплодів; при відсутності молібдену бульбочкові ба-
ктерії не зв`язують азоту повітря [127].

Дослідженнями І.У Марчук та ін. [128] доведено, що вели-
ка роль у формуванні врожаю належить саме марганцю, бо-
ру, молібдену, цинку та кобальту. Бор – потрібний під час до-
зрівання та диференціації клітин. Бере участь у синтезі білків.
Мідь – впливає на азотний обмін у рослинах. Активно бере
участь у процесі фотосинтезу. Кобальт – активізує низку фе-
рментів, впливає на процес дихання, накопичується в генера-
тивних органах. Марганець – впливає на проходження проце-
сів фотосинтезу, дихання, синтезу білків, вуглеводів і азотно-
го обміну. Входить у ферментні системи, регулює обмінні оки-
сно-відновні процеси в рослинах. Регулює утворення росто-
вих гормонів і засвоєння заліза, що впливає на формування
хлорофілу. Цинк – бере участь в багатьох фізіологічних про-
цесах, які протікають в рослині, а саме фотосинтезі, синтезі
амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів, в окис-
но-відновних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору,
сірки. Сприяє накопиченню фітогормону ауксину; необхідний
для росту міжвузль. За рахунок стабілізації дихання при зміні
температурних умов підвищує жаро-, посухостійкість рослин,
вміст білку, стійкість до ураження хворобами. Молібден – бе-
ре участь в синтезі амінокислот і білків, регулює процес
трансформації азоту в рослині, активізує окисно-відновні про-
цеси в рослинах, бере участь у вуглеводневому обміні і обміні
фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу. Сприяє за-
своєнню азоту і фосфору, покращує живлення рослин кальці-
єм, засвоюваність заліза. Підвищує вміст білка в продукції
[129].

При нестачі мікроелементів у ґрунті ефективність азотних,
фосфорних і калійних добрив, знижується на 10-12% і більше.
Мікроелементи стабілізують процеси фотосинтезу, поліпшу-
ють ріст та розвиток рослин. При застосуванні мікроелементів
рослини більш стійкі до атмосферної і ґрунтової посух, низь-
ких і підвищених температур, ураження хворобами і шкідни-
ками [128].

За останні два десятиріччя особливого значення, як дже-
рела мікроелементів набули хелати (компенсони) – внутрі-
шньо комплексні сполуки органічних речовин з металами (В,
Мo, Zn, тощо). Вони не поглинаються ґрунтом, проте легко
засвоюються рослинами і мають кращий ефект, ніж органічні
сполуки мікроелементів [130].

Ефективність впливу мікроелементів на рослинний орга-
нізм, прямо залежить від форми, в якій перебуває елемент.
Рослини легко можуть засвоювати мікроелементи лише в
біологічно активній водорозчинній формі, а нерухома може
бути використана після проходження складних біохімічних
процесів за участю гумінових кислот ґрунту. Мікроелементи
застосовувалися у вигляді неорганічних солей металів, огар-
ків, та інших відходів хімічної промисловості, що було, як пра-
вило, мало ефективним та економічно не завжди доцільним.
Як правило, мікроелементи у вигляді неорганічних солей за-
довільно використовуються рослиною лише на кислих ґрун-
тах (рН до 6). За реакції близької до нейтральної їхня ефекти-
вність зменшується в десятки разів. У нейтральних, слабо
лужних та карбонатних ґрунтах неорганічні солі не можуть
утримувати мікроелементи у водорозчинній формі, доступній
для рослин, і їхня ефективність дорівнює майже нулю, вони
переходять у нерозчинні форми та стають недоступні росли-
нам [131].

Для підвищення ефективності використання мікроелемен-
тів доцільно застосовувати їх у рухомій біологічно активній
формі (у вигляді комплексонатів). Враховуючи новітні прин-
ципи та підходи, українськими вченими розроблено мікродоб-
риво „реаком”. Всі хелати металів, що містяться в мікродоб-
риві „реаком”, мають ряд переваг порівняно з неорганічними
солями: вони практично не токсичні, стійкі в діапазоні рН ґру-
нту, розчинів живлення та сумісні з мінеральними добривами.
Повністю розчинні у воді та легко засвоюються рослинами.
Мало зв`язуються ґрунтом у важкорозчинні сполуки та не
руйнуються мікроорганізмами. За ефективністю дії на рослину
комплексонати переважають усі інші форми мікродобрив в 2-5
разів. Вони мають високу транспортну активність. Через ко-
реневу систему надходять у стебло і листки без змін, але
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протягом 1-3 діб руйнуються з переходом катіонів металів у
метаболіти рослинної тканини. Висока проникність комплек-
сонатів через листя рослин робить їх ефективним засобом
для позакореневого підживлення.

Виходячи з вище наведеного, мікродобрива мають досить
суттєвий позитивний вплив на ріст, розвиток рослин та фор-
мування урожайності і якості сільськогосподарських культур.
В той же час досить мало даних про вплив мікродобрив на
продуктивність гороху в умовах нестійкого зволоження північ-
ного Степу України і особливо при поєднанні їх з регулятора-
ми росту. Тому дослідження, направлені на визначення впли-
ву мікродобрива реаком на продуктивність гороху є актуаль-
ними і мають науковий і практичний інтерес.

Внаслідок значного погіршення рівня культури землеробс-
тва у виробничих умовах в господарствах різних форм влас-
ності, основні умови вирощування сільськогосподарських
культур повинні забезпечувати, поряд із одержанням високих
і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур, отриман-
ня екологічно чистих продуктів харчування, збереження та
відтворення родючості ґрунтів. Особливого значення вказані
питання набувають в останні роки, коли спостерігається зме-
ншення обсягів застосування мінеральних добрив та засобів
захисту рослин. Тому актуальною є розробка екологічно без-
печних, ресурсозберігаючих технологій вирощування зерно-
бобових культур та впровадження у виробництво найбільш
доступних і економічно доцільних джерел підвищення вро-
жайності зерна. У зв’язку з цим, заслуговують на увагу ре-
зультати досліджень комплексного застосування фізіологічно
активних речовин синтетичного та природного походження,
які здатні одночасно поліпшувати умови живлення рослин,
підвищувати їх імунний статус та стійкість до несприятливих
чинників довкілля.

Головним результатом сільськогосподарського виробниц-
тва є отримання високих врожаїв польових культур. Кількість
отриманого врожаю визначається дією факторів навколиш-
нього середовища, а також продуктивними властивостями
культури. Чим повніше фактори середовища задовольняють
біологічні вимоги культури, тим краще проявляються потен-
ційні можливості продуктивності рослин. Рослини гороху до-
сить позитивно реагують на агротехнічний фон і умови виро-
щування, тому реалізація потенційних можливостей певного
сорту в конкретній грунтово-кліматичній зоні значною мірою
залежить від оптимізації цих факторів. Тому ефективність дії
досліджуваних факторів залежала від сортових особливос-
тей, метеорологічних умов у період вегетації та їх взаємодії.

Рівень продуктивності посівів значною мірою лімітувався
погодними умовами, які склалися в період росту та розвитку
рослин, що не сприяло реалізації потенційної продуктивності
сортів гороху на високому рівні. Так, урожайність досліджува-
ного сорту Харківський еталонний в середньому по варіантах
становила 2,06 т/га, а сорту Царевич – 2,79 т/га (табл. 9).
ТАБЛИЦЯ 9 – ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ТА МІКРОДОБРИВА НА
УРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ СОРТІВ ХАРКІВСЬКИЙ ЕТАЛОННИЙ ТА
ЦАРЕВИЧ, 2006-2008 РР., Т/ГА

Сорти (фактор В) ПрибавкаВаріанти використання мікро-
добрива та РРР (фактор А) Харківський

еталонний Царевич
Середнє

т/га %
1.Без обробки (контроль) 1,89 2,52 2,20 - -
2.Реаком-С-боби (4 л/т) 2,11 2,81 2,46 0,25 11,4
3.Реаком-Р-боби (4 л/га) 2,10 2,97 2,54 0,33 15,0
4. Емістим С (10 мл/т) 2,16 3,09 2,63 0,42 19,1
5. Емістим С (10 мл/га) 2,27 2,90 2,56 0,35 15,9
6. Реаком-С-боби (4 л/т) +
емістим С (10 мл/т) 1,88 2,51 2,20 - -

7. Емістим С (10 мл/т) + реа-
ком-Р-боби (4 л/га) 2,16 2,93 2,55 0,34 15,5

8. Реаком-С-боби (4 л/т) +
емістим С (10 мл/га) 1,97 2,51 2,24 0,03 1,4

9. Реаком-Р-боби (4 л/га) +
емістим С (10мл/га) 2,02 2,90 2,46 0,25 11,4

Середнє 2,06 2,79
Прибавка - +0,73
2006 р.
2007 р.
2008р.

НІР05 (А) = 0,05; НІР05 (В) = 0,03; НІР05 (АВ) = 0,09
НІР05 (А) = 0,01; НІР05 (В) = 0,02; НІР05 (АВ) = 0,04
НІР05 (А) = 0,17; НІР05 (В) = 0,09; НІР05 (АВ) = 0,29

Резервом підвищення продуктивності даних сортів було
використання мікродобрив та регулятора росту рослин. При
цьому ефективність вирощування гороху сортів безлисточко-
вого (вусатого) типу залежала від комплексного впливу фак-
торів, що досліджувалися. Застосування мікродобрива реа-
ком та регулятора росту емістим С при вирощуванні сорту го-

роху Харківський еталонний в середньому за 2006-2008 рр.
забезпечувало зростання урожайності на 0,08-0,38 т/га, сорту
Царевич – на 0,29-0,57 т/га (НІР05 = 0,01-017 т/га), тоді як у ко-
нтролі вона становила 1,89 та 2,52 т/га відповідно. Вплив по-
єднання даних препаратів на урожайність гороху досліджува-
них сортів залежало від способів їх застосування.

В результаті проведених досліджень встановлено, що
ефективність використання регулятора росту та мікродобрив
залежало від погодних умов року. Вони здатні підвищувати
стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля, що в кі-
нцевому підсумку сприяло зростанню врожаю гороху. Так, на-
приклад, якщо 2006 року в середньому урожайність у сорту
Харківський еталонний становила 2,56 т/га, то у 2007 та 2008
рр. 1,36 і 4,46 т/га відповідно. Сорту Царевич в 2006-2008 рр.
урожайність склала 1,67; 1,01 та 3,51 т/га відповідно.

Вищий рівень врожайності сорту Харківський еталонний в
середньому за 2006-2008 рр. отримано у варіантах із внесен-
ням мікродобрива реаком-Р-боби при обробці насіння перед
сівбою та обробкою рослин регулятором росту емістим С в
композиції, і при внесенні самого РРР – 2,16 та 2,27 т/га від-
повідно, тоді як у контролі – 1,89 т/га.

При вирощуванні сорту Царевич, вищий рівень урожайно-
сті отримано у варіанті з внесенням регулятора росту емістим
С при обробці насіння перед сівбою – 3,09 т/га, тоді як у конт-
ролі вона становила 2,53 т/га. При поєднанні регулятора рос-
ту та мікродобрив реаком-Р-боби та раком-С-боби відмічено
підвищення врожайності гороху досліджуваних сортів. Так, у
варіантах, де обробку рослин проводили регулятором росту
емістим С в середньому за 2006-2008 рр. отримано приріст
врожаю 0,35-0,42 т/га, а у варіантах при використанні мікро-
добрив – 0,25-0,33 т/га (НІР05 = 0,01-017 т/га).

Композиції препаратів по-різному впливали на продуктив-
ність гороху. Вони мали вплив на підвищення урожайності со-
ртів на 0,03-0,34 т/га. В той же час застосування даних пре-
паратів в композиції не мало суттєвого впливу на продуктив-
ність рослин, а саме, у варіанті, де використовували мікродо-
бриво Реаком-С-боби (4 л/т) та емістим С (10 мл/т) урожай-
ність в середньому за роки досліджень була на рівні контро-
льного варіанту і становила 2,20 т/га.

Як свідчить дисперсійний аналіз результатів досліджень,
ефективність використання біологічно активних речовин при
вирощуванні гороху залежала від погодних умов, які склада-
ються під час вегетації рослин у різні роки. В умовах 2006 ро-
ку на урожайність гороху безлисточкового (вусатого) типу бі-
льший вплив мали сортові особливості і частка даного факто-
ра становила 60%. Використання регулятора росту і мікродо-
брива забезпечувало формування 24% врожаю, а взаємодія
досліджуваних препаратів з сортовими особливостями забез-
печувала 14% участі в загальній продуктивності рослин горо-
ху. В посушливому 2007 році більший вплив на урожайність
мало застосування мікродобрива та регулятора росту і частка
їх участі становила 67,9%, а сортові особливості впливали на
21,9%. Частка впливу взаємодії факторів мікроелементи, РРР
та сортові особливості у формуванні продуктивності гороху
становила 7,7%. У більш сприятливому за зволоженням та
температурним режимом 2008 роком більший вплив на уро-
жайність гороху мали мікродобрива та регулятор росту – час-
тка участі даного фактору становила 66,3%, а вже на другому
місці по впливу на продуктивність рослин були погодні умови
та інші фактори (16,5%). Від сортових особливостей урожай-
ність залежала на 10%, а від взаємодії всіх досліджуваних
факторів – на 6,4%.

Таким чином, встановлено, що регулятор росту рослин
емістим С та мікродобриво реаком, при обробці насіння перед
сівбою та обприскуванні посівів в період бутонізації в умовах
північного Степу України, позитивно впливають на ріст і роз-
виток рослин гороху, і в кінцевому підсумку сприяють підви-
щенню врожайності культури. В середньому за 2006-2008 рр.
вищу урожайність 2,27 т/га гороху сорту Харківський еталон-
ний забезпечило застосування регулятора росту емістим С
(10 мл/га) для обприскування посівів, а сорту Царевич 3,09
т/га, при використанні даного препарату для обробки насіння
перед сівбою. Урожайність гороху у контрольних варіантах,
де ріст регулюючі речовини не використовували складала
1,89 та 2,52 т/га відповідно. Прибавка від використання регу-
лятора в середньому становила 0,35-0,42 т/га або 15,9-19,1%.
Використання мікродобрива реаком забезпечувало підви-
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щення урожайності досліджуваних сортів в середньому на
0,25-0,33 т/га або 11,4-15,0% відповідно.

6. ЕКОНОМІЧНА ОЦ ІНКА ТЕХНОЛОГ ІЧНИХ
ПРИЙОМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НАСІННЯ ГОРО -
ХУ БЕЗЛИСТОЧКОВИХ СОРТІВ

Розрахунок економічної ефективності використання агро-
технічних заходів (мікродобрив, регулятора росту, норми ви-
сіву, бактеріальних препаратів) при вирощуванні гороху ґрун-
тувалися на порівнянні приросту врожайності з додатковими
витратами на його отримання. Крім цього, проводилося ви-
значення загальної економічної ефективності вирощування
гороху з урахуванням запровадження в технологію дослідже-
них агротехнічних заходів.

При визначенні виробничих витрат на отримання
додаткового врожаю гороху враховували оплату праці,
вартість палива, регулятора росту, мікродобрив,
бактеріальних препаратів, вартість насіння, витрати на
обробку насіння препаратами, транспортування насіння, а
також всі витрати на операції пов’язані зі збиранням
додаткового врожаю та очисткою зерна за розцінками і
нормативами, які діяли на момент проведення розрахунків.

Оцінку економічної ефективності агротехнічних заходів
проводили за наступними показниками: вартість додатково
отриманого врожаю грн./га; виробничі витрати на отримання
приросту врожаю грн./га; умовно чистий дохід, грн./га;
окупність додаткових витрат, грн./грн., рентабельність,%.
Вихідною інформацією для розрахунку цих показників є дані
технологічної карти по вирощуванню гороху.

Вартість реалізації насіння еліти гороху розраховували за
середньозваженими цінами 2010 року – 4500 грн./т. Вихід
кондиційного насіння 70%. Вартість ризогуміну та поліміксо-
бактерину – 20 та 25 грн. за одну гектаропорцію відповідно,
реаком – 34,2 грн./л, емістим С – 150 грн./100 мл.

Економічна ефективність вирощування насіння гороху со-
ртів Харківський еталонний та Царевич за 2006-2008 рр. за-
лежала від використання біологічно активних речовин та но-
рми висіву.

Вирощування гороху сорту Харківський еталонний при но-
рмі висіву 1,0 млн.схожих зерен на 1 га забезпечило най-
менший рівень рентабельності, який становив 47,2%. Вироб-
ничі витрати при цьому становили 3455 грн./га, умовно чистий
дохід 1630 грн./га. Збільшення норми висіву до 1,2 та 1,4
млн.сх. зерен на 1 га поряд із зростанням виробничих витрат
до 3858 та 4257 грн./га забезпечило отримання умовно чисто-
го доходу 2082 та 2313 грн./га і рентабельність

виробництва 54,0 та 54,3%. При збільшенні норми висіву
до 1,6 млн.сх. зерен на 1 га виробничі витрати зросли до 4650
грн/га, умовно чистий дохід знизився до 2100 грн./га або на
213 грн. порівняно із нормою 1,4 млн./га Рентабельність ви-
робництва насіння знизилась до 45,2%. При нормі висіву 1,0
та 1,2 млн.сх.. зерен на 1 га вищий умовно чистий дохід 3315
та 4123 грн./га забезпечило використання для обробки насін-
ня бактеріального препарату ризогумін у поєднанні з оброб-
кою посівів регулятором росту емістим С. Рентабельність ви-
рощування насіння гороху сорту Харківський еталонний ста-
новила 92,9 та 103,7% відповідно. За норми висіву 1,4 млн.сх.
зерен на 1 га вищий умовно чистий дохід 4516 грн./га забез-
печила передпосівна обробка насіння біопрепаратом ризогу-
мін та регулятором росту емістим С у поєднанні з обробкою
посівів мікродобривом реаком. При виробничих витратах 4529
грн./га рентабельність становила 99,7%.

Економічна ефективність вирощування гороху сорту Ца-
ревич була вищою порівняно з Харківським еталонним. Так,
при нормі висіву 1,0 млн.сх. зерен на 1 га при виробничих ви-
тратах 3483 грн./га, умовно чистий дохід становив 3627
грн./га, а рентабельність 104,1%. Збільшення норми висіву до
1,2 млн./га сприяло підвищенню умовно чистого доходу до
4390 грн./га, а рівень рентабельності склав 112,9%. Подаль-
ше підвищення норми висіву до 1,4 та 1,6 млн./га поряд з під-
вищенням виробничих витрат до 4282-4668 грн./га призводи-
ло до зменшення умовно чистого доходу і він становив 4178
та 3387 грн./га, а рівень рентабельності склав 97,6 та 72,6%
відповідно. Вищий умовно чистий дохід 5268 грн./га при нормі
висіву 1,0 млн.сх.. зерен на 1 га забезпечило використання
для інокуляції бактеріального препарату ризогумін і наступна
обробка рослин гороху регулятором росту. При виробничих
витратах 3597 грн./га рентабельність вирощування насіння

даного сорту становила 146,4% відповідно. За сівби нормою
1,2 млн./га вищий умовно чистий дохід 6442 грн./га забезпе-
чило використання для інокуляції бактеріального препарату
ризогумін у поєднанні з регулятором росту. При виробничих
витратах 3998 грн./га рентабельність становила 161,2%. Під
час проведення сівби нормою 1,4 млн.сх.. зерен на 1 га ви-
щий умовно чистий дохід 6647 грн./га отримали при поєднанні
обробки біопрепаратом і регулятором росту з наступним обп-
рискуванням посівів мікродобривом. При загальних виробни-
чих витратах 4558 грн./га, рентабельність склала 145,8%.

Розрахунки економічної ефективності вирощування насін-
ня гороху сорту Царевич в середньому за 2009-2010 рр. свід-
чить, що у контрольному варіанті при урожайності 2,10 т/га
виробничі витрати склали 4257 грн./га, умовно чистий дохід –
2358 грн./га, а рівень рентабельності виробництва 55,4%. Ви-
користання мікродобрива реаком для обробки насіння перед
сівбою при додаткових витратах 91 грн. забезпечило додат-
ковий умовно чистий дохід 1291 грн./га, а окупність витрат
14,2 грн./грн. Загальний рівень рентабельності вирощування
гороху становив 89,2%.

При використанні мікродобрива для обробки посівів виро-
бничі витрати зросли на 174 грн./га, додатковий умовно чис-
тий дохід склав 1102 грн./га, окупність витрат 6,33 грн./грн.
Рентабельність виробництва становила 74,2%. Застосування
регулятора росту емістим С в технології вирощування гороху
при додаткових виробничих витратах 27-30 грн./га, забезпе-
чило отримання 661-818 грн./га умовно чистого доходу та
окупність 24,5-27,3 грн./га. При цьому рентабельність вироб-
ництва становила 69,9-73,4%, загальний умовно чистий при-
буток 2993-3147 грн./га. Комплексне поєднання емістим С (10
мл/т) + реаком-Р-боби (4 л/га) забезпечило отримання додат-
кового умовно чистого доходу в розмірі 945 грн./га, окупність
витрат 4,95 грн./грн., загальний прибуток 3112 грн./га при ре-
нтабельності виробництва 70,0%. Використання бактеріаль-
ного препарату ризогумін за додаткових виробничих витрат
72 грн./га, забезпечило отримання умовно чистого доходу
1197 грн./га та окупності витрат 16,6 грн./грн. Рентабельність
виробництва при цьому склала 80,5%. За використання полі-
міксобактерину додаткові виробничі витрати на його застосу-
вання становили лише 47 грн./га, але умовно чистий дохід
850 грн./га при окупності 18,1 грн./грн. Загальний умовно чис-
тий дохід від вирощування гороху при цьому становив 3161
грн./га, рентабельність виробництва 73,4%.

При вирощуванні насіння гороху сорту Царевич високий
загальний умовно чистий дохід 5143 грн./га та рентабельність
117,7% отримано у варіанті, де насіння перед сівбою іноку-
лювали бактеріальним препаратом ризогумін, а рослини в
період бутонізація-початок цвітіння обробляли регулятором
росту емістим С. При додаткових виробничих витратах 113
грн./га на проведення даного агротехнічного заходу отримано
умовно чистий дохід 2898 грн./га при окупності витрат 25,5
грн./грн. В той же час, вищий умовно чистий дохід 5512 грн./га
і рентабельність виробництва 122,4% забезпечила обробка
насіння перед сівбою фосформобілізуючим препаратом полі-
міксобактерин і регулятором росту емістим С з наступним об-
прискуванням посівів мікродобривом реаком-Р-боби (4 л/га).
Витрати на виконання даного технологічного заходу станови-
ли 248 грн./га, умовно чистий дохід – 3402 грн./га, окупність
витрат 13,7 грн./грн.

Таким чином, при вирощуванні сортів Харківський еталон-
ний та Царевич вищий умовно чистий дохід 4516 та 6647
грн./га забезпечила: сівба нормою 1,4 млн.сх.. зерен на 1 га у
поєднанні з передпосівною обробкою насіння біопрепаратом
ризогумін і регулятором росту емістим С (10 мл/т) та наступне
обприскування посівів мікродобривом реаком-Р-боби (4 л/га).
При виробничих витратах 4529 та 4558 грн./га, в тому числі на
агротехнічний захід 272 і 276 грн., рентабельність становила
99,7 і 145,8% по сортах відповідно.

Розрахунок економічної ефективності застосування бак-
теріальних препаратів на різних фонах мінерального живлен-
ня при вирощуванні гороху ґрунтувалися на порівнянні приро-
сту врожайності з додатковими витратами його отримання.
Крім цього проводилося визначення економічної ефективності
вирощування гороху з урахуванням запровадження в техно-
логію досліджених агротехнічних заходів.

Використання мінеральних добрив при вирощуванні сорту
Харківський еталонний забезпечило зростання врожаю на
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0,11-0,21 т/га і збільшення виробничих витрат відповідно на
517-1549 грн./га. При цьому вартість отриманого врожаю не
забезпечила повернення затрачених коштів на внесення мі-
неральних добрив. По сорту Царевич лише внесення мінера-
льних добрив в дозі N20P20K20 забезпечило отримання додат-
кового умовно чистого прибутку в розмірі 120 грн./га, окуп-
ність вкладених коштів на отримання прибавки врожаю 0,32
т/га – 0,23 грн./грн., а загальна рентабельність вирощування
становила 40,0%.

За використання бактеріального препарату ризогумін при
додаткових виробничих витратах 52-53 грн./га отримали при-
бавку врожаю 0,16-0,26 т/га, що становить 268-467 грн./га
умовно чистого прибутку по сортах відповідно. Окупність ви-
трат при цьому склала 5,15 та 8,81 грн./грн. Комплексне вне-
сення мінеральних добрив і інокуляція насіння азотфіксуючим
препаратом по сорту Харківський еталонний забезпечило
отримання прибавки врожаю 0,25-0,56 т/га, виробничі витрати
склали 565-1599 грн./га, окупність витрат 32 та 155 грн./га при
внесенні N20P20K20 та N40P40K40. Загальна рентабельність ви-
рощування даного сорту становила відповідно 9,9 та 5,4%. По
сорту Царевич внесення мінеральних добрив в дозах
N20P20K20 та N40P40K40 забезпечило прибавку врожаю 0,59-0,84
т/га, виробничі витрати склали 568-1092 грн./га, умовно чис-
тий дохід – 612 та 588 грн., а окупність витрат – 1,08 та 0,54
грн./грн. по фонах відповідно.

Застосування фосформобілізуючого препарату поліміксо-
бактерин при вирощуванні сортів гороху Харківський еталон-
ний та Царевич при додаткових виробничих витратах 37
грн./га, забезпечив умовно чистий дохід 723 грн./га або окуп-
ність витрат 19,5 грн./грн . Загальні виробничі витрати склали
3240 та 3248 грн./га, а рентабельність вирощування 29,0 та
64,4% по сортах відповідно. Економічно виправданим при об-
робці насіння поліміксобактерином було внесення мінераль-
них добрив в дозі N20P20K20 та N40P40K40. При цьому на отри-
мання додаткового врожаю 0,42 та 0,67 т/га у сорту Харківсь-
кий еталонний витрати становили 553 та 1071 грн./га, умовно
чистий дохід – 287 та 269 грн., а окупність витрат 0,52 та 0,25
грн./грн. відповідно. У сорту Царевич за даних доз мінераль-
них добрив і використання поліміксобактерину на отримання
приросту врожаю 0,66 та 0,80 т/га, додаткові виробничі витра-
ти склали 556 та 1073 грн., умовно чистий дохід – 764 та 527
грн., а окупність витрат 1,37 та 0,49 грн./грн.

Використання для обробки насіння бактеріального препа-
рату азотфіксуючої дії ризогумін у поєднанні фосформобілі-
зуючим поліміксобактерин забезпечило додатковий умовно
чистий дохід 177 та 773 грн. та окупність витрат 2,13 та 8,88
грн./грн. по сортах Харківський еталонний та Царевич відпо-
відно. Обробка бактеріальними препаратами і внесення міне-
ральних добрив забезпечило позитивний ефект при внесенні
останніх в дозі N20P20K20. При додаткових виробничих витра-
тах 601-603 грн./га, умовно чистий дохід склав 159 та 417 грн.,
а окупність витрат 0,26 та 0,69 грн./грн. по сортах відповідно.

Отже, при вирощуванні сортів гороху безлисточкового (ву-
сатого) типу в умовах північного Степу в середньому за 2007-
2009 рр. внесення мінеральних добрив в дозах N40P40K40 та
N60P60K60 було збитковим і виробничі витрати не окуповува-
лися приростом врожаю. По сорту Царевич додатковий умов-
но чистий дохід в розмірі 120 грн./га забезпечило внесення
мінеральних добрив в дозі N20P20K20. Обробка насіння бакте-
ріальним азотфіксуючим препаратом ризогумін при виробни-
чих витратах 52-53 грн./га забезпечило умовно чистий дохід в
розмірі 268-467 грн./га, а окупність витрат 5,15-8,81 грн./грн.
Застосування фосформобілізуючого препарату поліміксобак-
терин сприяло отриманню 723 грн./га умовно чистого прибут-
ку, при окупності 19,5 грн./грн .
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О.В.Демиденко, І.С.Шаповал, ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ
ЗЕРНОВИХ НА ЧЕРКАЩИНІ

В статті висвітлено особливості системності виконання основно-
го обробітку грунту при застосуванні мінімального та нульового обро-
бітку грунту, запропоновано систему удобрення та підживлення при ви-
рощуванні озимих зернових культур.

Виходячи з науково-обґрунтованих розрахунків, техноло-
гій вирощування та економічної доцільності, вже в 2011 році
площі посіву зернових культур в Черкаській області будуть
доведені до 650 тис.га, що за середньої врожайності по обла-
сті 34 ц/га, забезпечить валовий збір зерна не менше 2,250
млн.тонн, а в перспективі до 2015 року –до 2,792 млн.тонн.

Валовий збір зерна озимої пшениці повинен досягти в 2015
році 1 млн.тонн. Найважливіша роль у забезпеченні виконан-
ня цього завдання відводиться озимим культурам, зокрема
озимій пшениці, на яку в структурі посівних площ зернових
припадає біля 40-44%. Урожайні можливості сучасних сортів
озимої пшениці складають 8,0-10,0 т/га, проте в умовах обла-
сті продуктивність озимої пшениці становить 3,5-4,0 т/га, тоб-
то генетичний потенціал сортів в більшості господарств вико-
ристовується не повною мірою.
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Більшість аграріїв області переконалися у відсутності по-
треби перевертати пласт грунту для отримання стабільних
врожаїв озимих зернових культур, переходять на енергооща-
дні технології обробітку грунту, а тому в сільськогосподарсь-
ких підприємствах виникла потреба в широкозахватних і ви-
сокопродуктивних знаряддях. В умовах економічної кризи ве-
ликим попитом користуються дискові борони та комбіновані
культиватори різних видів та виробників. Враховуючи посту-
пове підвищення цін на нафтопродукти, слід у найближчому
часі очікувати подальшого збільшення частки площ під ресур-
соощадними технологіями вирощування сільськогосподарсь-
ких культур. Виходячи з цього, зернове господарство Черка-
ської області на перспективу має бути зорієнтоване на інтен-
сифікацію галузі, оснащення енергоощадною ґрунтообробною
технікою, впровадження новітніх сортів, покращання системи
насінництва, раціональне використання біокліматичного по-
тенціалу та зональних природнокліматичних умов.

Останнім часом при підготовці грунту під посів озимих зе-
рнових культур застосовувалися технології обробітку грунту
на основі принципу "єдиного знаряддя", що, на переконання
багатьох агрономів, призводить до значного скорочення но-
менклатури ґрунтообробної техніки, обмеження її необхідним
мінімумом, що на перший погляд, знижує виробничі витрати.

Як правило, в основу технології обробітку під посів озимих
зернових культур покладено використання дискових знарядь
та парових культиваторів, а, часто–густо, у якості передпосів-
ного обробітку використовуються зубові борони, що призво-
дить до порушення технологічного процесу підготовки грунту
в осінній період та приносить шкоду. В помірних, за перебігом
кліматичних параметрів зимах, спрощення технології підгото-
вки грунту під посів озимих культур не викликає явно вираже-
них негативних наслідків перезимівлі озимих, але коли скла-
даються умови перебігу зими, які складалися в останні 3 роки,
то порушення системності підготовки грунту в осінній період
негативно проявилося на перезимівлі посівів озимини, які бу-
ло виявлено після сходу снігового покриву весною, у вигляді
мозаїчно-часткового або повного пошкодження посівів від ви-
мокання та випрівання. Характер та масштаби пошкодження
посіву, у першу чергу, відображають вади поля: ступінь про-
яву просторової агрофізичної деградації грунту.

Ознакою пошкодження посівів було масове утворення "мі-
кроблюдець", які стали помітними після сходу снігово покри-
ву, в яких озимина вимокла, а самі блюдці мали чисто техно-
логічне походження, про що свідчить їхня більш-менш прави-
льна геометрична форма на відміну від макроблюдець, які є
складовою рельєфу поля і які стійкі у часі та просторовій при-
в'язці. Вкритість поля техногенними блюдцями досягала від
10-15 до 25-40% (рис 1).

Яка природа утворення мікроблюдець? Як уникнути їхньо-
го утворення у подальшому господарюванні? Це питання на-
буває особливої актуальності в тому плані, що ми не в змозі
прогнозувати вірогідність повторення зими з такими кліматич-
ними параметрами, яку прийшлося пережити хліборобам в
2009-2010 році, а виконуючи обробіток грунту за принципом
"єдиного" знаряддя ми не конт-
ролюємо прояв ризику пошко-
дження та загибелі посівів ози-
мини. Отже збитковість при ви-
рощуванні озимини є непрогно-
зованою, що в умовах ринку не-
допустимо.

Причина утворення "блю-
дець" технологічного походжен-
ня при виконанні обробітку дис-
ковими знаряддями така: прак-
тично під всі рекомендовані для
зони Лісостепу попередники
озимих зернових, а це горох, од-
норічні трави, гречка, соя, куку-
рудза на силос та непарові по-
передники, останній глибокий
обробіток на 22-25 см грунту
проводиться за 2-2.5 роки до по-
сіву озимої пшениці, а, у останні
роки, коли масово переходять
до поверхневого, мінімального
та нульового обробітку, глибокий

обробіток в сівозмінах проводять раз у 3-5 років під просапні
культури. За таких умов на деградованих грунтах відбуваєть-
ся диференціація орного шару грунту за щільністю будови за
принципом: пухкий – ущільнений - ущільнений, у кращому ви-
падку, а на деградованих грунтах ущільнений - дуже ущільне-
ний-ущільнений, практично на кожному полі.

У посушливих умовах осені 2009-2010 роках шар грунту 0-
30 см ущільнювався до значень 1.35-1.39 г/см 3 і більше, що, у
першу чергу, знизило водопроникність грунту в осінньо-
зимовий період. Існує критичне значення водопроникності для
чорноземних суглинкових грунтів при якій починають утворю-
ватися калюжі в технологічно створених "блюдцях", з запли-
ванням поверхні, а на схилах відбувається значне стікання
більше 10 т/га.
1. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА ТА СПОСОБУ ОБРОБІТКУ НА ЩІЛЬНІ-
СТЬ БУДОВИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО МАЛОГУМУСНОГО В УМО-
ВАХ СЕРПНЯ 2009-2010 РОКУ

Щільність будови грунту, г/см3
Сидеральний пар Традиційні попередники

УДА-4.6
Горох Ріпак Однорічні

трави
Озима
пшениця

Потуж-
ність
шару
грунту,
см

Оранка
на

22-25 см

УДА -4.5
на

5-6 см

АКШ-
3.6 на

10-12 см

Середнє
значення

на 5-6 см

Сере-
днє
зна-
чення

0-10 1.25 1.25 1.21 1.24 1.37 1.36 1.39 1.38 1.37
10-20 1.25 1.31 1.26 1.27 1.38 1.39 1.39 1.40 1.39
20-30 1.25 1.26 1.25 1.25 1.35 1.35 1.34 1.35 1.34
0-30 1.25 1.27 1.25 1.26 1.36 1.38 1.36 1.36 1.36
Щільність грунту в технологічно створених блюдцях для

чорноземних суглинкових грунтів може перевищувати 1.35-
1.39 г/см 3, а на темно- та світлосірих грунтах - більше 1.4
г/см3. Лише утримання сидеральних парів забезпечувало зна-
чення щільності будови у межах оптимальних значень неза-
лежно від перебігу літньо-осіннього періоду року (таблиця 1).

Стан ґрунтової структури на полях області край незадові-
льний: на агрономічнонецінні структурні окремості приходить-
ся більше 20% великих грудок з низькою водостійкістю та бі-
льше 15% пилуватої фракції, що при розмоканні грунту в
осінній період призводить до кольматування міжагрегатних
шпарин, набуханню пилуватої фракції та "запливанню" пове-
рхні грунту, як наслідок: ще більшого зниження водопроник-
ності, а, кінцевому, маємо застій води в технологічно створе-
них, мозаїчно розкиданих по полю "блюдцях" або суцільне
"запливання" поверхні поля.

Між щільністю будови орного шару та водопроникністю іс-
нує обернена залежність, а хаотичне утворення мікро "блю-
дець" по полю свідчить про неоднорідність водопроникності
та щільності будови. Чим більш агрофізично деградований
грунт, чим менше вноситься органічних та мінеральних доб-
рив і мінімальніше обробляється грунт під посів (особливо
при частому використанні дискових борін), тим більше утво-
рюється технологічних елементів рельєфу на поверхні поля,
а найменшій водопроникності в мікроблюдцях відповідає най-
вище значення щільності будови та найгірший стан ґрунтової
структури, що забезпечує високий ризик загибелі озимих в
критичних погодно-кліматичних умовах перезимівлі.

Опади у вигляді дощу та снігу, що випадають протягом
зимово-весняного періоду року, обумовлюють значне накопи-

чення вологи у сніговому
покриві, а відносно не-
глибоке промерзання
грунту дозволяє прогно-
зувати істотне поповнен-
ня вологозапасів ґрунту,
які в осінній період у бі-
льшості регіонів Черка-
щини були недостатніми.
Проте, система осіннього
обробітку грунту під посі-
ви озимини впливає на
формування весняних
запасів продуктивної во-
логи в метровому шарі
грунту. В останні 2 роки,
там де обробіток викону-
вався за принципом
"єдиного" знаряддя, тоб-
то за допомогою диско-
вих борін, запаси продук-
тивної вологи в метро-
вому шарі грунту були,

Рис.1
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на перший погляд, достатніми: 185-195 мм в лівобережній ча-
стині та 180-185 мм в правобережній частині області, але 58-
61% запасу вологи був зосередженим в 0-50 см шарі грунту.

Навпаки, при обробітку грунту з осені важкими комбінова-
ними культиваторами на 12-15 см запаси вологи, за той же
час, встигли більш рівномірно розтектися по метровій товщі: в
0-50 см шарі грунту містилося 49-50% вологи від загальної кі-
лькості. На глибині 50-100 см запаси продуктивної вологи бу-
ли вищими на 15-20 мм у порівнянні з обробітком за допомо-
гою дискових борін. По мірі заглиблення обробітку від повер-
хневого (10-12 см) до мілкого (12-16 см), середнього (16-22
см) та глибокого (більше 22 см) обробітку розтікання вологи
по товщі грунту відбувалося
швидше, що вказує на прямий
зв'язок між агрофізичним станом
поверхні поля та водопроникніс-
тю у весняний період. За такого
обробітку мікроблюдця не утво-
рюються. Більш глибоке розті-
кання вологи вглиб ґрунтової то-
вщі обумовлює на 15-20% еко-
номніше її використання озими-
ною у процесі весняно-літньої
вегетації (рис. 2).

Професіалізм підготовки гру-
нту під посів озимої пшениці в
осінній період криється в тому,
щоб знівелювати негативний
прояв агрофізичної деградації та
мозаїчність щільності будови в
межах поля, яка пов'язана з
комплексом інших агрономічно
важливих параметрів грунту, які
визначають перерозподіл елементів живлення і вологи, стоку
та прояву ерозійних процесів в межах конкретного поля.

Як попередити явище утворення мікроблюдець та уникну-
ти ризику прояву слабкого місця технологій мінімального об-
робітку грунту за принципом "єдиного" знаряння? Вихід є ! Це
повернення до системності застосування виконання основно-
го обробітку грунту під озимі культури, попри того, що виника-
тимуть певні додаткові затрати. Такий підхід того вартий, а
тому затрачені кошти будуть завжди окуплені, а ризик втрати
посівів озимини в осінньо-зимовий період будуть мінімальни-
ми. Потрібно зрозуміти, що несистемність виконання техноло-
гічних операцій обробітку грунту призводить до того що, в си-
стемі поверхневого та мінімального обробітку відбувається
спрощення обробітку. Особливо це стосується проведення пі-
сляжнивного рихлення після збирання попередника, запіз-
нення у виконанні якого недопустиме. Його слід виконувати
не пізніше, ніж за добу або під "стінку" під час жнив. В найгір-
шому випадку через 3 доби після збирання попередника.

Концепція системності обробітку грунту під посіви озимих
культур передбачає:

1. Післязбиральне рихлення грунту без розриву в часі
зразу після збирання бобових культур та однорічних
трав на глибину 8-12 см (основний обробіток):
 закриває залишкову вологу піля збору попередника;
 провокує проростання бур'янів;
 зменшує затрати палива завдяки перебування грунту в
стані післязбиральної стиглості.
 вирівнює просторову строкатість щільності в 0-20 см шарі
грунту.

2. Основний обробіток грунту повинен об'єднуватися:
 з напівпаровим обробітком на глибину до 5-6 см;
 з обробітком для заробки мінеральних добрив;
 з обробітком для заробки в грунт нетоварної частини вро-
жаю

3. Передпосівний обробіток грунту:
 повинен виконуватися на глибину 5-6 см у напрямку від по-
верхні поля на задану глибину посіву;

Якщо до посіву озимих зернових залишається більше 1.5-
2 місяці, то слід виконувати післяжнивний обробіток на 15-18
см важкими комбінованими культиваторами типу АКШ-3.5
(5.6) з подальшим утриманням поля у стані напівпарового об-
робітку культиваторами типу КПС. За рахунок збереження
вологи, зростанню біологічної активності грунту на 15-20% в

літній період під впливом напівпарового обробітку відбуваєть-
ся розущільнення 0-30 см шару, що підвищує водопроник-
ність, знижує щільність будови та зменшує, за рахунок розри-
хлення, мозаїчність щільності грунту у межах поля, приводячи
її до оптимальних значень у найпосушливіші роки. Саме ви-
конання післяжнивного рихлення важким комбінованим
культиватором на 15-18 см з утриманням поля у напівпа-
ровому стані дозволяє якісно посіяти озимину в умовах
осінньої посухи і знищити передумову утворення мікро-
блюдець та вимокання пшениці в них.

Отже, на площах де виконано обробіток комбінованим
важким культиватором посіви збереглися майже на 100%. За-

гибель була на природному рів-
ні: 10%. Навіть оранка попере-
джала утворення технологічних
мікроблюдець в умовах минулої
зими.

Чим менше часу залишаєть-
ся до посіву озимих зернових,
тим у посушливих умовах серп-
ня-вересня ефективнішим є мі-
німальний обробіток на 5-6 см.
Якщо до оптимальних строків
посіву залишається 2 тижні, то
перевагу слід надавати мініма-
льному обробітку та прямій сівбі
незалежно від умов серпня –
вересня. Систему мінімального
обробітку з використанням важ-
ких дискових борін, які повинні
виконувати обробіток у 2 сліди,
слід доповнювати культивацією
на 5-6 см з метою вирівнювання

посівного ложе. Але у цьому випадку зростає ризик утворення
мікроблюдець технологічного походження.

Глибина загортання насіння. При сівбі в оптимальні
строки глибини загортання насіння має бути 3-4 см і не глиб-
ше 5 см, що вимагає якісного передпосівного обробітку грунту
і наявності достатніх запасів продуктивної вологи в грунті.

Варто відмітити, що при запізненні з сівбою, а також при
обробці насіння препаратами, які мають ретардантний ефект
(байтан, вінцит і ін.), глибину заробки насіння обов'язково по-
трібно зменшувати до 3 см, а норму висіву збільшувати. Для
одержання рівномірних сходів посіви прикочують кільчасто-
шпоровими котками.

Важливою вимогою під час вирощування озимих зернових
є глибина заробки насіння під час посіву, від якої залежать
морфогенез базальної зони рослин і реалізація одного з най-
важливіших елементів структури врожаю – кількість продук-
тивних пагонів на одиницю площі. В хлібних злаків морфоге-
нез базальної зони пов'язаний з біологічною вимогою розмі-
щення конуса наростання головного пагона на глибині до 3-4
см від поверхні грунту. Заробка насіння на глибину більшу за
5 см стає вирішальним фактором витягування базальної зо-
ни, що призводить до зниження продуктивного кущення і зни-
ження можливостей реалізації генетичного потенціалу окре-
мої рослини при отриманні сходів на 15-25%.

Саме системність обробітку передбачає виконання основ-
ного правила при вирощування озимих зернових: необхідно
сформувати тверде посівне ложе на глибині оптимального
розміщення конуса наростання головного пагона або на гене-
тично заданій глибині залягання вузла кущення 3-4 см.

Неменш важливим питанням є оптимізація норм і доз мі-
неральних добрив у зв'язку з глибиною і способом обробітку
грунту при вирощуванні озимих зернових. Глибина основного
обробітку залежить від стану родючості грунтів та кількості
внесених мінеральних добрив, особливо азотних. Довгостро-
кові дослідження Черкаського інституту АПВ показують, що
при відсутності добрив глибина обробітку чорноземів типових
і реградованих малогумусних, темносірих та світлосірих грун-
тів для отримання урожайності зерна пшениці 3.0-3.5 т на 1 га
повинна складати 22-25 см, а оптимальна - 20-22 см. При
внесенні P60-70K70-75 врожайність підвищується у порівнянні з
варіантом без добрив: на фоні глибокого обробітку (на 20-22
см) на – 1,5-4,5 ц на 1 га. Підвищення глибини обробітку до 30
см або виконання оранки глибиною менше 15 см призводить
до зниження врожайності зерна пшениці.

Динаміка продуктивного запасувологи в залежності від способу обробітку грунту при
вирощуванні озимої пшениці, 2009-2010рр
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При внесенні N 60 на фоні P60-70K70-80 для отримання уро-
жайності 4.5-4.9 т на 1га необхідно виконувати оранку на гли-
бину 20-22 см, а грунтозахисний обробіток - на 12-15 см. На
фоні N 120P-90K80 найвища врожайність зерна пшениці озимої
(6.0 – 6.5 т/га) досягається при поверхневому обробітку на 12-
15 см, а оптимальна глибина обробітку складає – 10-12 см.

Максимальний урожай зерна при внесенні N120P-90K85 в
умовах оранки був при її виконанні на 18-20 см, але врожай-
ність була дещо нижчою ніж при безполицевому обробітку на
ту ж саму глибину: 5.0-5.5 т на 1 га. Підвищення дози азоту до
150-180 кг д.р. на 1га не сприяє підвищенню урожайності
пшениці озимої у порівнянні, де вносилося N120 P90K85 При та-
кій дозі добрив найвищим урожай зерна був при виконанні
обробітку на глибину 10-12 см. Заглиблення обробітку до 22-
25 см сприяло виляганню рослин на 25-78% від надлишково-
го азотного живлення. Азотні добрива, внесені в дозах N150-180
на фоні P90K85, сприяють різкому збільшенню мінерального
азоту в грунті: нітратного в 1,5-3 рази, а обмінного амонію – в
2,3-4 рази.

Таким чином, в залежності від азотного живлення оптима-
льна глибина основного обробітку грунту при вирощуванні
пшениці озимої може змінюватись:
 без внесення мінеральних добрив – обробіток на 22-25 см

(оранка або грунтозахисний) ;
 при внесенні N60-90 – обробіток на 15-18 см (грунтозахис-ний
обробіток);
 при внесенні N 120 – грунтозахисний обробіток на 8-12 см.

Довгострокові (1999-2009рр.) дослідження проведені в
Черкаському Інституту АПВ показали, що в умовах лівобе-
режжя центральної частини Лісостепу на чорноземах типових
малогумусних в короткоротаційних сівозмінах урожайність
озимої пшениці за дві ротації при поверхневому обробітку на
8-12 см була найбільш стабільною у часі: коефіцієнти варіації
відносно середнього склали: 21-25% проти 27-33% при глибо-
ких обробітках, а урожайність досягала – 5.0-5.4. т/га. При
глибокому безполицевому обробітку грунту-5.6-6.0 т/га при
щорічних відхиленнях урожайності від середнього - 17-21%.
Пшениця озима позитивно реагує на грунтозахисний обробі-
ток чорноземів типових та реградованих малогумусних сере-
дньосуглинкових. При внесенні азотних добрив значення гли-
бини обробітку знижується: оптимальна глибина обробітку
при застосуванні грунтозахисних технологій при внесенні
N 120P-90K85 складає 12-15 см.

Азотна недостатність при застосуванні поверхневого об-
робітку проявляється на варіантах без внесення добрив; на
фосфатно-калійному фоні та при внесенні N 30 P-60-80K75; доза
азоту 60 кг д.р. попереджає відносну азотну недостатність
при поверхневому обробітку, а дози азотних добрив 120-
150 кг на 1 га д.р. потребують дробного внесення з врахуван-
ням рослинної діагностики весною. При виконанні оранки на
20-22 см дробне внесення азотних добрив слід починати з
дози більшої за 85-90 кг д.р. азоту на 1 га.

За дослідженнями впродовж 20 років відділом землеробс-
тва Інституту розроблено спосіб установлення дози азоту в
підживлення весною, суть якого зводиться до того що, при
визначенні дози азоту слід враховувати кущистість, вміст мі-
нерального азоту в грунті та рослинах та етапу органогенезу.
Чим вища забезпеченість азотом грунту та рослин та вища
кущистість, тим менша доза азоту потрібна для підживлення,
яке слід виконувати на більш пізніх фазах органогенезу (таб-
лиця 2).
2. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЗИ АЗОТУ В ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ

Дози азоту в
підживлення кг. д. р

Кущистість
на весні

Вміст мінеральних форм
азоту в грунті, кг/га

Вміст азоту в
рослинах, %

Етапи ор-
ганогенезу

45.0 1.0-2.0
40.0 2.0-2.5

10-20

35.0 2.5-3.0
3.0-3.5

30.0 3.0-3.5 3.0-5.0

третій

20.0 3.5-4.0
25-30

3.4-5.0 четвертий
20.0 4.0-5.0 35-60 4.5-5.5 п'ятий

За даними Головного управління статистики в Черкаській
області під озимину на сьогодні вноситься трохи більше 80 кг
д.р. азоту, фосфору і калію, а органічних добрив 1.1т/га сіво-
зміни, що явно недостатньо для зняття ризику не прогнозова-
них критичних відхилень щорічної урожайності від середніх
значень, а тому під посіви озимих зернових по рано зібраним
паровим попередникам оптимальною буде обробіток грунту

на глибину до 15-18 см з тієї причини що, високі дози мінера-
льних добрив підвищують урожайність зерна лише на 10-15 %
відносно оптимальних, але при цьому стабілізують відхилен-
ня врожайність зерна відносно середнього. Коли добрив вно-
ситься недостатня кількість, тоді стабілізуючим фактором
урожайності озимих зернових культур, особливо в екстрема-
льних кліматичних умовах вегетації, виступає системність ос-
новного обробітку грунту. Спрощення або застосування прин-
ципу "єдиного знаряддя" недопустиме (таблиця 3).

Наші дослідження проведені в 2006-2010рр. показали, що
при підвищенні цін на мінеральні добрива, пальне і інше, еко-
номічна ефективність використання підвищених доз добрив
економічно не вигідна. Найвищий економічний ефект: чистий
прибуток 1820 грн/га, одержано при дозі добрив N30Р40К50 та
полуторній дозі N45Р60К75 – 1485грн/га. Збільшення дози доб-
рив до N90Р60К80 зменшує одержання чистого прибутку до
1128грн/га. Проте, збільшення дози азоту в складі повного мі-
нерального добрива до N100Р60К60 сприяло збільшенню уро-
жаю на 22 ц/га і чистого прибутку до 1722грн/га при рентабе-
льності 121,9%.На фоні основного удобрення N30Р40К50 дода-
ткове внесення азоту в підживлення весною і колосіння не
окупляється приростом урожаю.
3. ВПЛИВ СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИ-
МИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ
УМОВАХ ВЕГЕТАЦІЇ, 2009-2010 РР (ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИСОКОЇ
ПРОВІНЦІЇ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ)

Урожайність, т/га Кількість стебел,
млн..шт./гаАгрегат та глибини

обробітку
Сорт,

репродук-
ція, біологічна бункерна загальна продуктив-

них

Маса
1000 зе-
рен, г

Ланка сівозміни: соняшник-сидеральний пар-озима пшениця
УДА-4.6
(8-12 см) 4.2 3.2 - - 40.0

АКШ-3.6
(15-18 см)

Сонечко
(еліта) 5.0 4.7 4.6

5.5
4.3

96.0 42.0

Ланка сівозміни: ячмінь-горох-озима пшениця
Золотоко-
лоса (еліта) 4.1 3.6 4.2

5.5
3.5

83.0 41.0УДА-4.6
(8-12 см) 3.5 3.0 4.3

5.5
3.0

65.0 40.0

АКШ-3.6
(15-18 см)

Фаворитка
(еліта) 4.8 4.1 4.9

5.5
4.6
94 42.0

Ланка сівозміни: ячмінь-соя-озима пшениця
Наталка

(супереліта) 3.9 3.4 - - 35.2УДА-4.6
(8-12 см) Хуртовина

(супереліта) 3.9 3.6 - - 38.2

Ланка сівозміни: кукурудза-озимий ячмінь
УДА-4.6
(8-12 см) 18.3 15.1 - - -

АКШ-3.6
(15-18 см

ячмінь
21.2 17.5 - - -

УДА-4.6
(8-12 см) 31.0 27.1 - - -

АКШ-3.6
(15-18 см

жито
35.0 30.0 - - -

* на час колосіння/перед входом в зиму; ** продуктивних/% від загальної
кількості

Отже, енергозберігаючий ефект від мінімалізації обробітку
грунту під озимі зернові культури слід оцінювати не тільки з
позиції економії паливно мастильних матеріалів (ПММ) на мі-
німалізацію технології обробітку грунту, як це зазвичай ро-
биться у виробництві, а оцінювати по різниці економії ПММ і
витратах на внесення пестицидів і мінеральних добрив, кіль-
кість яких з часом систематичного застосування нових техно-
логій обробітку грунту зменшується. Ця різниця в посушливих
умовах, як правило, на користь енергозбереження, але при
зростанні зволоженості вегетаційного періоду та порушенні
технологічних вимог до виконання технології підготовки грун-
ту вона зменшується і, при певних критичних обставинах, мо-
же набути від'ємного знаку.

Важливою умовою енергозбереження в землеробстві є
перетворення непоновлюваної енергії ПММ в енергію гумусу,
біологічної активності грунту, доступності елементів живлення
та вологонакопичення за рахунок системного виконання тех-
нологій обробітку грунту, а тому надмірне спрощення або
здешевлення технологій обробітку грунту є явищем шкідли-
вим. Важливо знати про вади мінімального обробітку грунту
під озимі культури які проявляються в екстремальних кліма-
тичних умовах і не шкодувати коштів для зниження ризику за-
гибелі посівів від непрогнозованих кліматичних катаклізмів
при перезимівлі озимини в умовах центральної частини Лісо-
степу України.
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І.М.Кифорук, О.М.Бойчук, В.М.Іванюк, О.М.Стельмах, Г.Д.Чорній, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ;
В.М.Булавінець, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР “ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ”

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ В УМОВАХ
ПРИКАРПАТТЯ

1. НАРОДНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ
Гірчиця – цінна олійна культура. В Україні в основному

вирощують два види гірчиці: гірчицю сизу або сарептську
(Brassica juncea Czern) і гірчицю білу (Sinapis alba L.).

Насіння гірчиці сизої містить 35-47% олії, гірчиці білої - 25-
35%, яка використовується для харчування, у хлібопекарсь-
кій, кондитерській маргариновій, консервній, миловарній галу-
зях, а також у виробництві оліф і фарб. Гірчична олія містить
значну кількість біологічно активних речовин. Цінним є наяв-
ність в олії жиророзчинних вітамінів (А, В6, РР, Д, К, Е, Р). В
насінні гірчиці міститься до 1,7% ефірної олії, яка використо-
вується у парфумерній промисловості. Насіння гірчиці має у
своєму складі також глюкозиди: синегрін (3,4-4,1%) – у гірчиці
сизої та синальбін (8,7-9,6%) – у гірчиці білої. Наявність цих
глюкозинолатів дає можливість використовувати гірчицю для
виробництва муштард та входити до складу харчових при-
прав. З макухи гірчиці отримують порошок, який має зігріваю-
чу дію і використовується при виготовленні гірчичників. З гір-
чичного порошку виготовляють також столову гірчицю, яка
при вживанні збуджує апетит і підсилює виділення шлунково-
го соку. Ще Піфагор вважав, що гірчиця посилює пам’ять. Гір-
чичний порошок – чудовий емульгатор, який при тепловій об-
робці м’яса птиці й риби запобігає витіканню соку і сприяє
ароматизації продуктів.

Насіння гірчиці містить 25-32% протеїну, а макуха і шрот
після спеціальної обробки може використовуватися у комбі-
кормах для годівлі тварин і птиці. Гірчицю можна використо-
вувати на зелений корм, або як компонент у кормових суміш-
ках (в 100 кг зеленої маси гірчиці в період кормової стиглості є
11-14 кормових одиниць із вмістом у кожній 186-196 г пере-
травного протеїну).

Гірчиця – добрий медонос. За час цвітіння з 1 га посіву
можна отримати 50-100 кг меду, який за якістю поступається
лише квітковому і липовому. Гірчиця є фітосанітаром у сіво-
зміні. Вона здатна очищувати ґрунт від збудників кореневих
гнилей, які уражують зернові культури. Кореневі виділення гі-
рчиці білої провокують розвиток цист нематод, а личинки, які
відроджуються, не можуть дальше розвиватися і гинуть. Після
гірчиці білої у ґрунті знижується чисельність шкідників, зокре-
ма дротяників.

Гірчиця покращує агрофізичні властивості ґрунту, збіль-
шує в ньому вміст органічної речовини. Вона є доброю сиде-
ральною культурою і має цінні фітомеліоративні властивості
(кореневі виділення перетворюють недоступні важкорозчинні
форми поживних речовин ґрунту у доступні для рослин).

Гірчиця, серед олійних культур як попередник, найбільше
зберігає вологи у ґрунті. Вона є одним з кращих попередників
для багатьох культур і особливо для зернових.

За даними В.Щербакова і ін. (ОДАУ,2009 р.) урожайність
пшениці озимої (Степова зона) після різних попередників в
порівнянні з чорним паром становила: після гороху – 88,9%,
кукурудзи на силос – 62,3%, соняшнику – 58,7%, льону олій-
ного – 86,4%, ріпаку озимого – 89,1%, гірчиці – 91,7%.

Враховуючи агрономічні та агроекологічні переваги виро-
щування гірчиці в Україні, її біологічні особливості, високу ре-
нтабельність виробництва, розширення ринку збуту продукції,
найближчим часом буде підвищуватися зацікавленість сіль-
госпвиробників у гірчиці, як культурі великих можливостей.

2. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І Б ІОЛОГ І-
ЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Гірчиця сиза або сарептська – однорічна трав’яниста рос-
лина, корінь – стрижневий, проникає у ґрунт на глибину 2,0-
2,5 м. Стебло гіллясте, прямостояче, сизе від воскового на-
льоту, висотою 1,0-1,5 м. Листки : прикореневі – черешкові,
ліровидноперисторозсічені, верхні – цільні ланцетовидні, не-
опущені. Квітки – двостатеві, чотирного типу, яскраво-жовті,
зібрані у суцвіття, яке називається щитовидним. Плід – стру-
чок, довжиною 3-5 см з шилоподібним носиком. У стручку 16-
25 насінин округлої форми, жовтого або темно-бурого забар-

влення. Маса 1000 насінин 2,5-4,0г. При замочуванні насіння
не ослизнюється, має пекучий смак.

Насіння гірчиці сизої містить 35-49% високоякісної жирної
олії, до складу якої входять: ерукова, олеїнова, лінолева, лі-
ноленова, пальмітинова, арахінова кислоти; в насінні також є
сірковмісний глюкозид синегрін (3,4-4,1%).

Гірчиця сиза – рослина довгого дня. При вирощуванні у
північних районах вегетаційний період скорочується. За хара-
ктером запліднення гірчиця сиза – факультативний самоза-
пилювач, але при високих температурах відбувається пере-
хресне запилення (до 40% квіток). Квітки гірчиці сизої протогі-
нічні, тобто розвиток чоловічих і жіночих квіток проходить не-
одночасно : приймочка готова до сприймання на 1-2 дні рані-
ше строку дозрівання пилку. Пилок зберігає властивості до
проростання та запліднення на протязі декількох днів. Цвітін-
ня гірчиці сизої залежить від кліматичних умов і продовжуєть-
ся 2-3 тижні.

Гірчиця біла або англійська – однорічна трав’яниста рос-
лина. Корінь стрижневий, розгалужений, проникає у ґрунт на
глибину 1,0-1,5 м. Стебло прямостояче, борозенчасте, гілляс-
те, висотою 0,8-1,3 м. Рослина вкрита жорсткими волосками.
Листки ліроподібно – перистонадрізані з більшими верхніми
пластинками. Суцвіття – багатоквіткова китиця, квітки – дво-
статеві, чотирного типу, жовтого або світло-жовтого кольору,
з приємним медовим запахом. Плід – стручок, завдовжки 3-4
см, бугорчастий, шорсткий, з гострим кілем. У стручку 4-6 на-
сінин, блідо – жовтого кольору, округлої форми. Маса 1000
насінин 4-6 г. Насіння містить 25-35% жирної олії, з таким же
найменуванням жирних кислот, що і в гірчиці сизої, а також
глюкозид синальбін (8,7-9,6%).

Гірчиця біла – рослина довгого дня. Вона більш скорости-
гла, ніж гірчиця сиза. Тривалість проходження фенофаз зме-
ншується з півдня на північ. За характером запилення гірчиця
біла відноситься до обов’язкових перехреснозапилювачів, хо-
ча насіння може утворюватись і від самозапилення. Пилок
тривалий час зберігає здатність до проростання. Він перено-
ситься головним чином бджолами і комахами.

Гірчиця у своєму рості і розвитку проходить чотири пері-
оди, які поділяються на 92 фенофази і 12 етапів органогене-
зу. Періоди утворення вегетативних, генеративних органів,
цвітіння та достигання насіння залежать від погодних умов та
агротехніки : за сонячної сухої погоди і недостатньої кількості
поживних речовин тривалість проходження фенофаз і етапів
органогенезу скорочується і при цьому знижується врожай-
ність насіння. За оптимальних погодних умов та при достат-
ньому забезпеченні поживними речовинами, тривалість про-
ходження періодів росту і розвитку розтягується. В результаті
формується більша продуктивність рослин, а значить збіль-
шується загальна врожайність насіння.

3. ВИМОГИ ДО ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ
3. 1 ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРИ
Гірчиця сиза порівняно невибаглива до тепла. Насіння по-

чинає проростати при температурі 3-5ºС, сходи з’являються
через 15-18 днів, а дружні сходи у вологому ґрунті – при тем-
пературі 15-18ºС на 5-6 день після посіву. Сходи стійкі до
зниження температури : витримують приморозки мінус 3-5 ºС,
а в період справжніх листків – короткочасне зниження темпе-
ратури до мінус 10ºС.

При сприятливих умовах рослини формують розвинену
розетку. За посушливих умов і загущених посівів рослини мо-
жуть переходити до стеблування, минаючи фазу розетки (Че-
хов А.В., 2003 р.). Оптимальна температура для росту і роз-
витку гірчиці сизої18-20 ºС, а в період утворення стручків –
дозрівання насіння 23-25 ºС.

Характерною особливістю гірчиці сизої є висока посухос-
тійкість. Вегетаційний період в залежності від кліматичних
умов і агротехніки вирощування триває 80-110 днів. Необхід-
на сума ефективних температур для отримання оптимальної
врожайності 750-800ºС.
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Гірчиця біла більш холодостійка культура, ніж гірчиця си-
за. Вона може культивуватися до 61º північної широти.

Насіння білої гірчиці може проростати при температурі 1-
2ºС. Дружні сходи з’являються у вологому ґрунті при темпе-
ратурі 12-15ºС за 5-6 днів після сівби. Сходи можуть витриму-
вати заморозки до мінус 6ºС. Гірчиця біла продовжує вегета-
тивний ріст та цвітіння за температури 5ºС. Для її достигання
достатньо, щоб температура повітря становила 10ºС, що є
найнижчим показником для холодостійких культур (Мазур
В.О.,2009 р.). Гірчиця біла краще росте і розвивається в умо-
вах помірного клімату. Вегетаційний період у гірчиці білої ко-
ротший у порівнянні із сизою і складає 70-90 днів. При виро-
щуванні гірчиці білої у північних районах України підвищуєть-
ся її врожайність і олійність насіння, зростає йодне число олії
(Гаврилюк М.М., 2007р.). Сума ефективних температур для
отримання оптимального врожаю – 650-700 ºС.

3. 2 ПОТРЕБА У ВОЛОЗ І
Вимогливість до вологи у гірчиці сизої проявляється най-

більше при проростанні насіння, а також в період бутонізації -
цвітіння. Для набрякання і проростання насіння потреба у во-
лозі складає 120% від його маси. Витрати води на утворення
одиниці сухої речовини (транспіраційний коефіцієнт) стано-
вить 420, що більше ніж у льону і маку.

При відносно значній посухостійкості, отримання високого
врожаю насіння гірчиці сизої може забезпечуватися за умов
оптимальної вологості ґрунту. При тривалому дефіциті вологи
у ґрунті, особливо в період цвітіння, спостерігається суттєве
скорочення тривалості цієї фази, можливе опадання квіток і
зав’язі, урожайність знижується на 15-20%, а в окремі, дуже
посушливі роки – на 30-40% (Чехов А.В., 2005 р.). Оптималь-
на забезпеченість вологою для гірчиці сизої становить 200-
250 мм за вегетаційний період.

Гірчиця біла у порівнянні з гірчицею сизою більше потре-
бує вологи. Оптимальна вологозабезпеченість за вегетацій-
ний період 350-450 мм.

У посушливих умовах півдня України гірчиця біла, як
більш вибаглива до вологи, ніж гірчиця сиза, поступається їй
за врожайністю. На зрошуванні урожайність насіння гірчиці
білої у дослідах Інституту зрошувального землеробства під-
вищувалася у 2-2,5 рази (Жуйков А.Г., 2004 р.).

Серед олійних культур, гірчиця і льон найбільше зберіга-
ють вологи у ґрунті. За даними Ю.Щербакова і ін. ( Одеський
державний аграрний університет, 2009 р.) озима пшениця пі-
сля олійних культур, як попередників, створює за рахунок
збереженої ними вологи таку кількість органічної речовини (в
т/га): соняшник – (-1,6), соя – (+1,2), ріпак озимий – (+0,5),
льон – (+3,3), гірчиця – (+3,2).

3. 3 ВИМОГИ ДО ҐРУНТУ
До родючості ґрунту більше вимоглива гірчиця сиза. Най-

вищий врожай може забезпечуватися на чорноземах і кашта-
нових ґрунтах. На бідних ґрунтах вона розвиває слабку коре-
неву систему, від чого суттєво знижується посухостійкість і
урожайність. Малопридатні для неї важкі, запливаючі, а також
засолені ґрунти.

Гірчиця біла може культивуватися на менш родючих ґрун-
тах: темно-сірих, сірих лісових, дерново-підзолистих. Не під-
ходять для неї легкі піщані ґрунти, важкі глинисті, заболочені
з водонепроникним підорним шаром, бо в них недостатньо
розвивається коренева система і ґрунти з високим рівнем під-
грунтових вод.

Оптимальну врожайність гірчиці отримують на ґрунтах, які
відповідають наступним показникам : 
 Вміст гумусу,% не менше 1,1
 Кислотність ґрунту, pH (сольове) 5,8-7,0
 Фосфор, мг/кг ґрунту 60-80
 Калій, мг/кг ґрунту 80-100
 Магній, мг/кг ґрунту 50-60
 Сірка, мг/кг ґрунту 30-50

Важливими мікроелементами, які впливають на ріст, роз-
виток і врожайність гірчиці є бор, молібден, марганець і мідь.
При недостатній кількості цих елементів у ґрунті, необхідно
вносити їх у підживлення.

4. АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ
4. 1 МІСЦЕ У СІВОЗМІН І

Для гірчиці, як попередники, підходить більшість сільсько-
господарських культур: однорічні і багаторічні трави, бобові,
зернові (ранні і пізні). Не рекомендується висівати гірчицю по
капустяних попередниках, не бажані як попередники також
такі культури : соняшник, льон, гречка. Сама ж гірчиця віді-
грає позитивну роль у сівозміні: знижує фітосанітарний стан
полів, покращує агрофізичні властивості, підвищує родючість
ґрунту.

Правильне включення гірчиці у сівозміну має суттєве зна-
чення для отримання стабільно високих врожаїв і економічно
вигідного виробництва. Гірчицю розміщують у сівозмінах, які
розроблені для зони вирощування, або запроваджують спеці-
алізовані сівозміни, де частка гірчиці може займати 25-33%
при максимальному насиченні зерновими культурами. Впро-
вадження спеціалізованих сівозмін дає можливість виключити
гірчицю із бурякових сівозмін, суттєво зменшити шкідливість
бурякової нематоди на обох культурах. Гірчицю при вирощу-
ванні у польовій сівозміні необхідно повертати на попереднє
місце не раніше ніж через 3-4 роки, дотримуючи розрив між
цукровим буряком не менше 3 років.

4. 2 ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Підготовка ґрунту під гірчицю – один з важливих агроза-

ходів, від якого залежить ріст і розвиток рослин після сівби,
фітосанітарний стан посівів, а в підсумку – урожайність куль-
тури. В системі обробітку ґрунту має бути лущення стерні або
дискування (після зернових, зернобобових попередників і ба-
гаторічних трав). Цей агроприйом забезпечує знищення
бур’янів, уберігає верхній шар ґрунту від пересихання, а та-
кож сприяє проростанню насіння бур’янів, яке знаходиться у
ґрунті на глибині 2-5 см.

Після проростання бур’янів, проводять зяблеву оранку
(переважно в третій декаді жовтня – першій декаді листопада)
на глибину 22-25 см в залежності від попередника. При цьому
треба добиватись, щоб висота гребенів і розвальних борозен
була не більше 5 см при повному зароблені рослинних реш-
ток.

Передпосівну підготовку ґрунту починають при дозріванні
ґрунту з боронування або культивації, яку проводять в один-
два сліди з послідуючою передпосівною культивацією і ущі-
льненням ґрунту. За наявності сучасних комбінованих агрега-
тів, можна обходитися одним проходом агрегату, який вико-
нує необхідні операції і забезпечує утворення посівного ложа
та дрібногрудковатої структури ґрунту. За недостатньої роз-
робки і вирівнювання поверхні ґрунту, сходи будуть нерівно-
мірні, рослини не зможуть нормально рости і розвиватись, що
в кінцевому рахунку може призвести до значного зниження
урожайності - до 20% і більше (Сайко В.Ф., 2005 р.)

4. 3 СИСТЕМА УДОБРЕННЯ
4. 3. 1 ҐРУНТ І ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ
Вміст основних елементів живлення у ґрунтах різний. Це

залежить від типу ґрунту, механічного складу, вмісту і форм
органічної речовини, степені окультурення і інших умов.
ПОТЕНЦІЙНІ (ЗАГАЛЬНІ) ЗАПАСИ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В РІЗ-
НИХ ҐРУНТАХ (%)

Ґрунти N Р2О5 К2О
Дерново-підзолисті 0,05-0,13 0,04-0,15 1,5-2,5
Чорноземи 0,20-0,50 0,10-0,30 2,0-2,5
Сіроземи 0,05-0,15 0,08-0,20 2,5-3,0

Якщо взяти вагу орного шару дерново-підзолистого ґрунту
за 3000000 кг, то на 1 га може бути: азоту - до 3900 кг, фос-
фору – до 4500 кг і калію – до 75000 кг. Проте основна маса
поживних речовин знаходиться у формі запасів, які безпосе-
редньо недоступні для використання рослинами. У ґрунті
безперервно проходять фізико-хімічні і біологічні процеси пе-
ретворення поживних речовин в рухомі, доступні для рослин
форми, але це не може забезпечити потреби рослин у поживі.

В ґрунті розрізняють тверду частину, ґрунтовий розчин і
ґрунтове повітря. Елементи кореневого живлення перебува-
ють в основному у твердій фазі і лише частково у ґрунтовому
розчині. Тверда фаза ґрунту складається з мінеральної (90-
99%) і органічної (1-10%) частин.

Азот міститься в основному в органічній частині, калій в
мінеральній, а фосфор – в органічній і мінеральній.

Рослини можуть засвоювати ті поживні речовини, які зна-
ходяться у ґрунті у формі з’єднань, розчинних у воді і слабких
кислотах, а також в обмінно- поглинаючому стані.
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По доступності для харчування рослин всі мінеральні
з’єднання фосфору в грунтах поділяються на три групи:
 Водорозчинні солі – однозаміщені фосфати кальцію, магнію
й одновалентних катіонів (калію, натрію, амонію): Са(Н2РО4)2,
Мg(Н2РО4)2, КН2РО4, NН4 Н2РО4. Всі вони доступні для харчу-
вання рослин.
 Солі, розчинні в слабких кислотах, - двохзаміщені: СаНРО4,
МgНРО4. Частково доступні для харчування рослин.
 Солі фосфорної кислоти, розчинні в мінеральних кислотах,

- тризаміщені: Са3(РО4)2, Мg3(РО4)2. Частково можуть викори-
стовуватися культурами, коренева система яких здатна виді-
ляти слабкі органічні кислоти (люпин, гречка, горох, гірчиця).

У кислих ґрунтах (дерново-підзолистих) утворюються фо-
сфати: АlРО4 і FеРО4,а також основні солі заліза і алюмінію –
Fе2(ОН)3РО4, Аl2(ОН)3РО4, які характеризуються слабкою роз-
чинністю й незадовільною доступністю для рослин.

4. 3. 2 РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ЖИТТІ
РОСЛИН

Азот в житті рослин відіграє виключно важливу роль. Він є
необхідною частиною білкових речовин, хлорофілу, фермен-
тів і інших органічних речовин рослинних клітин.

“Без азоту не можуть утворюватися білкові речовини, без
білкових речовин не може бути протоплазми, а відповідно, і
життя” (Прянішніков Д.М.). У рослинах основна кількість азоту
знаходиться в насінні. Найбільше азоту в насінні бобових і
олійних культур.

Гірчиця має найбільшу потребу в азоті на ранніх етапах
розвитку. Гірчиця в порівнянні з ріпаком озимим невимоглива
до азоту з мінеральних добрив, тому що вона має високу зда-
тність використання ґрунтового азоту.

При внесенні азотних добрив треба враховувати, що на
нейтральних і слабо-кислих ґрунтах краще засвоюється аміа-
чна форма, а при підвищеній кислотності ґрунту – нітратна
форма. Нестача азоту впливає на ріст і розвиток рослин. Осо-
бливо це проявляється на розвитку листків : вони стають дрі-
бнішими, мають світло-зелене забарвлення, передчасно жов-
тіють, стебла стають тонкими і слабо гілкуються. Погіршуєть-
ся також формування і розвиток репродуктивних органів.

Фосфор є одним з самих важливих елементів у живлені
рослин. Окислені з’єднання фосфору необхідні всім живим
організмам. Без фосфорної кислоти не може існувати жодна
жива клітина. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи,
прискорює дозрівання насіння, підвищує урожайність, збіль-
шує вміст олії і знижує вилягання посівів. У рослинах найбі-
льший вміст фосфору у репродуктивних і молодих органах,
де йде інтенсивний синтез органічної речовини. Кількість фо-
сфору у рослинах становить приблизно 1/3 кількості вмісту у
них азоту. Рослини гірчиці найбільше чутливі до фосфору у
самому ранньому віці, коли слаборозвинена коренева систе-
ма має ще низьку засвоювальну здатність. Живлення рослин
фосфором відбувається за рахунок солей ортофосфорної ки-
слоти. Гірчиця відноситься до групи культур з невеликою по-
требою у фосфорі, тому що коренева система має добру роз-
чинну здатність і може використовувати з ґрунту важкороз-
чинні фосфорні з’єднання (Са, Fе, Аl).

Всі легкорозчинні форми фосфору (внесені з мінеральни-
ми добривами), приблизно лише на 1/3 засвоюються росли-
нами і в ґрунті швидко переходять у важкорозчинні з’єднання.
При нестачі фосфору сповільнюється ріст рослин, затриму-
ється дозрівання насіння, знижується урожай і погіршується
його якість.

Калій є одним з основних необхідних елементів мінераль-
ного живлення. Він сприяє синтезу білків, особливо при аміа-
чній формі живлення рослин, збільшує осмотичний тиск кліт-
кового соку (підвищує зимостійкість озимих культур). Рослини,
які забезпечені калієм, краще переносять короткочасну засу-
ху. Калій підвищує міцність стебла, стійкість рослин до деяких
хвороб.

Форми калію у рослинах мають специфічні особливості.
Якщо азот і фосфор у рослинах міститься в основному у
складі органічних сполук (частіше малорухомих і нерозчинних
у воді), то калій знаходиться виключно у рухомих формах (4/5
загального вмісту – у клітковому соці), тому він вимивається
опадами. При нестачі калію і посиленні транспірації рослини
втрачають тургор, листки стають гофрованими, кінчики лист-
ків закручуються, можливе в’янення рослин.

Зовнішні ознаки калійного голодування проявляються у
побурінні листкових пластинок, так званий листковий запал і
на них з’являються дрібні іржасті плямки.

Кальцій є необхідним елементом живлення рослин. Він
відіграє важливу роль у фотосинтезі, є носієм вуглеводів в
процесах первинної асиміляції і обміні азоту у рослинах. Він
бере участь у формуванні клітинних оболонок і зумовлює фі-
зико-хімічний стан цитоплазми.

Кальцій використовується рослинами у значних кількос-
тях. З середнім урожаєм гірчиці витрата цього елементу
складає 80-90 кг/га СаО. Найбільший вміст кальцію є в лист-
ках і стеблах рослин. Нестача кальцію впливає в першу чергу
на стан кореневої системи рослин : ріст коренів затримується,
кореневі волоски не утворюються, коріння ослизнюється і за-
гниває. При дефіциті кальцію затримується також ріст листків,
з’являється хлоротична плямистість, вони жовтіють і відми-
рають. Кальцій в рослинах не може використовуватися по-
вторно і ознаки кальцієвого голодування проявляються на-
самперед на молодих листках. Кальцію більше у старих лист-
ках.

Гірчиця відноситься до II групи культур, які потребують
слабо-кислої або близької до нейтральної реакції ґрунтового
розчину. Кальцій поступає у рослини на протязі всього пері-
оду активного росту. При наявності у ґрунтовому розчині ніт-
ратного азоту, проникнення його у рослини підсилюється, а в
присутності аміачного азоту – знижується (внаслідок антагоні-
зму між катіонами Са+2 і NН+).

Магній необхідний елемент живлення рослин. Найбільше
його значення в якості складової частини хлорофілу. Найбі-
льший вміст магнію у насінні. Магній впливає на вміст сирого
протеїну в насінні. При нестачі магнію, у дводольних рослин,
жовтіють частини листка між жилками (“мармуровидність”).
Магній здатний до реутилізації, тому симптоми його нестачі
завжди раніше проявляються на старих листках.

Сірка. Найбільша потреба у сірці в капустяних культур.
При обміні речовин в рослині сірка є суттєвою складовою час-
тиною білкового синтезу. Вона стимулює ріст і розвиток,
сприяє засвоєнню сполук мінерального азоту рослинами. При
нестачі сірки листя у рослин світлішає, аналогічно нестачі
азоту.

Залізо є у ґрунті в достатній кількості. Розчинність заліза
у ґрунті зменшується при підвищенні pH середовища.

Нестачу заліза у рослинах називають хлорозом. При хло-
розі листки світлішають, але по іншому, ніж при нестачі маг-
нію, спочатку самі молоді листки, а потім старі.

Марганець. Фізіологічне значення пов’язано з його участю
в окислювально-відновлювальних реакціях і синтезі органіч-
них речовин у рослині. Марганець прискорює розвиток рос-
лин. Він відіграє важливу роль при засвоєнні рослинами аміа-
чного і нітратного азоту, діючи в одному випадку як окислю-
вач, а в другому як відновлювач.

Засвоюваність марганцю залежить від pH ґрунту: на кис-
лих ґрунтах засвоюваність вища, на слабо-кислих і нейтраль-
них – недостатня.

Мідь входить до складу різних ферментів, відіграє важли-
ву роль в окислювальних процесах, у вуглеводневому і білко-
вому обміні рослин, утворенні хлорофілу у листках.

При нестачі міді спостерігається пожовтіння листків, яке
пов’язане з руйнуванням хлорофілу.

Гірчиця добре реагує на внесення міді.
Молібден – мікроелемент азотного обміну рослин, так як

він входить в склад нітрогенази – ферменту, який в процесі
біологічної фіксації азоту здійснює зв’язування азоту атмос-
фери, впливає на фосфорний обмін у рослин. При нестачі
молібдену у поживному середовищі, у рослинах порушується
азотний обмін, в тканинах накопичується велика кількість ніт-
ратів. Недостатність доступних форм молібдену відмічається
на кислих ґрунтах. Молібден локалізується у молодих росту-
чих органах. При нестачі молібдену сповільнюється утворен-
ня хлорофілу і дуже сильно знижується вміст аскорбінової ки-
слоти. Симптоми молібденового голодування найбільш чітко
спостерігаються на капустяних культурах : листки рослин
спочатку стають плямистими, їх краї скручуються і потім
в’януть. Потреба рослин гірчиці у молібдені менша, ніж у та-
ких мікроелементах як бор, марганець і мідь.
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Бор - більше необхідний дводольним рослинам. Серед
капустяних культур, найбільш чутлива до нестачі бору гірчи-
ця. Значна частина бору виявлена у квітках. У рослинах біль-
ша частина бору знаходиться у клітинних стінках.

Бор відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних ор-
ганів: підсилює ріст пилкових трубок, проростання пилку, збі-
льшує кількість квіток і зав’язі. Без бору порушується процес
дозрівання насіння.

Бор здійснює суттєвий вплив на вуглеводневий і білковий
обмін та ряд інших біохімічних процесів у рослин.

Рослинам бор необхідний на протязі всього періоду життя.
Він не може реутилізуватися у рослинах, тому при його не-
стачі особливо страждають молоді ростучі органи. Нестача
бору викликає спочатку зміну форми центральних листків.
При сильному борному голодуванні центральні листки відми-
рають і головка кореня стає порожнистою. Рослини відстають
в рості, затримується розвиток кореневої системи.

На рухомість бору у ґрунті впливає вапнування, при якому
вміст водорозчинного бору знижується.

4. 3. 3 УДОБРЕННЯ Г ІРЧИЦ І
Гірчиця як і інші культури по типу живлення є автотроф-

ною, тобто рослини синтезують органічну речовину при за-
своєнні мінеральних солей, води і вуглекислоти. Рослини за-
своюють 95% і більше вуглекислоти через листки, а також
можуть засвоювати із водних розчинів зольні елементи (К, Nа,
Са, Мg, Р, Si, Сl), сірку і азот - шляхом позакореневого жив-
лення. Проте основна кількість азоту і зольних елементів по-
ступає в рослини із ґрунту через кореневу систему.

Від забезпеченості гірчиці поживними речовинами зале-
жить ріст і розвиток рослин, їх стійкість проти хвороб і шкідни-
ків, а в кінцевому результаті – урожайність насіння.

На формування 1 ц насіння гірчиця використовує : азоту –
5,5-6,0 кг, фосфору – 2,5-3,0 кг, калію – 4,0-5,0 кг. Для високої
ефективності мінерального удобрення і отримання оптималь-
ного врожаю насіння гірчиці необхідно регулювання кислот-
ності ґрунту. При pH (сольове) ґрунту нижче 6,5, необхідно
проводити вапнування. Тільки при наявності в ґрунті достат-
ньої кількості вапна може утворюватися так званий м’який гу-
мус, який є найціннішою формою гумусових речовин.

Фосфорні і калійні добрива краще вносити під зяблеву
оранку або під передпосівну культивацію, а азотні – перед по-
сівом культури. В зонах достатнього зволоження азот необ-
хідно вносити роздільно: 2/3 норми – перед посівом, решту –
у підживлення. Гірчиця входить до галофільних культур, при
внесенні хлоровмісних форм калійних добрив рослини на них
добре реагують і підвищується урожайність. На кислих ґрун-
тах з калійних добрив ефективніші сульфати.

Норми внесення мінеральних добрив розраховують вихо-
дячи із величини запланованого врожаю, родючості ґрунту і
попередника. Норми добрив в залежності від технології ви-
рощування складають : N – 40-80, Р2О5 – 40-60, К2О – 40-80
кг/га діючої речовини. Крім макродобрив, рослини гірчиці для
збалансованого живлення також потребують внесення мікро-
добрив, якщо їх недостатньо у ґрунті. Функції кожного елеме-
нта живлення специфічні і жодний елемент не може замінити
інший.

4. 4 СОРТИ І НАСІННЯ
Вибір сорту і гібриду гірчиці має велике значення при ви-

рощуванні. У кожному сорті чи гібриді закладено відповідний
генетичний потенціал, який треба враховувати в місцевості
його вирощування. Перевагу треба віддавати районованим
сортам, які пройшли випробування у місцевих грунтово-
кліматичних умовах.

Критерії для вибору сорту : 
 потенційна продуктивність сорту (гібриду);
 реакція на строки сівби;
 стійкість до ураження хворобами;
 якість врожаю.

Для повного використання генетичного потенціалу сорту,
при сівбі застосовують тільки якісне кондиційне насіння. По-
казниками кондиційності насіння є чистота насіння, наявність
насіння бур’янів, схожість і вологість.

Підготовлене або закуплене для посіву насіння гірчиці для
упередження пошкоджень шкідниками і ураження хворобами,
а також для стимуляції росту і розвитку, протруюють необхід-
ними засобами. Передпосівна обробка насіння захисними та

стимулюючими препаратами є найбільш ефективним і еколо-
гічно безпечним прийомом.
СОРТИ ГІРЧИЦІ, ВНЕСЕНІ У ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОРТІВ РОС-
ЛИН УКРАЇНИ (2010 Р.)
№ Сорт (гібрид) Рік створення Заявник

ГІРЧИЦЯ САРЕПТСЬКА
1 Дижонка 2008 Інститут олійних культур НААНУ
2 Мрія 2000 Інститут олійних культур НААНУ
3 Ракета 2008 Всеросійський НДІ олійних культур ім.В.С.Пусто-

войта
4 Ретро 2008 Інститут олійних культур НААНУ
5 Росава 1999 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
6 Роксолана 1999 Івано-Франківський інститут АПВ НААНУ
7 Світлана 2005 Інститут олійних культур НААНУ
8 Тавричанка 1996 Інститут олійних культур НААНУ
9 Террафіт 2009 П.Х.Петерсон Заатцухт Лундегеард

10 Чорнява 2006 Гайдаш В.Д.
11 ПР 45 Ж 10 2009 Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

ГІРЧИЦЯ БІЛА
1 Берівська 2009 ТОВ Науково-дослідне виробниче аграрне п-во

“Українська гірчиця’’
2 Еталон 2004 ННЦ “Інститут землеробства НААНУ”
3 Кароліна 1994 Інститут кормів НААНУ
4 Підпечерецька 2000 Івано-Франківський інститут АПВ НААНУ
5 Подолянка 2008 Хмельницька державна с/г дослідна станція НААНУ
6 Світязь 2005 Приватне с/г підприємство “Агротехсервіс”
7 Талісман 2000 Інститут олійних культур НААНУ
8 Юлія 2003 ТОВ Аграрний науково-дослідний інститут “Анді”
9 Луна 2009 П.Х.Петерсен Заатцухт Лундегеард

ВИМОГИ ДО ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ ГІРЧИЦІ (ДСТУ 2240-93)
Вміст насіння
інших видів, макс.шт./кгКульту-

ра
Кате-
горія

Сортова
чистота

основної
культури,
мін.%

культурні ро-
слини

бур’яни
Схо-

жість,%
Воло-
гість,%

ОН 99,6 99 40 40 90 12
ЕН 99,2 98 40 40 85 12

Гірчиця
(сиза,
біла) РН-1-3 97,2 98 320 400 85 12

На гірчиці немає зареєстрованих препаратів для протрую-
вання насіння, а також стимуляторів росту, хоча на ріпаку такі
засоби зареєстровані, а так як гірчиця відноситься до родини
капустяних, як і ріпак, використання цих препаратів можливе.

Обробка насіння відповідними інсекто-фунгіцидними про-
труйниками дає можливість захищати проростки, сходи і мо-
лоді рослини на протязі 30-45 днів.

4. 5 СІВБА
Гірчиця як рослина довгого дня вимагає раннього посіву.

При цьому виграється час для доброго вегетативного розвит-
ку, знижується загроза пошкодження шкідниками і посіви гір-
чиці значно менше уражуються хворобами. При пізньому по-
сіві рослини гірчиці швидше переходять у генеративну фазу,
що знижує насіннєву продуктивність рослин.

Строки сівби гірчиці залежать від зони вирощування і клі-
матичних умов, які складаються на період посіву. Досліджен-
нями і виробництвом доведено, що цю культуру треба сіяти
по можливості у ранні строки. Це орієнтовно у період посіву
ячменю ярого, або зразу після посіву ранніх ярих зернових.
УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ
СІВБИ (ДАНІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ АПВ НААН)

Урожайність кондиційного насіння
Гірчиця сиза Гірчиця білаСтроки сівби

т/га % т/га %
I 1,44 100 1,26 100

II (через 10 днів) 1,21 84,0 1,05 83,3
III(через 20 днів) 0,79 54,9 0,64 50,8

НІР0,5 0,12 0,13

Сіють гірчицю суцільним рядковим способом з міжряддям
12-15 см. Оптимальна норма висівання насіння гірчиці 1,8-2,0
млн.сх.нас./га. Зменшення норми висівання або її збільшення
приводить до зниження урожайності.

Глибина заробки насіння залежить від типу ґрунту, меха-
нічного складу і вологості. На легких ґрунтах оптимальна гли-
бина загортання насіння при наявності вологи – 2,5-3,0 см, на
важких – 1,5-2,0 см. Сіють гірчицю сівалками, які можуть за-
безпечувати встановлену норму висівання і відповідну глиби-
ну заробки насіння. Ущільнення ґрунту під посів гірчиці краще
проводити до посіву, тому що при прикочуванні після сівби у
разі випадання опадів утворюється ґрунтова кірка, яка може
привезти до зрідження сходів.

Вагову норму висівання по необхідній кількості схожого
насіння на 1 га визначають по формулі : 

К × М
Н = ----------- × 100,

П
де, Н – вагова норма висівання на 1 га (в кг);
К – необхідна кількість схожих насінин на 1 га (млн.шт.);
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М – маса 1000 насінин (в г);
П – посівна придатність насіння (в%) : чистота × схожість

100
4. 6 ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Догляд за посівами гірчиці включає комплекс заходів, які

спрямовані на збереження сходів, створення оптимальних
умов для росту і розвитку рослин, захист посівів від бур’янів,
хвороб і шкідників. Шкідливі організми приводять до значних
втрат (30-60%) або й до повної втрати врожаю.

При посіві протруєним насінням у початкові фази росту і
розвитку гірчиці найбільшої шкоди можуть завдавати бур’яни.
Це пов’язано з тим, що у початкові фази росту гірчиця росте
повільніше, ніж бур’яни – ранні ярі, кореневищні і коренепаро-
сткові. Найбільш поширеними і шкодочинними бур’янами у
посівах гірчиці в зоні західного Лісостепу і Полісся є:
 ефемери: мокрець середній (зірочник);
 ранні ярі: гірчак березковидний, гірчак почечуйний, гірчак
шорсткий, гірчиця польова, лобода біла, редька дика, спориш
звичайний;
 пізні ярі: галінсога дрібноквіткова, мишій сизий, мишій зе-
лений, просо куряче (плоскуха звичайна), щириця загнута;
 багаторічні: а) коренепаросткові: березка польова, осот
польовий (жовтий), осот рожевий (будяк польовий);

б) кореневищні : пирій повзучий.
Кількісний і видовий склад бур’янів у посівах класифікують

по ступені забур’яненості і економічним порогам шкідливості.
ШКАЛА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ

Бур’янів,шт./м2Бал Ступені забур’яненості
багаторічних однорічних

1 Слабкий < 1,0 < 5,0
2 Середній 1-5 5-10
3 Значний 6-10 11-50
4 Високий 11-15 51-75
5 Дуже високий > 15 > 75

ЕКОНОМІЧНІ ПОРОГИ ШКІДЛИВОСТІ БУР’ЯНІВ
Бур’яни Кількість бур’янів на 1 м2 посіву

Малорічні низькорослі > 16
Малорічні високостебельні > 6

Багаторічні коренепаросткові > 1

Для успішної боротьби з бур’янами у посівах гірчиці необ-
хідно застосовувати інтегровану систему захисту, яка вклю-
чає запобіжні, агротехнічні і при потребі хімічні заходи, що за-
стосовуються залежно від конкретних умов і доповнюють
один одного.

Роль сівозміни у боротьбі з бур’янами має специфічну
роль. Відомо, що значна кількість видів бур’янів пристосува-
лася до окремих культур, стала “спеціалізованою”, а багато
бур’янів – навіть до певних груп культурних рослин. Тому ві-
докремлення близьких за біологічними властивостями куль-
тур у сівозміні, як у просторі, так і в часі, допомагає позбутися
відповідної їм групи бур’янів.

Вирощування проміжних культур має вплив на за-
бур’яненість і визначається такими основними факторами:
 зайнятість поля весь теплий період року культурними рос-
линами;
 додатковий обробіток ґрунту;
 позитивний вплив проміжних посівів на вирощування на-
ступної культури.

З біологічного методу боротьби з бур’янами дійовим мож-
на вважати висівання на забур’янених полях вико-вівсяної чи
інших сумішок, зелений травостій яких пригнічує бур’яни, а
засміченість поля зменшується у наступні роки.

З агротехнічних заходів боротьби з бур’янами є: лущення
або дискування стерні зразу після збирання попередника, зя-
блева оранка. Для боротьби з кореневищними бур’янами (пи-
рієм повзучим) ефективним є проведення культивації по дис-
кованому полю, використовуючи агрегати з пружинними ла-
пами. При високій забур’яненості поля кореневищними і коре-
непаростковими бур’янами стає необхідним застосування хі-
мічних препаратів суцільної дії на основі гліфосату.

Різними дослідженнями встановлено, що хімічний захист
доцільний і економічно виправданий при забур’яненості на 1
м2 понад 100 бур’янів різних видів, за винятком підмаренника
чіпкого і багаторічних коренепаросткових бур’янів.

Виходячи із запасу насіння бур’янів у ґрунті (особливо у
Західному регіоні України), використання гербіцидів ґрунтової
дії при вирощуванні гірчиці економічно доцільно. Із ґрунтових
гербіцидів, які можуть застосовуватись при захисті посівів від
бур’янів, можуть бути діючі речовини: кломазон, метазахлор,

трифлуралін (при проведенні реєстраційних досліджень і вне-
сенні препаратів у “Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозво-
лених до використання в Україні”). Препарати, з діючою речо-
виною трифлуралін, застосовують до сівби із обов’язковою
заробкою культиватором або важкими боронами. Гербіциди з
діючими речовинами кломазон і метазахлор краще вносити
після посіву (до трьох днів).

У період вегетації, якщо не вносились ґрунтові гербіциди,
при забур’яненості посівів гірчиці, можна застосовувати по-
сходові гербіциди :
 Галера, 33,4% в.р. (клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л);
 Лонтрел Гранд, 75% в.г. (клопіралід, 750 г/кг).

Перспективним для застосування на посівах гірчиці є но-
вий препарат Галера Супер, 36,4% в.р. Цей гербіцид пройшов
реєстраційні дослідження, і може бути внесений у “Перелік
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні”). У його складі три діючі речовини : клопіралід, 267
г/л, піклорам, 80 г/л і амінопіралід, 17 г/л.

Норми внесення гербіцидів : Галера, 33,4% в.р. – 0,35
л/га, Лонтрел Гранд, 75% в.г. – 0,12-0,2 кг/га.

Препарати вносять починаючи з фази 2-3 справжніх лист-
ків до початку стеблування. При внесенні гербіцидів у фазі
стеблування можливе незначне проявлення фітотоксичності.

Вище названі посходові гербіциди особливо ефективні
проти осоту рожевого і жовтого, маку-самосійки, ромашки,
підмаренника чіпкого, лободи, галінсоги, а також гірчаків, бе-
резки і щириці у початкових фазах розвитку (1-2 справжніх
листки).

Проти однорічних злакових бур’янів, які особливо поши-
рені у Поліссі і Лісостепу і можуть завдавати великої шкоди
посівам гірчиці, ефективні грамініциди: Ачіба, 5% к.е., Панте-
ра, 4% к.е., Селект, 12% к.е., Тарга Супер, 5% к.е., Фуроре
Супер, 6,9% м.в.е., Ф’юзілад Форте, 15% к.е. Якщо посіви гір-
чиці забур’янені пирієм повзучим, використовують один з ви-
ще названих препаратів, з вищими нормами внесення (згідно
норм, вказаних у “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозво-
лених до використання в Україні”).

Ефективність гербіцидів і інших пестицидів, які застосову-
ють у захисті під час вегетації, покращується при додаванні у
робочий розчин допоміжних речовин (ад’ювантів).

Ці речовини сприяють зниженню поверхневого натягу во-
дних розчинів, завдяки чому забезпечується повне змочуван-
ня обробленої поверхні, а також покращується проникнення
робочого розчину незалежно від воскового нальоту і ворсис-
тості листя. Застосування цих речовин у бакових сумішах ро-
бить обприскування стійким до змивання опадами.

Одним з кращих препаратів цієї групи є Сільвет (виробник
– фірма “Кемтура”). Діюча речовина препарату: трисилоксан
алкоксилат, препаративна форма-100% органосиліконовий
сурфактант. Норма застосування на капустяних культурах:
при внесенні післясходових гербіцидів – 0,1 л/га в 100-200 л
води, інсектицидів і фунгіцидів - 0,1 л/га в 150-200 л води.

4. 6. 1 ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ Г ІРЧИЦ І
Значної шкоди посівам гірчиці можуть завдавати шкідники

і хвороби. Недобір урожаю від цих шкодочинних об’єктів може
сягати до 30-50% і більше. До найпоширеніших шкідників гір-
чиці належать: хрестоцвіті блішки (чорна, світлонога, хвиляс-
та, синя, виїмчаста), ріпаковий пильщик (трач), ріпаковий квіт-
коїд, капустяна попелиця.

Доцільність проведення хімічного захисту рослин проти
шкідників визначається економічними порогами чисельності
кожного виду.
ПЕРІОДИ КОНТРОЛЮ І ЕКОНОМІЧНІ ПОРОГИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ШКІ-
ДНИКІВ ГІРЧИЦІ

Шкідники Період контролю Економічні пороги чисельності
Хрестоцвіті
блішки

Поява сходів, температура по-
вітря понад 15оС за сухої по-
годи

Понад 3 жуків на 1 м2 або один укол у
сім’ядолі на 30% рослин

Ріпаковий пи-
льщик (трач)

Травень : 2-3 справжні листки і
більше

1-2 гусениці на рослину

Утворення бутонів В середньому 1 жук на рослину
Період збільшення бутонів В середньому 1-2 жуки на рослинуРіпаковий

квіткоїд
Початок цвітіння 3-4 жуки на рослину
Перед цвітінням Заселення : 2 колонії на 1м2, або 60

особин попелиць на рослинуКапустяна
попелиця Закінчення цвітіння - не пізні-

ше 7 днів після цвітіння
Понад 100 особин попелиць на 10 см
стебла
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Для захисту посівів гірчиці проти шкідників зареєстровані і
дозволені до використання препарати фірми “Доу Агро Сайе-
нсіс”:
 Вантекс, 6% мк.с.(гамма-цигалотрин, 60 г/л) – 0,06 л/га,
 Нурел Д, 55% к.е. (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50
г/л) – 0,6 л/га.

Із хвороб гірчиці найбільш поширеними є: чорна ніжка, не-
справжня борошниста роса (пероноспороз), альтернаріоз,
фомоз, борошниста роса, слизистий бактеріоз.

Для вчасного виявлення початкової стадії хвороб на рос-
линах гірчиці та вживання відповідних заходів захисту щодо
обмеження їх шкідливості, необхідно систематично проводити
фітосанітарну оцінку посівів. Оскільки більшість хвороб роз-
виваються одночасно, то обстеження слід проводити у відпо-
відні періоди вегетації рослин.
СТРОКИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ГІРЧИЦІ
Фаза розвитку

рослин Хвороба Методи обліку

1-3 справжніх
листки

Чорна ніжка Облік на 10 майданчиках по 10 рослин
(по 5 рослин у двох суміжних рядках) –
огляд стебла, кореневої шийки, кореня

Розетка 3-5 ли-
стків

Пероноспороз, альтернаріоз,
фомоз

Те ж, обстеження розеткових листків

Цвітіння Пероноспороз, фомоз, альтер-
наріоз, борошниста роса

Те ж, обстеження чотирьох нижніх лис-
тків

Цвітіння – жов-
то-зелений
стручок

Слизистий бактеріоз, альтер-
наріоз, фомоз

Те ж, огляд рослин

Основними елементами статистичного обліку хвороб є по-
казники: поширення і розвиток хвороби.

Поширення хвороби визначають відношенням кількості
рослин (або окремих органів) до загальної кількості рослин
(органів) у пробі.

Ступінь або інтенсивність ураження рослин визначають
візуально у відсотках поверхні рослин чи окремих органів,
вкритих плямами, нальотами та іншими патологічними утво-
реннями.

Розвиток хвороби – це якісний показник, що показує сту-
пінь ураження рослин.

У системі захисту гірчиці від хвороб насамперед треба ви-
користовувати організаційно-господарські, агротехнічні та
профілактичні заходи : 
 дотримання науково-обгрунтованої сівозміни з повернен-
ням гірчиці на попереднє місце вирощування не раніше ніж
через 3-4 роки;
 впровадження у виробництво відносно стійких до хвороб
сортів і гібридів;
 проведення глибокої оранки у системі основного обробітку
ґрунту;
 дотримання технології вирощування гірчиці;
 вапнування кислих ґрунтів;
 глибоке рихлення ґрунту (раз в 3-4 роки);
 проведення посіву кондиційним насінням районованих сор-
тів, обробленим фунгіцидними протруйниками.
ШКАЛА ОЦІНКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН ХВОРОБАМИ

Бал за шкалою
6-бальною 10-бальною Ступінь ураження Уражено поверхні рослин

або окремих органів,%

0 0 Здорові рослини (без види-
мих ознак ураження) 0

1 1 Незначне до 5
2 2 - 3 Слабке 6 - 25
3 4 - 5 Середнє 26 – 50
4 6 - 7 Сильне 51 – 75
5 8 - 9 Дуже сильне > 75

За сприятливих умов для поширення і розвитку хвороб –
проводити захист посівів фунгіцидами:
 проти пероноспорозу: препарати на основі манкоцебу, ме-
талаксилу, фосетил алюмінію ; 
 проти альтернаріозу, фомозу: препарати на основі боскалі-
ду, димоксистробіну, карбендазиму, метаназолу, пропікона-
золу, тебуконазолу.

На насіннєвих ділянках гірчиці для зниження ураження
хворобами і покращення технологічної якості насіння засто-
совувати десикацію посівів. Обприскування проводити з до-
триманням рекомендованих норм витрати препаратів і робо-
чого розчину.

5. ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ І ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА
ДОРОБКА НАСІННЯ

Збирання врожаю гірчиці – один із відповідальних кінце-
вих елементів у технології вирощування.

Гірчиця сиза і гірчиця біла відрізняються між собою по
здатності до самоосипання. Гірчиця біла характеризується
меншою здатністю до осипання, а гірчиця сиза осипається бі-
льше, ніж ріпак. Тому вибір строків, способів і технічних засо-
бів збирання гірчиці мають визначальне значення для одер-
жання кінцевих результатів.

З метою прискорення дозрівання насіння, а також за за-
бур’яненості стеблестою гірчиці, проводять десикацію посівів
за два тижні до збирання врожаю одним із препаратів на ос-
нові гліфосату: Гліфоган, Домінатор, Раундап з нормою ви-
трати – 3,0 л/га або препаратом Реглон Супер 150, в.р. (3,0
л/га). При проведенні десикації знижується інтенсивність ура-
ження посівів хворобами.

В передзбиральний період для зменшення втрат урожаю
при біологічному дозріванні насіння, використовують речови-
ни з клейкими властивостями. Одним з поширених у застосу-
ванні є Еластік (діюча речовина: карбоксилатний стирол–
бутадієновий сополімер, 450 г/л; препаративна форма: ему-
льсійний концентрат). Препарат рекомендується застосову-
вати за 4-3 тижні до збирання врожаю, коли стручок, вигина-
ючи його до V чи U-подібної форми, не розтріскується. Норма
витрати препарату 0,8-1,0 л/га, робочого розчину – 250-400
л/га (за наземного обприскування) і 50-90 л/га – за авіаційно-
го.

Принцип дії препарату як склеювача стручків полягає у
формуванні на обробленій поверхні рослини напівпроникної
полімерної мембрани, яка дозволяє воді випаровуватись із
поверхні стручка і одночасно запобігає проникненню вологи
до тканин рослини. На відміну від піноленів, для полімериза-
ції Еластіку не потрібно денне світло, що є важливою перева-
гою в разі застосування препарату у передвечірній або вечір-
ній час. Еластік є повністю синтетичним продуктом, який ха-
рактеризується стабільною якістю ефективної дії. Його можна
застосовувати у бакових сумішах для покращення ефектив-
ності десикантів. При цьому норма витрати препарату стано-
вить 0,5-0,7 л/га.

З метою збереження врожаю гірчиці і його якості, перевагу
необхідно надавати прямому комбайнуванню. Пряме збиран-
ня комбайном починають, коли насіння повністю дозріло, на
головному стеблі має вологість не більше 15%. Гірчицю по-
трібно збирати лише тими комбайнами, які пристосовані для
збирання дрібнонасінних культур. Щоб звести до мінімуму
втрати при збиранні, рекомендується проводити скошування
на високому зрізі (на 2-5 см нижче рівня стручків нижнього
ярусу). Завдяки цьому не тільки зменшуються втрати, але й
значно знижується вологість насіння і кількість домішок.

Практика показує, що при збиранні, мотовило жатки необ-
хідно змістити максимально назад, щоб не спричиняти ви-
трушування насіння з стручків і осипання його перед жаткою.
Пальцеві граблини повинні входити у стеблостій на глибину
не більше їх ширини. Обертова швидкість мотовила має бути
наближеною до швидкості руху комбайна. При густому стеб-
лестою рекомендується навіть знімати мотовило.

Післязбиральну доробку насіння необхідно проводити у
стислі строки, тому що воно може самозігріватись і псуватись.
При первинній очистці використовують: пересувні повітряно-
решітні машини ОВС-25, ОВП-20А; зерноочисні агрегати ЗВС-
20, ЗВС-20А, ЗАВ-25 з приставкою СП-10А; сепаратори виро-
бництва фірми “Петкус”.

Після первинної очистки насіння просушують, використо-
вуючи установки активного вентилювання, шахтні чи подові
сушарки (режим нагрівання насіння не вище 30-35°С). У соня-
чну погоду насіння просушують на відкритих майданчиках,
насипавши його шаром 5-10 см і постійно перемішуючи.

Товарне насіння гірчиці сушать до вологості 8%, реалізу-
ють або залишають на зберігання у складських приміщеннях.

Посівний матеріал гірчиці потребує вторинної очистки і
сортування на машинах: ОС-4,5А, СМ-4, та типу “Петкус”.

6. ЕКОНОМІЧНА ДОЦ ІЛЬНІСТЬ І ЕФЕКТИВ-
НІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ Г ІРЧИЦ І

Міжнародні аналітики передбачають подальше збільшен-
ня виробництва насіння гірчиці. Вони вважають, що у порів-
нянні з 2008 роком, ріст виробництва гірчичного насіння зрос-
те у середньому на 30 відсотків. Головним постачальником
насіння на світовий ринок є Канада. У числі світових лідерів
по вирощуванню насіння гірчиці є також США, Індія, Пакистан,
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Бангладеш. З світового виробництва насіння гірчиці для кулі-
нарного призначення витрачається 15-18%, решта йде на ви-
робничі потреби.
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ (ЗА ДАНИМИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ АПВ НААН)

Гірчиця сиза Гірчиця біла
Варіанти технологій вирощування

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Урожайність (кондиційне насіння), т/га

0,95 1,19 1,57 1,91 2,24 0,73 0,94 1,21 1,50 1,67
Чистий дохід, грн/га

945 1076 1378 1733 3134 677 788 946 1296 2224
Рентабельність,%

72,9 62,6 59,3 61,3 87,4 48,0 41,9 37,9 44,5 60,6

1 варіант Без добрив, захист (гербіциди, інсектициди)
2 варіант N20P20 K20 + N20, захист (гербіциди, інсектициди)
3 варіант N40P40 K40 + N20, захист (гербіциди, інсектициди, фунгіциди, мікроелементи,

РР)
4 варіант N60P60 K60 + N30, захист (гербіциди, інсектициди, фунгіциди, мікроелементи,

РР)
5 варіант N90P90 K90 + N30, захист (гербіциди, інсектициди)

Збільшення зацікавленості до гірчиці у світі пов’язано та-
кож із зростанням попиту на рослинну камедь (muсіlage). Гір-
чиця, як уже доведено, може “виробляти” камедь чи не найбі-
льше серед культурних рослин північної півкулі.

Першість Канади у вирощуванні гірчиці пов’язано з інвес-
туванням значних коштів у дослідницьку роботу, тому зараз в
розпорядженні товаровиробників є холодо- і посухостійкі сор-
ти, а також такі, які дають добрі врожаї в умовах недостатньо-
го сонячного освітлення. Нові сорти канадської селекції (Ві-
конт, Анданте) мають вміст олії більше 50%, а камеді на 30%
більше ніж в інших сортах (П.Осипенко, 2009 р.).

В Європі значну увагу вирощуванню гірчиці приділяють у
Чехії, Польщі і ін., проте виробництво ще недостатнє. Країни
ЄС завозять до 100 тис.т гірчичного насіння щороку. Тому
українським виробникам насіння гірчиці це треба враховува-
ти, зважаючи також на те, що закупівельні ціни у Європі вищі,
ніж в Україні.

В Україні вирощування гірчиці має великі перспективи,
тому що ця культура може культивуватися в усіх регіонах.
Для гірчиці сизої більш сприятливі умови у центральному і пі-
вденно-східному регіонах, а для гірчиці білої – у північно-
західному регіоні. При дотриманні технологічних вимог і агро-
техніки вирощування гірчиця сиза і гірчиця біла є рентабель-
ними культурами.
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СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТВЕРДОЇ
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ - ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
Провідною галуззю сільського господарства України було,

є і залишається виробництво зерна. Стабільне нарощування
його виробництва стимулюється не лише потребами внутріш-
нього ринку, а й, більшою мірою, зовнішнього. Зона Степу та
Лісостепу в Україні завдяки сприятливим економіко-природ-
ним умовам, безсумнівно, є одними з провідних регіонів ви-
робництва високоякісного зерна. Разом з тим, в останні роки
простежується тенденція скорочення прибутковості його ви-
робництва, що сталося завдяки нестримному ціновому дис-
паритету на зернопродукцію та засоби виробництва і нестабі-
льності цінової політики [1,2].

Вивчення показників доходності зернової галузі показало,
що для ефективного ведення зернового господарства мініма-
льна рентабельність виробництва зерна повинна становити
20-25%, а раціональна (для умов степової зони України) – на
рівні 40-45%. Тільки такий рівень рентабельності створює від-
повідні умови для оновлення основних фондів та застосуван-
ня новітніх технологій виробництва зерна, які дозволяють не
знижувати, а підвищувати врожай та якість зерна.

Світовий досвід показує, що одним із пріоритетних чинни-
ків, без яких не можливо вирішити проблему підвищення про-
дуктивності та ефективності в зерновиробництві, є його інтен-
сифікація, що базується не тільки на нарощуванні ресурсів, а
й на більш раціональному їх використанні, а саме: на ефекти-
вному вологонакопиченні спеціальними способами обробітку
грунту, на оптимізації режиму живлення, на доборі високо-
продуктивних сортів та гібридів, на запровадженні інтегрова-
ної системи захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників, на
своєчасному та якісному проведенні всіх технологічних опе-
рацій.

Проектом національної програми розвитку агропромисло-
вого комплексу України до 2020 року передбачається дове-
дення виробництва зерна в державі до 80,2 млн.тонн, у тому
числі в господарствах степової зони – до 35-36 млн. тонн (43-
45% від загальнодержавних обсягів). Виробництво озимої
пшениці в зоні Степу прогнозується на рівні 15,5, ячменю –
10,2, кукурудзи – 5,8 млн. тонн [3]. Узагальнення нормативних
розрахунків показало, що в сучасних умовах собівартість тон-

ни зерна вирощеної по чорному пару озимої пшениці, при
урожайності 45 і 55 ц/га, відповідно, становить 960 і 886 грн/т,
зайнятому пару за урожайності 30 і 40 ц/га – 1213 і 1029 грн/т
та після непарових попередників за урожайності 20 і 30 ц/га –
1574 і 1236 грн/т. Виходячи з необхідності нарощування ви-
робництва високоякісного зерна, як для внутрішніх потреб,
так і для експортної торгівлі на світовому ринку, де з кожним
роком все відчутнішим стає дефіцит продовольства, саме ін-
тенсивні технології з високим ресурсним забезпеченням ма-
ють майбутнє. Ці технології здатні забезпечити максимальну
віддачу 1 га землі, а також повну реалізацію генетичного по-
тенціалу зернових культур і, зокрема, твердої озимої пшениці
[4].

Тверда пшениця є однією з тих культур, які спроможні
значно покращити економічну сторону сільськогосподарського
виробництва. Високоякісне зерно твердої пшениці з кожним
роком набуває все більшого попиту в Україні і, особливо, на
міжнародному ринку. Ціна на зерно твердої пшениці вищого
гатунку в зимово-весняний період 2009 рр. за 1 тонну склала
500 - 750 доларів США. В 2010-2011 рр. вартість 1 тонни то-
варного зерна твердої пшениці на світовому ринку становила
350-370 доларів США.

За останнє десятиліття ціна твердої пшениці була на 30-
40% вище м’якої. Тому для с.-г. товаровиробників з’явилася
можливість зайняти відповідну нішу в вирощуванні та реалі-
зації її зерна. Вимоги до зерна твердої пшениці на міжнарод-
ному ринку такі: вміст білка в зерні 13 і більше відсотків, нату-
рна маса зерна не нижче 780 г/л, а скловидність не нижче 80
відсотків. Крім того, зерно не повинно походити від генетично
модифікованих сортів та перевищувати допустимі норми ра-
діоактивного і фітопатологічного забруднення. В товарних
партіях твердої пшениці засмічення іншими видами пшениці
не повинно бути більше 3 відсотків, в тому числі і сірих хлібів
(жито, тритикале, ячмінь) – 2 відсотки.

Відповідно до агрокліматичних умов вирощування зерна
озимої твердої пшениці посіви цієї сільськогосподарської (с.-
г.) культури сконцентровано в степовій і лісостеповій зонах
України. Пов’язано це з тим, що при виробництві зерна твер-
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дої пшениці на першому місці стоять вимоги отримання висо-
коякісного зерна при прийнятному для кожної зони врожаю
озимої пшениці.

За технологічними властивостями тверда пшениця знач-
ною мірою відрізняється від м’якої й використовується, як
правило, для виготовлення макаронних і круп’яних виробів
вищого гатунку. Зерно твердої пшениці та продукти його пе-
реробки визнані в світі оптимальним джерелом складних вуг-
леводів для дієтичного і разом з тим повноцінного харчування
людини. Ці показники в першу чергу забезпечуються активні-
стю ліпоксегенази, вмістом каратиноїдів та протеїнів. Якість
вироблених макаронних виробів включає колір і текстуру су-
хих макаронних виробів, їх характеристики при варінні та
аромат.

Крупка (крупчасте борошно або семоліна з твердої пше-
ниці) є найкращою сировиною для виготовлення макаронних
виробів вищого гатунку якості. Пов’язано це з відмінністю вуг-
леводної структури ендосперму зерна твердої і м’якої пше-
ниць. При розмелюванні твердого зерна його ендосперм не
руйнується до крохмальних зерен, а розколюється на фраг-
менти різної величини. В цих фрагментах крохмальні зерна
поєднуються між собою білковими прошарками разом з каро-
тиноїдними пігментами (ксантофіл та його ефіри, каротин, що
є біологічно активним провітаміном А) за високого вмісту біл-
ка. Крім того, семоліна з твердої пшениці, як і інших видів
пшениць тетраплоїдної групи, має значну антиоксидантну си-
стему ферментів в гармонійному і збалансованому поєднанні
природних елементів (білка, життєво важливих амінокислот,
вуглеводів, мінеральних елементів і вітамінів).

Під час виготовлення макаронних виробів семоліну змі-
шують з відповідною кількістю води в вакуумному пристрої,
що дозволяє змочувати лише поверхню крупинок семоліни, а
потім за допомогою пресу формують різні види макаронних
виробів. При цьому активність ензиму ліпоксигенази практич-
но не змінює якість семоліни та жовтого пігменту, що і дозво-
ляє людям споживати висококалорійний та одночасно дієтич-
ний продукт високої природної якості.

Не менш поживними для харчування людини є різномані-
тні крупи, що виготовляються з зерна високоякісної твердої
пшениці. Крім того, з її борошна в районах Центральної та
Західної Азії, Північної Африки, Средиземноморських країнах
Європи випікається багато сортів місцевого хліба та різного
роду виробів: лаваш, чурек, пурі. У більшості країн при виро-
бництві хліба використовують суміш борошна з м’якої та тве-
рдої пшениці, що значно покращує його смакові властивості.
Крім того в розвинених країнах набуло поширення виробниц-
тво на промисловій основі “Кус-Кус”, що є продуктом харчу-
вання народів Ближнього Сходу і представляє собою гранули
з семоліни твердої пшениці однієї крупності.

Сучасні сорти твердої озимої пшениці вітчизняної селекції,
адаптивані до різних місцевих умов вирощування, спроможні
формувати урожай зерна в виробничих умовах Степу і Лісо-
степу України понад 75-80 ц/га з високими технологічними по-
казниками якості зерна. Одним із найважливіших критеріїв
високої якості твердої пшениці є вміст білка в зерні. Визнано,
що задовільна якість твердої пшениці формується в разі на-
копичення в зерні не менше 13 відсотків білка; при цьому в
семоліні та вироблених з неї продуктах харчування міститься
не менше 12 відсотків його. Концентрація білка в зерні знахо-
диться як під генетичним контролем, а також сильно залежить
від умов вирощування (особливо наявності доступних форм
азоту та вологи в грунті).

ПОПЕРЕДНИКИ
Для отримання рівномірних, дружних сходів озимої твер-

дої пшениці та нормального росту і розвитку рослин її посіви
необхідно розміщувати на достатньо забезпечених вологою
та поживними речовинами попередниках. Так як озима твер-
да пшениця вирізняється підвищеною вимогливістю до попе-
редників і якості обробітку грунту, її необхідно розміщувати в
першу чергу по чорному і зайнятому парах.

За умов достатьнього забезпечення вологи перед сівбою
та накопичення азоту в грунті добрими попередниками для
озимої твердої пшениці можуть бути горох на зерно, соя, нут,
однорічні та багаторічні трави першого укосу. Найвища уро-
жайність цієї культури може сформуватися тільки по чорному
пару. В більшості років після багаторічних трав (люцерна, ес-

парцет) урожайність твердої пшениці на 5-7 ц/га нижча, але
якість зерна при своєчасному збиранні врожаю формується
дуже високою.

Практично не придатними попередниками для розміщення
озимої твердої пшениці є кукурудза на силос, озимий та ярий
ріпак, гірчиця, оскільки ці культури дуже чутливі до мінераль-
ного живлення і у великій кількості виносять поживні речовини
з грунту. Тому такі попередники можуть бути використані ли-
ше у сприятливі за зволоженням роки та за умов
обов’язкового внесення необхідного складу та кількості міне-
ральних добрив. Науково–практичний досвід вирощування
озимої твердої пшениці показує, що стерньові попередники
під цю культуру вкрай несприятливі за рахунок значного зни-
ження врожаю зерна та його якості, ураження посівів корене-
вими та фузаріозними гнилями, пошкодження туруном і дро-
тяниками.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ
З метою отримання рівномірних, дружних сходів озимої

твердої пшениці та нормального росту і розвитку рослин її
посіви необхідно розміщувати на добре підготовлених, доста-
тньо забезпечених вологою та поживними речовинами попе-
редниках. Навесні, після підсихання поверхні грунту, необхід-
но по чистим парам провести боронування голчастими або
зубовими боронами. Культивації проводять з появою бур’янів,
застосовуючи пошарову різноглибинну обробку грунту. Дуже
важливо, для збереження вологи в грунті, на парових полях в
літній період після продуктивних опадів культивації чергувати
з боронуванням. При наявності багаторічних бур’янів одну з
культивацій доцільно замінити обробкою гербіцидами суціль-
ної дії.

Зайняті пари, поля після зернобобових культур та однорі-
чних трав необхідно обробляти зразу ж після збирання попе-
редньої культури тільки поверхневим способом з використан-
ням дискових борін БДТ–3 або БДТ-7 в два сліди на глибину
8-10 см. Після проростання бур’янів потрібно провести пред-
посівну культивацією на глибину загортання насіння (4-6 см).
Вслід за першим укосом багаторічних трав, поле дискують
важкими боронами в двох напрямках, а потім орють на повну
глибину плугом з причепленим наливним катком. Після оран-
ки поле вирівнюють і розробляють культиваторами з борона-
ми та кільчасто-шпоровими котками.

ДОБРИВА
Підвищення врожаю зерна та його якості для озимої твер-

дої пшениці неможливе без внесення достатьньої кількості
мінеральних добрив, особливо азотних. Виходячи з того, що в
своїй більшості грунти південних регіонів України збіднені на
мінеральні поживні речовини, сіяти на них озиму тверду пше-
ницю без внесення мінеральних добрив не рекомендується.
Результати агрохімічних обстежень є основою для визначен-
ня дози та способів внесення добрив по кожному полю.

Суттєвий економічний ефект від підвищення врожаю зер-
на до 50-60 ц/га на звичайних чорноземах без пониження йо-
го технологічних якостей можливо отримати при наявності в
грунті оптимальної кількості поживних речовин у доступних
формах: N 150-180, P2O5 40, K2O 40 кг д. р. на 1 га. Звичайно,
це в сумі з тією кількістю поживних речовин, що залишилися в
грунті після попередньої культури. Ось чому дуже важливо
мати в господастві кращі в цьому плані попередники.

Під основний обробіток грунту доцільно внести повну но-
рму фосфорно – калійних і 30–40 відсотків річної норми азо-
тних добрив. Необхідно мати на увазі, що незбалансоване
грунтове живлення посівів озимої твердої пшениці при пере-
важному внесенні азотних добрив може знизити стійкість рос-
лин до грибкових захворювань і в першу чергу до фузаріозу
колоса. В зв’язку з цим, за дефіциту NPK під час основного
обробітку грунту, доцільно внести їх гранульовані комплексні
види під час сівби з нормою 15 кг д. р. кожного з них.

Другу частку азотних добрив (аміачна селітра) більш ефе-
ктивно внести в осінній період після закінчення вегетації рос-
лин пшениці шляхом підживлення зернотуковими сівалками
або в кінці зими шляхом розсіювання їх по мерзлоталому гру-
нту.

Внесення аміачної селітри в зимовий чи ранньовесняний
період сприяє швидкій регенерації надземної маси і кореневої
системи рослин твердої пшениці, а також закладці повноцін-
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них репродуктивних органів. В зв’язку з цим, строки та норми
внесення азотних добрив мають дуже важливе значення для
оптимального забезпечення рослин азотом протягом вегета-
ції і, відповідно, - для збільшення врожаю зерна та підвищен-
ня його якості. Однією із вимог інтенсивної технології вирощу-
вання озимої твердої пшениці є роздрібне внесення азотних
добрив, яке дозволяє рослинам більш раціонально викорис-
товувати азот та зменшувати його втрати з грунту. Нами була
зроблена спроба оптимізувати цей прийом для специфічних
умов півдня України. Посів проводили в кінці вересня. Реакція
твердої озимої пшениці на різні методи азотного живлення
вивчалася в досліді на чотирьох сортах: Айсберг одеський,
Аргонавт, Перлина одеська та Золоте руно.

Відомо, що мінеральні добрива використовуються росли-
нами ефективно тільки за умов, коли в орному шарі грунту мі-
ститься 15-20 мм продуктивної вологи. В наших дослідах схо-
жі умови склалися в 2004 році, коли в фазу трубкування рос-
лин опади становили 50,1 мм, в період колосіння та форму-
вання зерна пшениці – 120,6 мм, а в фазу наливу зерна –
128,3 мм. Тобто, за весь весняно-літній період 2004 року кіль-
кість опадів склала 299 мм. Завдяки цьому урожай зерна в
досліді досяг 69,9–98,5 ц/га, а його прибавка від внесення
азотних добрив в фазу трубкування N60 або N100, порівняно
з контролем, відповідно досягла 4,8-13,2 та 9,1-16,1 ц/га
(табл. 1). Кращу реакцію на азотне живлення в досліді пока-
зав сорт Перлина одеська. Його прибавка урожаю зерна ста-
новила 13,2-16,1 ц/га в залежності від кількості внесених азо-
тних добрив.

Обприскування рослин різних сортів на початку форму-
вання зерна розчином сечовини (N30 кг д.р./га) забезпечило в
2004 році збільшення урожаю зерна на 1,4-5,3 ц/га. Слід від-
мітити, що позакореневе живлення збільшило врожай зерна у
сортів Перлина одеська та Аргонавт на 5,2-5,3 ц/га відповід-
но. Сорти ж Золоте руно і Айсберг одеський у цих же умовах
підвищили урожай зерна тільки на 1,4-2,9 ц/га. На противагу
цьому, в посушливих умовах 2002 та 2005 рр. пізнє внесення
азотних добрив - ні в період трубкування, ні на початку фор-
мування зерна - не привело до значного підвищення урожаю
зерна. Так в 2002 році урожай зерна сортів озимої твердої
пшениці на контрольних ділянках (N60 кг/га д.р. по мерзлота-
лому грунту) становив в залежності від сорту 48,8-57,0 ц/га.
Наступне внесення азотних добрив в дозах N60 і N100 кг/га
д.р. в період трубкування рослин не привело до істотного збі-
льшення врожаю зерна. Відхилення по урожаю зерна між кон-
тролем та різними агрофонами - -2,7- +1,0 ц/га знаходилося в
межах найменшої істотної різниці (НІР05 = 2,8-3,2 ц/га).
ТАБЛИЦЯ 1. ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙ ЗЕРНА РІЗ-
НИХ СОРТІВ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ТА
СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ( ПОПЕРЕДНИК – ЧОРНИЙ ПАР, Ц/ГА, 2002-
2005 РР.)

2002 2004 2005
Сорт уро-

жай
+ до
конт-
ролю

уро-
жай

+ до
конт-
ролю

уро-
жай

+ до
конт-
ролю

Серед-
ній за
2002-
2005

фон (N60 кг/га д.р. по таломерзлому грунту) – контроль
Айсберг одеський 48,8 - 72,8 - 22,4 - 48,0
Аргонавт 52,8 - 69,9 - 29,5 - 51,8
Золоте руно 52,9 - 71,9 - 30,5 - 51,8
Перлина одеська 57,0 - 82,4 - 29,5 - 56,3

фон + N60 кг/га (трубкування)
Айсберг одеський 48,4 - 0,4 77,6 + 4,8 20,7 - 1,7 48,9
Аргонавт 52,1 - 0,7 74,8 + 5,9 30,5 + 1,0 53,5
Золоте руно 53,3 +0,4 78,1 + 6,2 31,0 + 0,5 54,1
Перлина одеська 56,4 - 0,6 95,6 + 13,2 30,4 + 0,9 60,8

фон + N100 кг/га (трубкування)
Айсберг одеський 49,6 +0,8 83,8 + 11,0 22,8 + 0,4 52,1
Аргонавт 50,1 - 2,7 81,9 + 12,0 27,6 - 1,9 52,9
Золоте руно 53,9 +1,0 82,5 + 10,6 31,9 + 1,4 56,1
Перлина одеська 56,6 - 0,4 98,5 + 16,1 30,5 + 1,0 61,8

фон + N30 кг/га (початок формування зерна)
Айсберг одеський 49,2 +0,4 75,7 + 2,9 23,8 + 0,4 49,6
Аргонавт 53,0 +0,2 75,2 + 5,3 30,4 + 0,9 52,9
Золоте руно 53,1 +0,2 73,3 + 1,4 30,9 + 0,4 52,4
Перлина одеська 57,4 +0,4 87,6 + 5,2 31,1 + 0,6 58,7
НСР05 1,3 3,1 1,7 3,3

Агрокліматичні умови 2004-2005 рр. були ще складніши-
ми, ніж у 2002 році. Внаслідок відсутності продуктивної вологи
в грунті восени 2004 року сходи рослин були пізніми (24 жовт-
ня) і ввійшли в зиму зрідженими та недостатньо розвиненими.
Відсутність продуктивних опадів в березні-квітні 2005 року (їх
кількість становила 3,7 мм) призвела до жорсткої грунтової
посухи на період від початку відростання рослин до їх вико-
лошування. В зв’язку з цим, прикореневе внесення азоту в

дозах N60 і N100 кг/га д.р. на початку трубкування рослин та-
кож не позначився на суттєвому збільшенню врожаю зерна, а
його відхилення від контролю (-1,9 - +1,4 ц/га) було в межах
найменшої істотної різниці (НІР05 = 2,1 та 2,5 ц/га).

Позакореневе підживлення рослин озимої твердої пшени-
ці у фазі формування зерна розчином сечовини (30 кг/га д.р.)
ні в 2002, ні 2005 рр. не призвело до суттєвого збільшення
врожаю зерна порівняно з контролем. Незначне підвищення
урожаю зерна від +0,2 до +0,9 ц/га було в межах найменшої
істотної різниці (НІР05 = 1,4-1,9 ц/га).Таким чином, ефективне
використання азотних добрив, внесених в період трубкування
рослин та на початку формування зерна, відмічено лише в
2004 році, за умов наявності достатньої кількості вологи в
грунті на період проведення підживлення (50,1 мм в фазу
трубкування рослин і 120,6 мм – на початку формування зер-
на).

Азотне живлення рослин озимої твердої пшениці звичайно
не тільки сприяє підвищенню урожаю зерна, а й покращує йо-
го якость. Одним з найбільш вагомих показників якості зерна
твердої пшениці є вміст білка в зерні. Отримані нами резуль-
тати польових дослідів підтверджують, що азотні добрива в
сприятливих умовах 2004 року значно підвищили вміст білка в
зерні і в першу чергу - при загальній кількості азоту від 120 до
160 кг/га. Так, прикореневе живлення N60 кг/га в період труб-
кування рослин забезпечило підвищення вмісту білка в зерні,
в залежності від сорту, на 1,5-2,8% (Табл. 2).

Прикореневе внесення в цей же період ще більшої кілько-
сті добрив (N100 кг/га) далі підвищувало вміст білка в зерні –
на 2,3-3,3%, в залежності від сорту. Слід відмітити, що кращу
реакцію за вмістом білка в зерні показали сорти Айсберг оде-
ський та Золоте руно. У варіанті прикореневого живлення
(N60 кг/га в період трубкування рослин) білковість зерна у них
підвищилася на 2,3 і 2,8%, відповідно, а за умов внесення
прикоренево N100 кг/га – на 2,9 і 3,3%.

Разом з тим, позакореневе живлення сечовиною (N30
кг/га д.р.) на початку формування зерна не дало очікуваного
підвищення вмісту білка порівняно з контролем. Це поясню-
ється тим, що дія азотних добрив на урожайність і вміст білка
у зерні не завжди однозначна і залежить від умов, що склали-
ся. При достатній забезпеченості рослин вологою та внесенні
малих доз азоту (20-30 кг/га д.р.) урожайність зерна підвищу-
ється, а вміст білка у ньому не змінюється і може навіть зни-
зитися, що ми і спостерігали в 2004 році. Причому підвищення
урожаю зерна у сортів Золоте руно і Айсберг одеський (обп-
рискування рослин розчином сечовини на початку формуван-
ня зерновки) було незначним – 1,4 – 2,9 ц/га. В даному випад-
ку, вміст білка практично не змінився: + 0,2 - -0,1% порівняно
з контролем. У сортів Аргонавт і Перлина одеська підвищення
урожаю зерна склало 5,3-5,2 ц/га, а вміст білка знизився на
0,4-0,5%. Тобто, в цьому випадку спрацював механізм нега-
тивної кореляції між урожаєм та білковістю зерна.
ТАБЛИЦЯ 2.ВМІСТ БІЛКА В ЗЕРНІ РІЗНИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ТВЕР-
ДОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ТА СТРОКУ ВНЕСЕННЯ
АЗОТНИХ ДОБРИВ (ПОПЕРЕДНИК – ЧОРНИЙ ПАР, %, 2002-2005
РР.)

2002 2004 2005
Сорт вміст

білка
+ до

контро-
лю

вміст
білка

+ до
контро-
лю

вміст
білка

+ до
контро-
лю

Середній
вміст біл-
ка за роки
вивчення

фон (N60 кг/га д.р. по таломерзлому грунту) – контроль
Айсберг одеський 13,2 - 11,8 - 12,3 - 12,4
Аргонавт 10,9 - 12,0 - 12,8 - 11,9
Золоте руно 12,2 - 12,2 - 12,5 - 12,3
Перлина одеська 10,8 - 11,9 - 13,4 - 12,0

фон + N60 кг/га (трубкування)
Айсберг одеський 13,6 + 0,4 14,1 + 2,3 13,4 + 1,1 13,7
Аргонавт 11,4 + 0,5 14,1 + 2,1 13,3 + 0,5 12,9
Золоте руно 12,7 + 0,8 15,0 + 2,8 13,1 + 0,6 13,6
Перлина одеська 11,1 + 0,3 13,4 + 1,5 14,1 + 0,7 12,9

фон + N100 кг/га (трубкування)
Айсберг одеський 13,7 + 0,5 14,7 + 2,9 14,0 + 1,7 14,1
Аргонавт 11,7 + 0,3 14,4 + 2,4 13,9 + 1,1 13,3
Золоте руно 13,0 + 0,8 15,5 + 3,3 13,7 + 1,2 14,1
Перлина одеська 11,5 + 0,1 14,2 + 2,3 14,2 + 0,8 13,2

фон + N30 кг/га (початок формування зерна)
Айсберг одеський 13,6 + 0,4 11,7 - 0,1 14,3 + 2,0 13,3
Аргонавт 11,4 + 0,5 11,6 - 0,4 13,7 + 0,9 12,3
Золоте руно 12,8 + 0,6 12,4 + 0,2 13,9 + 1,4 13,0
Перлина одеська 10,8 - 11,4 - 0,5 14,2 + 0,8 12,4
НСР05 0,2 0,4 0,4 0,7

Відомо, що в період формування і наливу зерна за опти-
мальних умов розвитку рослини споживають близько 20-30%
всього необхідного їм азоту. Тому нестача його у цей період,
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що буває при формуванні високого врожаю, є причиною низь-
кого вмісту білка у зерні. В нашому досліді з позакореневим
живленням сечовиною, при загальному внесенні азоту 90
кг/га д.р. врожайність зерна склала 73,3-87,6 ц/га, а доступно-
го азоту було явно мало для формування достатнього рівня
якості зерна.

В умовах 2002 і 2005 років зростання врожаю зерна при
пізньому азотному живленню практично не спостерігалося.
Разом з тим, в цих умовах спостерігалося деяке підвищення
вмісту білка, порівняно з контролем. Наприклад в 2002 році
при відсутності зростання врожаю зерна після азотних підко-
рмок на загальному фоні. внесених азотних добрив 120 кг/га
д.р. білковість зерна зросла на +0,1–+0,5%, а на фоні 160
кг/га д.р. – від +0,1 до +0,8%. При додатковому живленні на
початку формування зерна (N30 кг/га д.р.), зростання урожаю
зерна було відсутнє, а підвищення вмісту білка спостерігало-
ся на рівні 0 – 0,6% в залежності від сорту.

Таким чином, з підвищенням рівня азотного живлення
вміст білка в зерні сортів озимої твердої пшениці збільшував-
ся, незалежно від рівня водозабезпеченості рослин, але сам
по собі дефіцит вологи у грунті теж призводив до підвищення
вмісту білка. Так в умовах 2005 року, коли спостерігалася жо-
рстка посуха в найвідповідальніші етапи органогенезу пшени-
ці (кущення, трубкування і колосіння пшениці) підвищення рі-
вня білка на загальному фоні азотних добрив 120 кг/га д.р.
склало +0,5–+1,1%, а на фоні 160 кг/га д.р. –+0,8–+1,7% порі-
вняно з контролем. Схожі результати отримано і за позакоре-
невого живлення сечовиною в період формування зерновки.
Практично за одного рівня врожайності зерна в цьому варіанті
та на контролі білковість зерна після живлення азотом (N30
кг/га д.р.) підвищилася на 0,8-2,0% і склала залежно від сорту
13,7-14,4%.
ТАБЛИЦЯ 3. ДОДАТКОВИЙ ВИНОС АЗОТУ З УРОЖАЄМ ЗЕРНА ТА
СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ ДОБРИВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
РОКУ ТА ВАРІАНТУ ДОСЛІДУ

2002 2004 2005 Середнє за 3 роки
+ винос

N%
використ.

N %
+ винос

N%
використ.

N %
+ винос

N%
використ.

N %
+ винос

N%
використ.

N %
фон + N60 кг/га (трубкування)

3,26 5,4 46,85 78,1 3,86 6,5 17,99 30,0
фон + N100 кг/га (трубкування)

5,99 6,0 67,25 67,3 6,28 6,3 26,51 26,5
фон + N30 кг/га (початок формування зерна)

4,04 13,5 4,82 16,1 8,69 29,0 5,85 19,5
НСР05

3,40 7,2 7,12 11,8 5,11 9,2 12,06 16,1
Середні по досліду

4,43 8,3 39,64 53,8 6,28 13,9 16,78 25,3

Як видно із даних таблиці 3, роки досліджень дуже конт-
растно різнилися за ефективністю використання азоту доб-
рив. У відносно посушливі 2002 та 2005 роки додатковий ви-
нос азоту із урожаєм зерна становив лише 5-6% азоту доб-
рив, внесеного прикоренево у фазу трубкування. Для азоту,
внесеного позакоренево у більш пізню фазу, цей показник був
у 2-4 рази вищий. В сприятливому 2004 році щодо зволожен-
ня ситуація була оберненою: азот, внесений у фазу трубку-
вання, був використаний у 4-5 разів ефективніше азоту піз-
нього позакореневого підживлення, сягаючи 70-80%.

В зв’язку з тим, що ефективність використання азоту, вне-
сеного у грунт, дуже сильно залежала від наявності вологи у
грунті, відповідні показники для сухих 2002 та 2005 і вологого
2004 року різнилися більш ніж на порядок. Ефективність же
використання азоту пізнього позакореневого підживлення у
різні роки була більш сталою (13,5 , 16,1 та 29,0%, відповід-
но). Беручи до уваги значну і малопередбачувану варіацію
умов весняно-літньої вегетації в зоні Південного Степу не
можна рекомендувати якусь сталу схему застосування азо-
тних добрив у цей період. Рішення мають бути гнучкими і за-
лежати від поточних умов, у першу чергу - від наявності воло-
ги у грунті, розподілу опадів.

За умов достатнього зволоження високої ефективності
азотних добрив можна досягти прикореневим їх застосуван-
ням на початку фази трубкування. При дефіциті вологи доці-
льніше застосувати позакореневе живлення водорозчинними
азотними добривами у цей період або у більш пізні фази: ко-
лосіння-формування зерна. При порівнянні до дії умов сезону
вплив сортів на ефективність використання азоту добрив був
значно менш вираженим, статистично достовірним лише в
умовах 2002 року (табл. 4). У даному сезоні різниця за цим

показником між крайніми сортами (Золоте руно та Перлина
одеська) була 3-кратною.

За найбільш сприятливого 2004 року сорт Золоте руно та-
кож виділявся кращим використанням азоту добрив, хоча різ-
ниця була статистично недостовірною. Близький рівень пока-
зав сорт Перлина одеська. Той факт, що даний сорт був аут-
сайдером у 2002 році і серед лідерів – у 2004 р. свідчить про
значну взаємодію “сорт х рік”.
ТАБЛИЦЯ 4.СЕРЕДНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ
ДОБРИВ НА ФОРМУВАННЯ БІЛКІВ ЗЕРНА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
СОРТУ, %

Сорт 2002 2004 2005 Середнє за 3 роки
Айсберг одеський 8,3 ab* 49,9 15,4 24,5
Аргонавт 8,0 ab 49,7 10,7 22,8
Золоте руно 13,0 a 58,4 15,1 28,8
Перлина одеська 3,9 b 57,2 14,5 25,2
НСР05 8,3 13,6 10,6 18,6
- групи достовірності*

Слід відмітити великі коливання сорту Перлина відносно
інших сортів і за білковістю зерна (табл.2). У 2002 та 2004 р.
вміст білка у цього сорту був найнижчим, а у 2005 р. – найви-
щим. В середньому за 3 роки сорти Айсберг од. та Золоте ру-
но містили 13,4 та 13,3% білка, відповідно, а Перлина одеська
та Аргонавт – достовірно нижче, а саме 12,6%. Така, здава-
лося б, відносно невелика різниця у виробництві може серйо-
зно вплинути на структуру партій зерна за якістю [5].

Недостатня кількість вологи в грунті, з кінця кущення і до
початку колосіння рослин, потребує позакореневого внесення
водорозчинних комплексних добрив NPK з комплексом необ-
хідних мікроелементів (Нутрівант Плюс ТМ зерновий, 3 кг/га
та прилипач “Фертівант”; хелатні мікродобрива “Реаком”, 3
кг/га та інші) одночасно з розчином карбаміду, або КАС. Ці
живлення доцільно проводити у фазі кінця кущення (3-4-й
етапи органогенезу) та на початку виходу в трубку (5-й етап
органогенезу) разом з внесенням на посівах гербіцидів, фун-
гіцидів та інсектицидів. Комплексне використання карбаміду,
або КАС одночасно з водорозчинними комплексними добри-
вами необхідно вносити тільки на основі листкової експрес-
діагностики “N-Tester” та його науково-обгрунтованої методи-
ки. Необхідно враховувати, що озима тверда пшениця на
ранніх фазах росту й розвитку витримує більш високі концен-
трації карбаміду, ніж на пізніх фазах.

Доцільно в кінці кущення вносити 10-12% розчину карба-
міду (фізична маса) одночасно з гербіцидами та ретардантом,
а на початку виходу в трубку 8-10% р-ну карбаміду комбіно-
вано з фунгіцидами. Встановлено, що позакореневе листкове
живлення водорозчинними комплексними добривами з мікро-
елементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe, Mo) збільшує до 80% ефекти-
вність використання азотних добрив та гарантовано забезпе-
чує значний приріст урожаю зерна, підвищення вмісту білка в
зерні з одночасним покращенням “сили” клейковини озимої
твердої пшениці. Для суттєвого поліпшення якості зерна і в
першу чергу – для підвищення вмісту білка в зерні (1-2%) на
фоні середньої забезпеченості посівів азотом (80 кг/га д.р.) та
вмісті в верхніх листях принаймні 3,3% азоту дуже важливо
проводити сенікацію (5 кг/га д.р. сульфату амонію) посівів
озимої твердої пшениці в період тістоподібного стану зерна,
що дає змогу одержати зерно зі вмістом білку 14% і більше
[6].

СТРОК СІВБИ І НОРМИ ВИСІВУ
Ці агротехнічні заходи також мають важливе значення для

оптимального врожаю твердої озимої пшениці. Максимальний
врожай озимих культур формується при сівбі в оптимальні
науково-обгрунтовані строки. Виходячи з того, що рослини
озимої пшениці до входження в стан зимового спокою мають
вегетувати 55-65 діб, а середня їх кущистість становити 3-5
пагонів в останні роки кращими строками сівби для північної
частини Степу є 15-25 вересня, центральної – 20-30 вересня,
а південної – з 25 вересня по 10 жовтня. Залежно від агро-
кліматичних умов регіону допустимі строки сівби можуть змі-
щуватися на 3-5 діб раніше або пізніше наведених строків. В
2006-2008 рр. нами досліджувалися строки та норми висіву
сучасних сортів твердої озимої пшениці: Перлина одеська,
Лагуна, Гардемарин, Бурштин, Архіпелаг і Таврида при посіві
25.09, 05.10 та 15.10 (Табл 5). З наведених в таблиці 5 ре-
зультатів досліджень видно, що відповідно до погодно-
кліматичних умов кращі результати показували ті чи інші
строки сівби. Так восени 2005-2006 с.-г. року в вересні та жо-
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втні опадів практично не було і перевагу за врожаем зерна
мав ранній строк сівби та найбільша норма висіву (4,18 т/га).
Завдяки кращому використанні незначної кількості вологи в
грунті в вересні цей строк сівби показав кращу схожість та
вищу кущистість. Більш пізні строки сівби цього року, в зв’язку
з дефіцитом вологи в грунті, сформували слабкий стеблостій
і, відповідно, нижчу продуктивність. Агро-кліматичні умови во-
сени 2006-2007 с.-г. року перед сівбою озимої пшениці були
достатньо задовільними завдяки суттєвим опадам в третій
декаді серпня та вересні (136 мм), що дозволило одержати
повноцінні сходи твердої озимої пшениці по всім строкам сів-
би.
ТАБЛИЦЯ 5. УРОЖАЙ ЗЕРНА ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЗА-
ЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ ( ЧОРНИЙ ПАР,
Т/ГА, 2006-2008 РР.)

Рік дослідженняСтрок сівби Норма висіву,
млн. схож. зерен 2006 2007 2008

Середній
урожай зерна

3 3,38 3,80 5,07 4,08
4 3,93 4,04 5,69 4,55
5 4,18 4,15 6,06 4,79

25 вересня

в середньому 3,83 4,00 5,61 4,48
3 2,79 4,98 5,53 4,43
4 3,54 5,55 5,59 4,89
5 3,87 5,46 5,59 4,97

05 жовтня

в середньому 3,40 5,33 5,57 4,77
3 2,37 5,48 4,86 4,24
4 2,88 5,88 4,99 4,58
5 3,19 6,43 5,23 4,95

15 жовтня

в середньому 2,81 5,93 5,03 4,59
НСР 0,14 0,10 0,12

Крім того, підвищена температура повітря в листопаді (+
0,6С) та першій половині грудня (+ 3,4С) сприяла доброму
росту і розвитку рослин всіх строків сівби і, більш того, при-
звела до їх переростання при сівбі 25 вересня. В результаті
дії цих агрокліматичних факторів в 2007 році на першому
строці сівби максимальний урожай твердої озимої пшениці
становив 4,15 т/га, на другому – 5,33 і третьому 5,93 т/га. Во-
сени 2007-2008 с.-г. року погодно-кліматичні умови відповіда-
ли середньорічним показникам за кількістю опадів та серед-
ньодобовою температурою. Розвиток рослин характеризува-
вся оптимальним проходженням фаз органогенезу, форму-
ванням заданої щільності посівів, накопиченню пластичних
речовин відповідно до строків сівби.

В результаті за продуктивністю зерна кращі показники
спостерігалися при сівбі 25 вересня
та 5 жовтня. Причому максимальний
врожай (6,06 т/га) сформувався за
першого строку сівби та норми висі-
ву 5 млн. схожих зерен. При посіві 5
жовтня урожай зерна при різних но-
рмах висіву був практично однако-
вим, а саме: 3 млн. – 5,53; 4 млн. –
5,59 і 5 млн. – 5,59 т/га. Максималь-
ний врожай зерна (5,23 т/га) за тре-
тього строку сівби отримано у варіа-
нті 5 млн. схожих зерен. Узагаль-
нення отриманих результатів (Рис.1)
підтверджує, що оптимальним стро-
ком сівби твердої озимої пшениці в
південній частині степової зони
України, на протязі останніх років, є
період з 25 вересня по 10 жовтня.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що рослини
ранніх строків сівби в більшій мірі пошкоджуються шкідниками
та хворобами. Разом з тим, за необхідності сівби на початку
оптимальних строків слід віддавати перевагу сортам з біль-
шою тривалістю яровізаційної потреби та фотоперіодичною
чутливістю: Айсберг одеський, Алий парус, Аргонавт, Лагуна.
Сорти з середньою яровізаційною потребою та фотоперіоди-
чно нейтральні: Дельфін, Перлина одеська, Золоте руно, Бу-
рштин, Континент доцільно висівати в середині оптимальних
строків.

СОРТИ
В державному Реєстрі сортів рослин України для агроклі-

матичних умов Степу та Лісостепу на 2011р. рекомендовано
16 сортів твердої озимої пшениці. Оскільки окремі господарс-
тва різняться між собою грунтами, системою землеробства і
якістю агротехнічних робіт, для кожного з них необхідно виб-
рати найбільш придатні 2-3 сорти цієї с.-г. культури. За реак-
цією на агрофон і за своїми біологічними характеристиками

сорти, що створені в лабораторії селекції твердої озимої
пшениці СГІ - НЦНС, можна поділити на такі групи:

1. Універсального використання – Айсберг одеський, Алий
парус, Бурштин та Крейсер характеризується високою еколо-
гічною пластичністю і сталістю врожаїв зерна при вирощуван-
ні на різних агрофонах.

2. Короткостеблового типу (95–110 см) для вирощування по
кращих попередниках і при інтенсивній технології – Аргонавт,
Дельфін, Золоте руно, Таврида та Лінкор. Ці сорти добре реа-
гують на покращення агрофону та формують високоякісне зе-
рно.

3. Напівкарликові сорти Перлина одеська, Лагуна, Конти-
нент та Гардемарин. більше всього пристосовані для виро-
щування за інтенсивною технологією та в умовах зрошення.
Характеризуються досить високою стійкістю до вилягання та
забезпечують високу віддачу за умов покращення агрофону.

НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ
Оптимальна норма висіву насіння твердої озимої пшениці

складає 5,0 млн. схожих зерен на 1 га посіву. За посушливих
умов і при більш пізніх строках сівби її підвищують на 0,5–1,0
млн. схожих зерен на 1 га. При сівбі на 3-5 днів раніше від на-
званих вище строків оптимальна норма висіву 4,5 млн. схо-
жих зерен. Глибина загортання насіння короткостеблових со-
ртів твердої озимої пшениці за доброго зволоження грунту
повинна бути 5–6 см. Якщо виникає потреба сіяти дещо гли-
бше, щоб насіння потрапило у вологий шар, після сівби слід
обов’язково ущільнити грунт кільчасто – шпоровими котками.

Практично всі сорти озимої твердої пшениці, що занесені
до державного Реєстру, мають видову стійкість до сажкових
хвороб, але все таки протруювати насіння доцільно - з метою
пригнічення насінневої інфекції, розвитку різних видів корене-
вих гнилей та пліснявіння.

ЗАХИСТ РОСЛИН
На протязі вегетації дуже важливо своєчасно проводити

захист рослин твердої озимої пшениці від найбільш шкодо-
чинних шкідників та хвороб. Найефективнішим заходом захи-
сту рослин від хвороб є передпосівне протруєння насіння. До-
слідження відділу фітопатології СГІ НЦНС показали, що вибір
протруйника необхідно проводити з урахуванням спектра йо-
го фунгіцидної активності. Застосовувати слід нефітотоксичні,

або слобофітотоксичні фунгіцидні
препарати: Ламардор (0,15-0,20 л/т),
Вітавакс 200 ФФ (3,0 л/т), Максим Фо-
рте (1,5-2,0 л/т), Максим Стар (1,0-1,5
л/т), Раксіл Ультра (0,2-0,25 л/т). Фіто-
токсичні препарати за нестачі вологи
в грунті та при пвідвищеній темпера-
турі пригнічують проростання насіння
та можуть призвести до зниження їх
польової схожості.

Практично щороку восени небез-
пеку посівам озимої пшениці та ячме-
ню складають вірусні хвороби. Особ-
ливу загрозу представляє ВЖКЯ, що
переноситься сисними шкідниками
(злаковими попелицями, цикадками
та злаковими мухами) з хворих рос-

лин диких та культурних злаків. Дослідження с.-г. науки і
практичний досвід показали, що інтегрована система захисту
є найбільш раціональною та ефективною. При цьому зміщен-
ня посіву в сторону більш пізніх строків, що дозволяє уникну-
ти масового заселення рослин переносниками вірусної інфе-
кції, є найбільш ефективним засобом.

Виходячи з того, що для твердої озимої пшениці найбільш
ефективними є строки посіву з початку і до середини оптима-
льних строків для озимої м’якої пшениці, протруювання насін-
ня доцільно проводити комплексними фунгіцидно-
інсектицидними препаратами: Селест Топ (1,0-2,0 л/т), Юнта
Квадро (1,6-1,7 л/т), або фунгіцидними препаратами в сумі-
шах з інсектицидними протруйниками насіння: Ламардор (0,2
л/т) + Гауче (0,4 кг/т); Сертікор 050 FS (1,0 л/т) + Круїзер 350
FS (0,4 л/т).

Наявність в посівах бур’янів не тільки знижує врожайність
твердої озимої пшениці, але й погіршує якість її продукції. То-
му доцільно обстежити посіви восени на засміченість
бур’янами і в разі необхідності – провести обприскування та-
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Рисунок 1. Залежність врожаю зерна твердої озимої пшениці
від строку сівби у роки досліджень
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кими гербіцидами: Гроділ Ультра (0,2 л/га), Гроділ Максі (0,1
л/га) або Лінтур 70 WG (0,15 кг/га). На непарових попередни-
ках при розріджених і слаборозвинутих посівах з осені часто
спостерігається засміченість зимуючими бур’янами, а з почат-
ком вегетації весною вільні ділянки посівів займають ранні ярі
бур’яни. Відповідно до типу засміченості посівів у фазі повно-
го кущення використовують гербіциди: Аркан 750 (0,02 кг/га),
Банвел 4S 480SL (0,15-0,3 л/га), Гранстар (0,02-0,025 кг/га),
Дербі (0,05-0,07 л/га), Діален Супер (0,8 л/га), Логран 75 WG
(0,0065-0,01 кг/га), Лінтур (0,15-0,18 кг/га), Мушкет 20 WG (
0,05-0,06 кг/га), Пік 75 WG (0,002-0,015 кг/га). Для контролю
однорічних злакових бур’янів в посівах озимої пшениці слід
використовувати в сумішах Пума Супер (0,8 л/га) + Гроділ
Максі (0,09 л/га) та Аксіал 045 ЕС (1,0 л/га) + Дербі 175 SC
(0,06 л/га).

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Порівняно з іншими культурами, тверда озима пшениця

практично не осипається при перестої на пні. Разом з тим, пі-
сля повного дозрівання, кожен згаяний день веде до знижен-
ня якості зерна за рахунок туману, нічної роси та опадів дощу.
Відволоження зерна активізує діяльність ферменту амілази,
що в результаті призводить до швидкої втрати його скловид-

ності. Щоб запобігти значним втратам якості зерна, тверду
озиму пшеницю вкрай необхідно якомога раніше зібрати з по-
ля, очистити від пожнивних домішок і закласти на зберігання
в критому приміщенні при вологості зерна не вище 14 відсот-
ків. Кращий спосіб збирання врожаю – пряме комбайнування.
Наявність температурно–вентиляційного підсушування в ме-
жах 40-60С дозволяє розпочинати жнива твердої пшениці
роторними комбайнами при вологості зерна 20%, що забез-
печить значно меншу травмованість зерна та високу його
скловидність і якість.
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ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ І НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ НА
ЧИСТУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ СОЇ

В статті представлені результати досліджень по впливу спо-
собів сівби і норм висіву насіння на чисту продуктивність фотоси-
нтезу сої та урожайність. Встановлено, що звуження міжрядь від
70 до 15 см сприяє збільшенню чистої продуктивності фотосин-
тезу і урожайності сої, що обумовлено кращим розміщенням рослин
і оптимальною площею живлення.

Відомо, що способи сівби і норми висіву насіння в значній
мірі впливають на площу живлення рослин, схожість насіння,
змикання рослин у міжряддях та визначають умови росту і
розвитку рослин, формування листкової поверхні. Збільшення
площі асиміляційної поверхні на відповідній площі ґрунту не є
основним фактором вирішення всіх питань підвищення про-
дуктивності рослин і формування урожайності, бо може при-
звести до затінення одних листків іншими і зниження продук-
тивності фотосинтезу, що є важливим показником життєдія-
льності рослин, урожайності. Продуктивність роботи листко-
вого апарату, а саме чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ)
разом з умовами живлення й вологопостачання, визначають
розміри накопичення маси рослин та урожайності насіння сої
[1–4].

Дослідження проводили протягом 2005–2007 рр. в Кірово-
градському інституті АПВ (північний Степ України). Ґрунт до-
слідних ділянок – чорнозем звичайний середньогумусний
глибокий важкосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі –
4,22%, легкогідролізованого азоту – 11,6 мг, рухомого фос-
фору і обмінного калію відповідно – 11,6 і 11,2 мг на 100 г
ґрунту. Реакція ґрунтового розчину слабокисла – рНсол = 5,5.
Гідролітична кислотність – 2,44 мг-екв. на 100 г абсолютно су-
хого ґрунту.

Погодні умови у роки досліджень значно різнились між со-
бою. У 2005р. за період вегетації випало 276 мм опадів, в
2006р. − 245, 2007р. − 183 мм. ГТК дорівнював відповідно
1,05, 0,87 та 0,65, що свідчить про сприятливіші погодні умови
в перший рік і посушливість останніх.

Методика проведення досліджень. Дослід був розміщений
методом блоків, повторність чотириразова. Ділянки першого
порядку (ширина міжрядь) мали площу – 150, 180, 180, 210
м², другого (норми висіву насіння) – 30, 36, 36, 42 м². Дослі-
дження проводили відповідно до загальноприйнятої методики
Б. А. Доспєхова та методик інших науково-дослідних установ
[5, 6]. Сіяли новий середньостиглий сорт сої Ювілейна, вне-
сений до Реєстру сортів рослин України у 2005 р.

Агротехніка у досліді загальноприйнята для зони вирощу-
вання. Попередник – ярий ячмінь. Під передпосівну культива-
цію вносили бакову суміш гербіцидів харнес (1,5 л/га) та геза-
гард (2 л/га), а у фазі 3–4 листків обприскували посіви суміш-
шю гербіцидів базагран (2,5 л/га) і фюзілад форте (0,8 л/га),
що забезпечило надійний захист сої від бур’янів.

Дослідженнями встановлено, що способи сівби і норми
висіву суттєво впливали на чисту продуктивність фотосинтезу
сої, що обумовлено неоднаковою площею живлення, освітле-
ністю рослин, умовами вологозабезпечення, поживного ре-
жиму, стресовими ситуаціями. По мірі росту і розвитку рос-
лин, внаслідок зміни факторів зовнішнього середовища, пло-
щі листкової поверхні сої, змінювалась і фотосинтетична ро-
бота листя.

Так, найбільший показник ЧПФ спостерігався у період
сходи – бутонізація, під час посиленого накопичення сухої
маси рослин – 3,94–4,73 г/м2·добу (табл. 1). В період бутоні-
зація – налив насіння, і особливо від початку наливу насіння
до повної стиглості, накопичення сухої маси рослин та їх ріст
уповільнювались, як і фотосинтез. Тому ЧПФ поступово зме-
ншувалась до 3,50–3,95 і 0,78–2,47 г/м2·добу відповідно. За
період сходи – повна стиглість показник коливався від 2,78 до
4,11 г/м2·добу. Значно впливала на продуктивність роботи ли-
стя густота посіву. За період сходи – бутонізація при ширині
міжрядь 30 і 45 см зменшення норми висіву від 700 до 300
тис./га сприяло збільшенню продуктивності фотосинтезу на
0,42 і 0,34 г/м2·добу.
ТАБЛИЦЯ 1.ЧИСТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ТА УРО-
ЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І НОРМ ВИСІВУ
(2005–2007 РР.)

Чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2·добуШирина
між-

рядь,см

Норма ви-
сіву насін-
ня, тис./га Сходи –

бутонізація
Бутонізація –
налив насін-

ня

Налив насін-
ня – повна
стиглість

Сходи – по-
вна стиглість

Урожай-
ність на-
сіння,
т/га

300 4,41 3,74 1,24 3,46 2,13

500 4,40 3,68 2,24 4,02 2,2015

700 4,73 3,66 2,47 4,11 2,15

300 4,52 3,95 1,12 3,44 1,88

500 4,49 3,79 1,33 3,53 1,9230

700 4,10 3,90 2,27 4,08 1,81

300 4,28 3,78 1,29 3,44 1,94

500 4,31 3,71 1,83 3,72 1,9945

700 3,94 3,67 1,70 3,49 1,74

300 4,12 3,72 1,66 3,47 1,63

500 4,18 3,50 0,83 2,78 1,7070

700 4,04 3,82 0,78 2,84 1,65

В період бутонізація – налив насіння способи сівби і нор-
ми висіву мало впливали на цей показник. Під час наливу на-
сіння вплив норм висіву на продуктивність фотосинтезу був
більшим, ніж у період сходи – повна стиглість. Так, підвищен-
ня норми висіву від 300 до 700 тис./га сприяло зростанню
продуктивності фотосинтезу за міжрядь 15 і 30 см у перший
період в середньому на 1,23 і 1,15 г/м2·добу, а у другий – на
0,65 і 0,64 г/м2·добу. Це пояснюється тим, що рослини були
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рівномірно розміщені на площі, менше пригнічували одна од-
ну, мали кращу схожість насіння, виживання протягом періоду
вегетації і формували більшу масу на 1 м2, ніж в широкоряд-
них посівах.

Дослідженнями Н.В.Медяникова встановлено, що при
більш рівномірному розміщенні рослин на площі складаються
більш сприятливі умови для фотосинтезу навіть при збіль-
шенні густоти стояння рослин [7]. При ширині міжрядь 70 см із
зрідженням посіву відмічено тенденцію до збільшення проду-
ктивності фотосинтезу у перший період на 0,88 г/м2·добу, а у
другий – на 0,63 г/м2·добу. Загущення посіву призводило до
формування тонких і витягнутих рослин, що гальмувало фо-
тосинтетичні процеси і негативно впливало на роботу листя.
Тому в густіших посівах показники ЧПФ менші, ніж в рідких.

Найкращі умови для життєдіяльності рослин складалися в
посівах із звуженими до 15 см міжряддями, тому продуктив-
ність роботи листя тут виявилась більшою і ЧПФ дорівнювала
в середньому 3,86 г/м2·добу, при ширині міжрядь 30 см вона
становила – 3,68, 45 см – 3,55, 70 см – 3,03 г/м2·добу. Збіль-
шення продуктивності фотосинтезу за рядкового способу сів-
би пояснюється кращим розміщенням рослин в просторі, що
обумовило оптимальні умови росту і розвитку рослин сої. По-
дібні результати отримав В. Ф. Баранов, в його дослідженнях
чиста продуктивність фотосинтезу за рядкової сівби підвищу-
валась до 4,22 г/м2·добу [8].

Розширення міжрядь від 15 до 70 см обумовлювало зме-
ншення ЧПФ в період сходи – бутонізація на 8,9%, налив на-

сіння – повна стиглість – на 45,0 %, сходи – повна стиглість –
на 21,6%. Рівень урожайності був найбільшим за звичайної
рядкової сівби, в середньому – 2,16 т/га. Розширення міжрядь
від 15 до 70 см призводило до зменшення урожайності на
23,1%. За результатами кореляційного аналізу виявлено пря-
мий зв’язок між урожайністю і чистою продуктивністю фото-
синтезу за період сходи – повна стиглість (0,64) та зворотній
зв’язок між ЧПФ та шириною міжрядь (-0,75).

ВИСНОВОК
Отже, в умовах північного Степу України кращу врожай-

ність середньостиглого сорту сої Ювілейна забезпечує сівба з
шириною міжрядь 15 см. Дослідженнями встановлено, що
розширення міжрядь від 15 до 70 см призводе до зменшення
чистої продуктивності фотосинтезу за період сходи – повна
стиглість на 21,6 %, а врожайності – на 23,1 %.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ОТ НПФ «НОВОФЕРТ»
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДОБРЕНИЙ

«НОВОФЕРТ®» ДЛЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР*

№
п/п

Наиме-
нование
культуры

Состав удобрения Период внесения (фаза раз-
вития растений)

Количес-
тво по-
дкормок

Количест-
во удоб-
рений
(кг/га)

1 Озимая
пшеница

18-18-18+3MgO+МЭ
или
20-20-20+MgO+МЭ

1. Кущение – начало вы-
хода в трубку
2. Начало колошения
3. После цветения – нача-
ло налива зерна

1

1
1

3-5

3-5
3-5

2 Рапс 18-18-18+3MgO+МЭ

3,5-18-33,5+МЭ+0,5В

3,5-18-33,5+МЭ+0,5В

1. Через 2 недели после
начала весенней вегета-
ции
2. Бутонизация
3. После цветения – нача-
ло образования бобов

1

1

1

3-4

4-6

4-6

3 Свекла
сахар-
ная

18-18-18+3MgO+МЭ

4-17-35+MgO+МЭ
4-17-35+MgO+МЭ

1.После образования 4-6-
ти листьев
2. Образование 8-10 лис-
тьев
3. До смыкания листьев в
междурядиях

1

1

1

2-3

3-5

3-5

4 Кукуруза 13-40-13+MgO+МЭ
17-7-21+3MgO+МЭ

1. 3-5 листьев
2. 6-8 листьев до начала
выброса волокон

1
1

2-4
4-5

5 Подсол-
неч
ник

18-18-18+3MgO+МЭ
или
20-20-20+MgO+МЭ
3,5-18-33,5+МЭ+0,5 В

1. 4-6 листьев

2. Начало образования ко-
рзинки

1

1

2-4

4-6

6 Соя 13-40-13+МgО+МЭ
18-18-18+3МgО+МЭ
18-18-18+3МgО+МЭ

1. 5-6 листьев
2. Бутонизация
3. После цветения – нача-
ло образования бобов

1
1
1

2-3
3-5
3-5

7 Горох 15-15-22+MgO+МЭ

15-15-22+MgO+МЭ

1. Образование усиков –
до цветения
2. После цветения – нача-
ло образования бобов

1
1

2-3
3-5

8 Лён 3,5-18-33,5+МЭ+0,5В
3,5-18-33,5+МЭ+0,5В

1. Бутонизация
2. После цветения

1
1

3-5
3-5

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДОБРЕНИЙ
«НОВОФЕРТ®» ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР *

№
п/п

Наиме-
нование
культуры

Состав удобрения Период внесения (фаза раз-
вития растений)

Количес-
тво по-
дкормок

Количество
удобрений

(кг/га)
1 Карто-

фель
20-20-20+MgO+МЭ или
18-18-18+3MgO+МЭ
15-9-28+2MgO+МЭ
15-9-28+2MgO+МЭ

Кущение

Бутонизация
После цветения

1

1
1

2 – 2,5

2,5 – 3,5
2,5 – 3,5

2 Томат,
перец,
бакла-
жан

13-40-13+MgO+МЭ
15-8-25+3,5MgO+МЭ

15-8-25+3,5MgO+МЭ
8-17-41+1MgO+МЭ

4 - 6 настоящих листьев
Образование бутонов– до
цветения
Образование плодов
Налив и созревание пло-
дов

1
1

1
1

1,5 – 2
2 – 3

2 – 3
2 – 3

№
п/п

Наиме-
нование
культу-
ры

Состав удобрения Период внесения (фаза ра-
звития растений)

Количе-
ство по-
дкормок

Количест-
во удобре-
ний (кг/га)

3 Огурец 13-40-13+MgO+МЭ
17-7-21+3MgO+МЭ

17-7-21+3MgO+МЭ

3 – 5 настоящих листьев
Начало образования бу-
тонов
Начало плодообразова-
ния

1
1

1

1,5 – 2
2 – 3,5

3 – 4

4 Капуста 20-20-20+MgO+МЭ
или
18-18-18+3MgO+МЭ
8-20-30+MgO+МЭ

8-20-30+MgO+МЭ

5 – 8 листев

Образование розетки
или через 2-3 недели по-
сле первой
Образование качана

1

1

1

3 – 4

4 – 5

4 – 5
* - рекомендации носят общий характер. В зависимости от конкретных условий
произрастания культур (обеспеченность грунта элементами питания, клима-
тическая зона, особенности технологии выращивания) рекомендации могут
изменяться применительно к условиям конкретного хозяйства.
Справки по телефону: (095) 611-72-34
Агроном-консультант: (095) 138-32-60

ВИНОГРАД. ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ФОРМУЛ.
ЧЕРЕНКИ

20-20-20+МЭ
20-20-20+МgО+МЭ

Замачивание в
р-ре 1-5%:

18-18-18+MgО+МЭ
САЖЕНЦЫ

Внекорневые по-
дкормки:

20-20-20+МЭ +В 1,5-2кг/га 2-3р.

Вторая половина
вегетации

4-17-35+МgО+МЭ 1,5-2кг/га 1-2р.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ
Внекорневые подкормки:
1.Начало активного роста.
5-8 листов – до
цветения.

13-40-13+МЭ 2,5-5кг/га 1-3р.

0,5-1% р-р 13-40-13+МgО+МЭ+ высо-
кое содержание бора (В)

Перед цветением добавляют бор до 4% от массы сухого вещества.
2. Сразу после цветения

15-8-25+MgO+MЭ 3-6 кг/га 1р.
3. Закладка кисти и образование ягод. В этот период растения положи-
тельно реагируют на серу

10-20-30+5S+МЭ 2,5-5 кг/га 1р.
4. Наливание кисти начало созревания ягод

9-8-40+МЭ 2,5-5 кг/га 2-3р.
Для капельного орошения используют вышеуказанные формулы, соче-
тая их с 20-20-20 или (и ) моноудобрениями.
Менеджер, Клочко Виктор Федорович
моб.тел.: 095 611 72 34
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РОЗДІЛ 10. СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО
А.М.Шевченко, д.с.-г.н., професор, академік НААНУ, ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ

І.А.Шевченко, директор ТОВ „НАСІННЯ ЛУГАНЩИНИ”

ВИСОКОАДАПТИВНІ З ВІДМІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ
ЯКОСТІ УРОЖАЮ СОРТИ ЛУГАНЩИНИ

Глобальне потепління на планеті прискорює виникнення
кліматичних аномалій. Це зумовлює формування елементів
нестабільності, які негативно позначуються на сільськогоспо-
дарському виробництві. Суттєво згладжує дію цих негативних
явищ застосування сучасних технологій вирощування сільсь-
когосподарських культур з неуклінним дотриманням всіх
складових ланцюгів цих технологій. Але особлива відповіда-
льність лежить на генетико-селекційних дослідженнях.

Створення високоадаптивних сортів сільськогосподарсь-
ких культур – найбільш дешевий і ефективний шлях змен-
шення втрат від негативного впливу екстремальних факторів
навколишнього середовища, а також масових епіфітотій за-
хворювань. Ці актуальні вимоги є основою формування про-
грами і практичного ведення селекції сільськогосподарських
культур в Луганському інституті агропромислового виробниц-
тва НААН України та ТОВ „Насіння Луганщини”, які найбільш
результативно працюють в галузі селекції на Луганщині.

Основні вимоги до нових сортів озимої пшениці – висока
зимостійкість, стійкість до зворотного впливу на рослини тра-
вневих заморозків, стабільно високий рівень врожайності та
відмінні показники його якості. Цим вимогам суттєво відпові-
дають сорти Апогей луганський, Дар Луганщини, Луганчанка
(сортовласники Луганський інститут АПВ та ТОВ „Насіння Лу-
ганщини”), а також Лугастар і Станіслава (сортовласник ТОВ
„Насіння Луганщини”).

Новий сорт АПОГЕЙ ЛУГАНСЬКИЙ виведений шляхом
індивідуального добору з гібридної популяції від складного
схрещування екологічно та генетично віддалених сортів і
форм озимої пшениці. Різновидність еритроспермум. Нале-
жить до сортів інтенсивного типу. Призначений для вирощу-
вання на полях низького і середнього рівня родючості. Але рі-
дкісно позитивно реагує на внесення мінеральних добрив і
здатний формувати урожай до 100 ц/га і більше з відмінною
його якістю. Зимостійкість сорту підвищена і висока. Рослини
рідкісно стійкі до дії зворотних травневих заморозків (до –
11°С). Стійкість до вилягання 8,2-8,7 балів. Стійкий до обси-
пання. Слабо вражається основними хворобами. За даними
держсортовипробування середня врожайність склала 66,0-
67,6 ц/га. Гарантована надбавка 9,6 ц/га, що на 17% вище
урожайності національних сортів-стандартів. Борошномельні
та хлібопекарські показники сорту відмінні. Вміст білка в зерні
14,0-15,1%, клейковини 29,5-34,0%. ІДК – 60-70 о.п., об'єм
хліба з 100 г борошна 1100 мл, загальна хлібопекарська оцін-
ка – 8,8 бала за 9-бальною шкалою. Сильна пшениця. Сорт
Апогей луганський стабільний, в порівнянні з іншими сортами,
при вирощуванні за технологією, близькою до «нульової». Це
обумовлено інтенсивним відтоком сухих речовин в зерно зі
стебла, а також більш активним поглинанням азоту з ґрунту
після колосіння. Відносно нейтральний до термінів сівби.
Сорт рекомендований Реєстром для вирощування в зонах
Степу і Лісостепу з 2006 року.

Сорт ДАР ЛУГАНЩИНИ – створений методом індивідуа-
льного добору з гібридної популяції від схрещування трьох
екологічно віддалених сортів озимої пшениці. Різновидність
еритроспермум. Призначений для вирощування по всіх попе-
редниках. Виділяється високою пластичністю, нейтральний до
термінів сівби. В меншій мірі, в порівнянні з іншими сортами,
знижує урожай при надранніх і пізніх строках сівби. Має поте-
нціал урожайності 95 ц/га. Зимостійкість сорту вище серед-
ньої і підвищена. Стійкість до вилягання 8,0-8,6 балів. Сорт
стійкий до обсипання. Слабо вражається основними хворо-
бами. За підсумками держсортовипробування середня уро-
жайність 60,4 ц/га. Борошномельні та хлібопекарські показни-
ки сорту відмінні. Зерно містить 14,7% білка, 32,7% клейкови-
ни, ІДК – 60 о.п., об'єм хліба з 100 г борошна – 1200 мл, зага-
льна хлібопекарська оцінка з максимальним показником – 9
балів. Сильна пшениця. Сорт включений в Реєстр з 2005 року
для Степу України.

Сорт ЛУГАНЧАНКА виведений індивідуальним добором з
гібридної популяції від парного схрещування сортів озимої
пшениці. Різновидність лютесценс. Рослини цього сорту відрі-
зняються високою енергією зростання з осені та в ранньовес-
няний період. Тому висівати його краще в другій половині оп-
тимальних термінів сівби для кожної зони. Призначений для
вирощування за всіма попередниками. Потенціал урожайності
90 ц/га. Зимостійкість підвищена. Стійкість до вилягання ви-
сока – 8,1-8,9 балів. Стійкий до обсипання. Стійкість до посу-
хи 7,5-8,0 балів. Рослини слабо вражаються основними хво-
робами. За підсумками держсортовипробування середня
урожайність сорту 60,7 ц/га. Борошномельні і хлібопекарські
показники сорту добрі і відмінні. Зерно містить 14,5% білка,
31,7% клейковини, ІДК – 55-60 о.п., об'єм хліба з 100 г борош-
на – 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 8,5 бала. Си-
льна пшениця. Сорт рекомендований Реєстром з 2005 року
для Степу України.

Сорт ЛУГАСТАР – виведений багаторазовим індивідуаль-
ним добором з гібридної популяції, створеної ступеневими
схрещуваннями трьох екологічно віддалених сортів озимої
пшениці. Різновидність еритроспермум. Новий сорт серед-
ньоранній за тривалістю вегетаційного періоду, інтенсивного
типу, короткостебельний. Висота рослин 60-110 см (середнє –
87 см). Стійкий до вилягання, обсипання зерна (9 балів). По-
тенціал продуктивності – 100 ц/га. Середня врожайність на
держсортовипробуванні 61,3 ц/га (на 4,1 ц/га більше до націо-
нального стандарту). Сорт призначений для сівби за всіма
попередниками з інтенсивними фонами. Формує максималь-
ний урожай при термінах сівби 1-10 вересня, відносно нейт-
ральний до термінів сівби. Сорт Лугастар характеризується
високою жаро- та посухостійкістю, має вище середню та під-
вищену зимостійкість (8,6 бала), виділяється витривалістю до
тривалого залягання притертої льодової кірки, стійкістю до
зворотних травневих заморозків в період стеблування. Має
комплексну стійкість до основних хвороб (борошниста роса,
бура іржа, фузаріоз – 9 балів). За якістю зерна - сильна пше-
ниця (вміст білка 14,0%, клейковини – 30,4%, ІДК - 70-80 о.п.),
об'єм хліба з 100 г борошна 1200 мл. Сорт рекомендований
для вирощування в зоні Степу з 2008 року.

Сорт СТАНІСЛАВА – – виведений багаторазовим індиві-
дуальним добором з гібридної популяції, створеної ступене-
вими схрещуваннями чотирьох екологічно віддалених сортів.
Різновидність еритроспермум. Новий сорт середньоранній за
тривалістю вегетаційного періоду, інтенсивного типу, високо-
пластичний, середньорослий (97-98 см), з підвищеною стійкі-
стю до вилягання (8,1-8,9 бала), обсипання зерна (8,2-8,7 ба-
ла). Потенціал продуктивності 90-100 ц/га. У 2006 році на Кі-
ровоградській ДСС сорт Станіслава дав 87,3 ц/га, а в Центрі
сортовивчення Київської області – по 91,5 ц/га. Середня уро-
жайність на держсортовипробуванні 61,9-64,1 ц/га (на 2,8-4,7
ц/га більше до національного стандарту). Сорт призначений
для вирощування на полях середнього та нижче середнього
рівня родючості ґрунтів. В той же час виділяється рідкою чут-
ливістю на внесення добрив. Здатний формувати стабільні
урожаї за всіма попередниками. Формує максимальний уро-
жай при сівбі в першій половині оптимальних термінів сівби.
Сорт Станіслава характеризується високою жаро- та посухос-
тійкістю, має вищесередню зимостійкість (8,7 бала). Особли-
во виділяється стійкістю до травневих заморозків в період
стеблування. Має комплексну стійкість до основних хвороб
(борошниста роса, бура іржа, фузаріоз – 9 балів). Сильна
пшениця. Зерно містить 14,2-14,3% білка, 30,5-31,0% клейко-
вини, ІДК – 65-70 о.п., об’єм хліба 1210-1300 см3 з 100 г бо-
рошна. Сорт рекомендований Реєстром для вирощування в
зонах Степу та Лісостепу України з 2008 року.

При створенні сортів тритикале в програму селекції була
закладена концепція синтезу і пошуку форм, резистентних до
основних хвороб листя і стебла. Продукція має бути екологіч-
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но безпечною. Сорти озимого тритикале нашої селекції за зи-
мостійкістю наближаються до озимого жита – здатні витриму-
вати зниження температури на глибині вузла кущіння до -
20…-21°С, генетично захищені від ураження хворобами, не
потребують хімічного захисту рослин на протязі всього пері-
оду вегетації.

Для вирощування по пару і, особливо, для непарових по-
передників призначений сорт зернового використання для
фуражних і харчових цілей БЛАГОДАТНИЙ. Він виведений в
якості екологічного мутанта, отриманого шляхом трансфор-
мації в озиму форму мексиканського ярого зразка з Всеросій-
ського інституту рослинництва. Різновидність еритроспермум.
Сортовласники – Луганський інститут АПВ та ТОВ „Насіння
Луганщини”. Сорт середньоранній (284 діб), дозріває на 5-7
діб пізніше пшениці. Під час весняного відновлення вегетації
рослини інтенсивно відростають, характеризуються високою
жаро- та посухостійкістю. Стійкість до вилягання висока – 8,9
бала. Здатний давати до 85-90 ц/га зерна без застосування
ретардантів. Колос не обламується, зерно не висипається.
Середня урожайність на держсортовипробуванні 53,0 ц/га з
гарантованою надбавкою 6,5 ц/га (14,3%). На Маньківськой
ДСС Черкаської області в 2004 році сорт Благодатний дав
урожай 80,8 ц/га. Вміст білка в зерні 14,8%, що на 1,3% біль-
ше до показника стандарту. Загальна оцінка якості складає
7,5 бала (на 0,5 бала вище стандарту) – максимальний пока-
зник в наборі сортів, які були на сортовипробуванні. За якістю
на кормові цілі практично не поступається перед зерном яч-
меню. Добрі результати дає харчове використання зерна сор-
ту Благодатний при випіканні хліба (додавання 20% до боро-
шна пшениці), в кондитерському виробництві, в бродильній
промисловості. Сорт занесений в Реєстр сортів рослин для
вирощування в зоні Степу України з 2005 року.

Для вирощування по пару, а також на полях високого рів-
ня родючості призначений сорт озимого зернового тритикале
Інтерес. Створений він багаторазовим індивідуальним добо-
ром чотирьох екологічно та генетично віддалених сортів та
форм. Різновидність еритроспермум. Сортовласник - ТОВ
„Насіння Луганщини”. Новий сорт інтенсивного типу, потенці-
ал урожаю понад 100 ц/га. Виділяється високою стійкістю до
вилягання (8,0-8,6 бала). Не вилягав при фактичному рівні
урожаю 106,1 ц/га. Стійкий до обсипання зерна (8,8-9,0 бала).
Максимальний урожай сорт формує при висіві у середині оп-
тимальних термінів сівби. Урожай зерна може використовува-
тись в харчовій промисловості – в кондитерському, хлібопе-
карському (при додаванні пшеничного борошна), бродильно-
му виробництві, а також для приготування комбікормів. Вміст
білка в зерні 13,3-13,7%. Сорт Інтерес характеризується
польовою стійкістю до комплексу основних хвороб зернових
культур, включаючи високу польову стійкість до найбільш
шкодочинної хвороби тритикале – кореневої гнилі (9 балів).
Стійкий до травневих заморозків (до –11°С). Рекомендований
Реєстром для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та По-
лісся з 2008 року.

Озиме кормове тритикале сорт ЧАРОДІЙ створений шля-
хом потрійного схрещування з наступним добором. Різновид-
ність лютесценс. Сортовласники – Луганський інститут АПВ та
ТОВ „Насіння Луганщини”. Сорт пізньостиглий, виколошуєть-
ся в кінці травня – на початку червня. Рослини, які розкущи-
лися, здатні витримувати зниження температури на глибині
залягання вузла кущення до –20°С. Колос не обламується,
зерно не обсипається. Стійкість до вилягання висока. Володіє
польовою стійкістю до комплексу патогенів. Не потребує хімі-
чних засобів захисту рослин від хвороб на протязі всієї веге-
тації. Має потенціал урожаю зеленої маси 650-700 ц/га з під-
вищеною облистяністю стебла (частка листя в структурі зе-
леної маси 22-25%), суттєво доповнює озиме жито і озиму
пшеницю в системі зеленого конвеєра. Стебло і все листя за-
лишаються зеленими до молочно-воскової стиглості зерна,
що дає можливість використовувати цей сорт на зелений
корм після виколошування (колос безостий) і тим самим про-
довжити зелений конвеєр на 20-25 діб після скошування жита.
Сорт Чародій включений до Реєстру сортів рослин України з
2003 року з рекомендацією для вирощування в зонах Степу
та Лісостепу України.

Ефективне вирощування озимих культур суттєво зале-
жить від дотримання всіх ланок технологічного комплексу. З
них особливо важливий фактор – наявність кращих попере-

дників. В зв’язку з цим важко переоцінити значення зернобо-
бових культур в стабілізації, а також підвищенні родючості
ґрунту, поповненні балансу ґрунтового азоту за рахунок його
біологічної фіксації. Включення їх у сівозміни сприяє підви-
щенню урожайності провідних зернових культур, зміцненню
фінансового стану товаровиробників. Це зумовило збільшен-
ня виробництва зернобобових у світі за 1990-2005 роки на
12,5%. На жаль, в Україні, в основному через економічні та
організаційні негаразди, їх виробництво зменшилось за цей
період в 4,1 рази.

Основний напрямок відродження традиційних для України
зернобобових культур - гороху, нуту та сочевиці має здійсню-
ватись на якісно новому рівні з використанням сортів з підви-
щеною стійкістю рослин до стовбуріння та вилягання, стабі-
льною урожайністю і високою якістю продукції, придатних для
вирощування за технологією з застосуванням прямого ком-
байнування на збиранні врожаю.

Створення нових сортів гороху - традиційний напрямок
селекційних досліджень Луганського інституту АПВ. Поетапне
виконання програми селекційних досліджень по гороху дало
можливість вивести і передати на державне сортовипробу-
вання більше 20 різноманітних за господарсько-біологічними
якостями сортів гороху, з яких 19 в різний час були районова-
ні або занесені до Реєстру сортів рослин України, Російської
Федерації та інших країн.

Провідна направленість селекційних досліджень з горох-
ом в останні роки – створення нових технологічних сортів,
конкурентноздатних за господарсько-цінними показниками, з
поєднанням в одному генотипі, як правило, вусатого типу ли-
ста (ген af) та неосипності насіння (ген def). В моделі техноло-
гічного сорту має гармонічно поєднуватись достатня висота
стеблостою (60-75 см), підвищена міцність стебла, форму-
вання на ньому крупних з підвищеним потенціалом фотосин-
тезу прилистків, а на черешках листа – інтенсивно розвинутих
вусів, які забезпечують зчеплення рослин в стеблостої та під-
вищену їх стійкість до вилягання. За такою архітектонікою
стебла коефіцієнт стійкості рослин до вилягання складає 0,70,
що цілком задовольняє вимогам до сучасних сортів.

До таких параметрів моделі високотехнологічного морфо-
типу наближаються показники створених в Луганському інсти-
туті АПВ та включених до Реєстру рекомендованих виробни-
цтву сортів Комбайновий 1 та Степовик – зернового викори-
стання з потенціалом урожайності 5,0-6,0 т/га, доброю стійкіс-
тю до хвороб, вилягання, висипання насіння, посухо- та жаро-
стійкістю. Вміст білка в насінні цих сортів 26,5-27,4%. Збір біл-
ка в урожаї насіння 8,4 ц/га. Сорти Комбайновий 1 та Степо-
вик поки ще не перевершені серед сортів вітчизняної та зару-
біжної селекції за вмістом білка в насінні. Вони цінні за якістю
продукції, що рідкісно для сортів з вусатим типом листа. Ці
сорти відповідають сучасним вимогам до вирішення актуаль-
ної проблеми – відновлення виробництва гороху на якісно но-
вому рівні з використанням технологічних сортів. Для зане-
сення до Реєстру перспективних на 2011 рік рекомендується
новий високотехнологічний сорт луганської селекції з компле-
ксом господарсько-цінних якостей МЕЛІОР.

Селекціонерами інституту успішно вирішується проблема
відродження у виробництві традиційних для України зернобо-
бових культур – нуту та сочевиці. Перспектива їх не тільки в
придатності до прямого комбайнування, в посухостійкості, ви-
соких споживчих якостях продукції, включаючи підвищений
вміст в насінні білка оптимального амінокислотного складу.
На відміну від гороху, при вирощуванні нуту та сочевиці не-
має необхідності застосовувати хімічні обробки для захисту
рослин від шкідників. Це особливо важливий фактор в сучас-
них складних економічних умовах, а також в аспекті вирощу-
вання екологічно безпечної продукції.

Для модельних сортів нуту та сочевиці обов’язкова наяв-
ність ознак високої стійкості рослин до вилягання при достат-
ній їх високорослості, високе прикріплення бобів, підвищена
стійкість рослин до стовбуріння, добрі споживчі якості уро-
жаю.

В Україні зростає попит та поширюються площі під нутом.
В особливо посушливі роки, які останнім часом трапляються
все частіше, нут, як найбільш посухо- та жаростійка культура,
добре конкурує з горохом. Велика перспектива за культурою
нуту в зоні Степу. В зв’язку з необмеженими заявками на екс-
порт, ціни на товарний нут виросли до 6,0-6,5 тис. грн.. за
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тонну. При урожайності 10-15 ц/га, що нижче середньої мож-
ливості цієї культури, рівень рентабельності виробництва ну-
ту сягає не менше 200%. Жодна з сільськогосподарських
культур, включаючи озиму пшеницю, соняшник та ріпак , не
дає такого рівня прибутку при вирощуванні.

Найбільший попит на крупно насіннєвий нут із світлим за-
барвленням. З 13 рекомендованих Реєстром для використан-
ня виробництвом, 5 сортів створені Луганським інститутом
АПВ. Першим з них був виведений сорт КОЛОРИТ. Він висо-
коврожайний, рекомендований для вирощування в зонах
Степу та Лісостепу. Має насіння коричневого кольору.

Найбільш розповсюджені в господарствах України, як еко-
логічно пластичні, високоурожайні із світлим забарвленням
насіння сорти Луганського інституту АПВ ОРНАМЕНТ, СМА-
ЧНИЙ та ДОБРОБУТ. З 2008 року занесений до Державного
реєстру і рекомендований для вирощування в зоні Степу тех-
нологічний та посухостійкий сорт нуту Фагот. Належить до рі-
зновидності карнеум. Новий сорт інтенсивного типу, вегета-
ційний період 85-90 діб, високорослий (50-60 см), з висотою
прикріплення нижніх бобів 40-45 см. Високоурожайний, сере-
дня урожайність 2,50-2,64 т/га, потенціал урожаю 3,5-4,0 т/га.
Має високу придатність до вирощування за механізованою
технологією, включаючи збирання урожаю. Стійкість до виля-
гання та обсипання бобів 9,0 балів. Насіння жовто-рожеве,
округле, поверхня гладенька, рубчик світлий, маса 1000 насі-
нин 280-310 г. Загальна вирівняність насіння 92-95%, вміст
білка 27,5-28,0%, розварюваність рівномірна (8,2 бали), смак
звареного зерна добрий (8,8 балів). За оцінкою Держсортслу-
жби віднесений до категорії цінних сортів. Призначений для
продовольчого та фуражного використання.

З 2010 року включений до Реєстру сортів рослин України з
рекомендацією для вирощування в зоні Степу новий сорт ну-
ту КРАСЕНЬ. Сортовласник ТОВ «Насіння Луганщини» та
сільськогосподарське підприємство «Укрсоя-21». Різновид-
ність карнеум. Сорт інтенсивного типу, вегетаційний період
85-90 діб, високорослий (55-60 см), з висотою прикріплення
нижніх бобів 35-40 см. Високоурожайний, середня урожай-
ність 2,55-2,70 т/га, потенціал урожаю 3,5-4,0 т/га. Стійкість до
вилягання та обсипання насіння 9,0 балів. Має високу прида-
тність до вирощування за механізованою технологією, вклю-
чаючи збирання урожаю. Толерантний до комплексу най-
більш розповсюджених патогенів. Насіння жовто-рожеве,
округле, поверхня гладенька, рубчик світлий, маса 1000 насі-

нин 350-375 г. Загальна вирівняність насіння 92-95%, вміст
білка 27,5-28,3%, розварюваність рівномірна (8,3 бали), смак
звареного зерна добрий (8,8 балів). За оцінкою Держсортслу-
жби віднесений до категорії цінних сортів. Призначений для
продовольчого та фуражного використання.

В селекційному поліпшенні рослин сочевиці особливо ва-
жливе здійснення нового напрямку в селекції – створення со-
ртів з небуріючим насінням високих кулінарних та дієтичних
якостей. Цим вимогам значною мірою відповідає сорт Луган-
ського інституту АПВ ЛЮБАВА, включений до Реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні з 2005 року.

Останній результат селекції сочевиці в цьому напрямку –
виведення сорту високих споживчих якостей СВІТЛИЦЯ. Сор-
товласник – Луганський інституту АПВ. Належить до різнови-
дності гільва. Сорт середньостиглий (65-70 діб), висота рос-
лин 35-40 см, з висотою прикріплення нижніх бобів 20-25 см,
стійкий до вилягання (8,8 балів), обсипання насіння (8,7 ба-
лів), придатний до механізованого збирання урожаю (8,8 ба-
лів). Середня урожайність в конкурсному сортовипробуванні
20,4 ц/га, що на 7,2 ц/га більше в порівнянні з стандартним
сортом Луганчанка. Потенціал урожайності 30-35 ц/га. Сорт
Світлиця виділяється високою польовою стійкістю до уражен-
ня хворобами, особливо – кореневими гнилями, посухостій-
кий (7,8 бала). Насіння середньої крупності (маса 1000 насі-
нин 41,4 г), округле, плескатої форми, ясно-жовтого без ма-
люнку забарвлення. Вирівняність насіння добра (82-85%),
розварюваність рівномірна, вміст білка 27,5-29,0%, небуріє
при тривалому зберіганні, при варінні зберігається світлий ко-
лір насіння та юшки, споживчі якості відмінні, за оцінкою Дер-
жсортслужби віднесений до категорії цінних сортів. Сорт Сві-
тлиця занесений до Державного реєстру сортів рослин, при-
датних для поширення в Україні з 2008 року, і рекомендова-
ний для вирощування в зоні Степу.

ВИСНОВОК
Кращі сорти луганської селекції озимої пшениці, озимого

тритикале, гороху, нуту та сочевиці виділяються високими
адаптивними якостями до лімітуючих абіотичних факторів на-
вколишнього середовища, формують стабільно високий уро-
жай з відмінними показниками його якості. Використання цих
сортів у виробництві буде сприяти стабілізації на високому рі-
вні вирощування високоякісної продукції в галузі рослинницт-
ва.

В.В.Дудченко, к.с.-г.н., директор; Д.В.Шпак, к.с.-г.н., зав. відділу селекції;
ІНСТИТУТ РИСУ НААНУ

СОРТОВІ РЕСУРСИ РИСУ В УКРАЇНІ
Відомо, що селекція – найпростіший та найдешевший

спосіб інтенсифікації агропромислового виробництва. За
будь-яких умов сорт був і залишається одним із головних фа-
кторів підвищення продуктивності взагалі рослинництва як
галузі, та рисівництва зокрема.

Селекційну роботу з рисом в Україні розпочато в 1963 ро-
ці: були отримані зразки з Кубанської, Далекосхідної й Зерно-
градської дослідних станцій для вивчення сортового складу в
умовах півдня України. Були виділені й районовані сорти рису
Дубовський-129, Донський-63 та Краснодарський-424, які ви-
користовувалися у виробництві до 1976 року при врожайності
4,4-6,1 т/га. З 1965 року в Українській науково-дослідній стан-
ції рису розпочато роботи з одержання власного вихідного
матеріалу. За цей період на Державне сортовипробування
були передані сорти Україна-1 (1969), Херсонський-1 (1971),
Україна-3 (1972), Гном (1973), Солярис (1973). Ці сорти не мо-
гли конкурувати з більше врожайним Краснодарським-424,
який тоді займав до 90% посівних площ, і були зняті із сорто-
випробування.

«Зелена революція» у рисівництві відбулася наприкінці
70-х на початку 80-х років із впровадженням сортів нового ти-
пу, які забезпечили високу інтенсифікацію галузі. Використан-
ня сортів нового типу обумовило розробку принципово нової
технології вирощування рису, відповідно до особливостей
біології напівкарликових генотипів. Разом з тим, концепція но-
вого типу рослини призвела до зрушення системи пріоритетів
у селекції рису, виникла нова наукова основа селекції цієї

культури, удосконалені принципи й методи створення вихід-
ного матеріалу й добору.

Зараз відбуваються інтенсивні зміни сортового складу по-
сівів рису у напрямі підвищення рівня реалізації потенціалу
продуктивності та адаптивних якостей. В останнє десятиріччя
вченими Інституту рису НААН створено та рекомендовано
виробництву понад 10 сортів рису з різним вегетаційним пері-
одом. Це високоінтенсивні середньостиглі сорти: Україна-96,
Преміум, Віконт, Онтаріо та Адмірал, а також ранньостиглі
сорти: Агат, Престиж, Серпневий та Дебют.

Потенціал продуктивності сучасних сортів рису, створених
у нашій установі, досягає 9-10 т/га зерна або 5,5-6,0 т/га висо-
коякісної крупи. Господарсько-біологічну характеристику но-
вих сортів рису наводимо нижче.

УКРАЇНА- 96
Середньостиглий (з вегетаційним періодом 120-125 діб),

високорослий сорт, найбільш відомий вітчизняному виробни-
ку. Урожайність сорту за роки в конкурсному сортовипробу-
ванні в Інституті рису УААН за 1996-1999 рр. становила в се-
редньому 7,9 т/га. Маса зерна з волоті коливається в межах
2,8-3,5 г, а маса 1000 зерен 30-31 г. Загальний вихід крупи
становить 69,0-70,0%, вихід цілого ядра 90-91%, склоподіб-
ність 90,0-92,0%. Плівчастість зерна сорту становить 18,5-
19,0%. Технологічні показники якості зерна високі. Сорт помі-
рно стійкий до ураження бур’янами та шкідниками, середньо
стійкий до ураження пірикуляріозом, при створенні сприятли-
вих для розвитку хвороби вимагає обов’язкової обробки посі-
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вів фунгіцидами. Помірно стійкий до найпоширених рисових
шкідників( прибережна муха, ячмінний мінер, рисовий кома-
рик). Занесений до Державного Реєстру сортів рослин Украї-
ни в 2001 році.

АГАТ
Ранньостиглий сорт рису, тривалість вегетаційного пері-

оду в умовах Півдня України 115-116 дiб. Технологічні якості
зерна добрі. 3агальний вихід крупи 69,4%, вихід цілого ядра
91,5%, плівчастість 15-16%, склоподібність 95-97%, тріщину-
ватість 4-5%. Пустозерність волоті коливається в межах 8,0-
10,0%, в залежності від умов вегетаційного періоду та попе-
редника. Урожайність сорту за роки конкурсного сортовипро-
бування (2004-2008 рр.) становила 8,4 т/га. Максимальний
урожай одержано в 2004 роцi по пласту багаторічних трав 9,5
т/га. Сорт толерантно реагує на застосування гербіцидів. Се-
редньосприйнятливий до пірикуляріозу, тому при появі ознак
хвороби вимагає проведення фітосанітарних обробок фунгі-
цидами. Середньостійкий до пошкодження найбільш пошире-
ними шкідниками рису – рисовим комариком, прибережною
мухою та ячмінним мінером. Сорт Агат занесений до Реєстру
сортів рослин України в 2007 році.

ПРЕСТИЖ
Раньостиглий сорт, в умовах України сорт дозріває за 105-

110 діб (у третій декаді серпня), що на 15-18 діб менше, ніж
тривалість вегетаційного періоду у найпоширенішого на Укра-
їні сорту Україна-96. Маса 1000 зерен 27,5-28,5 г. Технологічні
показники якості зерна високі: загальний вихід крупи стано-
вить 68,5-69,0%, вихід цілого ядра 87,7-88,5%, склоподібність
90-93%, тріщинуватість зерна 6,0-8,0%. Плівчастість зерна
сорту Престиж становить 17,5-18,5%. Сорт придатний до ме-
ханізованого збирання врожаю: не вилягає, не обсипається,
добре вимолочується. Урожайність сорту Престиж в конкурс-
ному сортовипробуванні в Інституті рису УААН становила в
середньому 8,0 т/га. Сорт Престиж рекомендується висівати
на 20-25% посівних площ. Кращі попередники для сорту –
пласт багаторічних трав, оборот пласта, меліополе. Оптима-
льні строки посіву – перша декада травня, норма висіву на-
сіння 6,5-7,0 млн. схожих насінин на 1 га. Для одержання ви-
соких врожаїв сорту Престиж потрібно вносити підвищені до-
зи мінеральних добрив. Сорт не реагує на обробку посівів
гербіцидами, стійкий до ураження хворобами та шкідниками.
Водний режим – звичайний, типу скороченого затоплення.
Сорт Престиж занесений до Реєстру сортів рослин України в
2008 році.

СЕРПНЕВИЙ
Ранньостиглий сорт, в наших умовах дозріває за 113-115

діб (у третій декаді серпня). Технологічні показники якості зе-
рна високі: загальний вихід крупи становить 68,5-69,0%, вихід
цілого ядра 88,5-93,5%, склоподібність 90-95%, тріщинува-
тість зерна 5,0-6,0%, плівчастість зерна становить 17,3-18,3%.
Сорт не обсипається, добре вимолочується. Урожайність сор-
ту Серпневий в конкурсному сортовипробуванні в Інституті
рису УААН становила в середньому 8,6 т/га. Як і всі інші ран-
ньостиглі сорти, рекомендується висівати на 20-25% посівних
площ. Попередники для сорту – пласт багаторічних трав,
оборот пласта, меліополе. Оптимальні строки посіву – перша
декада травня, норма висіву насіння 6,5-7,0 млн. схожих насі-
нин на 1 га. Сорт Серпневий не реагує на обробку посівів гер-
біцидами, стійкий до ураження хворобами та шкідниками. Во-
дний режим – звичайний, типу скороченого затоплення. Сорт
занесений до Державного Реєстру сортів рослин України в
2009 році.

ДЕБЮТ
Новий ранньостиглий сорт (вегетаційний період 97-105

діб). Новий сорт характеризується високими технологічними
показниками якості зерна та крупи. Загальний вихід крупи
69,5-70,0%, вихід цілого ядра 88,0-88,7%. Склоподібність 92-
94%, тріщинуватість 4,0-6,0%, плівчастість 17,0-18,3%. Сорт
не вилягає, не осипається, добре вимолочується. Середня
урожайність сорту в конкурсному сортовипробуванні в Інсти-
туті рису УААН за 2004-2007рр. становила 7,5 т/га. Максима-
льний урожай в 2007 р. по пласту багаторічних трав склав 8,2
т/га. Кращими попередниками для цього сорту є пласт бага-
торічних трав, оборот плата та меліополе. В 2009 році сорт
Дебют передано на Державне сортовипробування.

ПРЕМІУМ
Відноситься до середньостиглої групи. Вегетаційний пері-

од – 120 діб. Характеризується високим продуктивним потен-
ціалом: середня урожайність за роки вивчення складає 8,9
т/га. Сорт не реагує на обробку посівів гербіцидами, стійкий
до ураження хворобами та шкідниками. Волоть компактна,
коротка, довжиною 16-17см, складається із колосків (160-170
шт.) без остюків. Індекс зерна 2,3-2,4. Маса 1000 зерен 30,0-
32,0 г. Технологічні показники якості зерна даного сорту висо-
кі. Загальний вихід крупи 69,0-70,0%, вихід цілого ядра 90,0-
91,0%. Склоподібність 100%, тріщинуватість 2,0%, плівчас-
тість 18,5-19,0%. Сорт придатний до механізованого збирання
врожаю, не осипається, добре вимолочується. Кращими по-
передниками для сорту Преміум є пласт багаторічних трав,
оборот пласта та меліополе. Занесений до Реєстру сортів ро-
слин України в 2009 році.

ВІКОНТ
Сорт середньостиглий, дозріває за 120-125 діб. Помірно

стійкий до ураження хворобами та шкідниками. Волоть ком-
пактна, коротка, довжиною 16-17см, складається із колосків
(150-170 шт.) без остюків. Індекс зерна 1,9-2,1. Маса 1000 зе-
рен 28,5-29,5 г. Сорт високоврожайний, середня урожайність
в конкурсному сортовипробуванні за 2005-2008 рр. склала 9,6
т/га, максимальна 11,5 т/га отримана в 2007 році. Технологічні
показники якості зерна даного сорту високі: загальний вихід
крупи 68,5-69,0%, вихід цілого ядра 91,5-93,0%, скловидність
98%, тріщинуватість 4,0%, плівчастість 17,5-18,0%. Сорт Ві-
конт занесений до Реєстру сортів рослин України в 2009 році.

ОНТАРІО
Сорт середньостиглий, дозріває за 112-116 діб.
Волоть компактна, коротка, довжиною 15-16 см, склада-

ється із колосків (160-170 шт.) без остюків. Індекс зерна 1,9-
2,1. Маса 1000 зерен 30,0-32,0 г. Технологічні показники якос-
ті зерна даного сорту високі. Загальний вихід крупи 68,2-
69,1%, вихід цілого ядра 91,2-92,3%. Скловидність 97%, трі-
щинуватість 5,0%, плівчастість 17,5-18,0%. Сорт високовро-
жайний: урожайність в конкурсному сортовипробуванні за ро-
ки вивчення становила 10,1 т/га. Добре реагує на рівень жив-
лення та агрофон. Кращими попередниками є пласт багаторі-
чних трав, оборот пласта та меліополе. Занесений до Держа-
вного реєстру сортів рослин України на 2010 р.

АДМІРАЛ
Відноситься до довгозерних сортів з індексом зерна бли-

зько 2,9-3,0. Вегетаційний період –120-125 діб. Характеризу-
ється високим продуктивним потенціалом: середня урожай-
ність за роки вивчення складає 9,0-10,0 т/га. Технологічні по-
казники якості зерна даного сорту високі. Загальний вихід
крупи 69,0-70,0%, вихід цілого ядра 90,0-95,0%. Скловидність
100%, тріщинуватість 2,0%, плівчастість 17,5-18,0%. Маса
1000 зерен 28,5-30,0 г. Стійкий до пірикуляріозу. Сорт прида-
тний до механізованого збирання врожаю, не осипається, до-
бре вимолочується. Проходить Державне сортовипробування
з 2009 року. Останнім часом до Державного реєстру сортів
рослин України внесено ряд сортів рису російської селекції,
найбільш відомими з яких є Гарант і Хазар.

ГАРАНТ
Сорт відноситься до середньостиглої групи. Вегетаційний

період – 15-118 діб. Стійкий до пірикуляріозу, середньо стій-
кий до рисової листової нематоди. Високостійкий до виляган-
ня та осипання зерна. Високоврожайний, потенційна урожай-
ність сорту – 9,5-10,5 т/га. Характеризується високими показ-
никами якості зерна та крупи. Маса 1000 зерен – 27-28 г,
склоподібність – 92-98%, вихід крупи – 69-70%, цілого ядра –
95-98%. Придатне для отримання сходів з-під шару води. До-
бре реагує на підвищений рівень мінерального живлення та
вирощування по пласту багаторічних трав. Занесений до
Державного реєстру сортів рослин України в 2008 р.

ХАЗАР
Середньостиглий сорт з вегетаційним періодом 116-120

діб. Середньо стійкий до пірикуляріозу та високостійкий до
вилягання та осипання зерна. Володіє високим потенціалом
продуктивності – до 12 т/га. Зернівка подовжена, середнього
розміру (маса 1000 зерен – 27-28 г). Здатен формувати якісне
зерно в умовах підвищених температур у період дозрівання
без зниження його якості. Склоподібність – 95-98%, плівчас-



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

233

тість – 18-19%. Характерним є легке відокремлення зародків
під час шліфування. Сорт відноситься до техногенно-
інтенсивних, тобто добре реагує на рівень мінерального жив-
лення, засобів захисту рослин, тощо. Занесений до Держав-
ного реєстру сортів рослин України в 2008 році.

Правильне використання сортових ресурсів – запорука
отримання високого урожаю. В Інституті рису НААН доклада-

ється максимум зусиль для прискореного розмноження та
впровадження у виробництво нових сортів рису.

Наші координати:
70705, Україна, Херсонська обл., Скадовський район,
с. Антонівка, вул. Студентська, 11
ІНСТИТУТ РИСУ НААНУ

тел.: (05537) 34 648; факс: (05537) 34 742
e-mail: office@rice.co.ua.
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ВИРОЩУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ –
ЗАПОРУКА ВИСОКИХ ТА СТАБІЛЬНИХ УРОЖАЇВ

Селекційні установи України інтенсивно ведуть створення
нових високопродуктивних гібридів кукурудзи з потенціалом
урожайності зерна до 130-140 ц/га та 550-600 ц/га силосної
маси. До Державного реєстру сортів рослин України на 2010
рік із 480 занесено 210 гібридів вітчизняної селекції, що скла-
дає 43,7%. В основному це гібриди Дніпровської селекції (52),
а також Одеської, Харківської та НВФ “Маїс” (Синельниково).
Кожна з них представлена в Реєстрі 22-24 гібридами різних
груп стиглості.

Гібриди вітчизняної селекції зарекомендували себе як
стабільноврожайні в усіх грунтово – кліматичних зонах Украї-
ни. Про це переконливо свідчать дані, наведені в наступних
таблицях. Так, в таблиці 1 представлені дані порівняльної ха-
рактеристики кращих вітчизняних гібридів з кращими інозем-
ними, проведеної на протязі двох років Черкаською АПК “Ма-
їс”. Вказана корпорація є провідною установою України по ви-
рощуванню високоякісного насіння першого покоління гібри-
дів кукурудзи як вітчизняної, так і зарубіжної селекції. Перш
ніж приступити до вирощування насіння того чи іншого гібри-
да їх спеціалісти ретельно вивчають урожайні та господарсь-
ко-цінні ознаки новітніх гібридів кукурудзи. Для цього в усіх
грунтово - кліматичних зонах України щорічно закладається
понад 20 демонстраційних полігонів. Самі кращі з них доби-
раються для розгортання їх насінництва.

Як видно з таблиці 1 в 2009 році на демонстраційному по-
лігоні АПК “Маїс” найбільш урожайними були гібриди саме ві-
тчизняної селекції. Із гібридів Дніпровської селекції це Краси-
лів та Моніка з рівнем урожайності відповідно 169,5 та 162,8
ц/га.
ТАБЛИЦЯ 1.УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В АФ ”МАЇС”,
ЧЕРКАСИ

2009 р.

Гібриди Урожайність зерна, ц/га
при 14% вологості

Збиральна воло-
гість зерна,%

Кращі вітчизняні
Красилів ІЗГ НААН 169,5 28,5
Моніка ІЗГ НААН 162,8 29,0
Юніон ІЗГ НААН 152,3 28,9
Подільський 174 ІЗГ НААН 144,2 27,7
Збруч 280 ІЗГ НААН 149,3 26,6
Лелека ІР НААН 145,6 25,7
Кредит ІР НААН 141,8 27,5

Кращі іноземні
Кразі Франція 142,4 27,2
Кларенті Франція 141,3 21,3
Реаллі Франція 139,6 29,0
Сканді Франція 133,2 24,8
Мюзі Франція 132,1 24,0

2010 р.
Кращі вітчизняні

Кардінал ІР НААН 134,3 21,3
Шедевр ІР НААН 126,3 24,8
Флагман ІР НААН 118,0 21,6
Моноліт ІР НААН 110,1 22,8
Збруч ІЗГ НААН 102,9 17,9
Бистриця 400 ІЗГ НААН 110,7 21,4

Кращі іноземні
Мюзі Франція 131,2 24,8
Джакарі Франція 116,3 20,9
Кразі Франція 111,6 21,7
CSM 6530 Франція 107,7 21,6

Серед гібридів Харківської селекції виділились Лелека та
Кредит, які дали відповідно по145,6 та 141,8 ц/га зерна. Са-
мими кращими із іноземних були французькі гібриди Кра-
зі(142,4ц/га зерна), Кларенті(141,3 ц/га) та Реаллі (139,6 ц/га).

По такому дуже важливому показнику як збиральна воло-
гість зерна кращі вітчизняні гібриди були практично на одному

рівні з кращими іноземними: 25,5% -29,0% у вітчизняних та
21,3% -29,0% у іноземних гібридів.

В 2010 році отримані аналогічні результати, а саме: най-
більш урожайним був гібрид селекції Інституту рослинництва
ім.В.Я.Юр’єва НААН Кардинал, у якого урожайність сухого
зерна склала 134,3 ц/га при порівняльно низькій його волого-
сті –21,3%. Це найвищий урожай із всіх 48 гібридів вітчизняної
та іноземної селекції, які проходили випробування в 2010 році
в АПК “Маїс”. У інших гібридів вітчизняної селекції урожай-
ність була від 102,9 до 126,3 ц/га при невисокій збиральній
вологості зерна 17,9-24,8%. Особливо слід відмітити низьку
збиральну вологість зерна у гібрида Дніпровської селекції
Збруч – 17,9%, що є дуже цінною господарською ознакою в
наших складних економічних умовах.

Із гібридів іноземної селекції в 2010 році кращим був гіб-
рид Мюзі – 131,2 ц/га зерна при його збиральній вологості
24,8%. Практично на такому ж рівні по урожайності цей гібрид
був і в 2009 р. – 132,1 ц/га, що свідчить про його високу еко-
логічну пластичність та стабільність. Збиральна вологість йо-
го зерна була на одному рівні в обидва роки в межах 24%.

Отже, дворічні дані демонстраційних дослідів АПК “Маїс”
(Черкаси) показали, що кращі вітчизняні гібриди по урожайно-
сті зерна або перевищують іноземні гібриди, або знаходяться
на одному з ними рівні. По збиральній вологості зерна як одні,
так і інші гібриди були практично однакові.

Свої високі врожайні властивості вітчизняні гібриди під-
твердили і на демонстраційному полігоні агрофірми “Сади
України” (Харківська обл.) в 2010 році (табл. 2). Найурожай-
нішим серед гібридів Української селекції був Донор МВ –
85,0 ц/га зерна селекції Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН. Збиральна вологість зерна у нього дорівнювала 13,5%,
що було однією з найнижчих в досліді.
ТАБЛИЦЯ 2. УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ДЕМОН-
СТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ АФ ”САДИ УКРАЇНИ”, 2010 Р.

Гібриди Урожайність зерна, ц/га
при 14% вологості

Збиральна вологість
зерна,%

КРАЩІ ВІТЧИЗНЯНІ
Донор МВ ІР НААН 85,0 13,5

Бистриця ІЗГ НААН 79,9 19,6

Хмельницький ІЗГ НААН 74,0 18,3
КРАЩІ ІНОЗЕМНІ

NS 5020 Сербія, Нові Сад 91,4 16,9

NS 640 Сербія, Нові Сад 78,3 24,5

NS 3040 Сербія, Нові Сад 77,9 19,8

Серед іноземних кращим був гібрид Сербської селекції NS
5020, у якого урожайність зерна склала 91,4 ц/га. Але зерно у
нього при збиранні було на 3,4% вологішим порівняно з кра-
щим вітчизняним гібридом Донор МВ. Пояснити це можна
більш тривалішим вегетаційним періодом, він відноситься до
пізньостиглої групи, ФАО 500, в той час як Донор МВ більш
ранній за нього на 2 групи стиглості. Тому порівнювати ці два
гібрида між собою не завжди буде правильним. По збиральній
вологості зерна вітчизняні гібриди були дещо більш сухими.
Отже, і на цьому демонстраційному полігоні вітчизняні гібриди
по урожайності зерна та його збиральній вологості були в чи-
слі кращих.

Ще в більшій мірі вітчизняні гібриди проявили себе з кра-
щої сторони в Центрі випробування нової техніки (Білоцерків-
ський р-н Київської обл.) в 2010 році (табл.3). Найурожайні-
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шими були гібриди Дніпровської та Харківської селекції – від
71,2 ц/га до 77,2 ц/га. Це Донор МВ (ІР, Харків) - 77,2 ц/га,
Збруч (ІСГСЗУ, Дніпропетровськ) – 76,9 ц/га, Оржиця (ІСГС-
ЗУ, Дніпропетровськ) – 76,2 ц/га зерна.

У кращих гібридів німецької селекції урожайність була від
57,6 ц/га до 63,0 ц/га, тобто вони поступалися вітчизняним гі-
бридам. Таким чином, порівняльні дані урожайності вітчизня-
них та іноземних гібридів, які отримані на демонстраційних
полігонах в різні роки і в різних зонах України свідчать про ви-
сокий рівень селекції кукурудзи в Україні, де створені нові ви-
соковрожайні гібриди з низькою збиральною вологістю зерна,
які за основними показниками не тільки не поступаються іно-
земним, а в ряді випадків і перевищують їх.
ТАБЛИЦЯ 3. УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В ЦЕНТРІ ВИ-
ПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ ІМ. ПОГОРІЛОГО БІЛОЦЕРКІВСЬ-
КОГО Р-НУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., 2010 Р.

Гібриди Оригінатор Урожайність зерна, ц/га при 14%
вологості

КРАЩІ ВІТЧИЗНЯНІ
Збруч ІЗГ НААН 76,9
Оржиця ІЗГ НААН 76,2
Хмельницький ІЗГ НААН 71,3
Донор МВ ІР НААН 77,2
Злагода МВ ІР НААН 71,2

КРАЩІ ІНОЗЕМНІ
SUM 1359 Німеччина 63,0
SUM 1884 Німеччина 58,9
SUM 1093 Німеччина 58,0
SUM 1467 Німеччина 57,6

В системі Держсортовипробування наші гібриди кукурудзи
також проявили свої високі властивості (табл.4). Так, на Вал-
ківській сортостанції Харківської обл. в середньому за 2 роки
найбільш висока урожайність була у гібридів Кредит МВ
(116,2 ц/га) та Індустрія МВ (107,6 ц/га). У кращого іноземного
гібрида КХА 7472 вона в середньому склала 98,4ц/га. При
цьому у гібрида Кредит МВ в 2008р. урожайність зерна скла-
ла 133,8 ц/га. Це найбільш високий показник з усіх 214 гібри-
дів різних груп стиглості, які випробовувались в той рік на
сортостанції. По збиральній вологості зерна вітчизняні та за-
рубіжні гібриди були на одному рівні –21,7-22,8%.

Збиральна вологість зерна на сьогоднішній день є найва-
жливішою господарськоцінною ознакою. Від неї залежать і
строки збирання, і її способи (пряме комбайнування зернови-

ми комбайнами), і якість та тривалість зберігання зерна, енер-
гетичні затрати на післязбиральне сушіння та інше. Тому цій
ознаці в селекційних програмах приділяється першочергова
увага. Створено цілий ряд вітчизняних гібридів, які мають ни-
зьку збиральну вологість зерна і знаходяться по цьому пока-
знику на одному рівні з іноземними. Про це свідчать дані таб-
лиці 5, де представлена вологість зерна ряду гібридів Дніп-
ровської та Харківської селекції в порівнянні з іноземними на
сортостанціях всіх грунтово - кліматичних зон України. З да-
них таблиці 5 видно, що в степовій та поліській зонах серед-
ньоранні гібриди вітчизняної та іноземної селекції по збира-
льній вологості зерна були практично на одному рівні. І тільки
в Лісостепу у вітчизняних гібридів збиральна вологість була
трохи вищою – на 1,2-1,5%.
ТАБЛИЦЯ 4. УРОЖАЙНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ХАР-
КІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ВАЛКІВСЬКІЙ СОРТОСТАНЦІЇ ХАРКІВСЬ-
КОЇ ОБЛ., СЕРЕДНЄ ЗА 2007 - 2008 РР.

Гібриди Урожайність зерна, ц/га при
14%вологості

Збиральна вологість зер-
на,%

Кредит МВ 116,2 21,7
Індустрія МВ 107,6 22,8

КХА 7472 (іноземний) 98,4 22,2

ТАБЛИЦЯ 5. ЗБИРАЛЬНА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) ВІТЧИЗНЯНИХ
ТА ІНОЗЕМНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В ДЕРЖАВНОМУ СОРТО-
ВИПРОБУВАННІ, 2010 Р.

Гібриди Степ Лісостеп Полісся

СЕРЕДНЬОРАННІ
Вітчизняні 18,1 20,3 26,5
Сплендіс нац.ст-т - іноземний 17,8 19,1 26,2

СЕРЕДНЬОСТИГЛІ
Вітчизняні 17,7 21,5
Нінфеа нац.ст-т - іноземний 16,9 20,0

Отже, аналізуючи наведені вище дані, можна зробити ви-
сновок, що нове покоління вітчизняних гібридів кукурудзи по
урожайності зерна не тільки не поступається кращим гібри-
дам іноземних фірм, а в ряді випадків і перевищує їх. На нашу
думку пояснити це можна тим, що вітчизняні гібриди створю-
ються в наших конкретних умовах, для наших грунтово-
кліматичних зон. Тому вони більше пристосовані до них, в бі-
льшій мірі адаптовані до стресових умов основних зон зем-
леробства України. Особливо це проявилося в останні роки з
їх екстремальними температурними умовами.

С.М.Косолап, менеджер з маркетингу, ТОВ «СИНГЕНТА»

АДАПТИВНІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКА
НК РОКІ

Ранньостиглий гібрид соняшнику, який характеризується
високою стійкістю до посухи. Має високу толерантність до
фомозу, фомопсису, та середню – до білої та сірої гнилі ко-
шика. Стійкий до вовчка рас А-Е. Вміст олії 48-53%. Пластич-
ний до строків посіву (можливість висіву в оптимально-пізні
строки). Рекомендований до вирощування в Лісостеповій та
Степовій зонах України. Рекомендована густота під час зби-
рання – 45-50 тис. рослин/га. Один з лідерів по рівню врожай-
ності в ранній групі стиглості.

КАЗ ІО
Ранньостиглий гібрид соняшнику. Є світовим стандартом

посухостійкості! Стійкий до вовчка 5-ти рас (А-Е). Характери-
зується високими темпами росту на перших етапах органоге-
незу. придатний для вирощування по нульовій та мінімальній
технології обробітку ґрунту. Гібрид є нестійким до фомопсису,
тому не рекомендується вирощувати в господарствах з вог-
нищами фомопсису. Не рекомендується зловживати азотни-
ми добривами. Рекомендована густота на період збирання –
45-50 тис. рослин/га. Адаптований до вирощування в зоні Пі-
вденного Степу України.

АРЕНА ПР
Середньоранній гібрид. Стійкий до пероноспорозу. Гібрид

соняшнику, який вдало поєднує високий потенціал врожайно-
сті й високий вміст олії з доброю стійкістю до хвороб стебла
та кошика. Стійкий до вовчка рас А-Е. Не рекомендується
зловживати азотними добривами та густотою посіву. Реко-
мендовані оптимальні строки посіву. Гібрид помірно інтенсив-
ного типу вирощування. Вміст олії – 48-50%. Адаптований для

вирощування в зоні Степу та Лісостепу України. Рекомендо-
вана густота під час збирання – 42-48 тис. рослин/га.

САНЛУКА РМ  /  (САВІНКА ПР )
Ранньостиглий гібрид. Поєднує у собі скоростиглість, ви-

соку врожайність та підвищений вміст олії. Гібрид має високу
стійкість до вовчка рас А-Е. Має високу стійкість до фомозу,
пероноспорозу, та середню стійкість до фомопсису, білої гни-
лі. Високопластичний гібрид з доброю стійкістю до стресових
умов навколишнього середовища завдяки раннім строкам цві-
тіння (посухостійкість та жаростійкість). Пластичний до строків
посіву. Гібрид можна вирощувати по мінімальній технології
вирощування с/г культур (відсутність підплужної підошви,
створення оптимальної структури ґрунту, дотримання сівозмі-
ни). Вміст олії – 48-52%. Гібрид адаптований до вирощування
в зоні Степу та Лісостепу України. Рекомендована густота під
час збирання – 48-55 тис. рослин/га.

РІГАСОЛ ОР
Середньоранній гібрид. Характеризується доброю посухо-

стійкістю. Гібрид екстенсивного типу, пластичний до різних
типів ґрунтів. Вміст олії складає 45-48%. Стійкий до 5-ти рас
вовчка (А-Е).Добре стійкий до білої гнилі та фомопсису. Ре-
комендована густота на період збирання 50-55 тис. рослин/га.
Рекомендований до вирощування в зонах Лісостепу, Центра-
льного та Північного Степу України.

НК СІНГ І
Ранньостиглий гібрид. Має високий потенціал врожайності

(при дотриманні технології, особливо сівозміни та сприятли-
вих погодних умовах). Завдяки ранньостиглості, гібрид має
добру посухостійкість та толерантність до пізніх строків посі-
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ву, також має добру толерантність до фомопсису, фомозу та
середню – до білої та сірої гнилі. Стійкий до вовчка рас А-Е.
Рекомендований до вирощування в зонах Лісостепу та Степу.
Рекомендована густота під час збирання – 45-55 тис. рос-
лин/га.

НК ДОЛБІ
Середньоранній гібрид соняшнику, який характеризується

високим потенціалом врожайності. Гібрид високоінтенсивного
типу вирощування. Гібрид високо толерантний до фомозу,
фомопсису, та середньо стійкий до білої гнилі. Стійкий до во-
вчка рас А-Е. Вміст олії – 50-52%. Пластичний до строків посі-
ву. Рекомендований до вирощування в Лісостеповій зоні та
Північному Степу України. Рекомендована густота під час
збирання – 45-50 тис. рослин/га.

НК ДЕЛФІ
Середньоранній гібрид соняшнику. Має високий потенціал

врожайності та підвищену стійкість до полягання. Один з най-
більш стабільних гібридів за рівнем врожайності. Характери-
зується високою толерантністю до фомозу, фомопсису та до-
брою стійкістю до білої гнилі. Характерною ознакою гібрида є
високорослість та лимонне забарвлення стебла. Посухостій-
кий гібрид. Стійкий до вовчка рас А-Е. Вміст олії 50-52%. Ре-
комендований до вирощування в Лісостеповій та Степовій зо-
нах України. Рекомендована густота під час збирання – 45-50
тис. рослин/га.

НК БРІО
Середньостиглий. Високоврожайний гібрид соняшнику,

високоінтенсивного типу вирощування. Стійкий до вовчка рас
А-Е. Високостійкий до фомозу, фомопсису, та середньо стій-
кий до білої гнилі. На перших етапах розвитку має уповільнені
темпи росту. Гібрид адаптований до вирощування по класич-
ній технології. Вміст олії 48-50%. Рекомендований для виро-
щування в зоні Центрального, Північного Степу та Лісостепу
України. Рекомендовані оптимальні строки посіву. Рекомен-
дована густота під час збирання – 45-50 тис. рослин/га.

НК КОНДІ
Середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожай-

ності, рекомендований для МПЗ, як один з найбільш високо-
врожайних гібридів за виходом олії. Має високий потенціал
врожайності та вміст олії до 54% (при дотриманні технології
та сприятливих погодних умовах). Гібрид інтенсивного типу,
найкращу віддачу дає на родючих ґрунтах. Має вищу за се-
редню стійкість до посухи. Стійкий до вовчка рас А-Е. Має
дуже добру толерантність до фомопсису, фомозу, та середню
стійкість до білої гнилі. Наприкінці вегетації стебло рослин ви-
глядає здоровим, без пошкодження хворобами. Рекомендо-
ваний до вирощування для зони Лісостепу та Степу України.
Рекомендована густота під час збирання – 45-50 тис. рос-
лин/га.

НК ФЕРТІ  (ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ )
Середньостиглий гібрид соняшнику. Гібрид має високий

вміст олеїнової кислоти – до 92% (при дотриманні просторо-
вої ізоляції від 300 м та сприятливих погодних умовах). Має
високу стійкість до полягання та середню стійкість до посухи.
Гібрид інтенсивного типу. Високо- та середньотолерантиний
до фомозу, фомопсису, сірої та білої гнилей. Стійкий до вовч-
ка рас А-Е. Вміст олії 50-52%. Рекомендований до вирощу-
вання в Лісостеповій та Степовій зонах України. Рекомендо-
вана густота під час збирання – 45-50 тис. рослин/га.

НК ТУТТІ  (ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ )
Середньостиглий гібрид соняшнику високоолеїнового ти-

пу. Серед високоолеїнових гібридів один із лідерів по рівню
врожайності. Гібрид інтенсивного типу. Має вищу за середню
стійкість до посухи. Стійкий до вовчка рас А-Е. Має дуже до-
бру толерантність до фомопсису, фомозу та вище середньої
стійкість до білої гнилі. Наприкінці вегетації стебло рослин ви-
глядає здоровим, без пошкодження хворобами. Рекомендо-
ваний до вирощування для зони Лісостепу та Степу України.
Рекомендована густота під час збирання – 45-50 тис. рос-
лин/га.

ОПЕРА ПР
Середньостиглий гібрид, аналог гібриду Опера, який відрі-

зняється високою стійкістю до пероноспорозу. Стійкий до во-
вчка рас А-Е. Високотолерантний до білої гнилі та середньо
толерантний до фомозу, фомопсису. Пластичний до строків

посіву. Має добру посухостійкість. Високотехнологічний для
збирання. Гібрид екстенсивного типу вирощування. Придат-
ний для вирощування по мінімальній технології обробітку ґру-
нту та на ґрунтах з низьким рівнем родючості. Вміст олії 48-
53%. При зріджених посівах (<40 тис. рослин/га) формує кру-
пне насіння. Рекомендований для вирощування в зоні Степу
та Лісостепу України. Рекомендована густота під час збиран-
ня – 45-50 тис. рослин/га.

НК АРМОНІ
Середньопізній гібрид соняшнику. Один з рекордсменів за

рівнем врожайності гібридів соняшнику. Рекомендований для
МПЗ, як один з найбільш високоврожайних гібридів за вихо-
дом олії. Має високий вміст олії – до 55% ( при дотриманні
технології та сприятливих погодних умов). Характеризується
високою толерантністю до фомопсису, фомозу,білої гнилі.
Найбільшу врожайність дає на потужних, родючих ґрунтах.
Має добру посухостійкість. Стійкий до вовчка рас А-Е. Реко-
мендований до вирощування в зоні Лісостепу та Степу Украї-
ни. Рекомендована густота під час збирання – 45-50 тис. рос-
лин/га.

НК КАМЕН  (ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ )
Середньопізній гібрид соняшнику. Є одним з лідерів по

вмісту олеїнової кислоти. Характеризується високою стабіль-
ністю. Вміст олеїнової кислоти складає до 94%, при загаль-
ному вмісті олії в зерні до 54%. Гібрид екстенсивного типу,
придатний до вирощування на будь-яких типах грунтів. Мож-
ливо вирощувати при мінімальній та нульовій технології ви-
рощування с/г культур. Характеризується високою посухостій-
кістю. Стійкий до вовчка 5-ти рас (А-Е). Високостійкий до пе-
роноспорозу. Характеризується середньою стійкістю до фо-
мопсиса, та доброю стійкістю до сірої та білої гнилей кошика і
стебла. Висота рослин в середньому складає 160-180 см. При
густоті до 35 тис. рослин/га може утворювати крупну насінину.
Рекомендована густота на період збирання 45-50 тис. рос-
лин/га. Адаптований до вирощування в зоні Степу та Лісосте-
пу України.

МЕЛДІМІ
Середньопізній гібрид. Має високий потенціал врожайнос-

ті. Гібрид характеризується стійкістю до гербіцидів по техно-
логії Кліарфілд та надає превагу виробникам у боротьбі з
бур’янами та вовчком. Має високу стійкість до полягання та
посухи. Гібрид екстенсивного типу. Можна вирощувати при
мінімальній технології обробітку ґрунту. Високо- та середньо
толерантний до фомозу, фомопсису, білої гнилі. Стійкий до
вовчка рас А-Е. Вміст олії 46-48%. Пластичний до строків по-
сіву. Рекомендований до вирощування в Лісостеповій та Сте-
повій зонах України. Рекомендована густота на період зби-
рання 45-50 тис. рослин/га.

НК ТРІСТАН
Ранньостиглий гібрид. Відрізняється високим потенціалом

врожайності. Гібрид екстенсивного типу. Пластичний до різ-
них типів та строків посіву. Гібрид характеризується стійкістю
до гербіцидів по технології Кліарфілд та надає превагу виро-
бникам у боротьбі з бур’янами та вовчком. Характеризується
високою посухостійкістю. Адаптований до всіх зон вирощу-
вання.

САНАЙ
Середньоранній гібрид соняшнику, який є генетично схо-

жим на гібрид КАЗІО і відрізняється від нього вищим потенці-
алом врожайності на 3-5ц/га, довшим вегетаційним періодом.
Гібрид характеризується стійкістю до гербіцидів по технології
Кліарфілд та надає перевагу виробникам у боротьбі з
бур’янами та вовчком. Один із лідерів з посухостійкості та
характеризується високою стійкістю до осипання. Стійкий до
вовчка рас А-Е. Не рекомендується вирощувати в господарс-
твах з вогнищем фомопсису. Пластичний до строків посіву.
Вміст олії 48-50%. Адаптований до вирощування в зоні Пів-
денного Степу. Рекомендована густота на період збирання
45-50 тис. рослин/га.

НК АЛЕГО
Середньоранній гібрид соняшнику. Має високий потенціал

врожайності та вміст олії до 50% (при дотриманні технології
та сприятливих погодних умовах). Гібрид має високу пластич-
ність та добрі темпи росту на початкових етапах органогене-
зу. Гібрид характеризується стійкістю до гербіцидів по техно-
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логії Кліарфілд та надає превагу виробникам у боротьбі з
бур’янами та вовчком. Стійкий до вовчка рас А-Е. Виділяєть-
ся дуже доброю толерантністю до фомопсису, білої гнилі. Не
рекомендовано вносити високі дози азотних добрив. Не ре-
комендовано завищувати густоту під час збирання ( оптима-
льна густота 42-47тис. рослин/га) та запізнюватись зі строка-
ми посіву! Посухостійкість гібриду вище середнього. Рекоме-
ндований до вирощування для зон Лісостепу та Степу Украї-
ни.

НК НЕОМА
Середньостиглий гібрид. Має високий потенціал врожай-

ності та вміст олії до 50% (при дотриманні технології та спри-
ятливих погодних умовах).

Гібрид інтенсивного типу, найкращу віддачу дає на родю-
чих ґрунтах. Гібрид характеризується стійкістю до гербіцидів
по технології Кліарфілд та надає превагу виробникам у боро-
тьбі з бур’янами та вовчком. Має середню стійкість до посу-
хи. Стійкий до вовчка рас А-Е. Має добру толерантність до
фомопсису, фомозу, білої гнилі. Рекомендований до вирощу-
вання для зони Лісостепу, Північного та Центрального Степу.
Рекомендована густота на період збирання 45-50 тис. рос-
лин/га. Є одним з найкращих гібридів для технології Кліар-
філд!

І.М.Страхоліс, к.с.-г.н., зав. лабораторії; О.В.Сердюк, н.с.;
СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ДЕТЕРМІНАНТНІ СОРТИ ГРЕЧКИ СЕЛЕКЦІЇ
СУМСЬКОГО ІНСТИТУТУ АПВ

Гречка - культура великих можливостей. Народногоспо-
дарське значення її визначається головним чином харчовими
і лікувальними властивостями крупи. Солома, полова та від-
ходи від переробки зерна - добрий корм для худоби і птиці.
Гречка також одна із основних медоносних, поукісних і най-
більш рентабельних культур. Серед круп’яних культур гречка
є найбільш поширеною культурою. Наявність гречки у сіво-
зміні знижує забур'яненість посівів, покращує фізичні власти-
вості ґрунту, фітосанітарний і загальний екологічний стан,
підвищує родючість ґрунтів. Лише на полі гречки можна отри-
мати екологічно безпечну продовольчу продукцію. Зважаючи
на винятково важливе значення гречки у харчуванні людей, її
агротехнічну роль у підвищенні якості ґрунтів, а також як ме-
доносної культури, доцільно обов’язково мати поле гречки у
сівозміні та вирощувати її в усіх природних зонах України.

Сумщина територіально відноситься до традиційної зони
гречкосіяння. Слава сумських гречкосіїв завжди виходила да-
леко за межі України, про що свідчать, як літературні, так і на-
укові першоджерела. У виробництві цієї культури завжди ва-
жливу роль відігравали сорти. Спочатку це були місцеві, на-
зва яких відображала їх походження і, як правило, розповсю-
дження (Липоводолинська, Буринська, Білопільська, Ямпіль-
ська). Згодом у виробництво прийшли більш продуктивні се-
лекційні сорти, створені науковцями Сумського інституту аг-
ропромислового виробництва.

В Сумському інституті АПВ створені сорти гречки, які різ-
няться за морфотипом, мають певну зональну орієнтованість
щодо агроекологічних умов вирощування, різний рівень стій-
кості проти несприятливих факторів тощо. Це детермінантні
сорти - Сумчанка, Крупинка, Іванна, Ювілейна 100, Ярослав-
на та сорт звичайного морфотипу Слобожанка.

Перший з них на полях Сумщини відомий виробничникам
вже більше двадцяти років. Він продовжує своє життя на гре-
чаній ниві України та СНД. Це сорт гречки Сумчанка. Сорти
селекції інституту готові приносити щедрі врожаї, як колекти-
вним, так і фермерським господарствам України. Подаємо їх
коротку характеристику.

СУМЧАНКА - виведений повторним негативним і масо-
вим відбором на детермінантність, крупнозерність і високу
продуктивність з гібридної популяції від схрещування сортів
Шатилівська-5, Богатир і Краснострілецька з сім’єю детермі-
нантна 75/67. Різновидність алята. Сорт ранньостиглий, де-
термінантного морфотипу, довжина вегетаційного періоду 65-
75 днів, достигає дружно - на 7-8 днів раніше від сортів Кру-
пинка, Іванна, Ярославна, Українка. Висота рослин 85-90 см,
добре облистяні, гіллясті, суцвіття формується китицею, пе-
реважно одиночною, зустрічаються двійчасті і трійчасті. Лист-
ки широкі, пагони мають антоціанове забарвлення. Плоди ве-
ликі, крилаті, від світло-коричневих до темно-коричневих. Но-
рма висіву – 3,0-3,5 млн. схожих зерен на один гектар при ря-
дковому способі сівби, при широкорядному – 2,0-2,5. Маса
1000 зерен – 29-31 г, плівчастість – 19-20%, натура зерна
630-640 г/л, вирівняність зерна 90-95%, вихід крупи 75-80%,
вміст білку – 15-16%. Стійкий до осипання, вилягання, посу-
хостійкість висока. Віднесений до найцінніших сортів за якістю
зерна.

Високоврожайний. В окремі роки (1988, 1990) на держсор-
тодільницях Миколаївської області сорт забезпечив урожай
відповідно 44,9 та 68,8 ц/га. До Державного реєстру сортів
рослин України сорт занесений з 1985 року. Рекомендований
для вирощування в Степу, Лісостепу та Поліссі.

КРУПИНКА - виведений методом індивідуально-сімейного
відбору на продуктивність, дружність дозрівання, крупнозер-
ність з гібридної популяції, одержаної шляхом схрещування
номерів ВІР: К-1208, К-1401, К-465 з детермінантною фор-
мою. Різновидність алята. Сорт середньостиглий, детерміна-
нтного морфотипу, довжина вегетаційного періоду 78-80 днів.
Висота рослин 85-90 см. Рослини добре облистяні, гіллясті.
Суцвіття формується китицею, як правило одиночною, зустрі-
чаються виделкоподібні (подвійні китиці) і трійчасті зібрані в
щиток. Листки широкі, середньої товщини, квітки білі, зрідка
блідо-рожеві. Плоди великі, крилаті, від світло-коричневих до
темно-коричневих. Маса 1000 зерен - 29-31 г, плівчастість –
18-19%, натура зерна - 630-640 г/л, вирівняність зерна - 92-
95%, вихід крупи – 75%, вміст білку - 15-16%. Смакові якості
каші високі. Віднесений до цінних сортів за якістю зерна. Стій-
кий до осипання, посухостійкість підвищена. Норма висіву 3,0-
3,5 млн. схожих зерен на один гектар при рядковому способі
сівби, при широкорядному 2,0 – 2,5. Урожай зерна в серед-
ньому складає 20-25 ц/га. Генетичний потенціал значно ви-
щий. Так, на Городенківській сортодільниці Івано-Франківської
області було отримано - 32,6 ц/га, на Вознесенській сортоді-
льниці Миколаївської області – 33,7 ц/га. До Державного ре-
єстру сортів рослин України занесений з 1990 року. Рекомен-
дований для вирощування в Степу, Лісостепу та Поліссі.

ІВАННА - виведений методом масового відбору на обме-
женість гілкування і детермінантність із популяції сортів Сум-
чанка, Крупинка, Тріумф. Різновидність алята. Сорт серед-
ньостиглий, детермінантного морфотипу, довжина вегетацій-
ного періоду 75-80 днів. Висота рослин 90-100 см. Рослини
добре облистяні, гіллясті, за габітусом слабо-розлогі. Суцвіт-
тя формуються китицями, як правило одиночними, зустріча-
ються суцвіття зібрані в рихлий щиток (з трьох і більше ки-
тиць). Листки широкі, середньої товщини, квітки білі, зрідка
блідо-рожеві. Плоди великі, крилаті, від світло-коричневих до
темно-коричневих. Маса 1000 зерен – 29-30 г, плівчастість –
19-20%, натура зерна - 630-640 г/л, вирівняність зерна - 85-
90%, вихід крупи – 75%, вміст білку - 15-16%. Стійкий до оси-
пання, посухостійкість підвищена. Норма висіву 3,0-3,5 млн.
схожих зерен на один гектар при рядковому способі сівби, при
широкорядному - 2,0-2,5. Урожай зерна в середньому за ро-
ки випробування склав 20-25 ц/га, що на 2,0-3,0 ц/га вище за
національний стандарт - сорт Крупинка. На сортодільницях
Степової зони України забезпечив урожайність 24,8 ц/га, що
більше ніж урожайність по зоні на 7,2 ц/га, від сорту Астра на
3,0 ц/га, від сорту Крупинка на 4,7 ц/га. В ДП ДГ АФ  “Надія”
Сумського інституту АПВ в 2003 році на площі 50 га сорт за-
безпечив урожайність 34 ц/га. До Державного реєстру сортів
рослин України занесений з 1997 року. Рекомендований для
вирощування в Степу, Лісостепу та Поліссі.

ЮВІЛЕЙНА 100 - виведений методом об’єднання індиві-
дуальних відборів на детермінантність, крупнозерність і висо-
ку продуктивність з гібридної популяції від схрещування сор-
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тів Сумчанка, Крупинка із сортономерами детермінантної
форми. Різновидність алята. Детермінантний морфотип. Ви-
сота рослин 90-95 см. Рослини добре облистяні, гіллясті. На
основному стеблі 6-7 вузлів. Суцвіття формується китицею,
переважно одиночною, зустрічаються двійчасті і трійчаті. Лис-
тки широкі, середньої товщини, квітки білі, зрідка блідо-
рожеві. Плоди досить великі, крилаті. Маса 1000 зерен – 30-
31 г, вміст білку – 15-16%, натура зерна – 600-610 г/л, плівча-
стість – 19,8%, вихід крупи – 80-85%, вирівняність – 85-90%.
Середньостиглий. Період вегетації – 85-90 діб. Стійкість до
осипання вище середньої, посухостійкість підвищена. Ура-
ження хворобами і пошкодження шкідниками незначна. Нор-
ма висіву – 3,5 млн. схожих зерен на 1 га при суцільному по-
сіві, а при широкорядному – 2,2-2,5 млн. зерен. Має вузьке
співвідношення зерна до соломи (1:2,5). За даними конкурс-
ного сортовипробування сорт забезпечив рівень урожайності
20-25 ц/га, що на 2,1-3,0 ц/га вище за національний стандарт -
сорт Крупинка. Генетичний потенціал сорту значно вищий. До
Державного реєстру сортів рослин України сорт занесений з
2008 року. Рекомендований для вирощування в Степу, Лісо-
степу та Поліссі.

ЯРОСЛАВНА - виведений методом індивідуально-
сімейного відбору на продуктивність, озерненість, дружність
дозрівання з детермінантної гібридної популяції, одержаної із
сортів Іванна і Тріумф, а також номерів колекції ВІРа: К-4187,
К-4315. Різновидність алята. Сорт середньостиглий, детермі-
нантного морфотипу, довжина вегетаційного періоду 85-90
днів. Висота рослин 90-95 см. Рослини добре облистяні, гіл-

лясті. Суцвіття формується китицею, переважно одиночною,
зустрічаються суцвіття зібрані в рихлий щиток (з трьох і біль-
ше китиць). Листки широкі, середньої товщини, квітки білі,
зрідка блідо-рожеві. Плоди великі, крилаті, від світло-
коричневих до темно-коричневих. Маса 1000 зерен – 29-30 г,
плівчастість – 19-20%, натура зерна 630-640 г/л, вирівняність
зерна 85-90%, вихід крупи – 75%, вміст білку – 15-16%. Стій-
кий до осипання, посухостійкість підвищена. Норма висіву –
3,0-3,5 млн. схожих зерен на гектар при рядковому способі сі-
вби, при широкорядному - 2,2 – 2,5. Врожай зерна в серед-
ньому за роки випробування склав 20-25 ц/га, що на 2-3 ц/га
вище за національний стандарт - сорт Крупинка. Генетичний
потенціал сорту значно вищий. Так, на Чернігівській сортоді-
льниці урожай становив - 30,0 ц/га. До Державного реєстру
сортів рослин України сорт занесений з 2010 року. Рекомен-
дований для вирощування в Степу, Лісостепу та Поліссі. Нині
в Держсортмережі України проходить сортовипробування но-
вий сорт гречки Селяночка.

Зробивши свій вибір, Ви не пошкодуєте. Ці сорти допомо-
жуть Вам відродити славу українських гречкосіїв. Науково-
методичні консультації з питань агротехніки (розміщення в
сівозміні, система обробітку грунту та удобрення, підготовка
насіння до посіву, строки і способи сівби, догляд за посівами
та збирання врожаю) бажаючі можуть отримати в лаборато-
рії селекції та технології вирощування круп’яних культур і
трав Сумського інституту агропромислового виробництва.

тел.: (0542) 69 50 02

РОЗДІЛ 11. ЯКІСТЬ ЗЕРНА
УДК 631.582: 633.34 А.Л.Андрієнко, к.с.-г.н.; І.М.Семеняка, к.с.-г.н.; Ю.В.Мащенко;

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ

ВАЛОВІ ЗБОРИ СОЄВОГО БІЛКА ТА ЖИРУ ЗАЛЕЖНО ВІД
СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА НАСИЧЕННЯ СІВОЗМІН

БОБОВИМ КОМПОНЕНТОМ
Наведено узагальнені результати досліджень з вивчення впли-

ву систем удобрення та насичення сівозмін соєю на особливості
росту і розвитку а також доцільності збільшення її частки в
структурі посівних площ в умовах північного Степу України. Вста-
новлено, що вирощування сої у зернопросапній сівозміні з насичен-
ням нею до 40%, порівняно до 20% у зернопаропросапній сівозміні,
призводило до зниження насіннєвої продуктивності за органо-
мінеральної системи удобрення на 2,8-4,3%, а у сівозміні з насичен-
ням соєю 60% – за усіх досліджуваних систем удобрення на 6,6-
10,7%. Збільшення частки сої в структурі посівних площ з 20 до
60% підвищувало вміст білка у її насінні, але більший валовий збір
білка – 545-553 кг/га та жиру – 319,0-319,7 кг/га отримали при розмі-
щенні сої після парової озимої пшениці за органо-мінеральної сис-
теми удобрення, та насичення сівозміни бобовим компонентом до
20%.

Початок XXI ст. в світі ознаменувався підвищенням інте-
ресу до продовольчої та енергетичної безпеки. Вона може
розглядатися як один з найважливіших аспектів формування
високого рівня якості життя населення країни, оскільки саме
споживання продуктів харчування є базовою в загальному
ряду людських потреб [1, 2]. Основними індикаторами, що ха-
рактеризують стан продовольчої безпеки в Україні є: добова
енергетична цінність споживання, забезпечення раціону лю-
дини основними видами продуктів, достатність запасів зерна
у державних ресурсах та ін. [3, 4].

Враховуючи те, що продуктами сільськогосподарського
виробництва є як продукція рослинництва, так і тваринництва,
для забезпечення продовольчої безпеки необхідно підвищити
виробничі показники обох галузей. Тобто, вирощування сіль-
ськогосподарських культур в сучасних умовах є не тільки
джерелом доходу від галузі рослинництва, але й надійним
способом забезпечення дешевих і повноцінних кормів. Рос-
линні корми є одним з головних шляхів надходження білка
для сільськогосподарських тварин. При цьому білок зернової
частини раціону складає близько 50%, а в свинарстві та пта-
хівництві його частка становить понад 65-80% [2, 5, 6].

МЕТОДИКА ТА ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ
Польові дослідження проводилися протягом 2007-2009 рр.

в лабораторії землеробства Кіровоградського інституту АПВ.
У стаціонарному досліді, який закладався методом блоків,

висівали ранньостиглий сорт сої Медея. Попередником була
озима пшениця, яку вирощували в короткоротаційних сівозмі-
нах з насиченням соєю 20; 40 та 60% (табл. 1). Основною
відміною ґрунтового покриву є чорнозем звичайний перехід-
ний до глибокого та має важкосуглинковий гранулометричний
склад. За даними досліджень центру “Облдержродючість” в
орному шарі міститься гумусу 4,69%, азоту, що легко гідролі-
зується – 13,7%, рухомого фосфору – 10,0 та обмінного калію
– 15,1 мг на 100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину близька
до нейтральної.

Кліматичні умови Кіровоградського інституту АПВ НААН є
характерними для північного Степу України з помірним конти-
нентальним кліматом. Погодні умови періоду вегетації сої у
2007 р. були жаркими та спекотними при недостатньому і не-
рівномірному зволоженні ґрунту, а 2008-2009 рр. – відносно
сприятливими для росту й розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Науково-обґрунтоване чергування культур у сівозміні пе-

редбачає, з одного боку, правильний підбір сприятливих для
вирощування культур попередників, а з іншого – оптимальне
насичення сівозмін одновидовими культурами, яке враховує
допустиму періодичність вирощування їх у полях сівозміни.
При такій побудові сівозміна максимально виконує основну
біологічну функцію – фітосанітарну і позбавляє посіви сільсь-
когосподарських культур від зайвого застосування хімічних
засобів захисту урожаю. В ній, порівняно з беззмінними посі-
вами культур, ураженість рослин хворобами і шкідниками як
правило зменшується. Накопичений у коренях бобових куль-
тур і звільнений після їх відмирання кальцій цементує ґрунт,
покращує його структуру. Після розкладу коренів в ґрунті за-
лишаються пори, які поліпшують доступ води і повітря в гли-
бокі шари ґрунту і сприяють кращому росту коріння рослин.

В умовах північного Степу попередники, системи удоб-
рення та мікробні препарати відіграють суттєву роль в реалі-
зації біологічного потенціалу продуктивності сої і навіть в
умовах посухи створюють сприятливі умови для росту, розви-
тку і формування урожайності цієї культури.
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Важливим морфо-біологічним показником, який характе-
ризує реакцію рослин на зміни умов вирощування, є висота
рослин. Позитивний вплив удобрення на ростові процеси сої
в зернопаропросапній сівозміні в наших дослідах спостерігав-
ся вже у фазу бутонізації рослин, а в період цвітіння тенден-
ція збільшення висоти рослин на удобрених варіантах збері-
галась і становила 3,2 та 4,3 см (5,9 та 7,9%). При застосу-
ванні мікробних препаратів приріст рослин у фазу цвітіння на
природному фоні складав 1,6 см, за мінеральної системи
удобрення – 1,4 см та органо-мінеральної – 1,1 см, а порівня-
но з варіантом без добрив збільшення висоти становило 3,0 і
3,8 см відповідно (табл. 1).
1. БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МАСА РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЛАНКИ СІВОЗМІНИ, СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ
ПРЕПАРАТІВ, 2007-2009 РР.
Попередник та пе-
редпопередник

Система удоб-
рення

Мікробні
препарати

Висота ро-
слини, см

Площа ли-
стків рос-
лини, см2

Маса рос-
лини, г

- 54,0 601,0 28,9без добрив
+ 55,6 724,0 32,2
- 57,2 873,4 40,4мінеральна

N40P40K40 + 58,6 888,8 41,3
- 58,3 917,1 43,6

Озима пшениця після
чорного та сидераль-
ного пару (у сівозміні
з насиченням соєю

20%) органо-мінеральна
N40P40K40 +П.П.* + 59,4 946,8 44,8

- 52,4 608,1 28,6без добрив
+ 52,7 630,8 31,3
- 54,8 831,0 39,2мінеральна

N40P40K40 + 55,3 865,5 41,0
- 56,0 922,8 44,4

Озима пшениця після
сої (у сівозміні з наси-
ченням соєю 40%)

органо-мінеральна
N40P40K40 +П.П.* + 56,1 954,4 45,8

- 49,7 591,9 27,7без добрив
+ 52,3 714,2 32,6
- 53,5 862,0 37,4мінеральна

N40P40K40 + 54,4 878,9 39,3
- 54,7 893,8 42,8

Озима пшениця після
сої (у сівозміні з наси-
ченням соєю 60%)

органо-мінеральна
N40P40K40 +П.П.* + 54,9 924,0 44,7

*П.П. – побічна продукція попередника або парозаймаючої культури.
При визначенні висоти рослин сої у сівозміні з насиченням

нею до 40% у фазу цвітіння відмічена тенденція до незначно-
го коливання цього показника при застосуванні ризогуміну
відповідно до аналогічних ділянок, але без обробки. Введення
мінеральних добрив в технологічний процес мало позитивний
вплив на ріст рослин та призводило до збільшення висоти на
4,6%, а добрив сумісно з рослинними рештками – на 6,9%.
При вирощуванні сої в такій сівозміні рослини були меншими
на 3,0-5,6% порівняно до рослин, вирощуваних після парової
озимини. В період інтенсивного росту стебла висота рослин
сої у зернопросапній сівозміні з насиченням соєю 60% збіль-
шувалася у варіантах з добривами лише на 3,8 см (7,6%) та
5,0 см (10,1%). При вирощуванні сої в такій сівозміні рослини
були меншими на 5,9-8,0% порівняно до рослин, що вирощу-
валися після парової озимини.

Застосування мінеральної та органо-мінеральної систем
удобрення у сівозмінах з різним насиченням соєю призводило
до збільшення як площі листкової поверхні, так і маси її рос-
лини. При застосуванні добрив у дозі N40P40К40 сумісно з рос-
линними рештками площа листкової поверхні сої у сівозміні з
насиченням нею 20% збільшувалася на 43,7 см2, порівняно з
внесенням лише N40P40К40, і на 316,1 см2 (52,6%) відносно не-
удобреного фону. В середньому за 2007-2009 рр. сира маса
однієї рослини сої була більшою на ділянках, де застосовува-
ли добрива сумісно з рослинними рештками. Вона залежала,
як правило, від системи удобрення та у фазу цвітіння стано-
вила 43,6-44,8 г, що на 12,6-14,6 г більше, ніж у варіантах без
добрив. При застосуванні мікробних препаратів асиміляційна
поверхня та маса рослин сої у фазу цвітіння збільшувалася
на природному фоні на 20,5 та 11,4%, при мінеральній систе-
мі удобрення – на 1,8 і 2,2% та органо-мінеральній – на 3,2 і
2,8%.

За отриманими даними зростання площі листкової повер-
хні та зеленої маси рослин сої після озимої пшениці в сівозмі-
ні з насиченням соєю 40% спостерігалося вже при застосу-
ванні мікробних препаратів на фоні з природною родючістю
на 22,7 см2 та 2,7 г відповідно. Внесення мінеральних добрив
як з мікробними препаратами, так і без них призводило до
зростання цих показників до рівня 831,0-865,5 см2 та 39,2-41,0
г, що на 36,6-42,3% та 37,3-43,4% більше відповідно. У варіа-
нтах з органо-мінеральною системою удобрення зростання
цих показників до контролю становило 51,7-56,9% та 55,3-
60,4%.

Соя після озимої пшениці, у сівозміні з насиченням соєю
на 60%, виявилася достатньо чутливою до системи удобрен-

ня та обробки насіння мікробними препаратами. Так, при об-
робці насіння ризогуміном площа листкової поверхні збільшу-
валася на 20,7%, а маса рослини – на 17,7% порівняно до ко-
нтролю. Обробка насіння мікробними препаратами при міне-
ральній та органо-мінеральній системах удобрення призво-
дила до зростання асиміляційної поверхні на 1,9-3,4%, а маси
рослин 4,2-5,0%. Збільшення цих показників у варіантах із
внесенням N40P40K40 або N40P40K40 з побічною продукцією по-
передника відносно неудобреного фону становило 45,6-
51,0% та 35,1-54,8% відповідно.

Відомо, що вегетативні органи рослин є основним фон-
дом, з якого рослини після цвітіння можуть отримувати для
формування зерна органічні і мінеральні речовини. Тобто,
добре розвинута вегетативна маса є основою для утворення
більш високої продуктивності рослин.

Кращі умови для фотосинтетичної діяльності і накопичен-
ня маси рослинами створювалися при вирощуванні сої в зер-
нопаропросапній та зернопросапній сівозміні з насиченням
нею до 40% за мінеральної та органо-мінеральної систем
удобрення із застосуванням мікробних препаратів.

Погодні умови 2007 року порівняно до 2008 та 2009 рр.
були вкрай несприятливими для вирощування сої. В зв’язку з
цим і було отримано значно нижчу урожайність порівняно до
інших років. В середньому за 2007-2009 роки більшу урожай-
ність рослини сої формували при вирощуванні її після парової
озимої пшениці з застосуванням органо-мінеральної системи
удобрення, яка становила 1,45-1,46 т/га, що на 14,2-14,9% бі-
льше, ніж у варіанті без добрив. Використання мікробних пре-
паратів в технологічному процесі призводило до зростання
урожайності у варіантах з природною родючістю та мінераль-
ної системи удобрення на 0,03 т/га або 2,2-2,3%.

При вирощуванні сої після озимої пшениці по попереднику
соя у сівозміні з насиченням бобовим компонентом 40% за-
стосування в технологічному процесі мікробних препаратів
призводило до зростання валового збору насіння на всіх фо-
нах живлення на 0,03-0,04 т/га (2,2-2,9%). Внесення мінера-
льних добрив як окремо, так і в комплексі з рослинними решт-
ками у сівозміні з насиченням соєю 40% підвищувало уро-
жайність сої на 0,07 (5,4%) та 0,09 т/га (6,9%), а у сівозміні з
насиченням соєю 60% – на 0,13 (11,1%) та 0,14 т/га (12,0%)
відповідно. Обробка насіння Ризогуміном при вирощуванні сої
у сівозміні з насиченням нею 60% на природному фоні підви-
щувала урожайність на 4,3%, а при застосуванні добрив – на
2,3%.
2. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛАНКИ СІВОЗМІНИ, СИС-
ТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ, 2007-2009 РР.
Попередник та пе-
редпопередник Система удобрення Мікробні

препарати
Урожай-
ність, т/га Білок,% Жир,%

- 1,27 36,5 21,7без добрив
+ 1,30 38,8 21,1
- 1,39 37,9 21,6мінеральна

N40P40K40 + 1,42 38,5 21,3
- 1,45 37,6 22,0

Озима пшениця пі-
сля чорного та си-
дерального пару (у
сівозміні з насичен-
ням соєю 20%) органо-мінеральна

N40P40K40 + П.П.* + 1,46 37,9 21,9
- 1,30 35,9 21,4без добрив
+ 1,33 36,5 21,7
- 1,37 37,9 22,7мінеральна

N40P40K40 + 1,41 37,6 21,6
- 1,39 37,6 22,1

Озима пшениця пі-
сля сої (у сівозміні з
насиченням соєю

40%) органо-мінеральна
N40P40K40 + П.П.* + 1,42 37,9 21,9

- 1,17 37,9 21,8без добрив
+ 1,22 38,2 21,7
- 1,30 39,1 21,6мінеральна

N40P40K40 + 1,33 40,5 21,7
- 1,31 40,0 21,3

Озима пшениця пі-
сля сої (у сівозміні з
насиченням соєю

60%) органо-мінеральна
N40P40K40 + П.П.* + 1,34 39,1 22,3

попередника та передпопередника 0,02-0,06
систем удобрення 0,02-0,06

мікробних препаратів 0,02-0,05
НІР 05 т/га для

взаємодіїфакторів 0,05-0,14
*П.П. – побічна продукція попередника або парозаймаючої культури.

За результатами досліджень встановлено, що порівняно
до зернопаропросапної сівозміни вирощування сої у зерно-
просапній сівозміні з насиченням нею 40% призводить до
зниження насіннєвої продуктивності за органо-мінеральної
системи удобрення на 2,8-4,3%, а у сівозміні з насиченням
соєю 60% – за усіх досліджуваних систем удобрення на 6,6-
10,7%.

На збільшення вмісту білка в насінні сої впливали як лан-
ки сівозміни, так і системи удобрення. Позитивний вплив на
кількість протеїну в насінні сої (38,8%) в зернопаропросапній
сівозміні спостерігався вже у варіантах, де застосовували
лише обробку насіння Ризогуміном, а прибавка до контролю
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становила 2,3%. У варіантах, де вносили мінеральні добрива,
кількість білка у насінні зросла на 1,1-1,4%, а при застосуван-
ні мікробних препаратів на фоні мінеральної та органо-
мінеральної систем удобрення – на 2,0 та 1,4% відповідно.

При визначенні кількості протеїну у насінні сої, яку виро-
щували у сівозміні з насиченням нею до 40% встановили, що
застосування лише мікробних препаратів в технологічному
процесі призводило до збільшення цього показника на 0,6%.
Внесення мінеральних добрив як на площах з вивозом, так і з
розсіюванням по поверхні ґрунту рослинної маси мало біль-
ший вплив на вміст білка, а зростання цього показника стано-
вило 1,7-2,0%. Вміст білка в насінні сої в такій сівозміні у варі-
антах без добрив був меншим на 0,6-2,3% порівняно до на-
сіння вирощеного після парової озимини, а в удобрених – на
одному рівні.

Водночас, при вирощуванні сої після озимої пшениці у сі-
возміні з насиченням її бобовим компонентом на 60% встано-
влено помітне зростання вмісту білка в насінні на 1,2-2,4%
порівняно до якісних показників насіння, яке вирощувалося в
зернопаропросапній сівозміні. За вирощування сої в цій сіво-
зміні застосування мікробного препарату призводило до збі-
льшення кількості білка в насінні на 0,3%, а мінеральної та
органо-мінеральної систем удобрення – на 1,2-2,6%.

Одним із важливих показників в народному господарстві є
валове виробництво білка та жиру з одиниці площі. В серед-
ньому за 2007-2009 роки більшу кількість білка з гектара сіво-
змінної площі – 545-553 кг/га отримали з насіння сої, яке ви-
рощували після парової озимої пшениці з застосуванням ор-
гано-мінеральної системи удобрення, що на 17,6-19,4% біль-
ше, ніж у контрольному варіанті. Використання мікробних
препаратів в технологічному процесі призводило до зростан-
ня зборів білка у варіантах з природною родючістю на 8,8% та
мінеральної системи удобрення на 3,8% (табл. 3).
3. ВАЛОВІ ЗБОРИ БІЛКА ТА ЖИРУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБ-
РЕННЯ ТА НАСИЧЕННЯ СІВОЗМІН БОБОВИМИ КУЛЬТУРАМИ,
КГ/ГА, 2007-2009 РР.

Валовий збірПопередник та
передпопередник Система удобрення Мікробні

препарати білка жиру
- 463,6 275,6без добрив
+ 504,4 274,3
- 526,8 300,2мінеральна

N40P40K40 + 546,7 302,5
- 545,2 319,0

Озима пшениця
після чорного та
сидерального па-
ру (у сівозміні з

насиченням соєю
20%)

органо-мінеральна
N40P40K40 + П.П.* + 553,3 319,7

- 466,7 278,2без добрив
+ 485,5 288,6
- 519,2 311,0мінеральна

N40P40K40 + 530,2 304,6
- 522,6 307,2

Озима пшениця
після сої (у сіво-

зміні з насиченням
соєю 40%) органо-мінеральна

N40P40K40 + П.П.* + 538,2 311,0
- 443,4 255,1без добрив
+ 466,0 264,7
- 508,3 280,8мінеральна

N40P40K40 + 538,7 288,6
- 524,0 279,0

Озима пшениця
після сої (у сіво-

зміні з насиченням
соєю 60%) органо-мінеральна

N40P40K40 + П.П.* + 523,9 298,8
*П.П. – побічна продукція попередника або парозаймаючої культури.

Вивчення білкової продуктивності показало, що за наси-
чення сівозмін соєю на 40%, спостерігається залежність поді-
бна до відміченої у варіанті з вирощуванням сої по паровій
озимій пшениці. Порівнюючи наведені ланки сівозмін, відміча-
ємо зниження валового збору соєвого білка при органо-
мінеральній системі удобрення на 22,6 кг/га, а при викорис-
танні мікробних препаратів (за вказаної системи удобрення) –
на 15,1 кг/га.

При насиченні сівозміни соєю на 60% валовий вихід білка
був вищий за мінеральної системи удобрення при взаємодії з
мікробними препаратами – 538,7 кг/га. Обробка насіння мік-
робним препаратом за органо-мінеральної системи удобрен-
ня не сприяла збільшенню валового збору білка.

Валовий вихід жиру, при насиченні сівозміни соєю 20%,
зростав при вирощуванні культури за мінеральної та органо-
мінеральної системи удобрення порівняно до варіанту без
добрив. Обробка насіння перед сівбою Ризогуміном не
впливала на даний показник. Найбільший збір жиру був за
органо-мінеральної системи удобрення і становив 319,0-319,7
кг/га.

Вирощування сої після озимої пшениці по непаровому
попереднику (насичення бобовими до 40%) сприяло
отриманню більшого валового збору жиру за мінеральної
системи удобрення без бактеріального препарату та за
органо-мінеральної при застосуванні мікробного препарату,
що становив 311 кг/га. Також відмічали позитивну дію
мікробного препарату Ризогумін у варіанті без добрив,
прибавка становила 10,4 кг/га відповідно.

Мінеральні добрива як окремо, так і при застосуванні
побічної продукції попередника, впливали на зростання
валових зборів жиру при вирощуванні сої у сівозміні з
насиченням бобовим компонентом на 60%. Так, прибавка
відносно варіанту без добрив при мінеральній системі
удобрення становила 25,7 а за органо-мінеральної – 43,7
кг/га. Встановлена позитивна дія інокуляції насіння сої
бактеріальним препаратом за всіма системами удобрення. За
такого насичення сівозміни соєю при обробці насіння
ризогуміном відбувалося зростання збору жиру у варіантах
без добрив на 3,8%, а за мінеральної та органо-мінеральної
систем удобрення – на 27,8 та 7,1% відповідно. Більший збір
жиру – 298,8 кг/га був за органо-мінеральної системи
удобрення при застосуванні мікробного препарату.

ВИСНОВКИ
1. Вища урожайність сої формувалася при вирощуванні її

після парової озимої пшениці в зернопаропросапній сівозміні
з насиченням бобовими до 20% при органо-мінеральній сис-
темі удобрення, яка становила 1,45-1,46 т/га, що на 14,2-
14,9% більше, ніж на природному фоні живлення.

2. При вирощуванні сої після озимої пшениці по попереднику
соя у сівозміні з насиченням бобовим компонентом 40% вне-
сення мінеральних добрив як окремо, так і в комплексі з побі-
чною продукцією попередника підвищувало урожайність на
5,4% та 6,9%, а у сівозміні з насиченням соєю 60% – на 11,1%
та 12,0% відповідно.

3. Вирощування сої у зернопросапній сівозміні з насиченням
нею до 40%, призводило до зниження насіннєвої продуктив-
ності, порівняно до зернопаропросапної сівозміни при органо-
мінеральній системі удобрення на 2,8-4,3%, а у сівозміні з
насиченням соєю 60% – при всіх досліджуваних системах
удобрення – на 6,6-10,7%.

4. Більший валовий збір білка – 545-553 кг/га та жиру – 319-
320 кг/га отримали при розміщенні сої після парової озимої
пшениці, за органо-мінеральної системи удобрення. Обробка
насіння Ризогуміном при вирощуванні сої у сівозмінах корот-
кої ротації забезпечувало зростання урожайності на 2,0-4,3%,
а валових зборів білка у варіантах без добрив – на 8,8% та
мінеральної системи удобрення – на 3,8%.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ
Вимоги до показників якості зерна ячменю залежать від

його цільового призначення. При використанні ячменю як
кормової та круп’яної культури вміст білку має бути високим,
а клітковини – низьким. Проте, для виробництва солоду в пи-
воварінні високий вміст білку в зерні ячменю є недоліком і ос-

новним обмежувальним параметром. З приходом в Україну
західних пивоварних компаній та формуванням ринку зерна
пивоварного ячменю найбільше уваги приділяється саме
цьому напряму вирощування, а на фуражні цілі йде зерно, що
не відповідає вимогам для пивоваріння.
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В Україні вимоги до якості зерна ячменю регулюються
державним стандартом ДСТУ 3769, яким передбачено такі
показники: колір зерна, вологість, натура, маса 1000 зерен,
масова частка білка, екстрактивність, домішки (зернова і смі-
тна), крупність, дрібні зерна, здатність до проростання, життє-
здатність, зараженість шкідниками тощо. Поряд з цими показ-
никами є й інші (понад 30), які визначають якість зерна ярого
ячменю, що призначається для пивоварної промисловості,
зокрема, число Кольбаха, діастатична сила, фріабільність,
вміст β-глюканів в суслі тощо.

ВПЛИВ ПОГОДНО -КЛ ІМАТИЧНИХ УМОВ
Забезпеченість рослин зовнішніми факторами - теплом,

світлом та вологою в оптимальній кількості є необхідною пе-
редумовою для прояву ячменем свого біологічного потенціа-
лу продуктивності та формування потрібних показників якості
за нормальних умов мінерального живлення.

Загальною закономірністю є те, що вміст крохмалю в зерні
ячменю зростає з просуванням посівів на захід і північ, тобто
змінюється у зворотному порядку порівняно зі зміною кількос-
ті білка. Формування маси зернівки, як визначального чинника
пивоварної якості, значною мірою залежить від кількості опа-
дів за період вегетації, потреба у яких становить у середньо-
му 285-290 мм. Встановлено, що дефіцит вологи у метровому
шарі ґрунту в період формування продуктивності колосу (фа-
за цвітіння) є основним фактором, який обмежує поширення
посівних площ пивоварного ячменю в Україні. Мінімальні за-
паси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту в цей пе-
ріод повинні становити не менше 100-125 мм, а оптимальні –
130-160 мм. Тому, за умов нестійкого та недостатнього при-
родного зволоження при вирощуванні пивоварного ячменю
доцільно використовувати зрошення для оптимізації волого-
забезпечення.

Найвідповідальнішим періодом розвитку ячменю за за-
безпеченням вологою є фаза трубкування. Найбільше вису-
шування ґрунту в цей період різко знижує врожайність ячме-
ню як без добрив, так і за їх застосування. У роки, сприятливі
за зволоженням, вміст крохмалю у зерні, як правило, збіль-
шується, а білка, навпаки, зменшується. У сухі роки спостері-
гається протилежна залежність. У разі підвищення темпера-
тури в період цвітіння і, після його завершення, підсилюється
відтікання азотистих сполук із стебел у колос і зернівку, що
обумовлює збільшення білковості.

За розрахунками, для отримання зерна пивоварного яч-
меню 1 класу на фоні без удобрення необхідна мінімальна кі-
лькість опадів у травні біля 54 мм, а на фоні післядії гною та
мінеральних добрив (NРК)30-60 – 73 мм. Останнє переконливо
свідчить, що кращі за родючістю фони потребують витрат до-
даткової вологи для формування нормативної білковості зер-
на пивоварного ячменю.

Вплив ґрунтових умов. Ярий ячмінь - дуже вимоглива
культура до ґрунтової родючості, що пояснюється коротким
вегетаційним періодом (90 – 100 днів) і надмірно швидким за-
своєнням елементів живлення, а також слабо розвиненою ко-
реневою системою (особливо на початкових періодах росту
та розвитку) з низьким рівнем засвоєння важкодоступних
форм живлення. Тому важливою умовою інтенсивного росту
та розвитку ячменю є достатнє забезпечення його легкороз-
чинними сполуками поживних речовин на початкових фазах
життя – від проростання до виходу в трубку. До фази виходу в
трубку він споживає майже 67% калію, приблизно 46% фос-
фору, а також більшу частину азоту за весь вегетаційний пе-
ріод. До початку цвітіння ячмінь поглинає 80 – 85% поживних
речовин з ґрунту. Тому дуже важливо, щоб рослини були за-
безпечені поживними речовинами з самого початку свого
розвитку, адже компенсувати їхню нестачу в подальшому
майже неможливо.

Найкращими щодо забезпечення оптимальних умов жив-
лення ячменю є чорноземні ґрунти. Проте, великим недоліком
цих ґрунтів з точки зору придатності для вирощування пиво-
варного ячменю є значний вміст органічної речовини, який
зумовлює інтенсивний розвиток процесів нітрифікації за спри-
ятливих погодно-кліматичних умов. Через високу ймовірність
надлишкового азотного живлення рослин ячменю для стабі-
льного одержання зерна кондиційних параметрів якості бажа-
но вибирати ґрунти, які відповідають обмеженням, встанов-
леним ДСТУ 4376:2005 «Якість ґрунту. Оцінювання придатно-
сті земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю».

Більшість відомостей щодо одержання кондиційного зерна
пивоварного ячменю відноситься до ґрунтів, що мають вміст
гумусу менше 3%, азоту, що легко гідролізується – до 50
мг/кг, рухомого фосфору – понад 50 мг/кг, рухомого калію –
понад 90 мг/кг, рН сольовий – від 5,1 до 6,9, рН водний – від
5,6 до 7,2.

Окрім цього, чорноземні ґрунти Степу і східної частини Лі-
состепу за запасами продуктивної вологи в метровому шарі
ґрунту обмежують можливості реалізації потенціалу сортів
ячменю в період завершення формування урожайності за ма-
сою зернівки. Натомість, західна частина Лісостепу та зона
Полісся, сприятливі за кліматичними умовами, дуже часто не
відповідають вимогам пивоварного ячменю за ґрунтовими аг-
рофізичними і фізико-хімічними показниками.

ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Різні способи основного обробітку ґрунту позначаються

на забезпеченості рослин ячменю вологою та поживними ре-
човинами, що призводить до зміни ефективності добрив.
Проте, на якісні показники зерна спосіб обробітку має набага-
то менший вплив, ніж удобрення.

Вибір системи основного обробітку ґрунту під ячмінь за-
лежить від попередника, стану поля після його збирання та
ступеня забур’яненості посівів.

Оранку як основний обробіток ґрунту під сівбу ячменю
слід виконувати лише на полях з надмірною кількістю після-
жнивних решток або з дуже високим рівнем забур’яненості.
Оранка сприяє більшому вологозабезпеченню (на 15–19%),
що пов’язано із кращим засвоєнням вологи ґрунтом, хоча за
безполицевого способу обробітку ґрунту вона витрачається
більш економно. За безполицевого обробітку грудкувата по-
верхня поля не дозволяє рівномірно заробляти насіння, що
зменшує їх польову схожість. Разом з тим чизельний обробі-
ток ґрунту сприяє більш інтенсивній роботі целюлозоруйную-
чих бактерій, що підвищує утворення доступних поживних ре-
човин для рослин, а значить, збільшує запаси продуктивної
вологи та поживних речовин в ґрунті через пожнивні рештки,
що залишаються на полі.

Ячмінь є дуже чутливою культурою до переущільнення
ґрунту, тому на ґрунтах, що схильні до цього явища, впрова-
дження технологій мінімального обробітку є ризикованим. На-
самперед, це західні регіони, де часто основний обробіток
проводиться за надмірного зволоження ґрунту.

Глибину основного обробітку ґрунту можна зменшити до
12-16 см, а на ґрунтах з легким механічним складом обмежи-
тися поверхневим обробітком. На полях з незначною кількіс-
тю післяжнивних решток і за обов’язкового внесення гербіци-
дів можна проводити сівбу ячменю в необроблений з осені
ґрунт сівалками прямого висіву (Хорш, СТС-6, Грейт-Плейнз
та ін).

РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІН І
Для ячменю дуже важливим є правильний підбір попере-

дника, який би забезпечив необхідний вміст білка в зерні.
Просапні культури, і перш за все цукрові буряки, забезпе-

чують отримання значно вищих врожаїв ячменю порівняно з
такими попередниками, як зернові колосові культури. Після
озимої пшениці спостерігається менша натура зерна, маса
1000 зерен, крупність, вирівняність, здатність до проростання,
ніж там, де попередником ячменю є цукрові буряки. Але для
пивоварного ячменю цукрові буряки є добрим попередником
тільки в тому випадку, коли вони сформували високий уро-
жай, за рахунок внесених органічних та мінеральних добрив.
Разом з тим зернові бобові культури знижують пивоварні яко-
сті через високі залишки азоту в ґрунті. Не бажано також під-
сівати пивоварний ячмінь багаторічними бобовими травами,
оскільки це призводить до збільшення вмісту білка та змен-
шенню крохмалю в зерні.

Добрими попередниками ячменю, окрім цукрових буряків,
є також зернобобові та кукурудза, а поганими - зернові коло-
сові культури, суданська трава та соняшник. Проте, в остан-
ньому випадку отримують зерно із значно вищим вмістом біл-
ку (на 1,5-2,0%), що може бути корисним для кормовиробниц-
тва, проте зовсім небажане для пивоварного ячменю. У
зв’язку з цим рекомендується при виборі попередника корис-
туватися перш за все цільовим призначенням ячменю: пиво-
варний ячмінь слід вирощувати після просапних культур, які
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забезпечують високий урожай зерна з низьким вмістом білка,
а для кормових цілей – після злакових культур.

СТРОКИ СІВБИ
Своєчасна сівба забезпечує найбільш сприятливі умови

розвитку рослин і найкраще використання всіх факторів для
отримання високого врожаю зерна з найкращими його якісни-
ми показниками.

При сівби в перші дні фізичної стиглості ґрунту забезпечу-
ється отримання зерна з найкращими пивоварними показни-
ками, такими як крупність, маса 1000 насінин, натура, вміст
крохмалю та інші. Запізнення із сівбою різко знижує врожай-
ність ярого ячменю через втрату ґрунтом доступної рослинам
вологи, а також в результаті високих температур, що співпа-
дають з фазою кущіння. Це, в свою чергу, призводить до зме-
ншення продуктивної кущистості та озерненості колосу.

Дуже ранні строки (сівба в нестиглий ґрунт) також є неба-
жаними, тому що знижується польова схожість і це призво-
дить до недобору врожаю зерна. Агротехнічний допустимий
інтервал вологості стиглого чорнозему становить від 15 до
24%. У ґрунтах із високим вмістом гумусу верхня межа воло-
гості завжди дещо вища. Також значно ширший інтервал во-
логості стиглого ґрунту з добре вираженою дрібногрудкува-
тою структурою.

Визначено, що при запізненні зі строками сівби вміст білка
в зерні ячменю дещо підвищується, а крохмалю, навпаки,
зменшується. Останнє відбувається внаслідок зменшення кі-
лькості продуктивних стебел у посівах, через що більше азо-
товмісних сполук може потрапити в кожне окреме зерно.

НОРМИ ВИСІВУ
Для оптимального поєднання високої врожайності із доб-

рими показниками якості зерна ячменю доцільно і необхідно
диференціювати густоту посіву ярого ячменю залежно від го-
ловних факторів - біологічних особливостей сорту, рівня ро-
дючості ґрунту та доз добрив.

При загущенні посівів відмічається стійка тенденція до
зниження вмісту протеїну і зольних елементів та зворотна за-
лежність між білковістю та вмістом крохмалю й екстрактивніс-
тю. Мінеральні добрива, особливо азотні, певною мірою по-
слаблюють вплив загущення на вміст білкового азоту.

Дослідження на чорноземах типових Лівобережного Лісо-
степу доводять, що після кукурудзи на зерно навіть на інтен-
сивному фоні живлення можна отримати високоякісне пиво-
варне зерно першого класу, якщо сівбу проводити з підвище-
ними нормами висіву. Загущення посівів ячменю з 4,5 млн./га
до 5,5 млн./га призводило до зменшення площі живлення ро-
слин та більшої їх конкуренції за поживні речовини ґрунту, в
результаті чого вміст білка в зерні зменшувався на 0,3 – 0,5%,
а пивоварні якості покращувалися. При збільшенні норми ви-
сіву крупність і натура зерна підвищувалися незалежно від
попередників, що є позитивним фактором для одержання зе-
рна пивоварного напрямку. Проте, після цукрових буряків збі-
льшення норми висіву знижує енергію проростання зерна.
Тому високі норми висіву сортів ячменю (5,5 млн./га) на інтен-
сивних фонах живлення можуть спричинити формування не-
кондиційного пивоварного зерна за показником енергії проро-
стання.

Дослідження О.С.Гораша, проведені в умовах південно-
західного Лісостепу на чорноземах типових, показали, що уні-
версальної норми висіву не існує. Відхилення від оптимальної
норми висіву, як у сторону збільшення, так і за її зменшення,
призводить до погіршення пивоварної якості зерна.

На основі численних дослідних даних та практики передо-
вих господарств за інтенсивної технології вирощування фу-
ражного ячменю рекомендується висівати: у Степу України
3,5–4,5 млн./га, у Лісостепу 4,5–5 млн./га і на Поліссі – 4,5–5,5
млн./га схожого насіння. У кожному конкретному випадку ці
норми треба корегувати. При внесенні високих доз добрив під
попередник або оптимальних доз безпосередньо під ячмінь
норму висіву дещо зменшують. На неудобрених фонах при
сівбі рослин з невисокою енергією кущіння, а також за не-
сприятливих умов весняного періоду, рекомендовану норму
висіву доцільно збільшувати на 15 – 20%.

У Лісостепу та на Поліссі України ярий ячмінь є основною
покривною культурою, під яку підсівають багаторічні трави. У
цьому випадку посівну норму також можна зменшувати на 10
– 15% порівняно з чистими посівами.

ДОБРИВА ЯК ЗАСІБ УПРАВЛ ІННЯ ЯКІСТЮ
ЗЕРНА

Добрива – першочерговий і найбільш ефективний засіб як
збільшення врожайності зерна ячменю, так і управління його
якісними показниками.

Провідним засобом управління врожайністю та якістю зе-
рна є азотні добрива, які можна вносити під передпосівну
культивацію одноразово та дробно, у фазу трубкування та
колосіння. Встановлено, що суттєвої різниці на удобрених
азотом в різні строки посівах практично немає, але вміст білку
в зерні та його фракційний склад змінюється залежно від
норм азотного живлення. За помірного азотного живлення
(N60) у складі білків міститься більше водо- та солерозчинних
фракцій білків, ніж за високої забезпеченості азотом. Збіль-
шення білковості зерна від азотних добрив відбувається пе-
реважно за рахунок спирто- то лужнорозчинних фракцій біл-
ків. Роздрібнене внесення азотних добрив у порівнянні з ра-
зовим не впливає суттєво на співвідношення між фракціями
білка.

Найкращу пивоварну якість зерно ячменю формує на фоні
фосфорно-калійного удобрення (Р60K60). Отже, після добре
удобрених попередників безпосередньо під пивоварний яч-
мінь можна вносити лише фосфорно-калійні добрива в дозі
Р60К60, а після недостатньо удобрених – ще й азотні в дозі
N30-60 кг/га. Азоту не слід вносити більше ніж 60 кг/га. Доза
цього елементу 30-60 кг/га забезпечує достатньо високий рі-
вень урожайності зерна доброї пивоварної якості. Вносити мі-
неральні добрива слід одноразово під передпосівну культи-
вацію, оскільки багаторазове їх застосування значно погіршує
пивоварну якість зерна.

Пивоварні властивості зерна ячменю залежать від спів-
відношення азотних і калійних добрив. За недостатньої кіль-
кості вологи калій знижує вміст білку в зерні, а за підвищеної
– негативна дія зменшується. Заміна фосфору на калій у сис-
темі удобрення може стримувати накопичення білку в зерні на
фоні суттєвого збільшення врожайності.

Загалом, удобрення ячменю за різних ґрунтово-
кліматичних умов має свої особливості. Зокрема, внаслідок
несприятливих агрофізичних і фізико-хімічних властивостей
дерново-підзолистих, ясно-сірих лісових та сірих лісових
оглеєних ґрунтів окупність мінеральних добрив на них дуже
залежить від ступеня окультуреності.

На чорноземних ґрунтах Лісостепу оптимальні норми мі-
неральних добрив знаходяться у межах N30-60Р45-90К45-90. Нор-
ма внесення азоту на високому агрофоні становить 45–60
кг/га, а після гірших попередників та на ґрунтах з невисокою
родючістю 60–80 кг/га. Для вирощування кормового ячменю в
умовах достатнього зволоження окрім передпосівного вне-
сення N30-40 можна двічі проводити підживлення і довести до-
зу до N100-120.

Зміни якості зерна ячменю від удобрення на ґрунтах Сте-
пової зони, або за посушливих погодних умов є набагато ви-
разнішими. За посушливих умов азотні добрива краще вноси-
ти однократно, тому що переваги розділення дози азоту не-
має. У посушливі роки (особливо в першій половині вегетації)
підживлення азотом не збільшує урожаю зерна ячменю. Про-
те, на важких ґрунтах Степу внесений восени азот не вимива-
ється і ефективно використовується рослинами у весняно-
літній період вегетації.

На еродованих ґрунтах з недостатньою забезпеченістю
рослин вологою та рухомими сполуками елементів живлення
у більшості випадків прибавки урожаю ячменю від стрічкового
внесення азоту є вищими, а вміст сирого протеїну – нижчим,
ніж на не еродованих. За цих умов весняне внесення азоту за
впливом на вміст білка в зерні ячменю не має переваги над
осіннім.

На показники якості зерна ячменю за певних умов впли-
вають, окрім основних елементів живлення у складі добрив, й
інші хімічні елементи та їх сполуки. Зокрема, сірка, яка вхо-
дить до складу добрив (суперфосфат простий, сульфат амо-
нію та ін.) сприяє підвищенню вмісту білка на 0,7-1,1%. Для
удобрення може мати значення навіть сировина, з якої виро-
бляють добрива, особливо фосфорні.

Найбільш ефективною технологією застосування мінера-
льних добрив є локальне внесення, яке забезпечує одержан-
ня зерна з підвищеним вмістом білка навіть за зменшення до-
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зи на 30-50%. У посушливі роки різниця ефективності локаль-
ного і розкидного способу внесення значно зменшується.

Важливою умовою формування кондиційних показників
якості зерна пивоварного ячменю є вирівняність кожного поля
за параметрами агрохімічних властивостей ґрунтів та відпові-
дність удобрення потребам рослин у окремих його частинах.
Строкатість посівів визначається цілим рядом чинників: неод-
норідністю ґрунтового покриву, нерівномірним внесенням до-
брив, попередньою історією поля, фітосанітарною обстанов-
кою (осередки розвитку хвороб, куртини багаторічних
бур’янів) тощо. Тому, орієнтація на середні значення агрохімі-
чних параметрів для визначення норм мінеральних добрив
ризикована і краще застосовувати зональні рекомендації або
враховувати неоднорідність кожного поля. Найкращим у цьо-
му відношенні є застосування технологій точного землеробс-
тва з диференціацією доз добрив залежно від рівня вмісту
азоту в ґрунті, що дозволяє одержувати максимальну вро-
жайність зерна кондиційної якості на кожному окремому полі.

В умовах постійного зростання вартості мінеральних доб-
рив відносно цін на рослинницьку продукцію перспективним
засобом підвищення урожайності та якості зерна є бактеріа-
льні препарати. Для ярого ячменю рекомендується застосо-
вувати бактеріальні препарати мікрогумін та поліміксобакте-
рин, які найбільш ефективно діють у поєднанні з невеликими
дозами мінеральних добрив. За сприятливих агрометеороло-
гічних умов застосування мікрогуміну за впливом на урожай
ячменю рівноцінне внесенню мінеральних добрив в дозі
N60P60К60, та сприяє збільшенню вмісту білка в зерні на 0,3-
0,8% порівняно з фоном без бактеризації. Висока ефектив-
ність мікрогуміну обумовлена комплексністю дії корисних бак-
теріальних культур і фізіологічно активних речовин, яка за-
безпечує підсилення енергії проростання насіння, сприяє збі-
льшенню кількості продуктивних стебел та інтенсифікує про-
цес фотосинтезу у рослин. Активний розвиток вторинної ко-
реневої системи починається раніше, ніж у неінокульованих
рослин, що сприяє більш повному використанню запасів про-
дуктивної вологи з ґрунту навесні. За стресових умов під час
посухи або різкого зниження температури повітря ефектив-
ність мікрогуміну зменшується.

Широкі можливості в управлінні якістю зерна надає поєд-
нання в одній системі удобрення мінеральних добрив, мікро-
добрив та біопрепаратів. Застосування мікродобрив у формі
комплексонатів металів, як при інкрустації насіння, так і в по-
закореневе підживлення, також сприяє підвищенню білковості
зерна. Величина цього збільшення визначається умовами мі-
нерального живлення, що складається на період вегетації
ячменю, і становить 0,2-0,6%. Проте, застосування мікродоб-
рив є доцільним лише за умов оптимізації живлення рослин
макроелементами, дозволяючи при цьому уникнути явища
ростового розбавлення. Найбільші зміни вмісту білка у зерні,
як правило, спостерігаються за використання мікродобрив на
фоні повного мінерального удобрення або сумісно з азотним
підживленням.

СТРОКИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Збирання врожаю – одна з найвідповідальніших техноло-

гічних операцій. Несвоєчасне та неякісне збирання найчасті-
ше призводить до погіршення показників якості усієї партії зе-
рна.

При достиганні зерна відбувається не тільки абсолютна й
відносна зміна вмісту азотистих речовин, але й їхньої якості.
У перший період формування зерна в ньому значна кількість
небілкового азоту (головним чином вільних амінокислот та
амідів) і синтезуються більш рухомі легкорозчинні білки –
альбуміни та глобуліни, які корисні для пивоваріння. Під час
повного достигання різко знижується вміст небілкових форм
азоту, а також водорозчинних і солерозчинних білків та інтен-
сивно синтезуються проламіни і глютеліни, які небажані у ви-
робництві солоду.

Вважається, що максимальний урожай із кращими техно-
логічними показниками якості зерна ячменю отримують при
збиранні врожаю в кінці воскової стиглості роздільним спосо-
бом. Проте, за параметрами кольору та схожості роздільне
збирання ризиковане, оскільки в дощову погоду ці показники
незворотно знижуються. Різко погіршується якість зерна і при
виляганні посівів. Тому ділянки рослин ячменю, що вилягли,
бажано збирати окремо і використовувати за цільовим при-
значенням лише після перевірки якості зерна.

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ОЦІНКИ НАСІННЯ УКРДЕРЖНАСІНІНСПЕКЦІЇ

ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМОВНИКІВ ТА
ВИДАЧІ МІЖНАРОДНИХ СЕРТИФІКАТІВ ІСТА

Мета: здійснити сертифікацію партії насіння та видати
Міжнародний сертифікат ІСТА, за проханням заявника на
партію призначену для міжнародної торгівлі.

1. Для здійснення сертифікації насіння необхідно подати
заявку до Укрдержнасінінспекції, форма листа-заявки дода-
ється (додаток 1).

2. Заявник укладає з Укрдержнасінінспекцією договір на
проведення робіт з визначення показників якості насіння сіль-
ськогосподарських культур, а саме міжнародної сертифікації
насіння.

3. Укрдержнасінінспекція надає заявнику рахунок на опла-
ту постуг щодо видачі помаранчевого міжнародного сертифі-
ката на партію насіння (ІСТА) у відповідності до діючих розці-
нок затверджених наказом Міністерства аграрної політики та
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від
23.08.2002р № 240/257 (із змінами).

4. Укрдержнасінінспекція призначає акредитованого від-
бірника проб для здійснення відбирання проби від партії що
підлягає сертифікації про що готує рішення (додаток 2) і по-
відомляє відбірника і заявника, шляхом надсилання їм копій
рішення.

5. Заявник узгоджує з відбірником місце знаходження пар-
тії насіння та дату і час здійснення її огляду та відбирання
проби для подальшого випробування.

6. Під час огляду партії відбірник перевіряє всю супровід-
ну документацію (акт апробації, сертифікат на насіння Украї-
ни та/або інший будь-який сертифікат на насіння та ін.) на
предмет відповідності чинному законодавству України та ви-
могам ІСТА.

7. Після того як відбірник переконався що партія відпові-
дає всім встановленим вимогам, здійснює відбір проб у відпо-

відності до 2 розділу Правил ІСТА та Інструкції з відбирання
середніх проб насіння для аналізів. Паралельно відбірник го-
тує Акт відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння
для визначення посівних якостей в трьох примірниках (дода-
ток 3). Один примірник залишає замовнику, другий залишає в
себе і останній передає разом з пробою до лабораторії.

8. Пробу відбірник пакує, маркує та пломбує у відповідно-
сті до встановлених норм. Та в супроводі оригіналу Акту від-
бирання середніх (репрезентаційних) проб, та копій Акту ап-
робації, Сертифікату на насіння України та/або іншого будь-
якого сертифікату на насіння, якщо такий видавався раніше
на дану партію передає до випробувальної лабораторії Укр-
держнасінінспекції особисто, або передає для забезпечення
доставки проби до лабораторії.

9. Відповідальні фахівці лабораторії у встановленому по-
рядку приймають пробу та здійснюють аналіз посівних якос-
тей насіння у відповідності до Правил ІСТА протягом періоду
визначеного методикою для кожного окремого ботанічного
виду.

10. За результатами визначення посівних якостей насіння
та на підставі Акту відбирання проб і Акту апробації Укрдерж-
насінінспекція видає заявникові Міжнародний сертифікат ІС-
ТА.

11. Міжнародний сертифікат ІСТА видається заявнику піс-
ля надання ним оригіналу або копії документа підтверджую-
чого здійснення оплати Укрдержнасінінспекції за надані по-
слуги.

14. Міжнародний сертифікат ІСТА готується в єдиному ек-
земплярі, який у відповідності до встановленої процедури пе-
редається, а в Укрдержнасінінспекції залишається його копія.
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ДОДАТОК 1.
Українській державній насіннєвій інспекції

ЛИСТ-ЗАЯВКА
від ____ ___________ 20___ року

на проведення сертифікації насіння з метою видачі Помаранчевого Міжнародного Сертифікату на партію насіння (ІСТА)
1.

(назва підприємства – заявника)

(адреса)
в особі

(прізвище, імя, по-батькові керівника та його посада)
просить провести сертифікацію партій насіння у відповідності до вимог Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІС-
ТА) та видати Помаранчевий Міжнародний сертифікат на партію насіння (ІСТА):
2. Заявник зобов`язується:
 укласти договір та виконувати всі умови сертифікації;
 забезпечувати стабільність показників отриманих в результаті випробувань насіння та зазначених в Сертифікаті ІСТА;
 сплатити всі витрати за проведення сертифікації незалежно від отриманих результатів.
3. В разі коли на зазначену партію насіння раніше видавався Сертифікат ІСТА, в тому числі й іншим органом сертифікації ак-
редитованим ІСТА, заявник зобовя`зується разом із листом-заявкою надати завірену копію Сертифікату ІСТА.

Керівник підприємства
МП   (ПІБ)    (підпис)

ДОДАТОК 2
Рішення № _____

від _____________ 20___р.

На проведення сертифікації насіння з метою видачі помаранчевого міжнародного сертифікату на партію насіння  (ІСТА)
Випробувальна лабораторія оцінки насіння Укрдержнасінінспекції, розглянувши заявку (лист)

щодо сертифікації партій насіння:

ВИРІШИЛА:
1. Сертифікація буде проведена у відповідності до Міжнародних Правил ІСТА Випробувальною лабораторією оцінки насіння
Укрдержнасінінспекції
2. Відбір зразків та ідентифікацію партій насіння покласти на державного інспектора з насінництва
3.
4.Випробування відібраних проб насіння провести Випробувальною лабораторією оцінки насіння Укрдержнасінінспекції
5.Роботи з сертифікації партій насіння проводяться на підставі договору
Заступник начальника
Укрдержнасінінспекції –
керівник групи відбіврників проб І.Ю.Чернявський

Акт №_______ від “_____” _______________20___ р.

відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей
(для видачі сертифікату Українського / ISTA)

Мною, інспектором
(уповноважена особа держнасіннєінспекцією)   (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Згідно Правил ІСТА проведено огляд насіннєвих партій і відібрано середні проби від насіння, яке належить

(назва господарства, району, області)
Відбирання проб проведено за участі

посада П.І.Б. посада П.І.Б. посада П.І.Б.
1. Відомості про насіння

Кількість представлених
проб

№
з/п

Культу-
ра,
сорт

Рік вро-
жаю

Сор-
товий
доку-
мент

Сортова
чистота
або типо-
вість, %

Ступінь
розмно-
ження

Похо-
дження № партії

Маса
партії, т.,

кг.

Кіль-
кість
місць,
шт

Місце
збері-
гання

№ і дата
остан-
нього
аналізу

Відомо-
сті про
протру-
єння

Призна-
чення
насіння

Вид
ана-
лізу Мішеч-

ки

Волого-
непро-
никна
тара

Пакети

Реєстрацій-
ний номер
проби

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. Проби направлено Випробувальної лабораторії Української державної насіннєвої інспекції
3. Відомості про маркування та пломбування партії
4. Додаткові відомості
5. Схема розташування контрольних одиниць партії
6. Зауваження та вказівки інспектора
Інспектор (уповноважена особа
держнасіннєінспекцією)

МП  (посада)  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові)

Представники господарств, присутні
під час відбирання проб

 (посада)  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові)

 (посада)  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові)
Гарантія. Збереження партій від засмічування, зниження посівних якостей, а також збереження та видання дублікатних

проб на випадок арбітражного аналізування, гарантую
Керівник підприємства

 (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові розбірливо і повністю)
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РОЗДІЛ 12. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ АПК
ГЛАВА 1. ЗЕРНОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А.В.Черенков, д.с.-г.н., директор; В.С.Рибка, к.е.н., зав. лабораторією економіки;
М.С.Шевченко, д.с.-г.н., заст. директора по науковій роботі; В.О.Компанієць, к.е.н.;

А.О.Кулик, с.н.с.; Н.О.Ляшенко, с.н.с.; О.В. Ковтун, н.с.;
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА НААН УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПРІОРИТЕТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЗЕРНА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Визначальним напрямком аграрної політики України в

контексті європейської інтеграції та вступу до СОТ є нарощу-
вання виробничого потенціалу аграрного сектора економіки
держави. В цьому відношенні пріоритетним завданням, що
потребує термінового вирішення, є відродження та подаль-
ший розвиток зернового господарства, яке має важливе як
соціально-економічне, так і політичне значення для розвитку
національної економіки країни, розширення її участі на зовні-
шніх ринках.

Зернове господарство – стратегічний сектор агропромис-
лового комплексу Дніпропетровської області. Займаючи 5,3%
території і маючи 7,3% чисельності населення держави, Дніп-
ропетровська область у 2010 році виробила 7,4% зерна від
загального його валового збору в Україні, посідаючи третє мі-
сце серед інших 25 областей і друге місце в зоні Степу. При
цьому валовий збір зернових культур в області базується на
вирощуванні озимої пшениці, ярого ячменю і кукурудзи, з яких
в середньому за 20-річний період озима пшениця займає
45,4%, ярий ячмінь – 24,0% і кукурудза – 19,3% (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У ВСІХ КАТЕГОРІ-
ЯХ ГОСПОДАРСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ТИС. ТОНН

У тому числіРоки Зернові – всього
озима пшениця ярий ячмінь кукурудза

1991-1995 2551,9 1102,7 759,1 380,7
1996-2000 1764,2 853,4 429,3 333,7

2001 3272,4 1680,2 852,8 410,5
2002 2979,4 1463,5 849,9 462,8
2003 1278,7 7,8 509,2 643,6
2004 3056,8 1142,3 840,0 802,0
2005 2908,4 1395,9 702,8 651,3

2001-2005 2699,1 1137,9 750,9 594,0
2006 2635,5 1012,7 890,0 542,5
2007 1671,8 921,2 281,6 379,8
2008 3693,9 1934,9 772,0 714,7
2009 2817,2 1384,0 568,4 571,5
2010 2708,8 1335,5 445,4 667,2

2006-2010 2705,4 1317,7 591,5 575,1

Водночас зауважимо, що у 2010 році частка виробництва
зерна кукурудзи за рахунок більш високої урожайності збіль-
шилась і складала 24,6%, ярого ячменю, навпаки, зменши-
лась до 16,4%. По своїм біологічним можливостям найвищу
урожайність в середньому за 2001-2010 рр. забезпечує озима
пшениця та кукурудза – відповідно 32,6 і 31,1 ц/га (рис. 1).

Виходячи з характеру сучасного економічного стану галузі
зерновиробництва, відмітимо, що в структурі товарної проду-
кції рослинництва, а також за обсягами і дохідністю галузь зе-
рновиробництва займає лідируюче місце. На її долю в серед-
ньому за 2006-2009 рр. прихо-
диться 48,4% (табл. 2). Серед
культур зернової групи голо-
вна дохідна частина форму-
ється на вирощуванні трьох
зернових культур – пшениці
(59,8%), ячменю (19,1%) та ку-
курудзи (17,7%). І все ж впро-
довж останніх років простежу-
ється тенденція до наростан-
ня нестабільності і істотного
скорочення прибутковості і
рентабельності виробництва
зерна. Так, якщо середній рі-
вень рентабельності у сільсь-
когосподарських підприємст-
вах Дніпропетровської області
у 2001 р. становив 38,8%, то у

2009 р. цей показник відповідно знизився до 7,8%, а реаліза-
ція ячменю і вівса в цьому році була навіть збитковою (відпо-
відно -4,3 і -19,7%).
ТАБЛИЦЯ 2. МІСЦЕ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В СТРУКТУРІ ТОВАР-
НОЇ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА)

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. В середньому за
2006-2009 рр.Види

продукції млн
грн % млн

грн % млн
грн % млн

грн % млн грн %

Продукція ро-
слинництва –
всього

1128,5 100,0 1589,2 100,0 2242,2 100,0 2790,5 100,0 1937,6 100,0

в т.ч. зернові
та зернобобові
– всього

553,4 49,0 597,3 37,6 1259,8 56,2 1341,3 48,1 938,0 48,4

з них:
пшениця 296,7 26,3 375,1 23,6 770,1 34,3 800,1 28,7 560,5 28,9
кукурудза
на зерно 88,1 7,8 106,9 6,7 203,5 9,1 267,3 9,6 166,4 8,6

ячмінь 140,1 12,4 86,5 5,4 256,4 11,4 234,1 8,4 179,3 9,3
горох 13,9 1,2 14,7 0,9 8,1 0,4 12,7 0,5 12,3 0,6
овес 1,2 0,1 2,0 0,1 2,5 0,1 5,1 0,2 2,7 0,1
інші зернові 13,4 1,2 12,1 0,8 19,4 0,9 22,0 0,8 16,7 0,9

Поряд з невідповідністю закупівельних цін на зерно це
сталося в основному в результаті значного зниження урожай-
ності зерна та його якості, зокрема озимої пшениці, а також за
рахунок формування високого рівня собівартості в умовах не-
стримного наростання цінового диспаритету на зернопродук-
цію та засоби виробництва і нестабільності цінової політики.

Вивчення аспектів формування доходності зернової галузі
показало, що для здійснення ефективного ведення зернового
господарства мінімальна рентабельність виробництва зерна
повинна становити 20-25%, а раціональна (для умов степової
зони України) – щонайменше на рівні 40-45%. Такий рівень
рентабельності створює необхідні умови для оновлення ос-
новних фондів та запровадження нових прогресивних техно-
логій, які дозволяють у подальшому забезпечувати конкурен-
тоспроможний рівень зерновиробництва. Отже, ситуація ви-
магає здійснення з боку державних та регіональних органів
управління відповідних заходів щодо розвитку зернового гос-
подарства, адаптованих до конкретних природних умов та
наявних ресурсів.

В загальному плані рівень рентабельності зерновиробни-
цтва залежить від ряду таких взаємопов’язаних факторів, як
урожайність, собівартість та ціна реалізації. При цьому прові-
дну роль у формуванні конкурентоспроможності зерновироб-
ника, який здійснює свою діяльність у висококонкурентних ри-
нкових умовах, є рівень собівартості одиниці продукції.

Рівень затрат виробництва та
собівартості продукції в зерновому
господарстві залежить від багатьох
чинників. При всій чисельності шля-
хи оптимізації собівартості можна
об'єднати в такі основні групи. По-
перше, це шляхи (фактори),
пов’язані з впровадженням раціона-
льної системи землеробства; по-
друге, обумовлені впровадженням
прогресивних систем машин і тех-
нологій виробництва і, по-третє, ор-
ганізаційно-економічні.

Найпрогресивніший метод ве-
дення зернового господарства – ін-
тенсивний. Він означає збільшення
виробництва зерна за рахунок під-
вищення обсягів вкладень в розра-

32,6 31,1

24,2
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Рис.1 Урожайність основних зернових культур в дніпропетров-
ській області в середньому за 2001-2010 рр. (всі категорії госпо-
дарств)
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хунку на одиницю площі при раціональному використанні за-
собів виробництва. При цьому виробничі витрати в розрахун-
ку на 1 га внаслідок додаткових витрат зростають. Проте, як-
що ці витрати економічно обґрунтовані, то додатково одержа-
на продукція не тільки відшкодовує їх, а й дає господарству
відповідний прибуток.

Проблема створення необхідних передумов для підви-
щення ефективності зерновиробництва в господарствах Дніп-
ропетровської області – це комплексне завдання, пов’язане зі
сферою раціонального використання земельних ресурсів,
впровадження нових високопродуктивних сортів і гібридів, ін-
тенсивних технологій вирощування, введення у виробництво
екологічно безпечних засобів виробництва і є обов’язковою
умовою підвищення врожайності не тільки зернових культур,
а й всіх польових культур.

Зростання ж урожайності – необхідна умова підвищення
продуктивності праці та зниження собівартості продукції. З
цього приводу досить наглядно свідчать дані групування сіль-
ськогосподарських підприємств Дніпропетровської області за
згаданим показником на прикладі вирощування кукурудзи на
зерно (табл. 3).
ТАБЛИЦЯ 3. ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКОМ РІВНЯ
УРОЖАЙНОСТІ І ЙОГО ВПЛИВ НА СОБІВАРТІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУ-
ДЗИ (2008 Р.)

Господарств у групі Собівартість 1 т зер-
на, грн.Групи госпо-

дарств за уро-
жайністю, ц/га кількість в % до

підсумку

Середня
площа

на 1 госпо-
дарство, га

Уро-
жай-
ність,
ц/га

Затрати
на 1 га
посіву,
грн.

вироб
нича реалізованої

продукції

До 20 59 20,8 183 14,8 1651 1115 1290
20,1-30,0 96 33,8 272 24,7 2222 900 1228
30,1-40 48 16,9 349 35,3 1777 504 608
40,1-50 38 13,4 282 44,2 2277 516 654
Понад 50 43 15,1 584 62,7 3021 482 522

В середньому
по області 284 100,0 315 38,5 2300 598 734

Аналіз даних групувань по 284 сільськогосподарським під-
приємствам, наведених в табл. 3, підтверджує, який суттєвий
вплив має показник урожайності на собівартість вирощеного
врожаю. Так, в господарствах першої групи при найнижчій
врожайності (14,8 ц/га) вона була найвищою – 1115 грн/т. В
більш вигідному становищі були підприємства п'ятої групи, де
завдяки значно вищій врожайності середня виробнича собі-
вартість кожної тонни зерна кукурудзи становила 482 грн,
тобто була нижчою на 633 грн. порівняно з господарствами
першої групи.

Водночас зауважимо, що за умови збереження раціона-
льного рівня цін на зерно це дає можливість отримати опти-
мальний рівень рентабельності і прибутку з кожного гектару
зібраної площі, і таким чином значно поліпшити фінансовий
стан виробників кукурудзи. Таким чином, системний аналіз
доводить, що збільшення витрат в розрахунку на гектар посі-
вної площі, як правило, обумовлює підвищення врожайності
зернових та зернобобових культур і призводить до зниження
собівартості виробництва одиниці продукції
ТАБЛИЦЯ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІН-
ТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ У
ДОСЛІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ "ДНІПРО" ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВОГО
ГОСПОДАРСТВА НААН УКРАЇНИ (2008-2009 РР.)

ТехнологіяПоказники
звичайна інтенсивна

Площа посіву, га 180 250
Урожайність зерна, ц/га 42,8 66,5
Приріст урожайності, ц/га х 23,7
Виробничі витрати на 1 га, грн:
- всього 2516 3208
у т. ч. додаткові витрати на добрива, засоби
захисту, збирання, транспортування та дороб-
ку додаткового врожаю

х 692

Собівартість 1 т зерна, грн. 587,9 482,4
Чистий дохід у розрахунку на 1 га, грн 908 2112
Одержано чистого доходу, грн:
- на 1 га посіву х 1204
- на 1 т продукції х 105,4
- на 1 грн додаткових затрат х 1,74
Рівень рентабельності, % 25,6 50,5

В цьому плані також заслуговують уваги узагальнені екс-
периментальні дані за 2008-2009 рр., які отримані на полях
Дослідного господарства „Дніпро” Інституту зернового госпо-
дарства НААН України при вирощуванні озимої пшениці при
звичайній і інтенсивній технологіях. Тут чітко простежується
який високий потенціал продуктивності та прибутковості гек-
тару землі мають ресурсонасичені науково обґрунтовані інте-
нсивні технології. Остання надійно забезпечує високоефекти-

вне використання зростаючих на одиницю площі матеріаль-
но-технічних та грошових ресурсів (табл. 4). Як свідчать ре-
зультати розрахунків, застосування інтенсивної технології ви-
рощування цієї культури забезпечило додаткове отримання
23,7 ц зерна з 1 га, що склало 55,4% в порівнянні з варіантом
звичайної технології.

Висока окупність додаткових витрат (на мінеральні добри-
ва, засоби захисту рослин, збирання та доробку додаткового
врожаю) забезпечила зниження собівартості продукції на
17,9% та зростання показників прибутковості. Зокрема, на 1 т
було отримано додатково 105,4 грн. чистого доходу, що в
розрахунку на 1 га забезпечило отримання чистого доходу на
суму 2112 грн. (на 132,6% вище в порівнянні зі звичайною
технологією). При застосуванні звичайної традиційної техно-
логії рівень рентабельності виробництва озимої пшениці
склав 25,6%, тоді як за рахунок фактору економії витрат в
розрахунку на 1 тонну врожаю зерна інтенсивна технологія
забезпечила рентабельність на рівні 50,5%, або на 24,9 від-
соткових пунктів більше.

Про високу ефективність інтенсивних технологій свідчить
також і досвід передових господарств, зокрема ТОВ АФ "Дру-
жба" Новомосковського району Дніпропетровської області,
яке очолює Герой України А.С.Вуйчицький. Це великотоварне
і багатопрофільне господарство спеціалізується на вирощу-
ванні зернових і технічних культур (соняшник), а також вироб-
ництві м'яса свиней. В своєму користуванні господарство має
5422,9 га ріллі, яка розпайована, видано 830 сертифікатів.
Нині в агрофірмі в основному зберігся напрям господарюван-
ня, який був до реформування, а з 2004 р. це товариство ста-
ло базовим господарством з виробничої перевірки інтенсив-
них технологій вирощування сільськогосподарських культур
на основі застосування енергозберігаючих та ґрунтозахисних
систем обробітку ґрунту, способів сівби та інших новітніх аг-
розаходів.

У ТОВ АФ "Дружба" протягом багатьох років формувалася
висока культура землеробства, на базі якої досягнуто значних
показників в обсягах виробництва зернових культур (табл. 5).
ТАБЛИЦЯ 5. ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР У ТОВ АФ "ДРУЖБА" НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2004-2009 РР., Ц/ГА

РікКультури
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Зернові - всього 56,5 57,2 48,1 53,3 73,7 58,2
у тому числі:
озима пшениця 58,7 64,2 53,4 58,0 77,6 58,2
кукурудза 98,0 80,0 107,2 74,5 65,4 74,2
ярий ячмінь 43,7 38,0 51,6 41,4 58,5 42,3

Аналіз господарської діяльності в ТОВ АФ "Дружба" дово-
дить, що в результаті раціонального вкладення коштів у від-
творення родючості ґрунту та дотримання елементарних ре-
комендацій за будь-яких погодних умов рівень урожайності
всіх зернових культур не буває меншим 40 ц/га (табл. 6).
ТАБЛИЦЯ 6. РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ В ТОВ АФ "ДРУЖБА" ТА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ТА ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ДИНАМІЦІ ЗА 2004-2009 РР.

ТОВ АФ "Друж-
ба" Новомосков-
ського району

Новомосковський
район

Дніпропетровська
область

Відношення по-
казників уро-

жайності по ТОВ
АФ "Дружба" до:Роки

зібрана
площа,
га

урожай-
ність,
ц/га

зібрана
площа,
тис. га

урожай-
ність,
ц/га

зібрана
площа,
тис. га

урожай-
ність,
ц/га

серед-
ньора-
йонних

серед-
ньооб-
ласних

2004 2,53 62,4 21,5 43,8 314,6 36,3 142,5 171,9
2005 2,60 69,6 24,7 44,8 394,8 35,4 155,4 196,6
2006 0,60 53,4 19,0 34,0 347,8 29,1 157,1 183,5
2007 2,80 58,0 17,0 16,2 466,5 19,7 358,0 293,4
2008 2,92 77,6 28,1 51,9 436,3 39,0 149,5 199,0
2009 2,88 62,3 26,4 41,3 386,1 30,4 150,8 204,9

В серед-
ньому за

2004-2019
2,39 65,5 22,8 40,4 391,0 31,3 162,4 209,3

Зокрема, в результаті застосування інтенсивної технології
впродовж шестирічного періоду рівень врожайності озимої
пшениці, яка в структурі посівів займає 60-65%, на кожному із
2390 гектарів землі в середньому складав 65,5 ц/га і переви-
щував середньорайонні показники в 1,6 раза, а середньооб-
ласні - в 2,1 раза. При цьому, як свідчить детальний аналіз
господарської діяльності цього господарства, успіх вирощу-
вання високих врожаїв вирішував насамперед своєчасність
проведення робіт щодо підготовки ґрунту, сівби та догляду за
посівами всіх польових культур. Водночас обов’язково врахо-
вувався рельєф, родючість і зволоженість окремих полів в сі-
возміні. Система обробітку ґрунту в основному побудована
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так, що забезпечуються необхідні умови для нагромадження
вологи, знищення бур'янів, захисту ґрунту від ерозії тощо. Як
правило, для обробітку ґрунту використовуються широкозах-
ватні комбіновані агрегати, які за один прохід виконують лу-
щення, внесення мінеральних добрив, коткування, і за потре-
би – передпосівну культивацію.
ТАБЛИЦЯ 7. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕ-
РНА В ТОВ АФ "ДРУЖБА" ТА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІД-
ПРИЄМСТВАХ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ І ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2009 Р.

В середньомупо с.-г.
підприємствах

ТОВ АФ "Дружба" від-
носно показників

Показники

ТОВ
АФ

"Дру-
жба"

Ново-
москов-
ського ра-
йону

Дніпро-
петров-

ської обла-
сті

району області

у відсотках:Урожайність, ц/га: зернових і зер-
нобобових - всього 58,2 39,3 28,9 148,1 201,4
у т.ч.: озимої пшениці 58,2 42,2 32,1 137,9 181,3
кукурудзи 74,2 50,6 35,2 146,6 210,8
ярого ячменю 42,3 25,8 19,6 164,0 215,8
Собівартість 1 т реалізованого
зерна, грн.: зернових і зернобо-
бових - всього 607 682 711 89,0 85,4
у т.ч.: озимої пшениці 636 667 683 95,4 91,8
кукурудзи 514 666 737 77,2 69,7
ярого ячменю 517 814 791 63,5 65,4
Ціна реалізації 1 т зерна, грн.: зе-
рнових і зернобобових – всього 1427 1498 1479 95,3 96,5
у т.ч.: озимої пшениці 1518 1509 1436 100,6 105,7
кукурудзи 1177 1465 1622 80,3 72,6
ярого ячменю 1215 1561 1517 77,8 80,1

Менше пунктів на:Рівень рентабельності, %: зерно-
вих і зернобобових - всього 135,1 119,6 107,8 15,5 27,3
у т.ч.: озимої пшениці 138,7 126,4 110,2 12,3 28,5
кукурудзи 128,9 119,9 120,1 9,0 8,8
ярого ячменю 135,2 92,0 91,7 43,2 43,5
Довідково: Індекс:
Внесено мінеральних добрив на 1
га, кг д.р. 243 77 38 3,16 6,39

Забезпеченість тракторами на
1000 га ріллі, шт. 11,4 8,9 7 1,28 1,63

Забезпеченість зернозбиральни-
ми комбайнами на 1000 га посівів
зернових культур, шт.

6 4,5 3 1,33 2,00

Прямі затрати грошово-
матеріальних витрат в зерновій
галузі на 1 га, грн. - всього

2613 1687 1239 1,55 2,11

з них на:
мінеральні добрива 1322 618 358 2,14 3,69

експлуатацію машинно-трактор-
ного парку 899 737 583 1,22 1,54

Вирощування всіх зернових культур здійснюється в осно-
вному на основі застосування оптимальних доз і співвідно-
шень мінеральних добрив, використання високопродуктивних
сортів, науково обґрунтованих технологій обробітку ґрунту,
догляду за посівами та збирання зерна. Господарство вно-
сить мінеральні добрива систематично і в повному обсязі, до-
зи внесення яких у 3-6 разів перевищують середні показники
по району та області. При цьому можна також стверджувати
про досить високий рівень забезпеченості тракторами та зер-
нозбиральними комбайнами (табл. 7). Звідси, за показниками
урожайності агрофірма "Дружба" перевищує середньорайонні
дані у 1,5 рази і обласні – у 2 рази.

Отже, порівняльний аналіз економічних показників при ви-
робництві основних зернових культур по даним звітності по
формі №50-с.г. за 2009 рік підтверджує високу конкурентосп-
роможність їх вирощування на полях ТОВ АФ "Дружба" як за
собівартістю виробництва, так і по прибутковості. Більш висо-
ка врожайність зернових культур дозволяє отримувати істотні
прибутки і, як наслідок, рівень рентабельності по всім зерно-
вим і зернобобовим культурам склав 135,1%, а це перевищу-
вало відповідні середньорічні показники господарств Новомо-
сковського району та Дніпропетровської області на 15,5 і 27,3
відсоткових пункти.

Наукові дослідження Інституту зернового господарства та
досвід передових великотоварних підприємств, які спеціалі-
зовані в основному на виробництві зерна підтверджують, що
одним із пріоритетних чинників, без яких не можна вирішити
проблему підвищення продуктивності і ефективності в зерно-
виробництві, є його інтенсифікація. Як форма розширеного
відтворення, вона базується не тільки на кількісному нарощу-
ванні ресурсів, а й на більш раціональному їх використанні, а
саме: оптимізації режиму живлення і застосування інтегрова-
ної системи захисту рослин від бур'янів, хвороб і шкідників,

сучасних високопродуктивних машин та знарядь, своєчасного
і якісного виконання всіх технологічних операцій.

Результати аналізу нормативних розрахунків, наведених в
таблиці 8, показують, що в сучасних умовах господарювання
собівартість тонни зерна, одержаного з посівів озимої пшени-
ці після різних попередників, може становити: по чорному па-
ру при урожайності 45 і 60 ц/га відповідно 960 і 865 грн/т, по
зайнятому пару при урожайності 30 і 45 ц/га – 1213 і 945 грн/т
і після непарових попередників (кукурудзи на силос) при уро-
жайності 20 і 35 ц/га – 1574 і 1152 грн/т.
ТАБЛИЦЯ 8. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕР-
НОВИХ КУЛЬТУР ВІД РІВНЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, УРОЖАЙНО-
СТІ ТА ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість 1 т
зерна, грн

Рівень рентабельності (збитковості)
залежно від ціни реалізації (грн/т), %

Урожай-
ність,
ц/га

Виробничі
витрати

на 1 га, грн вироб-
нича

комер-
ційна 700 800 900 1000 1200 1400 1600

Пшениця озима: - по чорному пару
45 4321 960 1056 -33,7 -24,2 -14,8 -5,3 13,6 32,6 51,5
50 4654 931 1024 -31,6 -21,9 -12,1 -2,3 17,2 36,7 56,3
55 4871 886 974 -28,1 -17,9 -7,6 2,7 23,2 43,7 64,3
60 5187 865 951 -26,4 -15,9 -5,4 5,2 26,2 47,2 68,2

- по зайнятому пару та зернобобових культурах
30 3638 1213 1334 -47,5 -40,0 -32,5 -25,0 -10,0 4,9 19,9
35 3933 1124 1236 -43,4 -35,3 -27,2 -19,1 -2,9 13,3 29,4
40 4116 1029 1132 -38,2 -29,3 -20,5 -11,7 6,0 23,7 41,3
45 4253 945 1040 -32,7 -23,1 -13,5 -3,8 15,4 34,6 53,8

- після непарових попередників
20 3149 1574 1732 -59,6 -53,8 -48,0 -42,3 -30,7 -19,2 -7,6
25 3349 1340 1474 -52,5 -45,7 -38,9 -32,2 -18,6 -5,0 8,5
30 3707 1236 1359 -48,5 -41,1 -33,8 -26,4 -11,7 3,0 17,7
35 4032 1152 1267 -44,8 -36,9 -29,0 -21,1 -5,3 10,5 26,3

Пшениця яра
25 2893 1157 1273 -45,0 -37,2 -29,3 -21,4 -5,7 10,0 25,7
30 3271 1090 1199 -41,6 -33,3 -24,9 -16,6 0,1 16,8 33,4
35 3759 1074 1181 -40,7 -32,3 -23,8 -15,3 1,6 18,5 35,5
40 4269 1067 1174 -40,4 -31,9 -23,3 -14,8 2,2 19,3 36,3

Ячмінь ярий
25 2308 923 1016 -31,1 -21,3 -11,4 -1,6 18,1 37,8 57,5
30 2541 847 932 -24,9 -14,2 -3,4 7,3 28,8 50,2 71,7
35 2864 818 900 -22,2 -11,1 0,0 11,1 33,3 55,6 77,8
40 3207 802 882 -20,6 -9,3 2,0 13,4 36,1 58,7 81,4

Овес
25 2544 1017 1119 -37,4 -28,5 -19,6 -10,6 7,2 25,1 43,0
30 2698 899 989 -29,2 -19,1 -9,0 1,1 21,3 41,6 61,8
35 2903 829 912 -23,2 -12,3 -1,3 9,6 31,6 53,5 75,4
40 3051 763 839 -16,6 -4,6 7,3 19,2 43,0 66,9 90,7

Горох
25 3104 1241 1366 -48,8 -41,4 -34,1 -26,8 -12,2 2,5 17,1
30 3176 1059 1164 -39,9 -31,3 -22,7 -14,1 3,1 20,3 37,5
35 3346 956 1051 -33,4 -23,9 -14,4 -4,9 14,2 33,2 52,2

Кукурудза на зерно
30 3078 1026 1129 -38,0 -29,1 -20,3 -11,4 6,3 24,0 41,7
35 3315 947 1042 -32,8 -23,2 -13,6 -4,0 15,2 34,4 53,6
40 3473 868 955 -26,7 -16,2 -5,8 4,7 25,7 46,6 67,5
45 3741 831 914 -23,4 -12,5 -1,5 9,4 31,3 53,2 75,1
50 3891 778 856 -18,2 -6,5 5,1 16,8 40,2 63,6 86,9
55 4165 757 833 -16,0 -4,0 8,0 20,0 44,1 68,1 92,1

Собівартість тонни зерна, одержаного з посівів ярої пше-
ниці після кукурудзи на зерно, при урожайності від 25 до 40
ц/га варіює відповідно від 1157 до 1067 грн/т. Собівартість
виробництва зерна ярого ячменю при врожайності від 25 до
40 ц/га варіює відповідно від 923 до 802 грн/т, а вівса – від
1017 (при 25 ц/га) до 763 грн/т (при 40 ц/га). Досить затратним
є виробництво тонни гороху: при врожайності 25 ц/га – 1241
грн/т, 35 ц/га – 956 грн/т. Собівартість виробництва кукурудзи
на зерно складає залежно від рівня врожайності: 35 ц/га – 947
грн/т, 45 ц/га – 831 грн/т, 55 ц/га – 757 грн/т.

Аналіз рентабельності (збитковості) виробництва зерна
практично всіх зернових культур свідчить, що для сільського-
сподарського товаровиробника ціна реалізації 1000-1100 грн
за тонну є не допустима. Це ставить зернову галузь, яка тра-
диційно була, як правило, високоприбутковою, перед загро-
зою занепаду. Зокрема, щоб забезпечити пересічному вироб-
никові можливості для здійснення простого відтворення, ціна
реалізації озимої пшениці повинна складати не менше 1300-
1350 грн. за тонну. Для господарств, що займаються вирощу-
ванням кукурудзи, ячменю, вівса та гороху, можливості для
здійснення відтворення виробництва будуть створюватися
лише за реалізаційних цін на рівні не нижче 1200-1400 грн. за
тонну зерна.

Таким чином, показники економічної оцінки виробництва
зернових культур доводять, що в умовах сьогодення
обов’язкову перспективу має застосування інтенсивних ре-
сурсоощадних технологій їх вирощування з науково обґрун-
тованим матеріально-технічним забезпеченням. Саме такі
технології здатні забезпечити максимальну віддачу землі та
найповнішу реалізацію генетичного потенціалу зернових
культур зокрема. В цьому відношенні, при валовому виробни-
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цтві зерна на рівні 3,5-3,6 млн. тонн Дніпропетровщина тех-
нологічно здатна довести обсяги експорту зерна до рівня 1,5-
2,0 млн. тонн і, як наслідок, це має стати стійким джерелом

зростання доходів агропромислового сектору економіки дано-
го регіону.

О.В.Бабаянц, к.біол.н., заст.директора з наукової роботи, зав. відділу
фітопатології та ентомології, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

e-mail: fungi@ukr.net

НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ
УПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

Серед чинників, які не дають змоги реалізувати генетично
детермінований потенціал продуктивності озимої пшениці,
не останню, якщо не провідну, роль відіграють хвороби та
шкідники. Збитки від хвороб можуть сягати значних цифр. У
світі втрати врожаю від хвороб, шкідників та бур’янів, навіть
за відсутності епіфітотій та епізоотій, за останніми даними
ФАО, сягають 33-35% щорічно. В Україні втрати лише від
хвороб у середньому становлять від 12 до 18%. Такі втрати
рівноцінні вартості врожаю зернових культур на площі 1
млн.га.

У зв’язку з інтенсифікацією та спеціалізацією сільськогос-
подарського виробництва фітосанітарний стан агробіоценозів
суттєво ускладнився, повсюдно відмічено невтішну тенденцію
до посилення шкодочинності паразитичних організмів. На
краще сподіватися найближчим часом не можливо, бо за ма-
ксимального насичення сівозмін культурами будуть посилю-
ватися раніш відомі та виникати нові ланцюги передачі збуд-
ників інфекційних захворювань. Вже зараз повсюдно виника-
ють нові – стійкі, раніш невідомі раси та види збудників хво-
роб та шкідників. У ґрунті наразі накопичено критичну для ро-
сту та якості врожаю кількість інфекційного початку. В першу
чергу це стосується збудників хвороб зернових культур. За
такої ситуації знижується ефективність агротехнічних заходів
щодо обмеження поширення та шкідливості хвороб.

Негативно впливає на ситуацію й широке й часто неконт-
рольоване застосування пестицидів, які часто не дають на-
лежного ефекту, незважаючи на безперервно зростаючі обся-
ги їх використання. Зараз на ринку України наявна велика кі-
лькість засобів захисту рослин, за основу яких взяті старі, вже
не ефективні діючі речовини, які не здатні забезпечити на-
дійний захист посівів від паразитів, які до них пристосувалися.
До того ж, старі діючі речовини надто небезпечні для довкіл-
ля і мають пряму токсичну дію на людей і корисних тварин.
Євросоюз останніми роками ввів заборону на застосування у
зоні ЄС пестицидів та агрохімікатів з певними діючими речо-
винами. А в Україні саме такі препарати мають дозвіл на ви-
користання і широко застосовуються нашими аграріями. Все
це спонукає дослідників та практиків до пошуку нових шляхів
організації захисту рослин, підвищення їх ефективності та
безпечності тощо.

Досвід науковців багатьох країн світу показує, що най-
більш ефективним та надійним є інтегрований захист, який
поєднує в собі комплекс дій – від агротехніки до створення
стійкого вихідного матеріалу та сортів. А поєднання методу
селекції стійких до основних хвороб сортів з виваженим хіміч-
ним захистом – це шлях до високих екологічно витриманих та
економічно вигідних технологій, це шлях у майбутнє.

Часто маючи зустрічі з сільгоспвиробниками, знаємо, на-
скільки, на жаль, важко переконати їх у тому, що отримати
врожай зараз неможливо без науково обґрунтованої системи
захисту. Тому, починаючи з 2004 року і дотепер ми закладає-
мо широкомасштабні досліди щодо застосування комплекс-
ної системи захисту зернових культур від хвороб, шкідників та
бур’янів, аби показати це на практиці.

На полігонах втілюється ідея відтворення кращих, на
наш професійний погляд, з існуючих в Україні технологій за-
хисту зернових колосових культур з метою отримання макси-
мально можливого і якісного врожаю з найбільшим економіч-
ним ефектом. Досліджуються новітні технології захисту най-
більш відомих та надійних фірм Німеччини, Швейцарії, Данії
тощо.

Щорічно представляються нові технології захисту, що
розробляються та удосконалюються науковцями відділу фі-

топатології та ентомології Селекційно-генетичного інституту –
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.
Наша мета - показати, що лише науково-обґрунтований під-
хід призводить до позитивних результатів, а також відстежи-
ти, які втрати несе зараз зернове виробництво за ігноруван-
ня захисних заходів.

Пропонуємо аграріям результати досліджень, що були
проведені на полях одного з дослідних господарств Селек-
ційно-генетичного інституту – Національного центру насіннє-
знавства та сортовивчення. На озимій пшениці сорту Дальни-
цька (еліта) на площі 60 га були показані різні варіанти тех-
нологій, тобто шість варіантів систем захисту, включаючи ко-
нтроль, кожний варіант – 10 га. Рівень інфікованості насіння
сягав таких показників: фузарії – 0.6%, пліснява – 12%, біпо-
ляріс – 17%, альтернарія – 19%, тобто загалом був досить
суттєвий.

На кожному з варіантів, згідно з домовленістю з предста-
вниками компаній здійснювані захисні заходи включали: пе-
редпосівне протруєння насіння фунгіцидом (з метою попере-
дження розвитку кореневих гнилей, розвитку сажкової інфек-
ції, пліснявіння насіння у ґрунті ) + інсектицидом, якщо на це
були рекомендації фірми-виробника (з метою захисту від
ґрунтових шкідників) → посів в оптимальний для півдня Укра-
їни термін (1-5 жовтня) → осіння обробка інсектицидом на по-
чатку кущення  (знищення туруна, знищення злакових мух та
переносників вірусної інфекції цикадок та злакових попелиць)
за умови, коли не використовувався інсектицид у якості про-
труйника) → можливий осінній гербіцидний захист → весняна
обробка у фазу кущіння баковою сумішшю фунгіцида з гербі-
цидом (попередження розвитку плямистостей листя та стебла
– гельмінтоспоріозні плямистості, іржасті, борошниста роса
тощо) → за необхідності – фунгіцидний захист прапорцевого
листка → фунгіцидний захист по колосінню-цвітінню колоса
від хвороб колосу та зерна + інсектицидний захист від клопа-
шкідливої черепашки.

У період вегетації спеціалістами здійснено облік схожо-
сті, інтенсивності розвитку кореневої системи, перезимівлі,
ступеню ураження інфекціями та пошкодження шкідниками.
Після збирання визначено врожайність дослідного поля, на-
сіння передане на перевірку якісних та насіннєвих показників.
Весна-літо 2010 року внесли суттєві корективи у погодні умо-
ви у вигляді значних перепадів температури та зміни посухи
на майже катастрофічні дощі, тому визначали також і стійкість
сорту до вилягання то проростання зерна у колосі за застосу-
вання різних систем захисту.

Контролем слугувало поле у 5 га, де нами у якості альте-
рнативи були проведені найпростіші й економічно не затрат-
ні захисні заходи за основи використання генеричних препа-
ратів, тобто насіння було протруєне фунгіцидом, навесні
проведено обробіток гербіцидом з фунгіцидом по кущенню та
здійснено інсектицидну обробку проти клопа-шкідливої чере-
пашки. За мету було визначити, за рахунок чого наші госпо-
дарства отримують не прогнозовані селекціонерами врожаї
під 100 ц/га, а свої звичайні, середньостатистичні 15-25 ц/га.

Зупинимося на тих препаратах та їх ефективності, які
складають технологічну схему захисту озимої пшениці, роз-
роблену фахівцями відділу фітопатології та ентомології Се-
лекційно-генетичного інституту – Національного центру насін-
нєзнавства та сортовивчення („Фунгі”) з використанням кра-
щих препаратів низки відомих світових фірм – виробників за-
собів захисту рослин і порівняємо ефективність звичайної
(економної) технології („Стандарт”) з технологіями високого
класу (Табл.1).
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У варіантах ТехноБКС і ТехноС використали новітні ком-
плексні інсекто-фунгіцидні протруйники, що дало змогу не за-
стосовувати інсектицид восени. Ефективність протруйників
дуже висока, завдяки чому не відмічено жодного прояву роз-
витку ВЖКЯ та інших вірусних хвороб, не було пошкоджень
ґрунтовими шкідниками та злаковими мухами.

У варіантах ТехноФ, ТехноК і ТехноД – для протруєння пі-
дібрані фунгіцидний та інсектицидний протруйники, які перед
використанням змішували. Результати досить добрі, які ціл-
ком задовольняють за якісними показниками. Один складний
момент – необхідним є дуже обережне та якісне змішування
препаратів, аби досягти однорідності обгортання насінини.
Лабораторна перевірка ефективності протруєння показала
повну відсутність інфекції на насінні в усіх п’яти варіантах.
Отримали дружні повноцінні сходи. На контролі сходи
з’явилися на 5 діб пізніше. Розвиток кореневої системи в усіх
варіантах був інтенсивний, на відміну від контролю. У контро-
льному варіанті застосували новий генеричний фунго-
інсектицидний протруйник, який зараз широко рекламується
для використання.

Однак, у цьому варіанті ми отримали розріджені сходи, до
20% виявлено непророслого насіння, визначений високий рі-
вень фітотоксичності препарату. Таким чином, на першому
етапі нами доведено, що технології провідних фірм, а також
науково-обгрунтована технологія СГІ повністю відповідають
потребам сучасного сількогосподарського виробництва за ви-
рощування озимої пшениці в Україні.
ТАБЛИЦЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ЗАХИСТУ

Захід ТехноФ ТехноБКС ТехноС ТехноК/Д Стандарт

Перед-
посівне про-
труєння на-

сіння

Протіоконазол
+Тебуконазол,
0.2 л/т + Іміда-
клопприд, 0.3

кг/т

Клотіанідін +
Імідаклоприд +
Протіоконазол
+ Тебуконазол,

1.6 л/т

Тіаметаксам +
Флудіок-соніл

+ Дифе-
ноконазол, 1.4

л/т

Флутриафол +
Тіабендазол +
Імазаліл,1.0

л/т +Диметоат
400, 1.0 л/т

Епоксико-
назол + кар-
боксин + імі-
даклоприд,

1.0 л/га
Осінь:

інсектицид не проводили не проводили Не проводили Не проводили Не проводили

Осінь: гер-
біцид

Трибенурон-
метил + тифе-
нсульфу-рон-
метил, 60 г/га

Йодосульфу-
рон + Амідо-
сульфурон +
мефенпір-
діетил,0.09

л/га

Не проводили

Метсульфу-
рон-метил

+Трибенурон-
метил, 15 г/га

Не проводили

Весна: фаза
кущення,
фунгіцид +
гербіцид

Ципроконазол
+ Пропіко-

назол, 0.4 л/га

Карбендазим,
1.0 л/га

Пропіконазол,
0.5 л/га + Дер-
бі, 0.05 л/га

Флутриафол +
Карбендазим,
0.7л/га / Про-
квіназид, 0.2

л/га

Феноксапроп
-П-етил, 0.75

л/га

Фаза появи
прапорцеві-
го листа,
фунгіцид

Тебуконазол +
Триадименол
+ Спіроксамін,

0.6 л/га

Протіоконазол
+ Трифлоксі-
стробін,0.7

л/га

Азоксистробін
+ Ци-

проконазол,
0.5 л/га

Флутриафол,
0.5 л/га

Пропіконазол,
+ тріадиме-
фон, 0.7 л/га

За появи
імаго клопа-
шкідливої
черепашки,
інсектицид

Тіаклоприд +
Дельтаметрин,

0.5 л/га

Дельтаметрин,
0.04 кг/га

Лямбда-
цигалотрин,

0.2 л/га

Диметоат 400,
1.5 л/га Не проводили

Фаза цвітін-
ня, фунгіцид

Тебуконазол +
Триадименол
+ Спіроксамін,

0.6 л/га

Протіоконазол
+ Тебуконазол
+ Спіроксамін,

0.9 л/га

Азоксистробін
+ Пропікона-
зол + Ципроко-
назол, 1.0 л/га

Флутриафол+
Тебуконазол.
0.7л/га/ Пікок-

сістробін
+Ципроконазо
л, 0.75 л/га

Не проводили

Фаза поча-
ток форму-
вання зерні-
вки, інсекти-

цид

Імідаклоприд +
Бета-

цифлутрин, 0.5
л/га

Імідаклоприд +
Бета-

цифлутрин, 0.5
л/га

Тіаметоксам +
Лямбда-

цигалотрин,
0.18 л/га

Гамма-
цигалотрин, 60
мл/га + Мала-
тіон, 1..0 л/га

Циперметрин,
0.2 л/га

Врожай-
ність, ц/га
(за НСР05 -

3.7)
65.4 68.6 67.9 66.8 / 67.2 19.7

Цього сезону на озимих зернових відмічено значну, але не
критичну епіфітотію борошнистої роси. Розвиток бурої лис-
тової іржі був незначний, септоріоз листя – посередній. Наве-
сні фітоогляд варіантів технологій виявив майже повну відсу-
тність борошнистої роси на всіх 5 дослідних варіантах, на ко-
нтрольному – до 15-17%. Розвиток септоріозу коливався на
дослідних полях від 1 до 4%, на контролі – розвиток сягнув 7-
10%. Лише на контролі відмічено вогнища кореневої гнилі
(збудник – пітіум і, частково – фузарії).

Наприкінці березня у стадію кущення було проведено
профілактичний фунгіцидний захист на дослідних варіантах,
а лише у варіанті ТехноС сумістили його з гербіцидом, тому
що на інших варіантах гербіцид закладався восени і необхід-
ності у гербіциді навесні не було. Що восени, що навесні, гер-

біциди було застосовано після аналізу видового складу
бур’янів на кожному дослідному полі.

Слід зазначити, що ефективність осіннього внесення гер-
біциду була надзвичайною. До завершення вегетації жодної
бур’янини ми не знайшли, у порівнянні – на контролі за-
бур’яненість була посередньою – до високої. Таким чином,
цілком виправдовує з точки зору високої ефективності осіннє
застосування гербіцидів. На контрольному варіанті у березні
працювали лише гербіцидом. Ефективність застосування бу-
да посередньою.

Найбільшу увагу у технологіях звернули на захист від
хвороб прапорцевого листка, адже відомо, що саме у цей час
йде формування кількості врожаю. Хоча рівень інфікованості
на дослідних полях був незначний, на відміну від контролю,
все ж нами було прийняте рішення застосувати найбільш
ефективні фунгіциди. Мусимо відмітити, що у контролі засто-
сований фунгіцид не виявив ефективності і розвиток інфекції
продовжився, а за інтенсивних дощів посилився.

Таким чином, фунгіцид по прапорцевому листочку теж се-
бе технологічно виправдовує. Саме у цей час з’явилися перші
особини імаго клопа-шкідливої черепашки. Тому разом з фун-
гіцидом в усіх дослідних варіантах застосували інсектицидні
препарати. На контролі інсектицид не застосовувався.

Під час цвітіння обробили всі дослідні посіви фунгіцидом
проти розвитку хвороб колосу та зерна. Контроль не оброб-
лявся. Погодні умови на останніх етапах вегетації озимої
пшениці  (майже щоденні дощі) дали змогу показати, наскіль-
ки значущим є прийом фунгіцидного захисту саме у цей пері-
од, адже під час цвітіння йде інтенсивне інфікування колосу
найнебезпечнішими патогенами - фузаріями, альтернарією. А
за надмірної вологи інфекція розповсюджується зі значною
швидкістю. Контроль не оброблявся.

Як показав аналіз зібраного зерна навіть найбільш ефек-
тивні фунгіциди не змогли стовідсотково зняти інфекцію, на-
стільки високим був її фон. У варіантах виявили від 0.1 до
0.5% фузаріозних зернівок і від 6 до 8% збудників чорного за-
родку. Контрольний варіант мав інфікованість 12% фузаріоз-
ного зерна і 27% біполярису, альтернарії.

У контрольному варіанті виявили також найбільш суттєву
проблему нинішнього сезону – до 25% пророслого зерна у
колосі. Жодного пророслого зерна у колосі не виявлено на
дослідних ділянках.

Наостаннє, під час формування зернівки захистили інсек-
тицидом всі варіанти дослідів, контроль включно. Аналіз по-
шкоджень зерна клопом-шкідливою черепашкою показав, що
у дослідних варіантах жодного відсотка пошкоджень не було,
а на контролі – виявили 7.8% пошкоджень клопом. Велику
роль відіграли двохразові обробки проти клопа у дослідних
варіантах.

На перший погляд велика насиченість засобами захисту
рослин у дослідних варіантах може викликати питання і ви-
тратності, і високої вартості. Так, аби отримувати результат,
треба вкладати в ниву. Тому без особливих коментарів, а для
роздумів аграріям хочу залишити результати по кількості
врожаю на дослідних варіантах у порівнянні з контролем.
(див. таблицю).

Хіба 65-69 ц/га у порівнянні з контролем (навіть не 20 ц/га)
не є доказом успіху сучасних технологій? Хіба припустимо
так втрачати результат, як це показано у контрольному варіа-
нті, але ж він є імітацією звичайного господарювання значної
частки наших зернових господарств? Думайте, як працювати
на майбутнє.

Такий детальний опис застосування препаратів зроблено
нами лише з однією метою – сільгоспвиробник повинен зро-
зуміти, що лише застосування науково-обґрунтованих техно-
логій захисту, дотримання агротехніки, дадуть можливість
отримувати стабільні високі врожаї за будь-яких кліматичних
умов.

Приклад того, як треба хазяйнувати на зерновому полі -
досліди з використання новітніх технологій захисту від кра-
щих світових фірм, від фахівців Селекційно-генетичного ін-
ституту, наукові та практичні надбання яких є надійною до-
помогою для усіх прогресивних сільгоспвиробників.
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ГЛАВА 2. КАРТОПЛЯРСТВО
В.П.Купріянов, к.с.-г.н., директор; Ю.В.Данько, к.с.-г.н., спеціаліст-технолог; НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АСОЦІАЦІЯ

«ЧЕРНІГІВКАРТОПЛЯ»; Т.Б.Мілютенко, нач. відділу організації та маркетингу продукції рослинництва,
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ;

Н.І.Горбаченко, зав. лабораторією первинного насінництва картоплі, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ;
Г.В.Гайструк, зав. лабораторією первинного насінництва, ЗАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Україна зробила свій вибір до ринкової економіки, як стра-
тегічного напрямку державної політики. Конкретні концептуа-
льні положення цієї політики передбачають, що подолання
негативних тенденцій розвитку агропромислового комплексу,
розв’язання продовольчої проблеми можливі лише за умов
проведення кардинальної земельної реформи, створення
юридичної основи економічної незалежності сільського виро-
бництва. Разом з тим, воно вимагає не стихійного, а цілесп-
рямованого вирішення проблем. Ініціатором цього, навіть в
умовах ринкових відносин, тим більше перехідного періоду,
повинна стати держава, а високоефективна картопляна га-
лузь повинна базуватися на інтеграції науково-технічного про-
гресу, виробництва, промислової переробки та торгівлі.

Чернігівщина завжди була провідною областю по вироб-
ництву картоплі в Україні і її питома вага складала близько 20
відсотків. В структурі валового доходу рослинництва частка
картоплі становила понад 34 відсотків, займаючи в структурі
посівних площ лише 6 відсотків.

В результаті проведеної роботи по спеціалізації і концент-
рації виробництва основні товарні і насінницькі посіви карто-
плі зосереджені в районах Полісся, де грунтово - кліматичні і
фіто-санітарні умови найбільше відповідають біологічним
особливостям цієї культури. Проте, тривала соціально-
економічна криза попередніх років негативно вплинула, як на
розвиток сільського господарства в цілому, так і на виробниц-
тво картоплі зокрема. Площі зайняті цією стратегічною
для Полісся культурою зменшилися як в цілому по області,
так і по категоріях господарств. Так, в 1990 році загальна
площа вирощування картоплі в області становила 155,1
тис.га, а в 2010 році лише 83,5 тис.га, або на 71,6 тис.га ме-
нше. Крім того, якщо із 155,1 тис.га 1990 року в 89,9 тис.га
припадало на колективні сільськогосподарські підприємства,
то вже в 2010 році їх частка становила лише 6%, або 5,3
тис.га із 83,5 тис.га загальної площі садіння картоплі (табл.1).
ТАБЛИЦЯ 1.ПЛОЩІ САДІННЯ КАРТОПЛІ У 1990-2010 РОКАХ (УКРА-
ЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Площа садіння, тис. га
По Чернігівській області№№

п/п Роки
По Україні Всього в т.ч. колективних с.г

.підприємствах
1 1990 1432,7 155,1 89,9
2 1995 1530,6 104,5 23,5
3 2000 1631,0 98,7 9,3
4 2001 1604,7 103,0 5,7
5 2002 1592,3 102,7 4,0
6 2003 1586,9 102,8 3,1
7 2004 1556,4 101,3 3,1
8 2005 1515,9 95,5 2,8
9 2006 1461,5 88,9 3,2

10 2007 1452,7 86,9 3,6
11 2008 1413,1 84,2 3,8
12 2009 1414,2 82,9 4,4
13 2010 1411,0 83,5 5,3

Переміщення площ картоплі за останні роки в особисті
підсобні господарства і на дачні ділянки із середнім розміром
15-20 соток призвело до деконцентрації посівів, розпорошу-
вання ресурсів, значного зростання витрат виробництва. При
цьому, зростання рівня самозабезпечення населення карто-
плею спричинило, ряд негативних наслідків зокрема погір-
шення фіто-санітарного стану умов вирощування, різкого
зниження рівня механізації, втрати організованого ринку та
сировинної бази для переробної промисловості.

В умовах беззмінної культури дуже гостро стоїть питання
захисту картоплі від фітофторозу, колорадського жука, роз-
ширюється ареал карантинних об’єктів – золотистої карто-
пляної нематоди і раку. Поряд з цим, слід врахувати, що ос-
новна кількість продовольчої картоплі виробляється і трива-
лий час ще буде вироблятися саме в дрібних господарствах.

Тому, значне скорочення товарного виробництва продоволь-
чої картоплі у колективних сільськогосподарських підприємст-
вах та концентрація посівів у індивідуальному секторі потре-
бують вирішення цілого комплексу надзвичайно складних і
важливих проблем як практичного, так і наукового рівня.

Незважаючи на те, що на сьогодні в спеціалізованих гос-
подарствах області картопля займає незначні площі від її за-
гальних посадок, майбутнє картоплярство, як високоефектив-
ної галузі саме за великотоварними спеціалізованими госпо-
дарствами.

Досвід кращих господарств області, що спеціалізуються
на виробництві насіння картоплі, як і в передових країнах сві-
ту свідчить, що високопродуктивне картоплярство базується,
в першу чергу, на досягненнях науково-технічного прогресу.
Основними напрямками його є використання високоякісного
насіннєвого матеріалу сортів інтенсивного типу і високих ре-
продукцій, ефективних пестицидів, добрив, комплексу сучас-
ної високопродуктивної спеціалізованої техніки і для вирощу-
вання картоплі, і для ії сортування. При цьому, високих вро-
жаїв можна досягнути лише при своєчасному та якісному ви-
конанні технологічних операцій протягом всього періоду ви-
рощування. Порушення технологічної дисципліни хоча б на
одному з етапів, як правило, зводить нанівець раніше витра-
чені зусилля та призводить до недобору врожаю.

Необхідно відмітити, що за останні роки в картоплярстві
області відбулися значні зміни. Комплекс спеціалізованих
машин, інтенсивне застосування хімії, нові способи зрошення,
створення сортів спеціалізованого призначення становлять
основу сучасних технологій. А тому останній аналіз структур-
них змін, що відбулися в картоплярстві області, дає підстави
передбачити, що в найближчий перспективі, при подальшому
реформуванні аграрного сектору, необхідність зниження за-
трато ємкості та підвищення врожайності поступово призво-
дить до концентрації насаджень у крупних спеціалізованих го-
сподарствах, що вироблятимуть картоплю на інтенсивній ос-
нові.
ТАБЛИЦЯ 2.ПЛОЩА САДІННЯ, ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТА
ВАЛОВИЙ ЗБІР КАРТОПЛІ В УСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ

Р о к и№
п/п

Показники Середнє за
2001–2005рр. 2006 2007 2008 2009 2010

101,0 88,8 86,9 84,2 83,0 83,5
1

Площа збирання, тис.га, в
т.ч. по с.г. підприємствах 3,6 3,2 3,6 3,8 4,4 5,3

136,0 166,0 185,0 180,0 185,0 141,1
2

Урожайність, ц/га,
в т.ч. по с.г. підприємствах 166,0 179,0 207,0 217,0 218,0 167,0

1374,0 1474 1608 1516 1536 1178,0
3

Валовий збір, тис.га,
в т.ч. по с.г. підприємствах 59,8 57,3 74,5 82,5 95,9 88,5

Виробничі показники представлені в табл. 2 свідчать про
те, що починаючи з 2006 року площі садіння картоплі в вели-
котоварних сільськогосподарських підприємствах області що-
річно збільшується з 3,2 тис.га на сьогодні зросли до 5,3
тис.га. При цьому урожайність картоплі в колективних госпо-
дарствах щорічно була значно вища в порівнянні з індивідуа-
льним сектором.

В цих господарствах картоплярство базується перш за
все на досягненнях науково-технічного прогресу. Основними
показниками його є використання високоякісного насіннєвого
матеріалу високих репродукцій, застосування прогресивних
прийомів агротехніки, вирощування сидеральних культур на
зелене добриво, внесення мінеральних добрив, мікродобрив
та стимуляторів росту, застосування високоефективних пес-
тицидів, високопродуктивної техніки та надійного матеріаль-
но-технічного забезпечення. Крім того, в цих господарствах
відчутна щорічна фінансова підтримка з боку держави.

Для впровадження високоефективного виробництва в об-
ласті передбачається збільшити частку площ картоплі в най-
більш сприятливій природній зоні, насамперед Поліській. Крім
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того, здійснюється ряд організаційних, агротехнічних і еконо-
мічних заходів для дотримання технології виробництва (підбір
сортів, підготовка садивного матеріалу, догляд за посівами,
захист рослин, підбір сприятливих попередників та щорічне
проведення сортозаміни та сортооновлення).

Важливе місце в технології виробництва високоякісного
насіння картоплі відводиться системі удобрення посівів. За-
стосування добрив під картоплю — необхідна умова отри-
мання сталих і високих урожаїв. Особливу цінність для добро-
го врожаю насіння картоплі становлять органічні добрива, то-
му що поряд із забезпеченням рослин елементами живлення
вони підвищують біологічну активність ґрунту, сприяючи по-
ліпшенню його фізичного стану. Оптимальною дозою органіч-
них добрив у зоні Полісся є 60-70 т/га, які краще вносити з
осені.

В умовах сьогодення, коли гній є дефіцитним, господарст-
ва області широко застосовують зелені доб-
рива. Поряд з традиційними сидератами: лю-
пином, озимим житом, ріпаком останнім часом
для удобрення полів висівають різні види гір-
чиць, редьку олійну та суміші цих культур з
горохом. Причому в багатьох агропідприємст-
вах області на полі, яке в наступному році бу-
де картопляним, в поточному році протягом
весняно - осіннього періоду вдається зробити
посів сидератів в два строки, що дозволяє за-
робити в грунт до 650 ц/га зеленої маси сиде-
ральних культур.

Однією з головних умов одержання висо-
ких і сталих врожаїв картоплі являється якість
і репродуктивність посадкового матеріалу, що
забезпечується постійним і своєчасним про-
веденням сортооновлення і сортозаміни згід-
но існуючої системи насінництва.

З метою одержання необхідної кількості
насіннєвого матеріалу високих репродукцій в
області створена і функціонує науково-
обгрунтована система насінництва картоплі,
яка складається з таких взаємопов’язаних
етапів.

1. Виробництво оздоровленого вихідного матеріалу.
2. Виробництво оригінального і елітного насіннєвого матері-

алу.
3. Виробництво репродукційної насіннєвої картоплі.

ТАБЛИЦЯ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЦТВА ОЗДОРОВЛЕНОГО
ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2005-2009 РОКИ

в т.ч. по роках№
п/п

Назва науково-
дослідних установ Показники Всього

тис.шт. 2005 2006 2007 2008 2009
Пробіркові
рослини 338,6 82,4 70,1 67,4 64,5 54,21 Чернігівський інсти-

тут АПВ НААНУ
Мінібульби 563,2 94,4 102,4 130,2 121,4 114,8
Пробіркові
рослини 7,3 1,2 1,4 1,3 1,5 1,92 Інститут сільського-

сподарської мікро-
біології НААНУ Мінібульби 17,9 3,0 3,4 3,5 3,9 4,1

Пробіркові
рослини 60,8 10,4 10,4 11,6 12,8 15,63 ЗАТ НВО

«Чернігівкартопля»
Мінібульби 536,3 58,6 111,6 82,4 132,8 150,9
Пробіркові
рослини 406,7 94,0 81,9 80,3 78,8 71,7РАЗОМ:

Мінібульби 1117,4 156,0 217,4 216,1 258,1 269,8

Для ефективної діяльності такої системи насінництва в
області створено: 2 наукові лабораторії, 3 лабораторії мікро-
клонального розмноження оздоровленого вихідного матеріа-
лу, 4 опорних пункти з первинного насінництва картоплі, 14
елітно-насінницьких господарств з відтворення еліти і 10 гос-
подарств з виробництва сортового репродуктивного насіння
картоплі. Такий потужний науковий і виробничий потенціал
Чернігівщини в питаннях картоплярства дає можливість щорі-
чно виробляти біля 100 тис. безвірусних пробіркових рослин,
150-200 тис.штук міні-бульб і 50 тонн вихідного безвірусного
матеріалу другої польової бульбової репродукції. Така кіль-
кість безвірусного вихідного матеріалу повністю забезпечує
подальші обсяги виробництва оригінальної та елітної картоплі
згідно існуючої схеми насінницького процесу. (таблиця 3).

Вихідним матеріалом для сортооновлення і сортозміни є
еліта. Її виробництво ведеться на оздоровленій основі за тра-
диційною п’ятирічною схемою, а саме:
 розсадник добору клонів – 1-й рік;
 розсадник випробування клонів – 2-й рік;

 розсадник супер-супереліти -3-й рік;
 розсадник супереліти -4-й рік;
 розсадник еліти – 5-й рік.

Проте деякі господарства по окремих сортах перейшли на
скорочену схему відтворення еліти (на основі міні-бульб і роз-
сади). Результати виробництва і реалізації оригінального та
елітного насіння картоплі представлені в таблиці 4.

За 9 років середня врожайність усіх розсадників відтво-
рення еліти склала 214,5 ц/га. Елітгоспами добрано 1030,3
тис. клонів та вирощено 60166,8 тонн оригінального і 52672,1
тонн елітного насіннєвого матеріалу по 24-х сортах.

Для сортооновлення і сортозаміни реалізовано 36088,0
тонн елітного матеріалу картоплі, що становить 68,5 відсотка
від вироблених обсягів. В середньому за рік добирається 115
тис.клонів, виробляється 6,5 тис. тонн оригінального і 5-,9

тис.тонн елітного насіннєвого матеріалу, що повністю забез-
печує потребу області і дозволяє значну його частину прода-
вати за межі регіону.

За рівнем продуктивності необхідно відмітити такі сорти:
Беллароза (середня врожайність за 9 років склала 347 ц/га),
Слов’янка – 253 ц/га, Водограй – 246 ц/га, Явір -225 ц/га, Не-
вська – 223 ц/га і Фантазія – 218 ц/га.

Робота в первинному і елітному насінництві картоплі ве-
деться по 48-ми сортах як вітчизняної, так і зарубіжної селек-
ції. За останні роки залучені нові і перспективні сорти карто-
плі, а саме: Тирас, Левада, Забава, Карлик-04, Жеран, Скар-
бниця, Романсо, Рокко, Легенда, Сувенір Чернігівський, Наго-
рода, Ароза, Зоряна, Рів’єра, Пікассо, Ведруска, Родзинка і
через 2-3 роки по окремих сортах ми будемо мати свою влас-
ну місцеву еліту. Таким чином, на сьогодні Чернігівщина що-
річно виробляє достатню кількість насіннєвої картоплі високих
репродукцій як для себе, так і на продаж за межі області. В
такій ситуації, при щорічній наявності достатньої кількості по-
садкового матеріалу, дуже важливим етапом являється фун-
кціювання повноцінного ринку насіннєвої картоплі.

Кон’юнктура ринку картоплі безпосередньо залежить від
пропозицій (обсягів виробництва) та попиту (обсягів спожи-
вання). Пропозиція насіннєвої картоплі високих репродукцій в
області визначається в основному великотоварним виробни-
цтвом насінницьких господарств, а попит – всіма суб’єктами
господарювання. На сьогодні взаємовідносини між виробни-
ками і споживачами носять дещо стихійний характер. Тому,
для поліпшення ситуації в цьому плані необхідно прискорити
багатоцільове формування і розвиток сучасного ринкового
комплексу. Елементи інфраструктури ринку картоплі: госп-
розрахункові організаційно – і посередницько-виробничі кон-
сорціуми, асоціації, кооперативні господарства та інші фор-
мування, що об’єднували б, з одного боку, виробників, а з ін-
шого – споживачів. Потрібна самоорганізація, самокоордина-
ція їхньої діяльності для стабілізації ринкового середовища.

В області основними суб’єктами реалізації насіннєвої кар-
топлі високих репродукцій є:

ТАБЛИЦЯ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛЬНОГО І ЕЛІТНОГО
НАСІННЯ КАРТОПЛІ ЕЛІТГОСПАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2001 – 2009 РОКИ

Супер-супереліта Супереліта Еліта
Культура

Дібрано
клонів,
тис.шт.

Матері-
ал на с-
еліту,
тонн

Посад-
жено, га

Урож.
ц/га

Вал.
збір,
тонн

Посад-
жено,
га

Урож.
ц/га

Вал.
збір,
тонн

Посад-
жено,
га

Урож.
ц/га

Вал.
збір,
тонн

Прода-
но, тонн

Зов 31,1 110,0 24,0 166,3 399,0 58,5 178,0 1041,3 111,2 177,1 1969,0 986,0
Невська 177,6 481,9 361,3 220,0 7949,0 376,0 214,6 8046,0 985,1 222,6 21928,4 14574,0
Серпанок 73,0 227,0 56,7 185,0 1049,0 57,1 180,0 1029,0 41,1 176,0 723,4 444,0
Повінь 55,9 178,2 49,6 180,0 893,0 101,0 171,0 2907,0 27,7 175,0 479,2 342,0
Водограй 35,7 150,8 42,1 265,0 1116,0 78,0 236,0 1841,0 121,6 232,0 2821,0 1936,0
Пост-86 25,6 143,3 36,0 156,0 562,0 54,7 147,1 804,6 53,3 145,0 773,0 401,0
Чернігівсь-
ка рання 16,5 51,4 20,3 174,0 353,2 16,0 172,0 275,2 17,3 176,1 305,0 222,0

Фантазія 59,9 225,4 198,3 216,2 4287,3 79,6 206,0 1640,0 98,7 205,0 2024,0 1426,0
Світанок
Київський 22,9 93,3 27,4 172,0 471,3 50,7 174,0 882,2 92,6 175,6 1626,0 960,0

Добро чин 20,5 66,3 15,1 221,0 333,7 22,4 198,4 443,5 21,9 187,9 412,0 250,0
Слов’янка 92,1 309,2 59,9 241,0 1444,0 52,0 231,0 1201,0 82,1 230,4 1892,0 1110,0
Луговська 22,6 117,6 45,6 213,0 972,0 65,3 208,0 1358,2 69,3 201,0 1393,0 792,0
Придес-
нянська 45,1 206,5 54,1 190,0 1028,0 108,3 182,0 1971,0 205,7 188,0 3867,2 2634,0

Явір 49,6 161,3 22,4 194,0 435,0 46,1 192,0 885,0 49,4 203,0 1003,2 782,0
Тетерів 30,2 125,2 29,2 222,0 648,0 40,0 218,2 273,0 46,1 208,7 962,2 634,0
Тирас 16,7 31,3 11,1 215,0 239,0 16,0 213,0 314,0 14,3 210,0 300,3 250,0
Левада 14,8 37,7 13,2 201,0 251,0 6,0 206,0 120,0 4,0 187,0 75,0 60,0
Рів’єра 5,0 21,0 4,0 270,0 108,0 3,0 265,0 80,0 10,0 261,0 261,0 250,0
Беллароза 17,3 44,0 6,0 340,0 204,0 4,5 317,0 142,2 15,0 318,0 477,0 405,0
Інші сорти 218,2 506,7 112,5 206,7 2325,8 339,7 193,0 6556,2 478,1 196,2 9380,2 7630,0
Всього 1030,3 3288,1 1188,8 210,9 25068,3 1575,0 202,0 31810,4 2544,5 207,0 52672,1 36088,0
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 виробничо-наукова асоціація «Чернігівкартопля»;
 обласна товарна агропромислова біржа;
 районні агроторгові доми;
 сільські заготівельно-збутові кооперативи при сільських ра-
дах;
 організація виставок-ярмарок;
 виїзна торгівля в райцентрах;

 придбання насіння картоплі безпосередньо в господарст-
вах.

Всі вищеназвані шляхи реалізації насіннєвої картоплі по-
требують вдосконалення і, особливо, для забезпечення на-
сіннєвим матеріалом високих репродукцій сільського насе-
лення. Вважаємо, що картопляний лан Чернігівщини має всі
можливості бути високопродуктивним і якісним, а ринок до-
статнім і стабільним, на що і спрямована вся наша нелегка
робота.

ГЛАВА 3. ГРИБНИЦТВО
О.В.Бабаянц, к.біол.н., заст.директора з наукової роботи, зав. відділу
фітопатології та ентомології, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

РЕЙШІ - ГРИБ ДОВГОЛІТТЯ, ГРИБ ЗДОРОВۥЯ
У Селекціцйно-генетичному інституті – Національному

центрі насіннєзнавства та сортовивчення у лабораторії при-
кладної мікології відділу фітопатології та ентомології, почи-
наючи з 1997 року розробляються науково-обгрунтовані ме-
тодики вирощування лікувальних на їстівних грибів. Здійсню-
ються генетичні дослідження природних і колекційних ізолятів
макроміцетів, створюється вихідний матеріал, який має висо-
ку стійкість до збудників захворювань. За основи добору кра-
щих ізолятів проводяться схрещування і створюються висо-
копродуктивні сорти грибів. Найбільш суттєву увагу останніми
роками надаємо макроміцетам, які мають унікальні лікувальні
властивості, тому у цьому ряду Рейші (трутовик лакований)
займає провідне місце. Познайомимо читачів з цим унікаль-
ним об’єктом живого світу, аби кожен отримав бажання мати
його у своїй природній аптечці.

Рейші (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst) – дереворуйнівний
гриб, японська назва - Mannentake; англійська – Reishi; китай-
ська - Лінь-жи, Лінь Чи, в’єтнамська - Лінг Зи; російська - Тру-
товик лакированный; священный гриб. У Японії і Китаї його
шанобливо називають грибом довголіття. Відомі й інші назви
цього гриба – гриб безсмертя, гриб десяти тисяч років, трава
духовної сили.

У наш час Рейші вирощують у промислових масштабах у
багатьох країнах, особливо Східної Азії. У Китаї гриби виро-
щують на спеціальних плантаціях у особливих кліматичних
умовах на деревині фруктових дерев. У Кореї, Японії існують
величезні ферми, на яких Рейші вирощується на різних суб-
стратах – відходах переробки деревини, стружці, тирсі.

В Україні пристосування традиційних культиваційних при-
йомів до регіональних умов і субстратів, а також створення
новітніх технологій обмежується низкою факторів, які змен-
шують ефективність виробництва цього цінного лікарського
гриба. У нашій країні промислове виробництво Рейші ще не
налагоджено у повній мірі, воно нами розпочате і має необ-
межені перспективи.

У колекції чистих культур грибів Селекційно-генетичного
інституту – Національного центру насіннєзнавства та сорто-
вивчення налічується більше 60 природних ізолятів Рейші, які
зібрані на території України, особливо у зоні Степу, є також
великий набір штамів світової колекції, які отримані нами згід-
но наукового обміну.

За результатами селекційної роботи, яку ми проводимо,
створено 2 сорти Рейші, які крім відмінної якості плодових тіл
мають високу стійкість до збудників хвороб, адже відомо, що
патогени є тим основним дестабілізуючим фактором, який
стоїть на перешкоді успішного грибівництва. Сорти Рейші,
створені у СГІ мають, на відміну від інших, досить короткий
цикл вирощування і високий потенціал врожайності – з 1 кг
сухої речовини субстрату ми отримуємо до 1.2 – 1.4 кг плодо-
вих тіл грибів. Відпрацьовано енергозберігаючу і економічно
доцільну технологію виготовлення субстрату для вирощуван-
ня Рейші.

За основу технології покладено використання енергії мік-
рохвильового поля для знезараження целюлозолігнінутри-
муючих відходів сільськогосподарського виробництва. Техно-
логія вже використовується у декількох господарствах Одесь-
кої області. Ми ініціюємо масове виробництво МХ установок
для знезараження субстрату, так як це надасть можливості
вирощувати екологічно безпечну продукцію плодових тіл

Рейші найвищої якості і у кількості, яка б задовольнила украї-
нського споживача.

Рейші можна вирощувати і у домашніх умовах. Для цього
треба мати міцелій гриба і субстратний матеріал, яким, у да-
ному випадку, може слугувати стовбур чи товста обрізана гі-
ляка абрикосу, сливи або вишні. Деревину спочатку замочу-
ють у чистій воді на добу, потім знезаражують, заливаючи
окропом на 2-3 години. Після чого дістають з окропу, охоло-
джують і інокулюють міцелієм Рейші. Міцелій закладають у
дупла, які просвердлюють у деревині – до 15 штук діаметром
15-20 см, глибиною 30-40 см. Дупла з міцелієм закривають
шматочком зволоженої вати і прикривають медичним пласти-
ром. Таким чином підготовлену колодку закладають у чистий
поліетиленовий пакет, закривають і утримують у теплому те-
мному місці протягом 25-30 діб. За цей час міцелій проросте у
тканини деревини і почне готуватися до плодоношення.

Для плодоношення Рейші бажаною є температура оточу-
ючого середовища від 25 до 300С, тому вигідно займатися
вирощуванням, починаючи з травня і далі. Деревину виймає-
мо з поліетилену і розміщуємо на піддони з водою. На 2-3 ти-
жні прикриваємо колодку зволоженою чистою мішковиною
або бавовняною тканиною. Потім тканини знімаємо і щовечо-
ра зрошуємо її, аж до початку плодоношення. Коли побачимо
перші зародки плодових тіл (примордії), зрошення проводимо
раз у 2 дні, дуже обережно, аби не пошкодити молоді грибо-
чки. Після досягнення збиральної стиглості гриби знімаємо,
висушуємо на сонці або у духовці (400С) і готуємо порошки
або настоянки.

Чому так важливо навчитися вирощувати цей цінний гриб
– Рейші? Для цього познайомимо Вас, шановні читачі, з тими
цілющими властивостями, які має Рейші і з досвідом його ви-
користання на практиці.

Історія застосування цього гриба людством у лікуванні
має вже за 4000 років. Це один з найбільш відомих лікуваль-
них грибів, які використовуються східною медициною. Здавна
Рейші застосовувався китайцями, а потім і японцями за різних
проблем зі здоровۥям. У Китаї існує книга «Велика фармако-
пея», в якій записані всі найбільш відомі і дієві препарати ки-
тайської народної медицини. Рейші у цій книзі має №1, а вже
за ним йде відомий всім жень-шень. У дикій природі цей тру-
товик зустрічається дуже рідко, тому до тих пір, поки його не
навчилися вирощувати, він був надзвичайно дорогим і мало
доступним. Починаючи з 1972 року, коли японський фермер-
аматор Сігеакі Морі вперше винайшов можливість напівштуч-
ного вирощування рейші, починається так званий «рейші-
бум», гриб стає дуже популярним для лікування великої кіль-
кості хвороб і, водночас, починаються активні наукові дослі-
дження його лікувальних властивостей.

Рейші має невичерпні лікувальні властивості завдяки на-
явності у його складі цілої низки діючих речовин. Це β – глю-
кани, які мають потужні протипухлинні та антибіотичні влас-
тивості; більше сотні ганодерових кислот – гірких тритерпенів,
які мають здатність гальмувати алергічні реакції і знижувати
рівень цукру у крові; білок LZ-8, який блокує дію аутоімунних
процесів. Наявний у складі Рейші нуклеотид аденозин обу-
мовлює його використання для лікування серцево-судинних
захворювань. Таким чином, хімічний склад Рейші дуже бага-
тий: стероїдні сполуки, флавоноїди сапоніни, амінокислоти,
алкалоїди, полісахариди, водорозчинні білки, кумарини, бага-
тий набір мікроелементів: Ag, Ca, Fe, К, Na, Mn, Zn, Ba.
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Рейші, за даними світової наукової літератури, підвищує
опір організму до різних захворювань, виявляє заспокійливу
дію на центральну нервову систему, вгамовує біль, проявляє
протикашлеву та відхаркувальну дію, сприяє розслабленню
гладких м’язів у бронхах та кішківнику, покращує та підсилює
роботу серцевих м’язів, зменшує рівень холестерину у крові
та виявляє гіпотензивну дію, підвищує неспецифічний імуні-
тет, покращує роботу печінки. Має тонізуючу дію, активізує
функцію Т-лімфоцитів, збільшує кількість лейкоцитів у пери-
ферійній крові, має інтерфероноподібну дію. Сприяє покра-
щенню стану ендокринної системи за розвитку мастопатії та
вузлового зобу. Рейші сприяє продукуванню у крові компоне-
нтів, які забезпечують протитромбоутворюючий ефект. І це
ще не увесь спектр можливого застосування грибу Рейші.

У сучасній фунготерапії ми виділяємо п’ять основних ці-
лющих напрямів можливого застосування Рейші.

Перше – дуже потужний протипухлинний засіб. У лікува-
льній практиці зафіксовано регрес будь-яких пухлин – як доб-
роякісних, так і онкологічних.

Друге - неврологічні та психічні захворювання. Вперше у
17 столітті японському імператору Мікадо вилікували епілеп-
сію саме за допомогою Рейші.

Третій напрям – найбільш яскраво виявляється дія Рейші
під час лікування алергічних захворювань. У нашій практиці є
приклади абсолютного виліковування від бронхіальної астми,
атопічного дерматиту, особливо дитячого, інших алергічних
проявів.

Четвертий напрям – лікування легеневих захворювань як
інфекційного, так і неінфекційного характеру.

П’ятий - лікування серцево-судинних захворювань. Мо-
жемо стверджувати, що Рейші є найбільш м’яким, надійним
гіпотензивним засобом.

Є наш досвід застосування Рейші у комплексах при ліку-
ванні аутоімунних захворювань, при атеросклерозі. Високу
ефективність виявляє Рейші при лікуванні гепатитів, у тому
числі гепатиту С. Настоянки рейші використовуються для під-
вищення життєвих сил та підняття духу. Я маю надію, що піс-
ля прочитаного у Рейші з’явиться велика кількість прихиль-
ників, а у Вас, шановні читачі, буде бажання вирощувати цей
гриб у себе і використовувати на здоров’я собі і своїм рідним.

О.В.Бабаянц, к.біол.н., СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

ГРИБИ-МАКРОМІЦЕТИ НА ВАРТІ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
У Селекційно-генетичному інституті – Національному

центрі насіннєзнавства та сортовивчення починаючи з 1995
року проводяться наукові дослідження грибів-макроміцетів лі-
кувального та їстівного призначення. Вивчаються їх біологічні
особливості, здійснюється селекційна робота, створюються
нові сорти (штами) грибів для практичного використання.

Ставимо за мету познайомити широке коло читачів – від
фахівців до аматорів з тим арсеналом видів цілющих грибів,
які зібрані у СГІ і які можна дуже широко використовувати для
профілактики та лікування різних хвороб. Важливим є те, що
кожного, хто цього забажає, ми можемо навчити вирощувати
грибне багатство чи для домашнього використання, чи для
організації бізнесу.

Найбільш дорогим та надзвичайно цінним видом нашої
колекції вважаємо вид Phallus impudicus (Веселка звичайна),
російською – Веселка обыкновенная, а у народі його назива-
ють гриб-вискочка, срамотник безсоромний,
сморчок смердючий). (Фото 1.) Ці не дуже
приємні назви характеризують деякі власти-
вості біології цього гриба. Справа у тому, що
немає у грибному царстві більш незвичайного
виду. Повний життєвий цикл – від стадії фор-
мування плодового тіла і до розкладу Веселка
здійснює за досить короткий період. У сприят-
ливий для росту та розвитку гриба час, а він
триває від середини травня і може продовжу-
ватися до перших морозів листопада, сфор-
моване під ґрунтом так зване «яйце» - молоде
плодове тіло розриває земляний покрив і
зۥявляєьться на його поверхні. Через 2-3 го-
дини поверхнева оболонка розлускується і зі
швидкістю 3 см за годину виростає фалосо-
подібної форми плодове тіло, що має дуже
специфічний запах, чим і визначаються його
народні назви. Потім на це плодове тіло злі-
таються комахи, розносять спори і гриб вми-
рає. Таким чином, менш ніж за 12 годин життя
його закінчується. Веселка, однак, є королевою грибного цар-
ства. Це найвідоміший слов’янський знахарський гриб – крім
неабияких їстівних властивостей його з часів наших дідів та
прадідів використовували для лікування навіть невиліковних
хвороб.

Відомо, що у білоруських селах вживання у їжу Веселки
було культом і саме за історичними довідками у тих місцинах
люди не хворіли ні на онко-, ні на інші важкі захворювання.
Наразі Веселка є незамінним об’єктом фунготерапії у всьому
світі. Жоден з рецептів фунготерапевтів не залишається без
Веселки. Онкозахворювання, серцево-судинні, легеневі, шлу-
нково-кишківникові проблеми – все це під силу цьому грибо-
чкові.

Веселка – знаний імуномодулятор та чудовий антиалер-
гійний засіб. Про всі цілющі властивості Веселки можна роз-
повідати безкінечно, але основним є те, що ми вперше у сві-
товій мікології «приручили» цей гриб і примусили зростати у
штучних умовах мікроклімату, що відкрило перспективи для
широкого його використання як у народній, так і у традиційній
медицині.

Зараз Веселка росте і стабільно нарощує свій цілющий
матеріал у нас у лабораторії. Керуючись багатовіковою прак-
тикою слов’янського народу та використовуючи результати
наших та світових наукових досліджень ми розробляємо ре-
цепти застосування настоянок, порошку та рідкої біомаси з
Веселки для профілактики та лікування багатьох хвороб. У
нашій практиці діти вживають краплі Веселки, починаючи з
півтора року.

За сім років нашої кропіткої праці виросла вже ціла гвардія
малюків, які за допомогою Веселки звільни-
лися від проявів алергії, астматичного компо-
ненту, бронхітів, атопічних дерматитів і які
зараз живуть повноцінним життям, не хворію-
чи. На жаль, запропонувати широкому загалу
вирощувати Веселку на підвіконні або у горо-
ді ми не можемо. Цей гриб відкрив свої таєм-
ниці лише нам, але ми зможемо допомогти
всім, хто потребує позбавлення від хворобо-
творних чинників препаратами з Веселки.

ОПЕНЬОК ЗИМОВИЙ
Наступна розповідь – про гриб, який є на-

стільки звичайним для багатьох регіонів, що
до певного часу він не викликав належного
інтересу щодо своїх лікувальних властивос-
тей. Це – Flammulina velutipes, Опеньок зимо-
вий, зимовий гриб, фламуліна оксамитовоно-
га. У Японії має назву Енокі. (Фото 2.) На-
справді ж цей гриб також з ряду унікальних за
своїми лікувальними властивостями. Це діє-
вий чоловічий еліксир. Препарати з нього

мають чітко виражений стоп-ефект на пухлини чоловічого се-
чостатевого тракту, є незамінними у лікуванні аденоми прос-
тати. Позбавляючи чоловіків запалень урогенітальної приро-
ди, цей чудо-гриб повертає чоловічу силу. Препарати з Фла-
муліни мають тромболітичні властивості, застосовуються за
загрози закупорки судин, знижують ризик утворення атером,
тому у лікуванні та профілактиці атеросклерозу являють со-
бою найперші ліки.

Нашими дослідженнями доведено, що за початку сезон-
них гострих респіраторних захворювань, у т.ч. вірусного похо-
дження, вживання гарячого бульону з 45 г сирої, або ж 8-12 г
сухої Фламуліни натщесерце вранці та ввечері зменшує ризик
ускладнень інфекційного процесу, так як гриб має дуже силь-
ний бактерицидний, вірицидний та фунгістатичний ефект. Є

Фото 1.
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дослідження, що доводять гіполіпідемічний ефект екстрактів
Енокі.

У природі Опеньок зимовий зустрічається повсюдно – на
пеньках різноманітних видів дерев, хоча має свої пріоритети –
горіх, робінія псевдоакація, кінський каштан, слива тощо. У
СГІ колекція диких ізолятів Фламуліни налічує більш, ніж 70
одиниць, усі вони мають свої властивості, які відрізняють їх
один від одного. У природі гриб з’являється після настання
перших заморозків, як правило, на початку листопада, плодо-
ношення може тривати, з незначними перервами досить дов-
го. На півдні України, де зими часто бувають м’якими, опеньок
зимовий утворює плодові тіла безперервно до березня. На ін-
тенсивність плодоношення впливає волога і тривалість світ-
лового дня. Багаторічними природничими спостереженнями
встановлено, що чим раніше опеньок зимовий починає пло-
доношення, тим раніше встановлюється холодна погода.

Фламуліна, крім унікальних цілющих властивостей має
чудовий смак, тому приручити його було дуже цікаво, що й
було зроблено. Нами відпрацьовано прості і дієві методики
вирощування гриба у штучно створюваних умовах мікроклі-
мату.

Селекційною роботою ми отримали сорт Фламуліни, що
має назву Машенька. Це перший створений сорт грибів не
лише в Україні, а й закордоном. У цьому сорті сконцентрова-
но високі смакові якості і підвищений
склад біологічно активних компонентів.
До того ж цей сорт пристосований для
прискореного вирощування в умовах
штучного клімату, що робить отримання
плодових тіл незалежним від погодних
умов.

У домашніх умовах – на присадибних
ділянках та у коморі Фламуліну виростити
не так вже й складно. Потрібно мати мі-
целій (посадковий матеріал) і субстрат,
на якому він буде вирощуватися. За суб-
страт слугуватиме тирса листяних дерев,
солома злаків, навіть хвоя сосни. Техно-
логію вирощування з задоволенням пре-
зентуємо усім бажаючим.

Весь цикл вирощування Фламуліни у
штучних умовах складатиме два – два з
половиною місяці. Період інкубації – від
закладання міцелію у субстрат до оброс-
тання субстратного блоку триватиме 24-
27 днів. Тепер, для ініціації плодоношен-
ня необхідний режим проморозки (темпе-
ратура -2.50 С протягом двох діб). Знову
повертаємо блоки до звичайних умов і пі-
сля тижня інкубації починаємо знімати
врожай, який за нашими методиками мо-
же сягати 1.2 -1.8 кг з 1 кг субстрату. Для
стерилізації субстрату перед початком ін-
кубації можна використати стерилізатори парові медичні або
промислові автоклави. Хороший і стабільний результат також
дає використання спеціального мікрохвильового устаткування
для знезараження субстрату за запатентованим нами мето-
дом.

МАЇТАКЕ
А зараз познайомимо читачів з найбільш загадковим гри-

бом, загадка якого віддзеркалюється навіть у назвах, які щед-
ро дарували йому дослідники. Це - Grifola frondosa – гриб
гейш, гриб, що танцює, гриб-метелик, лісова курка, голова
барана, грифола кучерява. У Японії, де з’явилися перші дані
про цей гриб він має назву Маїтаке. У світі на грибівницьких
фермах Маїтаке почали культивувати, починаючи з 80-х ро-
ків 20 століття. (Фото 3).

Маїтаке має унікальні цілющі властивості. Це гриб, як
вважається, для суто жіночого здоров’я. Головні напрями ви-
користання у медицині – лікування та профілактика доброякі-
сних та злоякісних новоутворень, гормональних порушень у
жінок (предменструальний синдром, клімактеричний період,
надмірна вага тощо). Регулярне вживання препаратів з Міїта-
ке відновлює функцію дітонародження. Гриб рекомендовано
при терапії цукрового діабету, виявляє гіпотензивні властиво-
сті, застосовується для покращання стану судин.

До речі, Маїтаке – один з небагатьох видів грибів, який
широко використовується навіть у традиційній медицині, хоча
ареал застосування, нажаль, обмежується США, Японією та
Канадою.

У нашій колекції є штами Маїтаке з різних куточків світу.
Маємо і унікальну знахідку – штам Маїтаке з дельти річки Дні-
стер. Гриб розміром 40 Х 45 см і вагою 2.3 кг зняли з дупла
вільхи. Довідок щодо виявлення Маїтаке у цьому регіоні ра-
ніше не було. Штам став основою для селекційної роботи.
Маїтаке можна культивувати у штучних умовах мікроклімату.

Однак, гриб дуже вимогливий до умов вирощування. Се-
лективний відносно вибору деревини (субстрату), на якому
може давати повноцінні плодові тіла, за незначного порушен-
ня температурних параметрів або за негативних змін режиму
зволоження утворює здеформовані плодові тіла, або ж повні-
стю втрачає здатність до їх утворення. Основну масу Міїтаке
ми вирощуємо у закритих системах (методами біотехнології).
За останні два роки нам вдалося розробити методичні основи
вирощування Маїтаке на штучному субстраті. Цю технологію
ми пропонуємо фахівцям і аматорам грибної справи.

ГЕРІЦ ІЙ
Останніми роками у дослідженнях мікологів, біотехнологів,

медиків все більшої уваги привертають вищі базидіоміцети
(гриби) як потенційні продуценти біологічно активних речовин.

Одним із найцікавіших видів грибів, який зда-
вна використовувався у східній нетрадиційній
медицині, а наприкінці 20 сторіччя увійшов
навіть у традиційну медицину Японії, Китаю,
США, Канади є ГЕРІЦІЙ гребінчастий. Лати-
ною – Hericium erinaceum.

У природних умовах геріцій зустрічається
дуже рідко, хоча ареал розповсюдження має
широкий. Є відомості про його знаходження
по усій Північній півкулі у Європі, у Східній
Азії і у Північній Америці. В Росії знайдений у
Хабаровському і Приморською краї, у перед-
гір’ях Кавказу. На території України ми зна-
ходили його у Криму, Закарпатті та в Одесь-
кій області у Савранському лісі (за всі роки
досліджень це була єдина його знахідка у
цьому регіоні). Гриб занесено до «Червоної
книги» багатьох країн світу.

Зовнішній вигляд цього гриба дуже чуде-
рнацький, тому і народні назви він має самі
різні: левова грива (Lions Mane), мавпяча го-
лова (Monkeys Head), мавпячий гриб, борода
сатира, їжаковий гриб, голова ведмедя
(Bears Head), Пом-Пом. Найбільш відома на-
зва – Ямабушітаке ( Yamabuchitake), має
японське походження – там так звуть монахів
– отшельників з буддійської секти Сюгендо,
які живуть у горах. Має також назви - гриб
п’яниць (Yokotake), повітряна риба

(Harisenbon), кролячий гриб (Usagitake). Китайці геріцій дуже
поважають, за останніми даними Китай є основним постача-
льником культивованого геріція на світовий ринок. Називають
його там - Шишигашира ( голова лева), або Хоутоу (малюк
мавпи).

У природних умовах гриб росте на мертвій, або ще живій,
деревині, головним чином на пнях або повалених стеблах ли-
стяних дерев у місцях розломів або поранень. Найбільш при-
йнятні - дуб, горіх, платан, бук, клени.

За нашими дослідженнями геріцій добре сприймає як суб-
страт наші білу акацію (Робінія псевдоакація), гледичію,
ясень, вільху. Розміри плодового тіла гриба можуть бути від 5
до 50 см (!) в залежності від умов оточуючого середовища.
Вагу може мати до 1.5 кг. Колір має кремовий до світло-
бежевого. М’якоть гриба білувата, м’ясиста. Форми приймає
різні – як куля, як їжак, як волохате чудовисько, тобто назви,
яких історично набував геріцій, і віддзеркалюють саме його
цікаву зовнішність. Традиційно збирають плодові тіла, почи-
наючи з кінця серпня до кінця жовтня.

Гриб геріцій гребінчастий чудовий за смаковими якостями
гриб. Після приготування набуває смаку омару, крабу, чи
більш звичайного для нас, смаку креветок. Зараз навіть в
Україні в меню деяких ресторанів для гурманів зустрічаються
страви з геріція, хоча у Китаї він є майже традиційною, але
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дуже дорогою їжею. Однак, вважаємо, цінність геріцію – у йо-
го надзвичайних лікувальних і цілющих властивостях. У схід-
ній медицині гриб відомий здавна. Він застосовувався першо-
чергово для лікування психічних захворювань, особливу ефе-
ктивність мав у терапії епілепсії. Відносно не так давно за-
йняв достойне місце у традиційній медицині.

В Японії, Китаї США були проведені масштабні дослі-
дження лікувальних властивостей геріція. гриб має дуже по-
тужну дію на рак стравоходу, рак шлунку і рак печінки – як
стверджують китайські дослідники, ця властивість геріцію бу-
ла досить прогнозованою. Пухлини у пацієнтів зменшували
свій розмір, у ряді випадків ракові вузли ззовні зникали. Вжи-
вання геріцію успішно поєднують з хімієтерапією і опромінен-
ням. За результатами самих останніх даних китайських вче-
них-медиків встановлено, що застосування екстрактів і поро-
шку геріція у лікуванні раку підшлункової залози дає позитивні
результати, що є унікальним явищем, адже медицині дуже
важко перемагати цю хворобу. Тому терапія раку підшлунко-
вої залози екстрактом геріція гребінчастого є найбільш перс-
пективною у наш час.

Як профілактичний засіб геріцій перешкоджає розвитку
пухлинотворчих процесів у травному тракті, підвищує крово-
обіг у органах травної системи, стимулює процеси всмокту-
вання у шлунку та кішківнику. Також підвищує імунітет органі-
зму, попереджає втомлюваність і завдяки цьому слугує про-
філактикою передчасного старіння. Китайські лікарі застосо-
вують геріцій у випадках, коли хворіють на гастрит, виразку
шлунку та 12-персної залози. Ефективний він за застосування
при неврастенії, імпотенції та для відтворення нервової сис-
теми. Доктор Міцуно встановив, що геріцій є ефективним пре-
паратом за лікування хвороби Альцгеймера – гриб здатен
відновлювати нервову тканину головного мозку і поновлювати
роботу нейронів. У нашій практиці порошок або екстракти з
геріція використовували для профілактики нервових розладів,
за появи тривожного синдрому, для зменшення приступів аг-
ресії тощо. Вже традиційно ми навчаємо бажаючих головним
моментам вирощування цікавих грибів у домашніх умовах,
або у промислових. Тому – будь ласка.

Геріцій вирощується у напівштучних, або у повністю кон-
трольованих умовах мікроклімату, головним чином, у Китаї,
дещо менше – у США, Канаді та деяких країнах Європи.

Дослідженнями і розробкою технологій вирощування цьо-
го цілющого і їстівного грибу мікологи і фітопатологи Селек-

ційно-генетичного інституту займаються впродовж останніх 10
років у рамках наукової програми «Гриби України». Керую-
чись науковою літературою та досвідом світової мікологічної
спільноти, нам вдалося розробити надійні способи вирощу-
вання геріція як у штучних умовах на деревині, так і на суб-
страті з тирси, соломи злаків, лушпиння гречки та соняшника.

Сам процес вирощування геріція на певних етапах подіб-
ний до такого шіітаке. Але є суттєві відмінності за температу-
рними параметрами та за тривалістю послідовних етапів рос-
ту. Екстенсивний спосіб вирощування (наближений до приро-
дного) полягає у інокуляції міцелієм геріція зволожених до
70% стовбурів горіху, дубу, каштану кінського, гледичії, клену
платановидного і розташування їх або у підвалах, або в спе-
ціально пристосованих приміщеннях. У такий спосіб плодові
тіла геріція можна отримати через 6 – 8 місяців від посадки.
Закладати такі «плантації» бажано у період лютий – бере-
зень, тоді можливо перші грибочки отримати вже наприкінці
жовтня. Звичайно, увесь час необхідно дотримуватися техно-
логічних вимог, тоді й врожай порадує.

Більш надійним є інтенсивний спосіб вирощування гері-
цію. Ми пропонуємо використовувати як субстрат стерилізо-
вану тирсу листяних дерев, змішану з соломою або лушпин-
ням гречки у пропорції 50:50. Загалом на такому комплексно-
му субстраті можливо отримати до 0.4 кг грибів з 1 кг субстра-
ту, що є досить високим показником. Субстратом, змішаним з
міцеліем, заповнюються поліетиленові або поліпропіленові
пакети, тобто формуються штучні колодки, що мають діаметр
20 – 25 см і висоту 30-35 см. Інкубація таких брусочків трива-
тиме загалом 50 - 60 діб.

За цей час пройдуть три послідовні етапи розвитку гриба.
Перший – проростання міцелію у товщу субстрату (20-25 діб),
другий - визрівання блоків (10 – 15 діб) і третій – ініціація пло-
доношення, тобто підготовка до утворення плодових тіл (20 –
25 діб). Кожен етап має свої технологічні параметри, які бу-
дуть відрізнятися від типу приміщення, можливостей господа-
ря, матеріальних вкладень.

У цій публікації неможливо відкрити всі секрети складного
процесу культивування геріцію, тому з питаннями щодо ви-
рощування цього чудового їстівного та, що найсуттєвіше, ці-
лющого грибочка у домашніх або промислових умовах можна
звертатися до фахівців відділу фітопатології та ентомології
СГІ.

Виктор Титков, президент ВОО «Ассоциация Грибопроизводителей Украины»

ГРИБОПРОИЗВОДСТВО - СОЗДАЕМ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
До недавнего времени грибы считались экзотическими и

инновационными продуктами питания и не рассматривались
как направления для хозяйственной деятельности в аграрном
секторе.

Грибопроизводство - агропромышленная отрасль целью
которой является промышленное производство грибов и пи-
щевого белка их основе, является прибыльным направлени-
ем аграрного сектора многих стран мира. Сейчас в мире гри-
бы являются одним из самых перспективных продуктов пита-
ния, промышленное производство которых интенсивно рас-
тет. В последние десятилетия убедительно доказана высокая
биологическая ценность грибов, в состав которых входит уни-
кальный комплекс питательных и лекарственных веществ.

Украина принадлежит к странам, в которых съедобные
грибы являются традиционным компонентом пищевого ра-
циона населения. Грибы справедливо называют «вторым мя-
сом», поскольку по своей питательности они ненамного усту-
пают мясу сельскохозяйственных животных. Грибы ценятся
как диетический продукт при незначительном количестве,
жиров, а также отсутствие холестерина, нитратов и нитритов.

Сравнительная характеристика по урожайности и выхода
белка с 1 га грибов и других сельскохозяйственных культур
свидетельствует, что с 1 га можно получить 11 000 ц грибов,
а это 330 кг белка; картофеля - 300 ц, равном 3 кг белка; зер-
новых - 30 ц, или 4,8 кг белка, овощей закрытого грунта - 2500
ц, или 20кг белка.

Украина, имеет достаточный ресурсный потенциал (у нас
на 1 человека приходится 0,65 га пахотных земель), который
используется лишь на треть. И хотя в последние годы наме-
тился некоторый рост производства сельскохозяйственной

продукции, но традиционные отрасли (животноводство и т.п.)
возродить уже практически будет невозможно. Поэтому при-
шло время обратить внимание на грибопромышленный по-
тенциал нашей страны. Сырьевой базой для производства
грибов в Украине служат вторичные отходы агропроизводст-
ва, основными из которых являются солома зерновых, лузга
подсолнечника, костра льна…др. По данным Ассоциации,
ежегодно количество соломы оставшейся после сбора зерна,
составляет примерно 12-15 млн тонн.

Основными, искусственно культивируемыми грибами яв-
ляются шампиньон - 78% и вешенка - 22%. К тому же, если
вешенка выращивается на субстрате исключительно из со-
ломы, то приготовление компоста для производства шам-
пиньона требует дополнительно органических компонентов и
добавок в виде куриного или конского помета, извести, мела.

В настоящее время общее количество грибов, ежегодно
потребляемых населением земного шара, составляет около
6,5 млн. т, из них 2010 года в лесах было собрано только 0,4
млн. т, а 6,1 млн. т выращено на специализированных гриб-
ных фермах и в хозяйствах по производству плодовых тел
культивируемых съедобных грибов.

В Европе давно поняли, что потребность в грибах будет
расти по мере информированности общества о полезных
свойствах грибов и грибных продуктов. Согласно среднеев-
ропейской норме потребления грибов 3,5 кг на человека в
год, потребность Украины в съедобных грибах составляет
около 200 - 250 тыс.т. При существующих объемах производ-
ства лишь 35-40 тыс.т. в год. В последние годы интерес на-
селения Украины к пополнению пищевого рациона за счет
культурных съедобных грибов значительно вырос. По мате-



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

255

риалам Министерства здравоохранения Украины опрос насе-
ления показал, что 67% респондентов систематически ис-
пользуют в пищу культурные грибы. Такому успеху грибы
обязаны прежде всего, своим полезным свойствам. В пере-
счете на сухое вещество, н-р в шампиньонах содержится 20-
25% белка, 18 аминокислот, много калия, фосфора, железа,
микроэлементов - цинк, барий, бор, ванадий, магний, молиб-
ден, марганец, никель, кальций, кремний, кобальт, кадмий,
рубидий, олово, йод и т.д. Шампиньон является также бога-
тым источником различных витаминов: В , B1, B2, B6, D4 D5,
биотина, никотиновой и пантотеновой кислоты. И хотя грибы
являются низкокалорийным продуктом, в то же время даже
небольшое их количество вызывает чувство сытости.

Вешенка имеет также лечебно-профилактическое значе-
ние для населения Украины как эффективный радиопротек-
тор, который способствует выведению радионуклидов из ор-
ганизма человека. В научных кругах сформулирована новая
пищевая концепция: «Геронтологичные ценные продукты -
вторая молодость человечества». В данном вопросе грибам
принадлежит ведущее место, поскольку они обладают повы-
шенной геронтологической ценность. По этому показателю
они превосходят практически все известные продукты пита-
ния. Дело том, что грибы являются филогенетическими мо-
лодыми организмами, химический состав которых является
ближайшим к химическому составу молодых высших орга-
низмов, в частности, - к молодому организму человека.

Несмотря на то, что, грибы относятся к сектору растение-
водства, их производство все же кардинально отличается от
традиционных технологий выращивания овощных и зерновых
культур, имея некоторую аналогию только с тепличным про-
изводством, в вопросе закрытости грунта. В остальном же,
здесь все по - другому. А именно, для выращивания грибов
требуется создание специальных условий. В живой природе
грибы плодоносят строго в определенное время, при опреде-
ленных температурных и климатических условиях, один раз в
год. Известно, что бывают урожайные и не урожайные годы.
В промышленных условиях, производство грибов должно
происходить циклично и непрерывно 5 - 8 циклов в год. Ос-
тановка производства происходит , как правило, один раз в
год, с целью контроля и обслуживания оборудования и ре-
монта помещений.

По оценкам западных экспертов, Украина, за прошедшие
10 лет значительно увеличив объемы производства, при по-
требности в производит около 40 т. тонн грибов в год, час-
тично компенсируя дополнительное количество импортными
поставками из Польши, Китая, Германии, Франции, Голлан-
дии. Но, по прежнему не хватает грибов для реализации по-
тенциальных экспортных возможностей по грибной продук-
ции, как в свежем так и в переработанном виде, из за отсут-
ствия товарных партий грибов и необеспеченности перераба-
тывающих предприятий грибом мелкой фракцией для кон-
сервации.

С этими задачами успешно справились наши соседи по-
ляки, построив грибную индустрию и обеспечив свежим гри-
бом и грибной продукцией не только себя, но и Европейский
рынок, Украину, Россию, Беларусь. Решить эту проблему
можно и в Украине, путем строительства грибопромышлен-
ных предприятий мощностью от 1 до 25 тонн грибов/день.
Здесь даже не надо ничего изобретать, просто нужно перене-
сти на нашу территорию лучший Европейский и мировой
опыт в том числе и участия государства в решении этой важ-
ной проблемы обеспечения населения продовольствием.

Начинать нужно с правильного выбора помещений, и
надлежащего его оснащения, поскольку шампиньоны чув-
ствительны к климату. Для этого лучше обратиться к спе-
циалистам, разработать проект, получить консультацию, рас-
считать мощность оборудования. Для выращивания шам-
пиньонов можно использовать любые помещения в которых
можно поддерживать температуру 13-16 °С и высокую влаж-
ность воздуха - 80-90%. Использовав существующие живот-
новодческие фермы, склады, ангары, можно получить эко-
номию на строительных работах до 30 - 40%.

Современные технологии позволяют получать с 1кв. мет-
ра, 30-32 кг шампиньонов, а предприятие площадью 1000м2
ежедневно может давать до 1 тонны грибов/день. В год это

составит 400тонн. Для производства такого количества гри-
бов необходимо поставить на предприятие 2000 тонн компо-
ста, с минимальной урожайностью 20%. В этом случае, одна
камера 20 тонной загрузки выдаст за цикл 4т грибов. При 5
циклах в год можно получить 4х5 = 20 тонн грибов. Для вы-
ращивания нужного количества - 400 тонн грибов в год необ-
ходимо 400:20 = 20 выростных помещений, мощностью по
100 тонн компоста каждая. Нужно знать, что от уровня под-
хода изменяются и размеры вложения в этот бизнес. Но в
любом случае промышленное производство более рента-
бельно.

Одно двадцатитонное выростное помещение (польское
или голландское) стоит 40тыс. долларов США. Наши 20 по-
мещений обойдутся в 800 тыс. долл. США. Здесь, еще раз
уместно вспомнить про существующие животноводческие
помещения, которые можно реконструировать и использо-
вать. Для обслуживания выростных помещений также нужно
построить:
 Котельную - 30 тыс. долл. США;
Система водоснабжения с водонапорной башней - 7 тыс.

долл. США;
Холодильник на 5-6 тонн готовой продукции - 5 тыс. долл.

США.
Итого получим 842000 долл. США. Добавим непредви-

денные расходы 10% - 842000х0, 1 = 84 200 долл. США. По-
лученная общая стоимость составляет 926 200 долл. США.

При среднегодовой цене на 1кг. грибов - 16грн. доход в
год составит 6400000 грн. или ориентировочно 800 тис. долл.
США. При себестоимости гриба в 10грн. за кг. прибыль со-
ставит 2400000грн. или ориентировочно 300тис. долл. США.

Цена бизнеса приносящего через 3 года 300 тыс.долл.
США составляет примерно 1 млн. долл. США.

По расчетам Ассоциации, предприятий такой мощности,
для выхода на среднеевропейский уровень потребления гри-
бов, нужно построить в Украине минимум 500, а для создания
и реализации существующего экспортного потенциала в 150
тонн в год – еще примерно 350 и это не предел.

Кто-то подумает, что можно создать предприятие, ис-
пользуя существующие помещения, оснастив их необходи-
мым оборудованием. Да, можно, и таких примеров на Украи-
не достаточно. Это предприятия, где люди построившие их,
по разному получили опыт выращивания грибов. Кто–то мно-
го читал, смотрел, консультировался, а некоторые поработав
на сборе грибов в Голландии, приехали, привезли опыт и
создали свои предприятия на Украине. Именно привезенный
голландский опыт и украинская смекалка позволили постро-
ить грибные предприятия в 3-4 раза дешевле, чем предла-
гаемые голландские, рассмотренные выше. В качестве ос-
новы были использованы имеющиеся животноводческие по-
мещения, подручные строительные материалы: песок, осока,
камыш, др., подобрано необходимое оборудование. Эти
предприятия успешно работают. Средний годовой доход с 20
тонной камеры составляет 100 тыс.грн., средний срок оку-
паемости – 1 год.

В любом случае, инвестиции будут необходимы. При этом
нужно отметить, что потенциально, грибопроизводство явля-
ется инвестиционно-привлекательным сектором для украин-
ских и иностранных инвесторов. Это обусловлено прибыль-
ностью, быстрой окупаемостью, потенциалом развития гри-
бопроизводства, мировым опытом. При работе с иностран-
ными инвесторами важным фактором является географиче-
ское положение Украины, приближенностью к границам Ев-
росоюза, природоклиматическими условиями, численностью
населения и уровень его образованности.

Конечно, каждый будет принимать решение сам, что, ка-
кого вида и какой мощности предприятие строить. ВОО
«Ассоциация грибопроизводителей Украины», поможет реа-
лизовать планы по созданию собственных грибопромышлен-
ных предприятий. Наш опыт работы, позволит создать ус-
пешный бизнес на длительную перспективу..

Тел: +38 044 2285127, +38 096 2832403
Е-mail: mushroomindustry@online.ua

http://gribindustry.com
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ГЛАВА 4. ВИНОГРАДАРСТВО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністром аграрної політики М.В.Присяжнюком
25 серпня 2010 року

Виноградний кадастр розроблений згідно наказу
Мінагрополітики від 23 травня 2008 року № 327

УДК 634.8.047 С.І.Мельник, к.е.н.; М.Ф.Агафонов; В.М.Костенко, к.с.-г.н.; МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В.О.Греков, к.с.-г.н.; Л.В.Дацько, к.с.-г.н.; А.М.Ілляш, к.с.-г.н.; В.М.Панасенко, к.с.-г.н.;

М.П.Литвинов, к.с.-г.н.; М.І.Майстренко, к.біол.н.; ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ «ЦЕНТРДЕРЖРОДЮЧІСТЬ»

В.Т.Зубоченко, к.с.-г.н.; І.Ю.Григорик, Л.Й.Лінчук, к.с.-г.н.; О.О.Пелех; О.Ф.Яхонтов, к.с.-г.н.;
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ САДІВ ТА ВИНОГРАДНИКІВ «УКРДІПРОСАД»

Ю.Б.Гудзій, УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОМОЛОГІЧНО-АМПЕЛОГРАФІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
Г.А.Капустіна; В.Ф.Голубченко, к.с.-г.н.; Г.А.Макарова, к.с.-г.н.; М.М.Попова, к.с.-г.н.; Ю.Ю.Пензеник,

А.В.Фандалюк, к.с.-г.н.; О.В.Морозов, к.с.-г.н.; І.С.Брощак, к.с.-г.н.; В.Б.Гаврилюк, к.с.-г.н.; А.І.Мельник, к.с.-г.н.;
І.М.Гульванський, В.І.Пасічняк, С.Ф.Швидь, М.М.Якимів, Л.В.Бойко; ДЕРЖАВНІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЦЕНТРИ

ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ АР КРИМ ТА ОБЛАСТЕЙ «ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ»

ВИНОГРАДНИЙ КАДАСТР УКРАЇНИ
ВСТУП

В останнє виноградний кадастр України був розроблений
у 1980 році, коли виноградарська галузь перебувала на під-
йомі свого розвитку. За часів існування незалежної України
був проведений лише перепис багаторічних насаджень у всіх
категоріях господарств (1998 рік). Сьогодні ситуація в галузі в
порівнянні з 80-ми роками суттєво змінилася. Протягом
останніх десятиріч у виноградарстві України відбувся ряд не-
гативних процесів, які призвели до загального скорочення ви-
ноградних насаджень, зменшення обсягів закладання моло-
дих, які не компенсують площ, що вибувають із господарсько-
го обігу, високої зрідженості, зменшення обсягів виробництва
саджанців стійких до збудників хвороб, розповсюдження по-
середніх сортів із невисокими споживчими властивостями. Це
спричинило зменшення виробництва винограду й занепаду
галузі, яка нині знаходиться в кризовому стані.

Для відновлення галузі та планомірного її розвитку виник-
ла гостра необхідність у створенні сучасного Виноградного
кадастру України – інформаційної бази про господарську ор-
ганізацію виноградарства, якісний та кількісний стан виногра-
дних насаджень, їх сортовий склад, ґрунтово-кліматичні умо-
ви вирощування та розсадницьку базу виноградарства. Для
досягнення цієї цілі в підприємствах шести основних виногра-
дарських регіонів України (АР Крим, Одеська, Херсонська,
Миколаївська, Закарпатська й Запорізька області) була про-
ведена інвентаризація виноградних насаджень, за результа-
тами якої зібрана інформація про розташування виноградни-
ків та їх площу, урожайність та валовий збір винограду, площі
виноградників за зонами теплозабезпеченості, покривної і не-
покривної культури, за типами грунтів, про вік виноградних
насаджень, схеми садіння, типи формування кущів, зрідже-
ність, стан та сортовий склад виноградних насаджень. Дані
проведеної інвентаризації виноградних насаджень зведені та
проаналізовані у розрізі районів. Місце розташування виног-
радних насаджень нанесене на схематичні карти регіонів.

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИНОГРАДАРСТВА
1. 1. РОЗМ ІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИК ІВ ЗА ЗАГА-

ЛЬНИМ РАЙОНУВАННЯМ
Територія України характеризується значною різноманіт-

ністю природних і ґрунтово-кліматичних зон. З урахуванням
цих особливостей в Україні виділено регіони, макро- й мікро-
зони вирощування винограду, визначено їхню спеціалізацію
та сортимент винограду, що її забезпечує.

На цей час установлені зони промислового виноградарс-
тва на Україні, що охоплюють південні регіони, зокрема, АР
Крим, Одеську, Миколаївську, Херсонську й частково Запорі-
зьку області та Закарпаття. Згідно існуючого природного ра-
йонування на території України виділено 15 виноградарських
зон (макрозон), які є основою для сорторайонування, і 58
природно-виноградарських районів (мікрозони). Зокрема, в
Автономній Республіці Крим нараховується 6 макрозон і 12
мікрозон, в Одеській області – 3 і 16, Херсонській – 2 і 10, Ми-
колаївській – 2 і 7, Закарпатській – 1 і 12 та в Запорізькій – 1 і
6, відповідно (табл. 1.1).

Макро- і мікрорайонування сприяє раціональному викори-
станню виноградною рослиною природних умов, широкому
діапазону виробництва галузі, високій економічній ефектив-
ності виробництва виноградно-виноробної продукції [1].

ТАБЛИЦЯ 1.1. – РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ВИНОГ-
РАДАРСЬКИМИ ЗОНАМИ
№
зо-
ни

Назва виног-
радарської
зони (макро-

зони)

Природно-виноградарські
райони (мікрорайони),що вхо-

дять до зони

Адміністративні райони,
що входять до зони

1 Кримське
Присивашшя 1. Кримське Присивашшя

Красноперекопський, північно-східна
частина Джанкойського, Кіровського,
Нижньогірського та Совєтського, Пів-
нічна частина Раздольненського АР
Крим

2
Центральний
степовий
Крим

2. Західний підвищено-степовий
3. Центральний степовий
4. Західний приморсько-
степовий
5. Східний степовий
6. Передгірський
9. Східно-передгірський

Білогірський, Джанкойський (без при-
сиваської частини), Кіровський (без
присиваської частини), Первомайсь-
кий, Роздольненський (без присива-
ської частини), Сакський, Сімферо-
польський (без присиваської части-
ни), Советський (без присиваської
частини), північна частина Судацько-
го, Чорноморський АР Крим

3
Східний під-
вищено-сте-
повий Крим

8. Східний підвищено-степовий Ленінський АР Крим

4 Південно-
західний Крим

7. Західний передгірський при-
морський

Бахчисарайський, західна частина
Сімферопольського, територія м.
Севастополь АР Крим

5
Гірсько-
долинний
Крим

11. Гірсько-долинний
12. Гірсько-долинний приморсь-
кий

Центральна та східна частини тери-
торії м. Алушта, Судацький р-н (без
північної частини), територія м. Фео-
досія АР Крим

6 Південний бе-
рег Криму 10. Південний берег Криму Західна територія м. Алушта, тери-

торія м. Ялта АР Крим

7 Закарпатська

18. Ужгородський
19. Середнянський
20. Бобовищанський
21. Мукачівський
22. Лалівський
23. Іршавський
24. Косинський
25. Берегівський низинний
26. Берегівський передгірський
27. Шаланківський
28. Виноградівський низинний
29. Виноградівський передгірсь-
кий

Берегівський, Виноградівський, Ір-
шавський, Мукачівський, Ужгородсь-
кий Закарпатської області

8 Бесарабсько-
приду-найська

13. Південні Кодри
14. Болградський
15. Центральний широко хвиля-
стий

Арцизький, центральна та північно-
західна частини Білгород-Дністров-
ського, Болградський, Ізмаїльський,
Кілійський,

16. Придунайський рівнинний
17. Дунайський приплавневий

Ренійський, Саратський, Тарутинсь-
кий Одеської області

9 Одеська при-
чорноморська

37. Татарбунарський
38. Шабський піщаний
39. Придністровський плавневий
40. Дністровсько-Тилігульський
41. Одеський рівнинний

Білгород-Дністровський (без центра-
льної та північно-західної частин), Бі-
ляївський, Овідіопольський, Комінте-
рнівський, Татарбунарський Одеської
області

10

Західно-
степова й
придністро-
вська

30. Підвищений широко хвиляс-
тий
31. Тилігуло-Кучургансь-кий
32. Тилігуло-Єланецький
54. Тепле Поділля
55. Придністровський лісостепо-
вий
56. Західний лісостеповий

Ананьївський, Березівський, північна
частина Біляївського, Великомихай-
лівський, Іванівський, Кодимський,
північна частина Комінтернівського,
Котовський, Красноокнянський, Ми-
колаївський, Роздільнянський, Фрун-
зівський, Ширяївський Одеської об-
ласті

11
Правобереж-
на нижньо-
дніпровська

34. Інгуло-Дніпровський
35. Вісунь-Інгулецький
36. Придніпровський
43. Дніпро-Бузький
44. Прилиманський

Бериславський, Білозерський, Вели-
коолександріївський, Високопільсь-
кий, Нововоронцовський Херсонської
області територія м. Херсон

12 Лівобережна
степова

45. Нижньодніпровський піща-
ний масив
46. Скадовський
47. Каховський
49. Дніпро-Молочненсь-кий
50. Південно-Таврійський

Великолепетиський, Генічеський, Го-
лопристанський, Горностаївський,
Каланчацький, Каховський, територія
м. Нова Каховка, Новотроїцький,
Скадовський, Чаплинський, Цюру-
пинський Херсонської області

13 Очаково-
прилиманська

42. Очаківський
43. Дніпро-Бузький
44. Прилиманський

Південна частина Березанського,
центральна та південна частини Жо-
втневого, південна та східні частини
Миколаївського, південна частина
Новоодеського, Очаківський Микола-
ївської області
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№
зо-
ни

Назва виног-
радарської
зони (макро-

зони)

Природно-виноградарські
райони (мікрорайони),що вхо-

дять до зони

Адміністративні райони,
що входять до зони

14 Інгуло-Бузька

32. Тилігуло-Єланецький
33. Нижньобузький
34. Інгуло-Дніпровський
35. Вісунь-Інгулецький

Баштанський, Березанський (без пів-
нічної частини), Березнегуватський,
Веселинівський, Вознесенський, До-
манівський, Єланецький, Казанківсь-
кий, Жовтневий (без центральної і
південної частин), Миколаївський
(без південної та східної частин), Но-
вобузький, Новоодеський (без пів-
денної частини), Снігурівський Мико-
лаївської області

15 Приазовсько-
степова

48. Камянсько-Дніпровський
49. Дніпро-Молочненський

Бердянський, Василівський, Веселів-
ський, Вільнянський, Запорізький,
Мелітопольський,

15 Приазовсько-
степова

51. Приазовський південно-
західний
52. Приазовський центральний
53. Приазовський східний
57. Запорізький
58. Південно-Донецький

Камянсько-Дніпровський, Новомико-
лаївський, Оріхівський, Приазовсь-
кий, Приморський, Токмацький, Чер-
нігівський, Якимівський Запорізької
області. Амвросіївський, Волновав-
ський, Володарський, Новоазовсь-
кий, Першотравневий, Старобешів-
ський, Тельманівський Донецької об-
ласті

Але, роблячи аналіз наявних виноградарських зон Украї-
ни, слід відмітити їхню недосконалість. Наприклад, території
м. Севастополь і м. Бахчисарай, які входять до четвертої зо-
ни, характеризуються значними відмінностями, як за ґрунто-
во-кліматичними умовами, так і за виробничим напрямком ви-
користання виноградно-виноробної продукції. У той же час
рекомендації за сортиментом даються на всю зону
(у відповідності з Каталогом сортів рослин, придатних для
поширення в Україні). Тому розглядаючи питання подальшого
розвитку виноградної галузі в Україні, необхідно здійснювати
більш диференційований підхід при районуванні й обґрунту-
ванні зон промислової культури винограду. На підставі ампе-
лоекологічної оцінки земель необхідно уточнити сорторайо-
нування й спеціалізацію районів розміщення виноградарства
й виноробства, виділити мікрозони для виробництва вин ви-
щих категорій якості.

1. 2. ПЛОЩІ ВИНОГРАДНИКІВ УКРАЇНИ
Як уже зазначалося, найбільшого поширення виноградар-

ська галузь України набула в 6 регіонах: Автономній Респуб-
ліці Крим, Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській
та Херсонській області. У межах цих регіонів до даної спеціа-
лізації залучено 60 районів. Загальна площа виноградників у
сільськогосподарських підприємствах України станом на
1.09.08 р. становить 84,61 тис.га (табл. 1.2). Серед основних
виноградарських регіонів найбільшу площу виноградних на-
саджень має Одеська область – 38,95 тис.га, що становить
46% від загальної по Україні. Майже 37% займають виноград-
ники Автономної Республіки Крим – 31,0 тис.га. Решта
(17,4%) зосереджена в Миколаївській (7,1%), Закарпатській
(2,7%) та Запорізькій (0,4%) областях.
ТАБЛИЦЯ 1.2. – ПИТОМА ВАГА ВИНОГРАДНИКІВ У СТРУКТУРІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ1

Регіон
Площа сільсько-
господарських
угідь, тис.га

Площа бага-
торічних на-
саджень,
тис.га

Площа
виногра-
дників,
тис.га

Питома вага
виноградників
у площі с.-г.
угідь,%

Питома вага
виноградників
у площі багато-
річних наса-
джень,%

АР Крим 1858,4 80,6 31,00 1,6 38,5
область
Закарпатська 453,2 27,2 2,32 0,5 8,5
Запорізька 2248,3 39,0 0,29 0,0 0,7
Миколаївська 2010,1 35,9 5,97 0,3 16,6
Одеська 2593,9 91,1 38,95 1,5 42,8
Херсонська 1970,9 26,6 6,07 0,3 22,8
Всього 11134,8 300,4 84,61 0,8 28,2
Україна 41650,0 899,0 84,61 0,2 9,4

Частка виноградних насаджень від загальної площі сіль-
ськогосподарських угідь України (41650,0 тис.га) на 1.01.2008
р. становила 0,2%, серед багаторічних насаджень – 9,4, сіль-
ськогосподарських угідь шести виноградарських регіонів –
0,8%. Серед регіонів найбільшу питому вагу в сільськогоспо-
дарських угіддях мають виноградники Автономної Республіки
Крим (1,7%) і Одеської області (1,5%), а найменшу – Запорі-
зької області (менше 0,1%). Найбільшу частку від площі бага-
торічних насаджень займають виноградники Одеської області
(42,8%) і АР Крим (38,5%). Частка плодоносних виноградників
станом на 1.09.08 р. становить 65111,8 га (76,9%), а молодих,
відповідно – 19497,3 га (23,1%) (табл. 1.3).

1 Площі сільськогосподарських угідь та багаторічних насаджень за даними
Держкомзему України станом на 1.01.2008 р.

ТАБЛИЦЯ 1.3. – ПЛОЩА ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
СТАНОМ НА 1.09.08

у тому числі:

Район Всього,
га плодо-

носні
зрошу-
вані

кореневла-
сні щеплені

Питома ва-
га виногра-
дників у
площах

с.-г. угідь,%
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Бахчисарайський 5566,7 4678,9 508,5 16,1 5550,6 9,9
Білогірський 167,7 20,7 - 76,0 91,7 0,1
Джанкойський 939,3 904,8 526,0 178,0 761,3 0,5
Кіровський 1807,3 1022,0 669,0 10,0 1797,3 2,6
Красногвардійський 1568,0 1222,7 625,2 37,4 1530,6 1,0
Ленінський 296,0 296,0 - - 296,0 0,1
Нижньогірський 205,0 171,4 53,0 - 205,0 0,2
Первомайський 352,1 346,1 36,0 - 352,1 0,3
Роздольненський 125,5 125,5 - - 125,5 0,1
Сакський 926,9 624,5 420,4 15,7 911,2 0,5
Сімферопольський 5028,7 4444,2 116,0 140,0 4888,7 4,1
Совєтський 258,8 240,8 4,0 - 258,8 0,3
Чорноморський 1332,0 1332,0 - - 1332,0 1,0
НВАО «Масандра» 4109,8 3609,6 1928,0 198,1 3911,7
м. Феодосія 2238,2 1693,0 588,0 - 2238,2 10,8
м. Судак 362,7 296,6 259,0 5,9 356,8 3,6
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 25284,7 21028,6 5733,1 677,2 24607,5 1,5

Зона м. Севастополь 5716,6 4969,8 1123,0 90,6 5626,0 86,0
Всього по АР Крим 31001,3 25998,4 6856,1 767,8 30233,5 1,7
% до загальної площі
вин. нас. АР Крим 100,0 83,9 22,1 2,5 97,5 -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 377,6 - 219,3 333,6 1,2
Виноградівський 206,9 188,6 - 171,5 35,4 0,5
Іршавський 273,3 145,3 - 156,3 117,0 0,8
Мукачівський 747,3 495,5 - 501,9 245,4 1,4
Ужгородський 541,1 508,0 - 437,7 103,4 1,1
Всього по області 2321,5 1715,0 - 1486,7 834,8 0,6
% до загальної площі
винограду області 100,0 73,9 - 64,0 35,9 -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 4,8 - 8,6 - 0,5
Запорізький 14,0 - - 14,0 - 0,3
Мелітопольський 30,0 23,0 - 30,0 - 2,0
Михайлівський 12,5 9,5 - 12,5 - 4,0
Приазовський 129,0 70,9 - 129,0 - 1,0
Приморський 54,7 36,7 - 54,7 - 0,2
Якимівський 28,4 7,7 - 28,4 - 0,1
К.Дніпровський 20,0 11,0 11,0 20,0 - 0,1
Всього по області 297,2 163,6 11,0 293,3 - 0,01
% до загальної площі
вин. нас. області 100,0 55,0 3,7 98,7 - -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 1179,6 - 345,1 1199,1 1,4
Веселинівський 190,7 183,7 - 173,7 17,0 0,2
Вознесенський 427,9 374,8 427,9 374,8 53,1 0,4
Жовтневий 35,0 35,0 - - 35,0 0,03
Казанківський 129,8 71,7 - 129,8 - 0,1
Миколаївський 1251,0 915,7 - 180,9 1070,1 1,2
Очаківський 2388,6 1689,6 - 270,0 2118,6 3,4
Всього по області 5967,2 4450,1 427,9 1474,3 4492,9 0,3
% до загальної площі
вин. нас. області 100,0 74,6 7,2 24,7 75,3 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 1889,0 842,0 45,0 2170,0 1,8
Б.-Дністровський 3931,0 2639,0 29,0 307,0 3624,0 2,9
Біляївський 1156,0 988,0 - 929,0 227,0 1,1
Болградський 6990,0 4806,0 226,0 692,0 6298,0 6,5
Великомихайлівський 167,0 163,0 - 107,0 60,0 0,1
Ізмаїльський 1756,0 824,0 503,0 347,0 1409,0 1,9
Кілійський 1801,0 1125,0 198,0 918,0 883,0 2,4
Овідіопольський 2534,0 1790,0 388,0 123,0 2411,0 4,1
Роздільнянський 1543,0 1052,0 - 156,0 1387,0 1,2
Ренійський 1988,0 1412,0 126,0 431,0 1557,0 4,6
Саратський 5035,0 4316,0 - 770,0 4265,0 3,7
Тарутинський 7305,0 4569,0 - 211,0 70,94 4,4
Татарбунарський 2528,0 1921,0 39,0 534,0 1994,0 2,1
Всього по області 38949,0 27494,0 2351,0 5570,0 33379,0 1,5
% до загальної площі
вин. нас. області 100,0 70,6 6,0 14,3 85,7 -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 491,7 496,5 22,4 954,8 0,7
Білозерський 1428,7 753,9 834,8 - 1428,7 1,3
Великолепетиський 56,9 - 19,2 56,9 - 0,03
Високопільський 1,0 1,0 - - 1,0 0,00
Генічеський 84,2 - 84,2 84,2 - 0,06
Голопристанський 478,4 362,0 382,8 377,6 100,8 0,4
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,2 - 80,5 - 222,0 1,2

Каланчацький 13,0 - - 13,0 - 0,02
Каховський 12,0 2,0 12,0 12,0 - 0,01
м.Нова Каховка 1853,4 1231,1 1582,7 1853,4 - 24,7
Нововоронцовський 40,0 - 40,0 - 40,0 0,5
Новотроїцький 6,0 - - 6,0 - 0,00
Скадовський 8,0 - - 8,0 - 0,01
Чаплинський 4,5 740,0 4,5 - 4,5 0,00
Цюрупинський 887,6 - 15,4 887,6 - 1,1
Всього по області 6072,9 3581,7 3552,6 3321,1 2751,8 0,3
% до загальної площі
вин. нас. області 100,0 59,0 58,5 54,7 45,3 -

Всього по Україні 84609,1 63402,8 13198,6 12913,2 71692,0 0,2
% до загальної площі
вин. нас. України 100,0 74,9 15,6 15,3 84,7 -
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Основна частина площ плодоносних насаджень зосере-
джена в Одеській області – 43,3% і АР Крим – 41,0%. Решта
(15,7%) цих площ розподіляються між Миколаївською,
Херсонською, Закарпатською та Запорізькою областями на-
ступним чином: 7,0; 5,7; 2,7 і 0,3%. Питома вага плодоносних
виноградників у загальній площі насаджень складає: в АР
Крим – 83,9%, Одеській області – 75,6%, Закарпатській – 76,9,
Миколаївській – 74,6, Херсонській – 59,0 і Запорізькій – 55,0.

Загальна площа виноградних насаджень у порівнянні з
1979 роком зменшилася на 139,7 тис.га або на 62% (табл.
1.4). Зокрема в Запорізькій області площі зменшилися на
91%, Закарпатській – 79, Херсонській – 76, АР Крим – 66 ,
Миколаївській – 63 і Одеській – 50. У цілому по Україні питома
вага площ плодоносних насаджень збільшилася на 5%, а
молодих, відповідно, на таку ж частку зменшилася. Лише в
Одеській і Запорізькій областях встановлено зменшення пи-
томої ваги плодоносних насаджень на 8 і 11%, відповідно.
Досить суттєво за останні 30 років зменшилася питома вага
молодих насаджень в АР Крим – на 19%.

За недостатнього зволоження з метою забезпечення
необхідних умов для росту й плодоношення винограду
використовують штучне зрошення. Нині зрошується 13198,6
га або 15,6% виноградних насаджень України. Більше ніж
половина таких виноградників зосереджена в АР Крим –
51,9%, з яких 14,6% належить Національному виробничо-
аграрному об’єднанню „Масандра” (12,4% – краплинне
зрошення), 8,5% зосереджено в зоні міста Севастополь, 5,1 –
Кіровському районі, 4,7 – Красногвардійському, 4,5 – у зоні
міста Феодосія та 14,5% – в інших районах.

У Білогірському, Ленінському, Роздольненському та
Чорноморському районах виноградники не зрошуються. Крім
АР Крим, 26,9% зрошуваних виноградників України
зосереджені в Херсонській області, 17,9 – Одеській, 3,3 – Ми-
колаївській та 0,1 – Запорізькій. У Закарпатській області
зрошення на сьогодні не проводиться.
ТАБЛИЦЯ 1.4. – ДИНАМІКА ПЛОЩ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ
(ЗА ДАНИМИ ВИНОГРАДНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНСЬКОЇ ССР, 1980
Р. І СТАНОМ НА 1.09.08 Р.)

Всього, га з них плодоносних
1979 р. 2008 р.

Регіон 1979 р. 2008 р.
+/- до по-
перед-
нього ро-

ку
га

% до
заг

площі
га

% до
заг

площі

+/- до по-
перед-
нього ро-

ку
АР Крим 90792 31001 -59791 58864 65 25998 84 -32866

область
Закарпатсь-
ка 10799 2322 -8478 7529 70 1715 74 -5814
Запорізька 3484 297 -3187 2306 66 164 55 -2142
Миколаївсь-
ка 16136 5967 -10169 11569 72 4450 75 -7119
Одеська 78141 38949 -39192 61656 79 27494 71 -34162
Херсонська 24965 6073 -18892 14320 57 3582 59 -10738
Разом по
Україні 224317 84609 -139708 156244 70 63403 75 -92841

Найбільшу питому вагу зрошуваних виноградників серед
регіонів має Херсонська область – 58,5%, з них в районі міста
Нова Каховка – 26,1%, Білозерському районі – 13,7, Берис-
лавському – 8,2, Голопристанському – 6,3. В АР Крим частка
зрошуваних виноградників становить 22,1%, Миколаївській –
7,2, Одеській – 5,0 і Запорізькій – 3,7%.

Станом на 1.01.1979 р. (Виноградний кадастр, 1980 р.) ча-
стка прищеплених насаджень винограду становила 48,8%, що
негативно впливало на їх ефективність. Нині ця площа зросла
до 85%, з них в Одеській області – 46,5%, АР Крим – 42,2,
Миколаївській області – 6,2, Херсонській – 3,8 і Закарпатській
– 1,1. Лише в Запорізькій області всі виноградні насадження є
кореневласними. Високий відсоток кореневласних насаджень
винограду в Закарпатській області – 64%, що майже на 7%
більше у порівнянні з 1979 р.

1. 3. ГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦ ІЯ ВИРОБ -
НИЦТВА
ТАБЛИЦЯ 1.5. – ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ У ВИНОГРАДАРСЬ-
КІЙ ГАЛУЗІ ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ СТАНОМ НА 1.09.08.

у тому числі за фор-
мою власності,шт.

в тому числі за формою
власності, га

Район

Загальна
кількість
госпо-
дарств,
шт.

прива-
тна

дер-
жавна

кому-
нальна

Площа
виногра-
дників у
госпо-
дарст-
вах, га

приватна держав-
на

кому-
наль-
на

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 11 9 2 - 5566,7 4312,5 1254,2 -
Білогірський 3 2 1 - 167,7 167,7 - -
Джанкойський 11 10 1 - 939,3 883,5 55,8 -

у тому числі за фор-
мою власності,шт.

в тому числі за формою
власності, га

Район

Загальна
кількість
госпо-
дарств,
шт.

прива-
тна

дер-
жавна

кому-
нальна

Площа
виногра-
дників у
госпо-
дарст-
вах, га

приватна держав-
на

кому-
наль-
на

Кіровський 12 12 - - 1807,3 1807,3 - -
Красногвардійський 15 14 1 - 1568,0 1559,0 9,0 -
Ленінський 5 5 - - 296,0 296,0 - -
Нижньогірський 5 5 - - 205,0 205,0 - -
Первомайський 3 2 1 - 352,1 96,0 256,1 -
Роздольненський 2 2 - - 125,5 125,5 - -
Сакський 9 6 3 - 926,9 571,4 355,5 -
Сімферопольський 18 11 7 - 5028,7 1287,2 3741,5 -
Совєтський 4 4 - - 258,8 258,8 - -
Чорноморський 4 3 1 - 1332,0 480,0 852,0 -
НВАО «Масандра» 9 - 9 - 4109,8 - 4109,8 -
м. Феодосія 2 2 - - 2238,2 2238,2 - -
м. Судак 1 1 - - 362,7 362,7 - -
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 114 88 26 - 25284,7 14574,8 10709,9 -

Зона м. Севастополь 5 3 2 - 5716,6 4040,8 1675,8 -
Всього по АР Крим 119 91 28 - 31001,3 18615,6 12385,7 -
% 100 76 24 - 100 60 40 -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 15 13 2 - 552,9 437,9 115,0 -
Виноградівський 9 8 1 - 206,9 39,9 167,0 -
Іршавський 10 10 - - 273,3 273,3 - -
Мукачівський 6 6 - - 747,3 747,3 - -
Ужгородський 7 4 3 - 541,1 302,8 238,3 -
Всього по області 47 41 6 - 2321,5 1801,2 520,3 -
% 100 87 13 - 100 78 22 -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 1 1 - - 8,6 8,6 - -
Запорізький 1 - 1 - 14,0 - 14,0 -
Мелітопольський 1 1 - - 30,0 30,0 - -
Михайлівський 1 - 1 - 12,5 - 12,5 -
Приазовський 1 1 - - 129,0 129,0 - -
Приморський 1 - 1 - 54,7 - 54,7 -
Якимівський 1 1 - - 28,4 28,4 - -
К.Дніпровський 1 1 - - 20,0 20,0 - -
Всього по області 8 5 3 - 297,2 216,0 81,2 -
% 100 62 38 - 100 73 27 -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 4 4 - - 1544,2 1544,2 - -
Веселинівський 1 - 1 - 190,7 - 190,7 -
Вознесенський 1 1 - - 427,9 427,9 - -
Жовтневий 1 1 - - 35,0 35 - -
Казанківський 2 1 1 - 129,8 - 129,8 -
Миколаївський - - - - 1251,0 1251 - -
Очаківський 4 4 - - 2388,6 2388,6 - -
Всього по області 13 11 2 - 5967,2 5646,7 320,5 -
% 100 84 16 - 100 95 5 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 11 11 - - 2215,0 2215,0 - -
Б.-Дністровський 14 14 - - 3931,0 3931,0 - -
Біляївський 2 2 - - 1156,0 1156,0 - -
Болградський 36 35 1 - 6990,0 6124,0 866,0 -
Великомихайлівський 1 1 - - 167,0 167,0 - -
Ізмаїльський 22 22 - - 1756,0 1756,0 - -
Кілійський 4 4 - - 1801,0 1801,0 - -
Овідіопольський 16 14 2 - 2534,0 2201,0 333,0 -
Роздільнянський 6 6 - - 1543,0 1543,0 - -
Ренійський 19 19 - - 1988,0 1988,0 - -
Саратський 18 18 - - 5035,0 5035,0 - -
Тарутинський 43 43 - - 7305,0 7305,0 - -
Татарбунарський 13 13 - - 2528,0 2528,0 - -
Всього по області 205 202 3 - 38949,0 37750,0 1199,0 -
% 100 98 2 - 100 96 4 -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 14 14 - - 977,2 977,2 - -
Білозерський 5 4 - 1 1428,7 482,9 - 945,8
Великолепетиський 3 3 - - 56,9 56,9 - -
Високопільський 1 1 - - 1,0 1,0 - -
Генічеський 3 3 - - 84,2 84,2 - -
Голопристанський 9 9 - - 478,4 478,4 - -
Дніпровський р-н
м.Херсон 3 3 - - 222,2 222,0 - -

Каланчацький 1 1 - - 13,0 13,0 - -
Каховський 3 3 - - 12,0 12,0 - -
м.Нова Каховка 5 5 - - 1853,4 1853,4 - -
Нововоронцовський 1 1 - - 40,0 40,0 - -
Новотроїцький 1 1 - - 6,0 6,0 - -
Скадовський 1 1 - - 8,0 8,0 - -
Цюрупинський 1 1 - - 887,6 887,6 - -
Чаплинський 11 11 - - 4,5 4,5 - -
Всього по області 62 61 - 1 6072,9 5127,1 - 945,8
% 100 98 - 2 100 84 - 16
Разом по Україні 454 411 42 1 84609,1 69156,6 14506,7 945,8
% 100 90,5 9,2 0,3 100 81,8 17,1 1,1

Станом на 1.09.08р. в Україні налічується 454 госпо-
дарств, які займаються вирощуванням винограду (табл. 1.5).
Майже половина їх зосереджена в Одеській області – 205, що
становить 45%. У даному регіоні найбільша кількість госпо-
дарств галузі сконцентрована в Тарутинському (43 шт.) і в
Болградському (35 шт.) районах. В АР Крим загальна кількість
господарств в 1,7 рази менша від Одеської області – 119 шт.,
у Херсонській області – 62, Закарпатській – 47, Миколаївській
– 13 і Запорізькій – 8.
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Згідно Земельного кодексу України (стат-
тя 78, пункт 3) земля може перебувати в прива-
тній, комунальній та державній власності. Виро-
бництвом винограду в Україні займаються різні
категорії господарств, основними є великі гос-
подарства, зокрема, недержавні сільськогоспо-
дарські підприємства: акціонерні товариства,
дрібні особисті селянські господарства, виног-
радарські товариства й фермерські господарст-
ва. У державній власності залишились здебіль-
шого виноградарські та садівничі держгоспи-
заводи, переважно в АР Крим та Закарпатській
області.

Станом на 1.09.08 р. 411 господарств, що
займаються вирощуванням винограду або
90,5% від їхньої загальної кількості, належать до
приватної форми власності. Зокрема, найбільш
розповсюдженими є фермерські господарства, а
також товариства з обмеженою відповідальністю
та приватні підприємства. До державної форми
власності належить 42 підприємства (9,2%) і од-
не господарство в Херсонській області відно-
ситься до комунальної форми власності.

Господарства приватної форми власності
займають нині 69156,6 га, що становить 81,8%
загальної площі виноградних насаджень, дер-
жавні господарства – 15452,5 га (17,1%) і одне
господарство комунальної форми власності –
945,8 га (1,1%). Оцінюючи кількість господарств
за формами власності, яка припадає на зазна-
чені площі, можна зробити висновок, що серед-
ня площа державних підприємств значно біль-
ша, ніж приватних. Так, у середньому на одне
господарство державної форми власності при-
падає 359 га, а на приватне – 168.

У розрізі регіонів розподіл площ за формами
власності має таку ж тенденцію – значна пере-
вага приватних над державними. Зокрема, в
Одеській області серед 205 господарств лише 3
є власністю держави. В Овідіопольському районі
знаходиться два – Державне підприємство «На-
вчально-дослідне господарство ім. Трофімова
Одеського державного аграрного університету»
та Державне підприємство «Дослідне господар-
ство «Таїровське» і в Болградському одне –
Державне підприємство «Дослідне господарство
ім.. О.В. Суворова».

У Херсонській області серед 62 господарств
одне господарство має комунальну форму вла-
сності, а решта 61 – приватну. Частка держав-
них підприємств у Запорізькій області є найбі-
льшою серед регіонів – 38%, але її складають
лише 3 господарства з 8 наявних в області.

В АР Крим із 119 господарств 28 знаходить-
ся в державній власності (24%). Виноградні на-
садження цих господарств займають площу
12385,7 га (40%), а середня площа виноградни-
ків одного господарства 442 га. Значна частка
державних підприємств в АР Крим (9 шт.) нале-
жить Національному виробничо-аграрному
об’єднанню «Масандра»: ДП «Гурзуф», «Морсь-
ке», «Судак», «Веселівське», «Лівадія», «Таври-
да», «Алушта», «Малоріченське» і ДВП «Привіт-
не». Виноградники цих підприємств складають
33% від загальної площі господарств державної
форми власності в АР Крим. У Закарпатській
області до державної форми власності відно-
ситься 6 господарств (13%), зокрема, в Ужго-
родському районі – 3, Берегівському – 2 і Виног-
радівському – 1. Площа цих насаджень стано-
вить 520,3 га (22%).

Станом на 1.09.08р. значну частку виногра-
дарських господарств становлять дрібні з пло-
щею виноградних насаджень 5- 50 га – 177 гос-
подарств, що становить 38,3% від їхньої загаль-
ної кількості (табл. 1.6). З них 77 знаходиться в
Одеській області, 43 – АР Крим, 27 – Херсонсь-

ТАБЛИЦЯ 1.6. – ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ ЗА ПЛОЩЕЮ1

у тому числі з площею виноградників:
до 5 га 5-50 га 50-100 га 100-200 га >200 га

№
з/п

Назва району,
зони міста

Кіль-
кість
господ.
всього

к-сть
гос-
под.

пло-
ща,
га

к-сть
гос-
под.

пло-
ща,
га

к-сть
гос-
под.

пло-
ща, га

к-сть
гос-
под.

площа,
га

к-
сть
гос-
под.

площа,
га

Площа
всього,
га

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
1 Бахчисарайський 11 - - 3 59,0 - - - - 8 5507,7 5566,7
2 Білогірський 3 - - 1 20,7 2 147 - - - - 167,7
3 Джанкойський 11 1 1,8 7 94,9 2 131,8 - - 1 710,8 939,3
4 Кіровський 12 - - 8 207,8 1 50 - - 3 1549,5 1807,3
5 Красногвардійсь-

кий
15 2 1,5 8 89 1 211,7 1 113,3 3 1152,5 1568,0

6 Ленінський 5 - - 2 48 2 138 1 110 - - 296,0
7 Нижньогірський 5 1 0,7 3 76 - - 1 128,3 - - 205,0
8 Первомайський 3 1 6 - - 1 90 - - 1 256,1 352,1
9 Роздольненський 2 - - 1 40,3 1 85,2 - - - - 125,5

10 Сакський 9 1 4,8 4 87 1 53,9 1 157 2 624,2 926,9
11 Сімферопольський 18 2 7 3 122 4 319,4 4 524 5 4056,3 5028,7
12 Совєтський 4 - - 3 76 - - 1 148,2 - - 224,2
13 Чорноморський 4 1 4,1 - - 1 95 1 125 1 852 1076,1
14 НВАО «Масандра» 9 - - - - - - - - 9 4109,8 4109,8
15 м. Феодосія 2 - - - - - - - - 2 2238,2 2238,2
17 м. Судак 1 - - - - - - - - 1 362,7 362,7

Всього: по АР Крим
(крім м. Севасто-
поля)

114 9 26,1 43 937,6 16 1322,
2 10 1305,8 36 21402,5 24994,2

18 м. Севастополь 5 - - - - - - - - 5 5716,6 5716,6
Всього по АР Крим 119 9 26,1 43 937,6 16 1322,

2 10 1305,8 41 27119,1 30710,8

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
60 Берегівський 15 3 8,7 8 152,1 3 189,7 - - 1 202,4 552,9
61 Виноградівський 9 6 13,5 2 26,4 - - 1 167,0 - - 206,9
62 Іршавський 10 3 8,2 6 125,1 - - 1 140,0 - - 273,3
Примітка 1. В даній таблиці не враховані 5661,4 га Одеської області (присадибні ділянки) та 290,5 га в АР
Крим (виноградники на паях, що не доглядаються)
63 Мукачівський 6 - - 3 59,5 - - 1 140,6 2 547,2 747,3
64 Ужгородський 7 - - 4 122,0 1 74,8 1 114,3 1 230,0 541,1
Всього по області 47 12 30,4 23 485,1 4 264,5 4 561,9 4 979,6 2321,5

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
52 Бердянський 1 - - 1 8,6 - - - - - - 8,6
53 Запорізький 1 - - 1 14,0 - - - - - - 14,0
54 Мелітопольський 1 - - 1 30,0 - - - - - - 30,0
55 Михайлівський 1 - - 1 12,5 - - - - - - 12,5
56 Приазовський 1 - - - - - - 1 129,0 - - 129,0
57 Приморський 1 - - - - 1 54,7 - - - - 54,7
58 Якимівський 1 - - 1 28,4 - - - - - - 28,4
59 К.Дніпровський 1 - - 1 20,0 - - - - - - 20,0
Всього по області 8 - - 6 113,5 1 54,7 1 129,0 - - 297,2

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
32 Березанський 4 - - - - - - 1 165,9 3 1378,3 1533,2
33 Веселинівський 1 - - - - - - 1 191,7 - - 191,7
34 Вознесенський 1 - - - - - - - - 1 427,9 427,9
35 Жовтневий 1 - - 1 35,0 - - - - - - 35,0
36 Казанківський 1 - - - - - - 1 129,8 - - 129,8
37 Миколаївський 1 - - - - - - - - 1 1251,0 1251,0
38 Очаківський 4 - - - - - - - - 4 2399,6 2388,6
Всього по області 13 - - 1 35,0 - - 3 487,4 9 5445,8 5968,2

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
19 Арцизький 11 - - 5 156,3 - - 2 260,8 4 1763,2 2180,3
20 Б.-Дністровський 14 - - 5 135,3 3 240,9 2 325,5 4 3147,1 3848,8
21 Біляївський 2 - - 1 42 - - 1 154,1 - - 196,1
22 Болградський 36 - - 6 126 6 463,8 16 2426,4 8 3382,2 6398,4

23 Великомихайлів-
ський 1 - - - - 1 60 - - - - 60

24 Ізмаїльський 22 1 2,4 15 330,2 1 96,1 4 578,6 1 214,7 1222
25 Кілійський 4 - - 1 18,2 1 50 - - 2 666,7 734,9
26 Овідіопольський 16 - - 6 170,2 2 178,7 2 290,8 6 1833,3 2473
27 Роздільнянський 6 - - 1 24,7 1 67 1 136,3 3 998,4 1226,4
28 Ренійський 19 - - 11 231,9 2 145,5 4 562,5 2 649,1 1589
29 Саратський 18 - - 3 97,1 5 333,8 3 406 7 3450,9 4287,8
30 Тарутинський 43 - - 17 394,5 5 330,5 10 1498,1 11 4899,9 7123
31 Татарбунарський 13 - - 6 158,5 2 104,2 3 438,3 2 1246,9 1947,9
Всього по області 205 1 2,4 77 1884,9 29 2070,5 48 7077,4 50 22252,4 33287,6

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
39 Бериславський 14 2 6,9 8 204,5 2 154,5 - - 2 611,3 977,2
40 Білозерський 5 1 4,3 1 30,0 - - 1 147,4 2 1247,0 1428,7

41 Великолепетись-
кий 3 - - 3 56,9 - - - - - - 56,9

42 Високопільський 1 1 1,0 - - - - - - - - 1,0
43 Генічеський 3 - - 2 24,2 1 60,0 - - - - 84,2
44 Голопристанський 9 5 17,1 2 53,6 1 59,8 - - 1 347,9 478,4

45 Дніпровський р-н
м.Херсон 3 - - 2 32,8 - - 1 189,2 - - 222,0

46 Каланчацький 1 - - 1 13,0 - - - - - - 13,0
47 Каховський 3 2 4,0 1 8,0 - - - - - - 12,0
48 м. Нова Каховка 5 1 4,0 - - - - 1 121,0 3 1728,4 1853,4

49 Нововоронцовсь-
кий 1 - - 1 40,0 - - - - - - 40,0

50 Новотроїцький 1 - - 1 6,0 - - - - - - 6,0
51 Скадовський 1 - - 1 8,0 - - - - - - 8,0
52 Цюрупинський 11 4 6,5 4 103,4 - - 2 329,7 1 448,0 887,6
53 Чаплинський 1 1 4,5 - - - - - - - - 4,5
Всього по області 62 17 48,3 27 580,4 4 274,3 5 787,3 9 4382,6 6072,9

РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 454 39 107,2 177 4036,5 54 3986,2 71 10348,8 113 60179,5 78658,2
*

% до загальної кількос-
ті г-в 100,0 8,7 - 38,3 - 11,9 - 15,7 - 25,3 - -
% до загальної площі
виноградників України - - 0,1 - 5,1 - 5,1 - 13,2 - 76,5 100,0
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кій і 23 – Закарпатській області.
ТАБЛИЦЯ 1.7. – ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДУ СЕРЕДНЄ ЗА 2005-
2007 РР.

Район Площа наса-
джень, га

Урожайність,
ц/га Валовий збір, т

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 5566,7 41,7 23213,1
Білогірський 167,7 1,4 23,5
Джанкойський 939,3 8,7 817,2
Кіровський 1807,3 23,9 4319,4
Красногвардійський 1568,0 12,1 1897,3
Ленінський 296,0 15,4 455,8
Нижньогірський 205,0 11,5 235,8
Первомайський 352,1 5,7 200,7
Роздольненський 125,5 12,5 156,9
Сакський 926,9 7,9 732,3
Сімферопольський 5028,7 16,0 8045,9
Совєтський 258,8 11,8 305,4
Чорноморський 1332,0 12,0 1598,4
НВАО «Масандра» 4109,8 - -
м. Феодосія 2238,2 67,5 11615,3
м. Судак 362,7 46,6 8598,9
Зона м. Севастополь 5716,6 44,5 25438,9
Всього по АР Крим 31001,3 32,5 87654,7

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 19,5 1078,2
Виноградівський 206,9 32,4 670,4
Іршавський 273,3 33,0 901,9
Мукачівський 747,3 26,9 2010,2
Ужгородський 541,1 49,2 2662,2
Всього по області 2321,5 32,2 7322,9

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 24,8 21,3
Запорізький 14,0 - 0,0
Мелітопольський 30,0 13,1 39,3
Михайлівський 12,5 12,3 15,4
Приазовський 129,0 6,2 80,0
Приморський 54,7 13,5 73,8
Якимівський 28,4 9,6 27,3
К.Дніпровський 20,0 1,8 3,6
Всього по області 297,2 8,8 260,7

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 48,6 7504,8
Веселинівський 190,7 65,5 1249,1
Вознесенський 427,9 56,1 2400,5
Жовтневий 35,0 17,5 61,3
Казанківський 129,8 128,8 1671,8
Миколаївський 1251,0 50,9 6367,6
Очаківський 2388,6 72,3 17269,6
Всього по області 5967,2 61,2 36524,7

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 40,7 9015,1
Б.-Дністровський 3931,0 53,4 20991,5
Біляївський 1156,0 42,1 4866,8
Болградський 6990,0 42,9 29987,1
Великомихайлівський 167,0 93,6 1563,1
Ізмаїльський 1756,0 57,3 10061,9
Кілійський 1801,0 98,7 17775,9
Овідіопольський 2534,0 42,0 10642,8
Роздільнянський 1543,0 55,1 8501,9
Ренійський 1988,0 57,9 11510,5
Саратський 5035,0 58,6 29505,1
Тарутинський 7305,0 38,4 28051,2
Татарбунарський 2528,0 63,4 16027,5
Всього по області 38949,0 51,1 198500,4

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 27,7 2706,8
Білозерський 1428,7 79,5 11358,2
Великолепетиський 56,9 2,0 11,4
Високопільський 1,0 - 0,0
Генічеський 84,2 - 0,0
Голопристанський 478,4 47,1 2253,3
Дніпровський р-н м.Херсон 222,2 5,4 120,0
Каланчацький 13,0 - 0,0
Каховський 12,0 2,0 2,4
м. Нова Каховка 1853,4 173,95 32239,9
Нововоронцовський 40,0 - 0,0
Новотроїцький 6,0 - 0,0
Скадовський 8,0 - 0,0
Чаплинський 4,5 - 0,0
Цюрупинський 887,6 9,9 878,7
Всього по області 6072,9 81,6 49570,7

РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 84609,1 44,9 379834,0

Дещо меншу частку складають господарства із площею
>200 га – 113 шт. або 25,3%, проте, вони мають найбільшу
питому вагу в загальній площі – 76,5 %. Господарства пло-
щею 100-200 га становлять 15,7 % (71 шт.) і займають 13,2 %
загальної площі насаджень, з площею 50-100 га – 11,8 % (54
шт.) і займають 5,1 % виноградників.

В АР Крим, Одеській, Херсонській, Запорізькій і Закарпат-
ській областях також переважають господарства з площею
виноградників 5-50 га. У Миколаївській області 9 з 13 госпо-
дарств мають площу більше 200 га.

У середньому в Україні на одне виноградарське господар-
ство припадає 173 га виноградних насаджень, у тому числі в
регіонах: АР Крим – 258, Миколаївська область – 459, Одесь-

ка - 162, Херсонська – 98, Закарпатська – 49 і Запорізька – 37
га. Крім того, слід зазначити, що 5951,9 га виноградників зна-
ходиться на присадибних ділянках.

Великі виноградарські підприємства в технологічному
плані мають безперечну перевагу перед дрібними, в яких
надто обмежені можливості для ефективного використання
техніки й прогресивних технологій, а також відсутні кваліфіко-
вані кадри і, як результат, послаблення рівня конкурентосп-
роможності продукції. Поряд із поглибленням спеціалізації і
диференціації розвиваються протилежні їм процеси — коопе-
рування, агропромислова інтеграція і диверсифікація на різ-
них рівнях виробництва.

Понад 90% винограду направляється на промислову пе-
реробку на вино, виноматеріали і соки. Тому у виноградарстві
раніше, ніж в інших галузях сільського господарства, почали
розвиватися різні форми агропромислової інтеграції, зокрема:
агропромислові підприємства, внутрішньогосподарські агро-
промислові підрозділи, міжгосподарські підприємства та між-
галузеві формування. У таких підприємствах раціонально ви-
користовуються виробничі ресурси і досягається висока ефе-
ктивність галузі, оскільки без участі посередників випускаєть-
ся кінцевий продукт споживання. У ряді багатогалузевих гос-
подарств формуються і функціонують внутрішньогосподарські
агропромислові підрозділи, які за кількісними параметрами і
ефективністю галузі не поступаються агропромисловим під-
приємствам.

За даними господарств, протягом 2005-2007 років серед-
ній валовий збір винограду становив 379,8 тис. т (табл. 1.7), з
яких 52,2% зібрано в Одеській області, 23,1 – в АР Крим, 13,1
– Херсонській, 9,6 – Миколаївській, 1,9 – Закарпатській і 1 –
Запорізькій.

Середня урожайність винограду в господарствах шести
регіонів становила 44,9 ц /га. Найвищою вона була в Херсон-
ській області – 81,6 ц/га, в Миколаївській – 61,2, Одеській –
51,1, АР Крим 32,5, Закарпатській – 32,2 і Запорізькій – 8,8.

РОЗДІЛ 2. АГРОЕКОЛОГ ІЧНІ УМОВИ ВИРО-
ЩУВАННЯ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ

2. 1. КЛІМАТ
Клімат є одним із найважливіших факторів серед компле-

ксу природних умов для вирощування винограду. В Україні
клімат помірно-континентальний, за винятком південного бе-
регу Криму, де він характеризується як субтропічний. Із захо-
ду на схід рівень континентальності збільшується, що обумо-
влює сприятливі для вирощування винограду зони в Півден-
ному Степу і на Південному березі Криму.

Температура – основний фактор необхідний для існуван-
ня рослин, регулює темпи росту й розвитку, впливає на про-
ходження фенологічних фаз, на хід фотосинтезу й транспіра-
цію. За біологічний нуль у виноградарстві прийнято темпера-
туру +10°С. Тобто, температура 10°С і вище є активною і її
враховують під час встановлення строків достигання виног-
раду та настання окремих фаз вегетації.

Теплозабезпеченість або сума активних температур вища
+10°С (ΣТ>10°С) за період від розпускання бруньок до закін-
чення вегетації лімітує вирощування винограду. ЇЇ нестача
обумовлює невизрівання врожаю, а нерідко і однорічної лози.
Останнє знижує зимостійкість рослини, послаблює її, зменшує
врожайність у наступні роки, а іноді викликає загибель окре-
мих пагонів та цілих кущів [2].

У межах України ΣТ>10°С коливається від 2400 до
3900°С. Зростає вона від 2400-2600°С на північному заході і
півночі до 3200-3500° на півдні Степу і Закарпатті. На півден-
ному березі Криму по лінії Симеїз-Місхор-Лівадія – 4000-
4200°С, Алушта-Судак – 3400-3700°С. У Карпатах знижується
до 1400-1800°С.

За природнокліматичними зонами сума активних темпе-
ратур розподіляється наступним чином: Полісся – 2400-2600°,
Лісостеп – 2400-2900°, Північний Степ – 2800-3300°, Півден-
ний Сухий Степ – 3100-3500°, Південний берег Криму 3700-
3900°.

У залежності від строків дозрівання всі сорти поділяють на
декілька груп, які відрізняються тривалістю періоду і потре-
бою в активних температурах для визрівання (табл. 2.1).

За Лазаревським для визрівання різних за швидкістю сти-
глості сортів винограду ΣТ>10°С повинна складати 2400-
3100°С; згідно Давітая, для забезпеченості різного направ-
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лення виноградної промисловості цей показник складає 2500-
4100°С і більше.
ТАБЛИЦЯ 2.1. – СУМА АКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР НЕОБХІДНИХ ДЛЯ
ВИЗРІВАННЯ ВИНОГРАДУ

За данимиГрупи сортів
по строкам
дозрівання Ф.Ф.Давітая М.А. Лазарев-

ського І.А. Китаєва Ін.-т Таїрова

К-сть днів від
розпускання
до дозрівання

Дуже ран-
нього 2200-2600 2200-2400 2000-2450 2000 105-115

Раннього 2600-3000 2400-2600 2450-2850 2500 115-125
Середньо-
раннього - 2600-2700 - - 125-130

Середнього 3000-3400 2700-2800 2850-3100 2900 130-135
Середньопі-
знього - 2800-2900 - 3000-3050 135-140

Пізнього 3300-3800 2900-3000 > 3100 3100-3300 140-145
Дуже пізньо-
го > 3800 > 3000 - - 145-150

За даними Української сільськогосподарської енциклопедії
(1970 р.), цей показник для дуже ранніх сортів складає 2000-
2450°С, ранніх – 2450-2850°С, середніх – 2850-3100°С, пізніх і
дуже пізніх – вище 3100°С [2].

У зоні з найменшою теплозабезпеченістю (до 3000°С) нині
зосереджено 3% (2534,4 га) всіх насаджень винограду, зок-
рема, 2% в Одеській області (Великомихайлівський і Розділь-
нянський райони), 0,9 – Миколаївській (Веселинівський, Воз-
несенський та Казанківський райони) і 0,1 – в АР Крим (Біло-
гірський район) (табл. 2.2). Виходячи з теплозабезпеченості
даної зони тут можна вирощувати дуже ранні, ранні та серед-
ні сорти. Але разом з тим, ще у 80-х роках (Виноградний ка-
дастр, 1980) було зазначено, що дана зона не є перспектив-
ною для розвитку виноградарства, оскільки вірогідність отри-
мання кондиційного винограду тут складає 75-100% для ран-
ніх і 50% для сортів середнього терміну дозрівання.

У зоні з сумою активних температур 3000-3300°С, яка ха-
рактеризується сприятливими умовами для вирощування та
отримання кондиційного винограду ранніх та середніх сортів
дозрівання, знаходиться 31108,4 га виноградних насаджень
або 36,8%. З них 86,9% зосереджено в Одеській області, 7,2 –
в АР Крим, 4,1 – Миколаївській області, а решта 1,8% знахо-
дяться в Закарпатській, Херсонській та Запорізькій областях.

Для вирощування сортів пізнього строку дозрівання та
отримання кондиційного винограду ранніх та середніх сортів
більш сприятливою є зона з сумою активних температур
3300-3500°С. Нині тут зосереджена найбільша частка виног-
радних насаджень – 38,1% (32222,2 га). Основна їхня частина
знаходиться в АР Крим (32,7%) та в Одеській області (31,7%).
Крім того, в Херсонській області – 16,8%, Миколаївській –
12,2, Закарпатській – 5,7, Запорізькій – 0,8%.

У зоні з найбільшою теплозабезпеченістю (> 3500°С), яка
є придатною для вирощування пізніх та дуже пізніх сортів ви-
нограду, зосереджено 18744,3 га насаджень, що становить
22,2%. Майже всі вони знаходяться в АР Крим – 96,8%
(18149,6 га), зокрема, сюди відносяться всі насадження Крас-
ногвардійського, Ленінського, Нижньогірського, Сакського ра-
йонів, зони міст Севастополь, Феодосія і Судак, частково
Сімферопольського, Чорноморського, Кіровського та Джан-
койського районів. Також незначна частина виноградників з
теплозабезпеченістю > 3500°С знаходяться в Херсонській та
Закарпатській областях – 2,1%.

У порівнянні з 1980 роком, коли в зоні з сумою активних
температур >3500°С було зосереджено лише 1,1% площі ви-
ноградних насаджень (2480 га), нині їхня частка зросла на
21,1%, а площа збільшилася на 16264,3 га. У зоні порівняно з
низькою теплозабезпеченістю, виноград на сьогодні майже не
вирощується.

Крім суми активних температур на розміщення та вирощу-
вання винограду впливає також мінімальна температура зи-
мового періоду. Морозонебезпека території є головним кри-
терієм для визначення зон укривної і неукривної культури.
Основним показником при цьому вважається абсолютний мі-
німум температур зимового періоду. Аналіз їхнього розпо-
всюдження показує, що за винятком південнобережної зони
Криму на всій території України абсолютні мінімуми темпера-
тур вище критичних для виноградної рослини.

Разом з тим, укривна культура отримала розповсюдження
в АР Крим, Одеській, Миколаївській та Закарпатській облас-
тях. Тому абсолютний мінімум, який спостерігається рідко, не
може характеризувати той чи інший район з точки зору моро-
зонебезпеки території.

ТАБЛИЦЯ 2.2. – ПЛОЩА ВИНОГРАДНИКІВ ЗА ЗОНАМИ ТЕПЛОЗА-
БЕЗПЕЧЕНОСТІ СТАНОМ НА 1.09.08 Р.

в т.ч. в зонах із сумою активних температур
Район Всього,

тис.га до
2800°С

2800-
3000°С

3000-
3300°С

3300-
3500°С

3500°С і
вище

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 5566,7 - - 649,3 4917,4 -
Білогірський 167,7 - 76,0 71,7 20,0 -
Джанкойський 939,3 - - - 937,5 1,8
Кіровський 1807,3 - - 1421,7 44,0 341,6
Красногвардійський 1568,0 - - - - 1568,0
Ленінський 296,0 - - - - 296,0
Нижньогірський 205,0 - - - - 205,0
Первомайський 352,1 - - 6,0 346,1 -
Роздольненський 125,5 - - 85,2 40,3 -
Сакський 926,9 - - - - 926,9
Сімферопольський 5028,7 - - - 3756,5 1272,2
Совєтський 258,8 - - - - 258,8
Чорноморський 1332,0 - - - 480,0 852,0
НВАО «Масандра» 4109,8 - - - - 4109,8
м. Феодосія 2238,2 - - - - 2238,2
м. Судак 362,7 - - - - 362,7
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 25284,7 - 76,0 2233,9 10541,8 12433,0

Зона м. Севастополь 5716,6 - - - - 5716,6
Всього по АР Крим 31001,3 - 76,0 2233,9 10541,8 18149,6

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 - - - 552,9 -
Виноградівський 206,9 - - - - 206,9
Іршавський 273,3 - - 273,3 - -
Мукачівський 747,3 - - - 747,3 -
Ужгородський 541,1 - - - 541,1 -
Всього по області 2321,5 - - 273,3 1841,3 206,9

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 - - - 8,6 -
Запорізький 14,0 - - 14,0 - -
Мелітопольський 30,0 - - - 30,0 -
Михайлівський 12,5 - - - 12,5 -
Приазовський 129,0 - - - 129,0 -
Приморський 54,7 - - - 54,7 -
Якимівський 28,4 - - - 28,4 -
К.Дніпровський 20,0 - - 20,0 - -
Всього по області 297,2 - - 34,0 263,4 -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 - - - 1544,2 -
Веселинівський 190,7 - 190,7 - - -
Вознесенський 427,9 - 427,9 - - -
Жовтневий 35,0 - - 35,0 - -

1 2 3 4 5 6 7
Казанківський 129,8 - 129,8 - - -
Миколаївський 1251,0 - - 1251,0 - -
Очаківський 2388,6 - - - 2388,6 -
Всього по області 5967,2 - 748,4 1286,0 3932,8 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 - - 2215,0 - -
Б.-Дністровський 3931,0 - - 3931,0 - -
Біляївський 1156,0 - - 1156,0 - -
Болградський 6990,0 - - 5380,0 1610,0 -
Великомихайлівський 167,0 - 167,0 - - -
Ізмаїльський 1756,0 - - - 1756,0 -
Кілійський 1801,0 - - - 1801,0 -
Овідіопольський 2534,0 - - 2534,0 - -
Роздільнянський 1543,0 - 1543,0 - - -
Ренійський 1988,0 - - - 1988,0 -
Саратський 5035,0 - - 3631,0 1404,0 -
Тарутинський 7305,0 - - 7305,0 - -
Татарбунарський 2528,0 - - 870,0 1658,0 -
Всього по області 38949,0 - 1710,0 27022,0 10217,0 -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 - - 144,8 832,4 -
Білозерський 1428,7 - - 1428,7 -
Великолепетиський 56,9 - - 56,9 - -
Високопільський 1,0 - - 1,0 - -
Генічеський 84,2 - - - 84,2 -
Голопристанський 478,4 - - - 478,4 -
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,0 - - - - 222,0

Каланчацький 13,0 - - - 13,0 -
Каховський 12,0 - - 12,0 - -
м. Нова Каховка 1853,4 - - - 18953,4 -
Нововоронцовський 40,0 - - 40,0 - -
Новотроїцький 6,0 - - - 6,0 -
Скадовський 8,0 - - - 8,0 -
Чаплинський 4,5 - - 4,5 - -
Цюрупинський 887,6 - - - 721,8 165,8
Всього по області 6072,9 - - 259,2 5425,9 387,8
ВСЬОГО ПО УКРАЇНІ 84609,1 - 2534,4 31108,4 32222,2 18744,3

% до загальної площі
вин. нас. України 100 - 3,0 36,8 38,1 22,2

Більш надійною характеристикою є середній із абсолют-
них річних мінімумів температури повітря. У межах України
він змінюється від -28°С в крайніх північно-східних районах до
-18°С в південно-західній частині країни. У степових районах
АР Криму він досягає -21°С, а на південному березі в залеж-
ності від місцевих умов його коливання досягають від -9°С до
-17°С.

Для оцінки морозонебезпеки території критичною є тем-
пература -23 -25°С для відносно морозостійких, -21-22°С для
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середньо і -18-19°С для слабо морозостійких сортів виногра-
ду. При вказаних значеннях критичних температур загибель
основних бруньок складає 80% і більше, пошкоджуються лози
і багаторічна деревина. У зв’язку з цим плодоношення замі-
щуючих бруньок – показник, який необхідно враховувати при
підборі сортів для неукривної культури винограду. Високе
плодоношення заміщуючих бруньок при рівності всіх інших
факторів, дозволяє повністю, або частково відновити урожай
при загибелі основних бруньок.

ТАБЛИЦЯ 2.3. – РОЗМІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИКІВ ПО ЗОНАМ УКРИВНОЇ І НЕ
УКРИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИНОГРАДУ СТАНОМ НА 1.09.08

в тому числі по зонам, га
Район Всього, га неукривна (пів-

нічніше ізолінії –
18°С)

перехідна
 (між ізолініями

– 18 -20°С)

укривна (півні-
чніше ізолінії –

20°С)
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Бахчисарайський 5566,7 2422,2 3144,5 -
Білогірський 167,7 - 96,7 71,0
Джанкойський 939,3 - 68,9 870,4
Кіровський 1807,3 - 1807,3 -
Красногвардійський 1568,0 - 22,0 1546,0
Ленінський 296,0 296,0 - -
Нижньогірський 205,0 - - 205,0
Первомайський 352,1 - - 352,1
Роздольненський 125,5 - 125,5 -
Сакський 926,9 351,6 575,3 -
Сімферопольський 5028,7 - 5028,7 -
Совєтський 258,8 - 110,6 148,2
Чорноморський 1332,0 1332 - -
НВАО «Масандра» 4109,8 4109,8 - -
м. Феодосія 2238,2 2238,2 - -
м. Судак 362,7 362,7 - -
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 25284,7 11112,5 10979,5 3192,7

м. Севастополь 5716,6 5716,6 - -
Всього по АР Крим 31001,3 16829,1 10979,5 3192,7

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 552,9 - -
Виноградівський 206,9 206,9 - -
Іршавський 273,3 273,3 - -
Мукачівський 747,3 747,3 - -
Ужгородський 541,1 541,1 - -
Всього по області 2321,5 2321,5 - -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 - - 8,6
Запорізький 14,0 - 14,0 -
Мелітопольський 30,0 - - 30,0
Михайлівський 12,5 - - 12,5
Приазовський 129,0 - - 129,0
Приморський 54,7 - - 54,9
Якимівський 28,4 - - 28,4
К.Дніпровський 20,0 - 20,0 -
Всього по області 297,2 - 34,0 263,4

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 1544,2 - -
Веселинівський 190,7 190,7 - -
Вознесенський 427,9 427,9 - -
Жовтневий 35,0 35,0 - -
Казанківський 129,8 129,8 - -
Миколаївський 1251,0 1251,0 - -
Очаківський 2388,6 2388,6 - -
Всього по області 5967,2 5967,2 - -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 1293,0 922,0 -
Б.-Дністровський 3931,0 2725,0 1206,0 -
Біляївський 1156,0 1156,0 - -
Болградський 6990,0 3119,0 3871,0 -
Великомихайлівський 167,0 - 167,0 -
Ізмаїльський 1756,0 1756,0 - -
Кілійський 1801,0 1801,0 - -
Овідіопольський 2534,0 1506,0 1028,0 -
Роздільнянський 1543,0 - 1543,0 -
Ренійський 1988,0 1988,0 - -
Саратський 5035,0 2822,0 2213,0 -
Тарутинський 7305,0 4169,0 3136,0 -
Татарбунарський 2528,0 1517,0 1011,0 -
Всього по області 38949,0 23852,0 15097,0 -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 - - 977,2
Білозерський 1428,7 - 1428,7 -
Великолепетиський 56,9 - - 56,9
Високопільський 1,0 - - 1,0
Генічеський 84,2 - 84,2 -
Голопристанський 478,4 - 444,8 33,6
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,0 - 222,0 -

Каланчацький 13,0 - 13,0 -
Каховський 12,0 - - 12,0
М.Нова Каховка 1853,4 - - 1853,4
Нововоронцовський 40,0 - - 40,0
Новотроїцький 6,0 - - 6,0
Скадовський 8,0 - 8,0 -
Чаплинський 4,5 - - 4,5
Цюрупинський 887,6 - - 887,6
Всього по області 6072,9 - 2200,7 3872,2
ВСЬОГО ПО УКРАЇНІ 84609,1 48969,8 28311,2 7328,3

% 100 57,9 33,5 8,6

У неукривній зоні (середнє із абсолютних мінімумів темпе-
ратур повітря до -18°С) нині розміщено 48969,8 га або 57,9%

виноградних насаджень. З них в Одеській області – 48,7%, АР
Крим –34,4% (табл. 2.3). У Миколаївській і Закарпатській об-
ластях всі насадження вирощуються в неукривній зоні –
5967,2 та 2321,5 га відповідно.

У перехідній або умовноукривній зоні знаходиться 33,5%
площі виноградних насаджень, які розташовані між ізолініями
-18 і -20°С. З них в Одеській області – 15097 га ( 53,3%), АР
Крим – 10979,5 ( 35,4%), Херсонській – 2200,7 (7,8%) і в Запо-
різькій – 34,0 га (0,1%).

Нині основним захистом винограду від низьких темпера-
тур є покривання насаджень на зиму. В укривній зоні, яка
розміщена північніше ізотерми -20°С зосереджено лише 8,7%
виноградників України. На Херсонську область припадає бі-
льша половина цих насаджень – 52,8%. Решта зосереджена
АР Ким – 43,6% та Запорізькій області – 3,6%.

У Криму частка укривної і неукривної культури винограду
становить 10,3 і 89,7%, відповідно. Не дивлячись на те, що в
цьому регіоні 3192,7 га виноградних насаджень зосереджено
в укривній зоні, на практиці вони не покриваються через висо-
ку затратність цього заходу. Тому приблизно один раз у 5 ро-
ків господарства в цій зоні можуть переживати значні втрати
виноградних насаджень через заморозки чи перевищення
критичного рівня мінімальної температури зимового періоду.

Небезпека заморозку є важливою меторологічною харак-
теристикою клімату для винограду. У період цвітіння несприя-
тливою є температура нижче 14°С, в період достигання – ни-
жче 14-18°С. Пошкодження набухлих бруньок настає за тем-
ператури 3-4°С, молодих паростків та листя, після розпускан-
ня бруньок, за 1°С, а суцвіття – 0°С. Восени листя та ягоди
пошкоджуються за температури -3-5°С. Тому постійний моні-
торинг та прогнозування заморозків є одним із факторів ство-
рення та розміщення виноградних насаджень.

При розміщенні сортів винограду необхідно брати до ува-
ги, що коренева система у винограду за стійкістю до морозів
значно поступається надземним органам (пагонам, вічкам,
рукавам). Тому в районах з суворими безсніжними зимами,
окрім температури повітря, враховуються середні з абсолют-
них річних мінімумів температур ґрунту, а також їхня повто-
рюваність.

2. 2 ҐРУНТИ
Ґрунт на відміну від клімату, який визначає виробничу

спеціалізацію виноградарства і виноробства, сприяє форму-
ванню основних якостей урожаю. Від механічного складу, хі-
мічних, фізичних, водних властивостей, водно-повітряного,
поживного, сольового режиму, залежить величина і якість
урожаю, стійкість винограду до несприятливих умов середо-
вища [2, 5]. Завдяки своїм біологічним особливостям корене-
ва система винограду здатна горизонтально віддалятися від
стовбура рослини на відстань до 4-6 м та проникати на гли-
бину 8-10 м, тому в процесі росту і розвитку виноград підда-
ється впливу не тільки ґрунтових горизонтів але і підстилаю-
чих порід.

Пластичність культури винограду дозволяє вирощувати
його на різних типах ґрунтів. Промислові насадження виног-
раду культивують на чорноземах (легких, середньо- та важко-
суглинкових), каштанових, буроземних ґрунтах, пісках та ін-
ших.

Найкращими вважаються ґрунти легкого гранулометрич-
ного складу із деяким вмістом щебню, з доброю водопроник-
ністю і аерацією та достатньою родючістю. Разом з тим, відо-
мо, що різні види і сорти винограду по різному реагують на
ґрунтові умови. Так, сорти виду Рипарія краще ростуть на ле-
гких та середніх ґрунтах із вмістом активного вапна 6-11%, а
сорти та гібриди виду Берландієрі – на важких і глинистих
ґрунтах із вмістом активного вапна 20-25%. Для столових со-
ртів кращими є ґрунти багаті на поживні речовини та з глибо-
ким гумусовим горизонтом.

Відповідно до агровиробничого групування грунтів виног-
радники України розміщені більш, ніж на 110 таких групах
(табл. 2.4).

Найбільшу частину займають виноградники на чорнозе-
мах звичайних середньо- і малогумусних важкосуглинкових і
легкоглинистих та їхніх слабо- і середньозмитих, інколи, сла-
босолонцюватих відмінах – 26477,2 га або 31%. З них 98%
знаходиться в Одеській області, а інші 2% у Миколаївській і
Запорізькій.
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Ще 23% виноградних насаджень Укра-
їни розміщені на чорноземах південних
малогумусних середньо- і важко суглин-
кових, легкоглинистих і нерідко слабосо-
лонцюватих, які поширені в Одеській об-
ласті – 13076,0 га (66%), АР Крим –
3234,3 га (16%), Миколаївській – 1802,8 га
(9,0%), Херсонській – 1539,2 га (8%) і ме-
нше 1% – в Запорізькій області.

На коричневих ґрунтах, які розповсю-
джені в Криму, зосереджено 13967,9 га
виноградників, що становить 16% від їх-
ньої загальної площі. Також у цьому регі-
оні знаходиться 11863,8 га виноградних
насаджень на чорноземах і дернових ґру-
нтах на елювії щільних порід.

У Миколаївській, Херсонській, Запорі-
зькій областях та АР Крим зосереджено
8% виноградників на темно-каштанових
ґрунтах, у тому числі залишково-
солонцюватих, солончакуватих, міцеляр-
нокарбонатних. У Херсонській області,
зокрема, в Голопристанському, Цюрупин-
ському районах та місті Нова Каховка,
ґрунтовий покрив представлений пере-
важно легкими піщаними і супіщаними
ґрунтами. Тут 3% виноградних насаджень
України знаходиться на чорноземах на
пісках.

У Закарпатській області ґрунтовий по-
крив площ зайнятих виноградниками
представлений буроземно-підзолистими
глеюватими середньосуглинковими, бу-
рими гірсько-лісовими глибокими та се-
редньоглибокими легко- та середньосуг-
линковими, дерновими глибокими та дер-
новими осушеними, дерново-
буроземними опідзоленими легко- та се-
редньосуглинковими ґрунтами.

На лучно-чорноземних і лучно-
каштанових ґрунтах зосереджено 392,0 га
виноградників, що становить 0,46% і
майже 95% цієї площі знаходиться в
АР Крим.

РОЗДІЛ 3. СТАН ВИНОГРАД -
НИХ НАСАДЖЕНЬ

3. 1. ВІК НАСАДЖЕНЬ
Тривалість життя кожної рослини, в

тому числі і винограду, залежить від біо-
логічних властивостей сорту, сили його
росту, екологічних умов і агротехніки. На-
приклад, відомо, що сильнорослі сорти є
більш довговічнішими. Також розміщення
виноградної рослини в оптимальних ґрун-
тово-кліматичних умовах та застосування
комплексу агротехнічних заходів по до-
гляду за ґрунтом і кущем, які забезпечу-
ють вирощування сильних та здорових
рослин, сприяють збільшенню тривалості
їхнього життя і, відповідно, продуктивного
періоду.

Відомо, що максимального плодоно-
шення виноградна рослина досягає на
10-20-й роки життя. Станом на 1.09.08р.
середній вік виноградних насаджень
України становить 19 років. Найбільшу
площу займають виноградники, які мають
вік від 26 до 40 років – 29258,6 га, що
становить 34,6% (табл. 3.1).

У розрізі регіонів значну частку наса-
джень віком 26-40 років мають АР Крим і
Закарпатська область – 47,0 і 32,6%, від-
повідно. У Криму такі насадження є у всіх
районах за виключенням Білогірського. У
цілому по республіці вік наявних виногра-
дників не перевищує 40 років. На Закар-
патті питома вага виноградників віком від

ТАБЛИЦЯ 2.4. – ГРУПУВАННЯ ҐРУНТІВ ВИНОГРАДНИКІВ ЗА АГРОВИРОБНИЧИМИ ГРУ-
ПАМИ (ЗГІДНО КЕРІВНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ [6]) СТАНОМ НА 1.09.08 Р.

в тому числі за агровиробничими групами, га

Район
Всьо-
го, га

чорно-
земи

звичайні
на лесо-
вих по-
родах

чорно-
земи

південні
на лесах

чорно-
земи на
щільних
глинах

чорно-
земи на
пісках

чорно-
земи і
дернові
на елю-
вії щіль-
них по-
рід

кашта-
нові

лучно-
чорно-
земні і
лучно-
кашта-
нові

дернові
на вод-
нольо-
довико-
вих, де-
лювіа-
льних,
алювіа-
льних і
морсь-
ких від-
кладах

бурозе-
мно-

підзоли-
сті, дер-
ново-
бурозе-
мні і бурі
лісові

корич-
неві ґру-
нти і пе-
редгір-
ські чо-
рноземи

АР КРИМ
Бахчисарайський 5566,7 - - - - 3414,8 - - - - 2151,9
Білогірський 167,7 - - - - 167,7 - - - - -
Джанкойський 939,3 - 64,1 - - - 775,2 100,0 - - -
Кіровський 1807,3 - 74,7 - - 1693,6 39,0 - - -
Красногвардійсь-
кий 1568,0 - 1568,0 - - - - - - - -
Ленінський 296,0 - 248,0 48,0 - - - - - - -
Нижньогірський 205,0 - 50,0 - - - - 155,0 - - -
Первомайський 352,1 - 352,1 - - - - - - - -
Роздольненський 125,5 - 40,3 - - - 85,2 - - - -
Сакський 926,9 - 504,3 45,6 - 377,0 - - - - -
Сімферопольський 5028,7 - 50,0 - - 4978,7 - - - - -
Совєтський 258,8 - 182,8 - - - 76,0 - - -
Чорноморський 1332,0 - 100,0 - - 1232,0 - - - - -
НВАО «Масандра» 4109,8 - - - - - - - - - 4109,8
м. Феодосія 2238,2 - - 934,0 - - - 40,0 - - 1264,2
м. Судак 362,7 - - - - - - - - 362,7
Всього: по АР
Крим (крім м. Се-
вастополя)

25284,7 - 3234,3 1027,6 - 11863,8 899,4 371,0 - - 8251,3

м. Севастополь 5716,6 - - - - - - - - - 5716,6
Всього по АР
Крим 31001,3 - 3234,3 1027,6 - 11863,8 899,4 371,0 - - 13967,9

ЗАКРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 - - - - - - - 38,8 514,1 -
Виноградівський 206,9 - - - - - - - - 206,9 -
Іршавський 273,3 - - - - - - - - 273,3 -
Мукачівський 747,3 - - - - - - - - 747,3 -
Ужгородський 541,1 - - - - - - - - 541,1 -
Всього по області 2321,5 - - - - - - - 38,8 2282,7 -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 - 8,6 - - - - - - - -
Запорізький 14,0 14,0 - - - - - - - - -
Мелітопольський 30,0 - 30,0 - - - - - - - -
Михайлівський 12,5 12,5 - - - - - - - - -
Приазовський 129,0 - - - - - 129,0 - - - -
Приморський 54,7 - 54,7 - - - - - - - -
Якимівський 28,4 - - - - - 28,4 - - - -
К.Дніпровський 20,0 20,0 - - - - - - - - -
Всього по області 297,2 46,5 93,3 - - - 157,4 - - - -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 - - - - - 1544,2 - - - -
Веселинівський 190,7 - 190,7 - - - - - - - -
Вознесенський 427,9 427,9 - - - - - - - - -
Жовтневий 35,0 - 35,0 - - - - - - - -
Казанківський 129,8 129,8 - - - - - - - - -
Миколаївський 1251,0 - 1251,0 - - - - - - - -
Очаківський 2388,6 - 326,1 - - - 2062,5 - - - -
Всього по області 5967,2 557,7 1802,8 - - - 3606,7 - - - -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 2215,0 - - - - - - - - -
Б.-Дністровський 3931,0 2026,0 1905,0 - - - - - - - -
Біляївський 1156,0 1156,0 - - - - - - - - -
Болградський 6990,0 5380,0 1610,0 - - - - - - - -
Великомихайлівсь-
кий 167,0 167,0 - - - - - - - - -

Ізмаїльський 1756,0 - 1756,0 - - - - - - - -
Кілійський 1801,0 - 1801,0 - - - - - - - -
Овідіопольський 2534,0 176,0 2358,0 - - - - - - - -
Роздільнянський 1543,0 1543,0 - - - - - - - - -
Ренійський 1988,0 - 1988,0 - - - - - - - -
Саратський 5035,0 5035,0 - - - - - - - - -
Тарутинський 7305,0 7305,0 - - - - - - - - -
Татарбунарський 2528,0 870,0 1658,0 - - - - - - - -
Всього по області 38949,0 25873,0 13076,0 - - - - - - - -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 - 977,2 - - - - - - - -
Білозерський 1428,7 - - - - - 1428,7 - - - -
Великолепетиський 56,9 - - - - - 56,9 - - - -
Високопільський 1,0 - - - - - 1,0 - - - -
Генічеський 84,2 - - - - - 84,2 - - - -
Голопристанський 478,4 - - - 278,0 - 200,4 - - - -
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,0 - - - - - 222,0 - - - -

Каланчацький 13,0 - - - - - - 13,0 - - -
Каховський 12,0 - - - - - 12,0 - - - -
м. Нова Каховка 1853,4 - 516,0 - 1333,4 - 4,0 - - - -
Нововоронцовсь-
кий 40,0 - 40,0 - - - - - - - -

Новотроїцький 6,0 - 6,0 - - - - - - - -
Скадовський 8,0 - - - - - - 8,0 - - -
Чаплинський 4,5 - - - - - 4,5 - - - -
Цюрупинський 887,6 - - - 687,6 - 200,0 - - - -
Всього по області 6072,9 - 1539,2 - 2299,0 - 2213,7 21,0 - - -
РАЗОМ ПО УКРА-
ЇНІ 84609,1 26477,2 19746,0 1027,6 2299,0 11863,8 6877,2 392,0 38,8 2282,7 13605,2
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26 до 40 років складає 32,6%, на Миколаївщині – 23,5, Херсо-
нщині – 12,8. У Запорізькій області вік виноградних насаджень
до 25 років.
ТАБЛИЦЯ 3.1. – ВІК ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ СТАНОМ НА
1.09.08

в тому числі за віковими групами, га
рокиРайон Всього, га

1-4 5-10 11-25 26-40 > 40
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Бахчисарайський 5566,7 1080,0 128,0 765,0 3593,7 -
Білогірський 167,7 147,0 11,7 9,0 - -
Джанкойський 939,3 360,0 7,3 446,0 126,0 -
Кіровський 1807,3 768,3 99,0 690,0 250,0 -
Красногвардійський 1568,0 380,0 200,0 51,0 937,0 -
Ленінський 296,0 - 10,0 258,0 28,0 -
Нижньогірський 205,0 42,0 33,0 107,0 23,0 -
Первомайський 352,1 6,1 5,0 180,0 161,0 -
Роздольненський 125,5 - - 91,0 34,5 -
Сакський 926,9 407,9 66,0 277,0 176,0 -
Сімферопольський 5028,7 646,7 713,0 2359,0 1310,0 -
Совєтський 258,8 17,8 51,0 32,0 158,0 -
Чорноморський 1332,0 - 138,0 177,0 1017,0 -
НВАО «Масандра» 4109,8 713,8 559,0 898,0 1939,0 -
м. Феодосія 2238,2 631,2 262,0 226,0 1119,0 -
м. Судак 362,7 65,7 166,0 112,0 19,0 -
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 25284,7 5266,5 2449,0 6678,0 10891,2 -

м. Севастополь 5716,6 842,0 483,0 718,0 3673,6 -
Всього по АР Крим 31001,3 6108,5 2932,0 7396,0 14564,8 -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 183,2 53,3 143,0 173,4 -
Виноградівський 206,9 13,0 14,8 76,0 103,1 -
Іршавський 273,3 136,7 14,0 5,0 117,6 -
Мукачівський 747,3 171,3 91,1 414,9 70,0
Ужгородський 541,1 64,7 84,6 99,1 292,7 -
Всього по області 2321,5 568,9 257,8 738,0 756,8 -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 - - 8,6 - -
Запорізький 14,0 - 14,0 - - -
Мелітопольський 30,0 30,0 - - - -
Михайлівський 12,5 12,5 - - - -
Приазовський 129,0 - - 129,0 - -
Приморський 54,7 - - 54,7 - -
Якимівський 28,4 - 28,4 - - -
К.Дніпровський 20,0 20,0 - - - -
Всього по області 297,2 62,5 42,4 192,3 - -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 364,6 366,8 333,4 479,4 -
Веселинівський 190,7 17,0 77,8 25,9 70,0 -
Вознесенський 427,9 53,9 301,0 73 - -
Жовтневий 35,0 - 35,0 - - -
Казанківський 129,8 99,8 30,0 - - -
Миколаївський 1251,0 335,3 330,0 134,3 451,4 -
Очаківський 2388,6 699,0 955,5 333,7 400,4 -
Всього по області 5967,2 1569,6 2096,1 900,3 1401,2 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 303,0 514 304,0 1069,0 25,0
Б.-Дністровський 3931,0 1350,0 386,0 1182,0 934,0 79,0
Біляївський 1156,0 162,0 243,0 196,0 543,0 12,0
Болградський 6990,0 2261,0 1320,0 1917,0 1366,0 126,0
Великомихайлівський 167,0 - - 67,0 81,0 19,0
Ізмаїльський 1756,0 1088,0 289,0 135,0 227,0 17,0
Кілійський 1801,0 685,0 306,0 234,0 504,0 72,0
Овідіопольський 2534,0 642,0 820,0 623,0 438,0 11,0
Роздільнянський 1543,0 493,0 378,0 437,0 212,0 23,0
Ренійський 1988,0 627,0 348,0 358,0 582,0 73,0
Саратський 5035,0 846,0 694,0 1114,0 2333,0 48,0
Тарутинський 7305,0 2781,0 1227,0 502,0 2684,0 111,0
Татарбунарський 2528,0 608,0 358,0 613,0 787,0 162,0
Всього по області 38949,0 11846,0 6883,0 7682,0 11760,0 778,0

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 485,5 174,9 163,4 153,4 -
Білозерський 1428,7 674,8 567,5 128,8 57,6 -
Великолепетиський 56,9 56,9 - - - -
Високопільський 1,0 - 1,0 - - -
Генічеський 84,2 84,2 - - - -
Голопристанський 478,4 116,4 206,0 11,6 144,4 -
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,0 222,0 - - - -

Каланчацький 13,0 13,0 - - - -
Каховський 12,0 10,0 2,0 - - -
м. Нова Каховка 1853,4 622,3 1088,7 129,4 13,0 -
Нововоронцовський 40,0 40,0 - - - -
Новотроїцький 6,0 6,0 - - - -
Скадовський 8,0 8,0 - - - -
Чаплинський 4,5 4,5 - - - -
Цюрупинський 887,6 147,6 180,6 152,0 407,4 -
Всього по області 6072,9 2491,2 2220,7 585,2 775,8 -
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 84609,1 22646,7 14432,0 17493,8 29258,6 778,0

Період плодоношення виноградників закінчується в 40-50
років, коли припиняється ріст рослини. Причому чим більш ін-
тенсивніше проходять процеси життєдіяльності рослини і чим
вища її продуктивність, тим швидше наступає процес старін-
ня. За результатами інвентаризації 0,8% виноградних наса-
джень належать до виноградників, вік яких сягає за 40 років і
всі вони зосереджені в Одеській області. Відповідно, це наса-
дження, які потребують першочергової реставрації чи переза-

кладання. Але слід зауважити, що 37,2% насаджень віком бі-
льше 26 років знаходиться на присадибних ділянках населен-
ня – 4662,0 га.

Питома вага молодих виноградників обумовлює розвиток
галузі в майбутньому. Частка молодих насаджень віком до 5
років нині складає 26,7% або 22646,7 га, з них 52,3% в Одесь-
кій області, 27 – АР Крим, 11 – Херсонській, 6,9 – Миколаївсь-
кій, 2,5 – Закарпатській і 0,3 - Запорізькій областях. У розрізі
регіонів найбільшу частку молодих виноградників має
Херсонська область – 41%, в Одеській області вона дещо ме-
нша – 30,4%, у Миколаївській – 26,3, Закарпатській – 24,5,
Запорізькій – 21. Найменшу питому вагу молодих насаджень
винограду має АР Крим – 19,7%. Тут основну площу наса-
джень займають виноградники віком 11-25 (23,9%) і 26-40
(47,0%) років.

Виноградники у найбільш продуктивному віці 5-10 та 11-25
років займають площу відповідно 14432,0 і 17493,8 га, що
становить 17,1 і 20,7%.

У порівнянні із структурою виноградників за віковим ста-
ном на 1.01.1979 р., площа насаджень усіх вікових груп змен-
шилася, крім виноградників віком 26-40 років. Їхня питома ва-
га нині зросла більше, ніж у 14 разів (з 2,4 до 34,6%), а площа
в 5 разів (з 5415,0 до 29258,6 га), в той час як частка молодих
насаджень (1-4 роки) зменшилась у 1,5 рази – з 41,0 до 26,8%
(табл. 3.2).
ТАБЛИЦЯ 3.2. – ДИНАМІКА ПЛОЩ ЗА ВІКОВИМ СТАНОМ ВИНОГ-
РАДНИКІВ
Вікові
групи Рік Україна АР Крим Закарпа-

ття
Запоріж-

жя Миколаїв Одеса Херсон

1979 92011,0 41013,0 3030,0 1399,0 9258,0 23493,0 13818,0

2008 22646,7 6108,5 568,9 62,5 1569,6 11846,0 2491,21-4
рр.. +/- до попе-

реднього
року

-69364,3 -34904,5 -2461,1 -1336,5 -7688,4 -11647,0 -11327,0

1979 59137,0 22898,0 1874,0 355,0 5090,0 21977,0 6943,0

2008 14432,0 2932,0 257,8 42,4 2096,1 6883,0 2220,75-10
рр.. +/- до попе-

реднього
року

-44705,0 -19966,0 -1616,2 -312,6 -2993,9 -15094,0 -4722,3

1979 66346,0 25792,0 4880,0 1556,0 1770,0 28584,0 3764,0

2008 17493,8 7396,0 738,0 192,3 900,3 7682,0 585,211-25
рр. +/- до попе-

реднього
року

-48852,2 -18396,0 -4142,0 -1363,7 -869,7 -20902,0 -3178,8

1979 5415,0 527,0 929,0 169,0 18,0 3628,0 144,0

2008 29258,6 14564,8 756,8 0 1401,2 11760,0 775,826-40
рр. +/- до попе-

реднього
року

23843,6 14037,8 -172,2 -169,0 1383,2 8132,0 631,8

1979 1408,0 562,0 86,0 5,0 0 459,0 296,0

2008 778,0 0 0 0 0 778,0 0біль-
ше

40 р. +/- до попе-
реднього

року
-630,0 -562,0 -86,0 -5,0 0 319,0 -296,0

За часів Радянського Союзу існувала проблема високої
питомої ваги молодих насаджень (41%), оскільки господарст-
ва намагалися мати хороші виноградники за рахунок їхньої
частої заміни, без належної уваги до питань технології закла-
дання і догляду за насадженнями, якості садивного матеріа-
лу, засобами для механізації виробничих процесів. Сьогодні
навпаки, ми маємо дуже низький рівень закладання виногра-
дників, що в недалекому майбутньому може стати причиною
поглиблення кризового стану галузі.

Для прискорення темпів заміни старих насаджень виног-
раду, необхідно щорічно висаджувати близько 20 млн. са-
джанців на площі біля 8 тис.га.

3. 2. СХЕМИ САДІННЯ
Найбільш розповсюдженими в Україні є виноградні наса-

дження зі схемою садіння 3×1,25 і 3×1,5 м. Станом на 1.09.08
р. вони займають площу 63791,4 га, що становить 75,4%. З
них 41,4% знаходиться в АР Крим, 38 – Одеській, 8,6 –
Херсонській, 8,5 – Миколаївській, 3,4 – Закарпатській і 0,1 –
Запорізькій областях (табл. 3.3).

Найбільшу питому вагу виноградників із шириною міжрядь
3 м мають Закарпатська (92%), Миколаївська (91%) і Херсон-
ська (90,5%) області. У Криму частка таких насаджень стано-
вить 85,1%, а в Одеській області – 62,0%. І лише в Запорізькій
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області виноградники з шириною міжрядь 3 м є менш поши-
реними і займають площу 32,7%, а 48,1% насаджень має ши-
рину міжрядь 2,5 м.
ТАБЛИЦЯ 3.3. – СХЕМИ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНИКІВ СТАНОМ
1.09.08

в тому числі за шириною міжрядь, га
Район Всього,

га до
2,25 м 2,5 м 3,0 м 3,5 м 4,0 м більше

4,0 м
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Бахчисарайський 5566,7 - 208 5228,7 130,0 - -
Білогірський 167,7 - - 167,7 - - -
Джанкойський 939,3 - 126,0 813,3 - - -
Кіровський 1807,3 - 250,0 1557,3 - - -
Красногвардійський 1568,0 - 127,0 1441,0 - - -
Ленінський 296,0 - 28,0 268,0 - - -
Нижньогірський 205,0 - 23,0 182,0 - - -
Первомайський 352,1 - - 352,1 - - -
Роздольненський 125,5 - - 125,5 - - -
Сакський 926,9 - 176,0 724,9 - 26,0 -
Сімферопольський 5028,7 - 300 4513,7 215,0 - -
Совєтський 258,8 - - 258,8 - - -
Чорноморський 1332,0 - 400,5 931,5 - - -
НВАО «Масандра» 4109,8 - 164,4 3943,4 - 2,0 -
м. Феодосія 2238,2 104 - 2116,2 - 18,0 -
м. Судак 362,7 5,8 145,6 211,3 - - -
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 25284,7 109,8 1948,5 22835,4 345,0 46,0 -

м. Севастополь 5716,6 - - 3550,0 1536,6 630,0 -
Всього по АР Крим 31001,3 109,8 1948,5 26385,4 1881,6 676,0 -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 - 60,0 492,9 - - -
Виноградівський 206,9 - - 206,9 - - -
Іршавський 273,3 - 115,0 158,3 - - -
Мукачівський 747,3 - - 747,3 - - -
Ужгородський 541,1 - - 541,1 - - -
Всього по області 2321,5 - 175,0 2146,5 - - -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 - - - - 8,6 -
Запорізький 14,0 - 14,0 - - - -
Мелітопольський 30,0 - - 30,0 - - -
Михайлівський 12,5 - - 12,5 - - -
Приазовський 129,0 - 129,0 - - - -
Приморський 54,7 - - 54,7 - - -
Якимівський 28,4 - - - 28,4 - -
К.Дніпровський 20,0 - - - 20,0 - -
Всього по області 297,2 - 143,0 97,2 48,4 8,6 -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 - - 1284,7 - 259,5 -
Веселинівський 190,7 - - 190,7 - - -
Вознесенський 427,9 - - 427,9 - - -
Жовтневий 35,0 - - - 35,0
Казанківський 129,8 - - 129,8 - - -
Миколаївський 1251,0 - - 1191,6 - 59,4 -
Очаківський 2388,6 - - 221,6 - 167 -
Всього по області 5967,2 - - 5446,3 35,0 485,9 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 - 42,0 1695,0 25,0 453,0 -
Б.-Дністровський 3931,0 77,0 724,0 3088,0 42,0 - -
Біляївський 1156,0 42,0 12,0 1045,0 57,0 - -
Болградський 6990,0 - 433,0 787,0 5727,0 43,0 -
Великомихайлівський 167,0 - - 160,0 7,0 - -
Ізмаїльський 1756,0 - 47,0 1644,0 65,0 - -
Кілійський 1801,0 - 88,0 1666,0 47,0 - -
Овідіопольський 2534,0 60,0 85,0 2183,0 206,0 - -
Роздільнянський 1543,0 146,0 24,0 1299,0 74,0 - -
Ренійський 1988,0 - 145,0 1765,0 78,0 - -
Саратський 5035,0 - 644,0 2957,0 1434,0 - -
Тарутинський 7305,0 63,0 182,0 4075,0 2985,0 - -
Татарбунарський 2528,0 222,0 431,0 1853,0 22,0 - -
Всього по області 38949,0 610,0 2857,0 24217,0 10769,0 496,0 -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 - 22,0 955,2 - - -
Білозерський 1428,7 - - 1428,7 - - -
Великолепетиський 56,9 - - 56,9 - - -
Високопільський 1,0 - - 1,0 - - -
Генічеський 84,2 - - 84,2 - - -
Голопристанський 478,4 - - 335,9 - 142,5 -
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,0 - - 214,0 8,0 - -

Каланчацький 13,0 - - 13,0 - - -
Каховський 12,0 - - - 12,0 - -
м. Нова Каховка 1853,4 - - 1767,4 - 86,0 -
Нововоронцовський 40,0 - - 40,0 - - -
Новотроїцький 6,0 - - 6,0 - - -
Скадовський 8,0 - - 8,0 - - -
Чаплинський 4,5 - - 4,5 - - -
Цюрупинський 887,6 12,2 129,0 584,2 - 162,2 -
Всього по області 6072,9 12,2 151,0 5499,0 20,0 390,7 -
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 84609,1 732,0 5274,5 63791,4 12754,0 2057,2 -

Більш розріджені насадження з шириною міжрядь 3,5 і 4,0
м займають 17,5% загальної площі або 14811,2 га, з них
15,1% виноградних насаджень має ширину міжрядь 3,5 м, зо-
крема, в Одеській області – 84,0% і в АР Крим – 14,7%. Такі
схеми посадки використовуються здебільшого на маточниках
і виноградниках, на яких передбачається застосування ком-
байнів.

У всіх регіонах, крім Закарпатської області, є незначні на-
садження з шириною міжрядь 4 м. Зокрема, 496 га знаходить-
ся в Одеській області, 485,9 – Миколаївській, 676 – АР Крим,
390,7 – Херсонській області і 8,6 – Запорізькій. У цілому по
Україні їхня площа складає 2057,2 га, що становить 2,4%.

Виноградники з шириною міжрядь менше 2,5 м займають
лише 7,1% насаджень України, з яких 732,0 га з міжряддям до
2,25 м і 5274,5 – 2,5 м. Це в основному безштамбові і низько-
штамбові виноградники, закладені за радянських часів.

Аналізуючи стан існуючих виноградників України та дані
виноградного кадастру за 1980 р., слід зробити висновок, що
за період майже тридцяти років структура виноградних наса-
джень за схемою посадки суттєво змінилася.

Так, станом на 1.01.79 р. основна схема садіння виногра-
ду була з шириною міжрядь 2,5 м і частка таких насаджень
становила 45,7%, а нині вона становить лише 3,4%. Наса-
дження з шириною міжрядь 3,0 м, питома вага яких становила
лише 23,6% від загальної площі виноградників, збільшилася в
3 рази і нині є провідною. Основним чином це зумовлено роз-
витком технічної бази з вирощування винограду. Сучасна
техніка з обробітку ґрунту, внесення добрив та засобів захис-
ту рослин підвищує ефективність виробництва та зменшує
затрати праці, але її застосування вимагає садити виноград з
шириною міжрядь 3 м і більше.

3. 3. ФОРМУВАННЯ ВИНОГРАДНИХ КУЩІВ
ТАБЛИЦЯ 3.4. – ПЛОЩА ВИНОГРАДНИКІВ ЗА ТИПОМ ФОРМУ-
ВАННЯ СТАНОМ НА 1.09.08 Р.

в тому числі за типом формування, га
Район Всього,

га безштам-
бові

низько-
штамбові

середньо-
штамбові

високо-
штамбові двоярусні

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 5566,7 - - 4628,2 938,5 -
Білогірський 167,7 - - 158,7 9,0 -
Джанкойський 939,3 - - 776,8 115,0 47,5
Кіровський 1807,3 - - 1332,1 294,5 180,7
Красногвардійський 1568,0 - - 1139,5 303,0 125,5
Ленінський 296,0 - - 246 50,0 -
Нижньогірський 205,0 - - 164 41,0 -
Первомайський 352,1 - - 315,1 37,0 -
Роздольненський 125,5 - - 125,5 - -
Сакський 926,9 - - 809,9 117,0 -
Сімферопольський 5028,7 - - 4113,3 664,,0 251,4
Совєтський 258,8 - - 210,8 48,0 -
Чорноморський 1332,0 - - 1022 310,0 -
НВАО «Масандра» 4109,8 - - 3124,8 985,0 -
м. Феодосія 2238,2 - - 1934,2 304,0 -
м. Судак 362,7 - - 334,2 28,5 -
Всього: по АР Крим
(крім м. Севасто-
поля)

25284,7 - - 20435,1 4244,5 605,1

м. Севастополь 5716,6 - - 4713,1 980,5 23,0
Всього по АР Крим 31001,3 - - 25148,2 5225,0 628,1

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 - - 552,9 - -
Виноградівський 206,9 - - 206,9 - -
Іршавський 273,3 - - 273,3 - -
Мукачівський 747,3 - - 747,3 - -
Ужгородський 541,1 - - 541,1 - -
Всього по області 2321,5 - - 2321,5 - -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 - 8,6 - - -
Запорізький 14,0 - - - 14,0 -
Мелітопольський 30,0 - 30,0 - - -
Михайлівський 12,5 - - 12,5 - -
Приазовський 129,0 - 129,0 - - -
Приморський 54,7 - 54,7 - - -
Якимівський 28,4 - - - 28,4 -
К.Дніпровський 20,0 - - - 20,0 -
Всього по області 297,2 - 222,3 12,5 62,4 -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 - - - 1544,2 -
Веселинівський 190,7 - - - 190,7 -
Вознесенський 427,9 - - - 427,9 -
Жовтневий 35,0 - - - 35,0 -
Казанківський 129,8 - - - 129,8 -
Миколаївський 1251,0 - - - 1251,0 -
Очаківський 2388,6 - - - 2388,6 -
Всього по області 5967,2 - - - 5967,2 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 44,0 - 30,0 2114,0 27,0
Б.-Дністровський 3931,0 38,0 - 51,0 3800,0 42,0
Біляївський 1156,0 430,0 - 32,0 694,0 -
Болградський 6990,0 432,0 - 249,0 6270,0 39,0
Великомихайлівський 167,0 107,0 12,0 - 48,0 -
Ізмаїльський 1756,0 347,0 - 124,0 1285,0 -
Кілійський 1801,0 670,0 - 203,0 928,0 -
Овідіопольський 2534,0 60,0 - 247,0 2159,0 68,0
Роздільнянський 1543,0 154,0 - 195,0 1194,0 -
Ренійський 1988,0 431,0 - 170,0 1317,0 70,0
Саратський 5035,0 434,0 64,0 374,0 4127,0 36,0
Тарутинський 7305,0 106,0 - 155,0 6996,0 48,0
Татарбунарський 2528,0 432,0 - 204,0 1871,0 21,0
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в тому числі за типом формування, га
Район Всього,

га безштам-
бові

низько-
штамбові

середньо-
штамбові

високо-
штамбові двоярусні

Всього по області 38949,0 3685,0 76,0 2034,0 32803,0 351,0
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Бериславський 977,2 - - 449,2 528,0 -
Білозерський 1428,7 - - 1144,8 - 283,9
Великолепетиський 56,9 - - 56,9 - -
Високопільський 1,0 - - 1 - -
Генічеський 84,2 - - 44,7 - 39,5
Голопристанський 478,4 - 8,2 318,3 151,9 -
Дніпровський р-н
м.Херсон 222,0 - - 85,3 136,7 -

Каланчацький 13,0 - - 0 13,0 -
Каховський 12,0 - - 5,7 4,7 1,6
м. Нова Каховка 1853,4 - - 883,6 728,9 240,9
Нововоронцовський 40,0 - - 40 - -
Новотроїцький 6,0 - - 6 - -
Скадовський 8,0 - - 8 - -
Чаплинський 4,5 - - 4,5 - -
Цюрупинський 887,6 - 0,8 589,6 297,2 -
Всього по області 6072,9 - 9,0 3637,6 1860,4 565,9
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 84609,1 3685,0 307,3 33153,8 45918,0 1545,0

У структурі виноградних насаджень України є всі типи фо-
рмувань кущів винограду. Найбільшу площу займають висо-
коштамбові насадження (висота штамбу більше 90 см) –
45918,0 га, що становить 54,2% (табл. 3.4). З них 71,4% зна-
ходиться в Одеській області, 13,0 – Миколаївській, 11,4 – АР
Крим, 4,1 – Херсонській і 0,1 – Запорізькій областях. У Мико-
лаївській області всі 5967,2 га існуючих виноградників пред-
ставлені високоштамбовими насадженнями. Також досить
розповсюджений такий тип формування в Одеській області –
84,2% від площі всіх виноградників.

Середньоштамбовий тип формування (з висотою штамбу
40-90 см) займає площу 33153,8 га, що становить 39,2% від
загальної площі виноградників. Найбільшу площу такі наса-
дження займають в АР Крим – 25148,2 га, це становить 81,1%
від їхньої площі в республіці і 75,9% від загальної по Україні.
У Закарпатській області всі насадження мають середньошта-
мбове формування і в загальній площі виноградників вони за-
ймають 7%.

Виноградники із безштамбовим формуванням зосередже-
ні лише в Одеській області – 3685,0 га або 4,4% від загальної
площі насаджень по Україні. Таке формування кущів застосо-
вується лише на виноградниках населення, яке вирощує їх
без шпалери. Виноградники з двоярусним формуванням, які
займають 1,8% площі виноградних насаджень України, зосе-
реджені в 3-х регіонах: Крим – 628,1 га, Херсонська область –
565,9 і Одеська – 351,0. Низькоштамбові формування (висота
штамбу до 40 см) займають лише 0,4% насаджень, які зосе-
реджені в Одеській (76 га), Запорізькій (74,8 га) і Херсонській
(9,0 га) областях.

У порівнянні з даними виноградного кадастру за 1980 рік
структура виноградних насаджень за типом формування зна-
чно змінилася, причому в кращий бік. Так, значно зменшилась
питома вага виноградних насаджень із безштамбовим типом
формування (з 44,9 до 4,4%), у той час як площі високоштам-
бових формувань збільшилися в 2,6 рази, а середньо штам-
бових – в 1,6 рази. Значно зменшилась частка низькоштам-
бових формувань – із 8,9 до 0,4%. Питома вага виноградних
насаджень із двоярусним формуванням збільшилася. Найбі-
льшу частку такий тип формування має Одеська область –
42,4%, тоді як у 80-х роках у даному регіоні вони були відсут-
ні.

3. 4. ЗРІДЖЕНІСТЬ ТА ОЦ ІНКА СТАНУ ВИНОГ -
РАДНИХ НАСАДЖЕНЬ

Причинами підвищеної зрідженості виноградних наса-
джень може бути розташування на площах з несприятливими
ампелоекологічними умовами, вимерзанням, пошкодженням
при механізованому обробітку, невідповідністю підщеп, на
молодих насадженнях – порушенням технології закладання і
догляду за кущами та низькою якістю садивного матеріалу,
пошкодженням виноградників шкідниками та хворобами, бак-
теріями.

У середньому зрідженість виноградних насаджень України
станом на 1.09.08 р. становить 20% (табл. 3.5). У тому числі в
Одеській області – 22%, в АР Крим, Закарпатській і Миколаїв-
ській областях – 19%, Запорізькій – 17 і Херсонській – 10.

Як правило, зрідженість зростає із збільшенням віку наса-
джень. Так середня зрідженість виноградників віком до 5-ти
років (22646,7 га) становить 5%, віком від 5 до 10 років
(14432,0 га) – 11%, 11-25 років (17493,8 га) – 30%, 26-40 років

(29258,6 га) – 36% і більше 40 років (778,0 га) – 20%. В Оде-
ській області зрідженість виноградників віком більше 40 років
є нижчою у порівнянні з насадженнями 26-40 років, що пояс-
нюється тим, що вони знаходяться на присадибних ділянках
населення і, відповідно, краще доглядаються через невелику
свою площу.
ТАБЛИЦЯ 3.5. – ЗРІДЖЕНІСТЬ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ СТА-
НОМ НА 1.09.08 Р.

в тому числі за віковими групами,%Район Серед-
нє,% 1-4 5-10 11-25 26-40 > 40

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 21 8 12 18 26 -
Білогірський 12 10 21 30 - -
Джанкойський 17 10 15 17 29 -
Кіровський 9 4 6 10 22 -
Красногвардійський 15 2 8 14 21 -
Ленінський 28 - 10 28 36 -
Нижньогірський 13 7 9 15 21 -
Первомайський 24 10 13 20 30 -
Роздольненський 27 - 21 36 - -
Сакський 14 10 14 15 20 -
Сімферопольський 14 5 8 14 19 -
Совєтський 13 6 8 11 15 -
Чорноморський 18 - 10 14 20 -
НВАО «Масандра» 16 6 9 15 22 -
м. Феодосія 17 7 11 16 25 -
м. Судак 22 10 23 26 35 -
Всього: по АР Крим
(крім м. Севастополя) 17 8 10 16 23 -

м. Севастополь 27 14 19 25 32 -
Всього по АР Крим 19 11 12 17 25 -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 18 4 7 22 33 -
Виноградівський 25 7 9 16 37 -
Іршавський 19 5 7 12 36 -
Мукачівський 17 4 8 20 38 -
Ужгородський 23 4 6 17 34 -
Всього по області 19 4 7 20 35 -

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 15 - - 15 - -
Запорізький 15 - 15 - - -
Мелітопольський 10 10 - - - -
Михайлівський 10 10 - - - -
Приазовський 20 - - 20 - -
Приморський 17 - - 17 - -
Якимівський 19 - 19 - - -
К.Дніпровський 10 10 - - - -
Всього по області 17 10 18 19 - -

Миколаївська область
Березанський 27 2 18 40 45 -
Веселинівський 17 1 3 14 38 -
Вознесенський 8 5 8 9 18 -
Жовтневий 28 - - 28 - -
Казанківський 5 4 9 - - -
Миколаївський 9 6 9 9 10 -
Очаківський 19 10 13 27 56 -
Всього по області 19 7 12 27 37 -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 27 6 18 34 35 18
Б.-Дністровський 23 7 13 37 34 21
Біляївський 28 11 15 31 37 28
Болградський 20 7 15 29 35 23
Великомихайлівський 35 - - 35 38 21
Ізмаїльський 14 4 19 38 37 22
Кілійський 19 4 15 37 34 24
Овідіопольський 17 4 5 30 37 26
Роздільнянський 20 6 15 30 39 19
Ренійський 22 10 19 28 34 20
Саратський 27 8 17 27 36 20
Тарутинський 23 9 17 32 38 21
Татарбунарський 25 5 14 39 35 23
Всього по області 22 7 15 32 36 22

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 22 11 20 32 40 -
Білозерський 10 8 10 13 24 -
Великолепетиський 15 15 - - - -
Високопільський 10 - 10 - - -
Генічеський 10 10 - - - -
Голопристанський 11 6 10 13 16 -
Дніпровський р-н м.Херсон 8 8 - - - -
Каланчацький 5 5 - - - -
Каховський 3 1 11 - - -
м. Нова Каховка 7 5 7 - - -
Нововоронцовський 11 11 - - - -
Новотроїцький 8 8 - - - -
Скадовський 9 9 - - - -
Чаплинський 3 3 - - - -
Цюрупинський 28 17 23 30 34 -
Всього по області 10 8 11 20 31 -
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 20 5 11 30 36 20

Молоді насадження в АР Крим характеризуються високою
зрідженістю – 11%, особливо в зоні міста Севастополь (14%).
У Запорізькій області всі молоді насадження мають зрідже-
ність – 10%. У Херсонській області вона сягає 8% і особливо
висока в Цюрупинському, Великолепетиському, Бериславсь-
кому та Нововоронцовському районах. У порівнянні з іншими
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регіонами молоді виноградники на Закарпатті мають не висо-
ку зрідженість – 4%.
ТАБЛИЦЯ 3.6. – СТАН ВИНОГРАДНИКІВ СТАНОМ НА 1.09.08 Р.

Площа за оцінкою насаджень, га
Район Площа

всього, га
Поставлено
на шпале-
ру, га

перспектив-
ні2 потенційні3 неперспек-

тивні4

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 5566,7 4997,0 1000,9 2855,4 1710,4
Білогірський 167,7 20,0 147,0 20,7 -
Джанкойський 939,3 800,0 319,8 454,5 165,0
Кіровський 1807,3 1807,3 785,3 978,6 43,4
Красногвардійський 1568,0 1345,0 749,8 65,0 753,2
Ленінський 296,0 296,0 23,0 233,0 40,0
Нижньогірський 205,0 159,0 70,4 46,9 87,7
Первомайський 352,1 342,6 6,0 291,1 55,0
Роздольненський 125,5 125,5 - 125,5 -
Сакський 926,9 610,2 421,6 308,6 196,7
Сімферопольський 5028,7 4284,0 1385,5 2539 1104,2
Совєтський 258,8 258,8 120,7 97,5 40,6
Чорноморський 1332,0 1007,0 - 762,0 570,0
НВАО «Масандра» 4109,8 3864,0 2597,1 1255,8 256,9
м. Феодосія 2238,2 2050,1 927,5 1160,0 150,7
м. Судак 362,7 362,7 293,5 69,2 -
Всього по АР Крим,
крім зони
м. Севастополь

25284,7 22398,9 8848,1 11262,8 5173,8

м. Севастополь 5716,6 5496,0 1123,2 3338,4 1255,0
Разом по АР Крим 31001,3 27894,9 9971,3 14601,2 6428,8

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 552,9 454,1 256,9 184,0 112,0
Виноградівський 206,9 203,1 34,8 67,1 105,0
Іршавський 273,3 273,3 154,3 102,0 17,0
Мукачівський 747,3 747,3 96,3 404,0 247,0
Ужгородський 541,1 541,1 221,1 258,0 62,0
Всього по області 2321,5 2218,9 763,4 1015,1 543,0

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський 8,6 8,6 - 8,6 -
Запорізький 14,0 14,0 14,0 - -
Мелітопольський 30,0 30,0 30,0 - -
Михайлівський 12,5 12,5 12,5 - -
Приазовський 129,0 129,0 - 129,0 -
Приморський 54,7 54,7 54,7 - -
Якимівський 28,4 28,4 - 28,4 -
К.Дніпровський 20,0 20,0 20,0 - -
Всього по області 297,2 297,2 131,2 166,0 -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Березанський 1544,2 1544,2 359,2 409,7 775,3
Примітка 2. Виноградники зі стабільною врожайністю.
Примітка 3. При задовільному догляді забезпечують стабільний урожай, знаходять-
ся в задовільному стані.
Примітка 4. Продукція яких не окуповує витрати, знаходяться у задовільному стані
Веселинівський 190,7 190,7 140,7 50,0 -
Вознесенський 427,9 395,0 427,9 - -
Жовтневий 35,0 35,0 35,0 - -
Казанківський 129,8 129,8 - 129,8 -
Миколаївський 1251,0 1135,9 1171,9 60 19,1
Очаківський 2388,6 2388,6 1657,3 493,8 237,5
Всього по області 5967,2 5819,2 3792,0 1143,3 1031,9

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 2215,0 1895,0 480,0 805,0 930,0
Б.-Дністровський 3931,0 3270 670,0 2131,0 1130,0
Біляївський 1156,0 227 358,0 471,0 327,0
Болградський 6990,0 6542 1710,0 2440,0 2840,0
Великомихайлівський 167,0 65 28,0 71,0 68,0
Ізмаїльський 1756,0 1217 262,0 846,0 648,0
Кілійський 1801,0 1233 567,0 815,0 419,0
Овідіопольський 2534,0 1992 1005,0 1008,0 521,0
Роздільнянський 1543,0 1267 408,0 728,0 407,0
Ренійський 1988,0 1357 706,0 883,0 399,0
Саратський 5035,0 3865 1670,0 2269,0 1096,0
Тарутинський 7305,0 6005 2769,0 2464,0 2072,0
Татарбунарський 2528,0 1874 663,0 1285,0 580,0
Всього по області 38949,0 30809 11296,0 16216,0 11437,0

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бериславський 977,2 815,3 568,2 295,3 113,7
Білозерський 1428,7 1301,2 1003,8 424,9 -
Великолепетиський 56,9 25,2 56,9 - -
Високопìльский 1,0 1,0 - 1,0 -
Генìчеський 84,2 70,0 84,2 - -
Голопристанський 478,4 478,4 166,4 168,6 143,4
Днìпровський р-н
м.Херсон 222,0 199,8 222,0 - -

Каланчацький 13,0 13,0 13,0 - -
Каховський 12,0 12,0 10,0 2,0 -
м.Нова Каховка 1853,4 1771,4 1699,5 98,0 55,9
Нововоронцовський 40,0 40,0 40,0 - -
Новотроïцький 6,0 6,0 6,0 - -
Скадовський 8,0 8,0 8,0 - -
Цюрупинський 887,6 4,5 363,6 286,8 237,2
Чаплинський 4,5 667,0 4,5 - -
Всього по області 6072,9 5412,8 4246,1 1276,6 550,2
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 84609,1 72452,0 30200,0 34418,2 19990,9

Найвища зрідженість виноградників віком від 5 до 10 років
у Запорізькій області – 18%, а найнижча в Закарпатській – 7.
Крім того, у Криму – 12%, Миколаївській області – 12, Одесь-
кій – 15 і Херсонській 11.

Насадження віком 11-25 років у середньому мають зрід-
женість від 17 (АР Крим) до 32% (Одеська область). А в де-
яких районах Одеської області зростає до 40%. Максимальну

зрідженість мають насадження віком від 26 до 40 років. ЇЇ се-
реднє значення в регіонах коливається від 25 до 37%, зокре-
ма, в АР Крим – 25%, Херсонській області – 31, Закарпатській
– 35, Одеській – 36 і Миколаївській – 37.

Зрідженість виноградників є однією з причин зниження їх-
ньої продуктивності. У результаті наявності значної частки
виноградників віком більше 25 років, які характеризуються ви-
соким відсотком зрідженості, 23,6% насаджень знаходиться в
незадовільному стані і характеризуються як неперспективні
(табл. 3.6). Тобто 19990,9 га виноградних насаджень не по-
кривають витрат на їх догляд та потребують реставрації чи
перезакладання. Найбільша частка таких виноградників скон-
центрована в Одеській області – 11437,0 га або 57,2%. Крім
того, 32,2% зосереджено в АР Крим, 5,2 – Миколаївській, 2,8
– Херсонській та 2,7 – Закарпатській областях. У Запорізькій
області неперспективних виноградників немає, а всі оціню-
ються як потенційні та найбільш потенційні. Це зумовлено,
по-перше, високою часткою молодих насаджень, а по-друге,
тим, що вік виноградників не перевищує 25 років, а зрідже-
ність – 15,0%.

Серед регіонів найбільшу питому вагу неперспективних
виноградників має Одеська область – 29,4% (11437,0 га). Зо-
крема, в Арцизькому районі їх частка становить 42,0%, Бол-
градському – 40,6, Великомихайлівському – 40,7. У Закарпат-
ській області неперспективні насадження займають площу
543,0 га, що становить 23,6% виноградників області, в АР
Крим їх частка сягає 20,7%, Миколаївській області – 17,3 і
Херсонській – 9,1.

Потенційні виноградники, які мають задовільний стан, за-
ймають 40,7% їхньої загальної площі. З них 47,1% – знахо-
дяться в Одеській області, 42,4 – АР Крим, 3,7 – Херсонській
області, 3,3 – Миколаївській, 2,9 – Закарпатській і 0,5 – Запо-
різькій.

За оцінкою насаджень найкращими є виноградники
Херсонської і Миколаївської області, де частка найбільш по-
тенційних складає 69,9 і 63,5%, відповідно. У Запорізькій об-
ласті вони займають 44,1% площі, Закарпатській – 32,9, Оде-
ській – 29,0 і в АР Крим – 32,2. У цілому по Україні площа
найбільш потенційних виноградників складає 30200,0 га, що
становить 35,7% від їх загальної площі.

Більша частина плодоносних виноградників у сільськогос-
подарських підприємствах поставлені на шпалеру – 72452,0
га (85%). Не встановлена шпалера на виноградниках, які роз-
ташовані на присадибних ділянках (в переважній більшості
кореневласні насадження) і на молодих віком від 1 до 4 років.
Найнижчий відсоток виноградників на шпалері в Одеській об-
ласті – 79,1%, найвищий в Запорізькій – 100%.

РОЗДІЛ 4. СОРТОВИЙ СКЛАД ВИНОГРАДНИ -
К ІВ

Сортимент винограду є головним чинником, що органічно
пов'язаний з умовами територій і потребує надзвичайної ува-
ги при інтеграції у світовий ринок. Кожен сорт характеризуєть-
ся певними властивостями і вимогами до клімату, ґрунту, за-
ходів агротехніки і якщо за своїми біологічними особливостя-
ми він не відповідає умовам місцевості, в якій вирощується,
виноградник може бути не рентабельним.

4. 1. ПЛОЩІ СОРТІВ ВИНОГРАДУ
Станом на 1.09.08 р. технічні сорти винограду займають

майже 73 тис.га, що становить 84,4% всіх насаджень (табл.
4.1). З них найбільша частка зосереджена в Одеській області
та АР Крим. У регіонах найбільшу частку технічних сортів ма-
ють виноградники Миколаївської, Закарпатської і Запорізької
областей, а найменшу – АР Крим. Частка столового виногра-
ду становить 15,6% від їхньої загальної площі насаджень ви-
нограду. З них в АР Крим зосереджено 48,5% і в Одеській об-
ласті – 40,7.

За останні майже тридцять років значно змінився розподіл
площ виноградних насаджень за сортами. Так площа техніч-
них сортів зменшилася на 125,6 тис.га, а столових – 10,8
тис.га (рис.). Питома вага технічних сортів у загальній площі
насаджень зменшилася на 4 відсотки, а столових, відповідно,
збільшилася. Серед регіонів збільшення частки площ техніч-
них сортів відбулося лише в Закарпатській і Миколаївській
областях.

Сортовий склад виноградників України в порівнянні з 1979
роком значно урізноманітнився. Нині він представлений 176
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сортами (станом на 1.09.08 р.), з яких 101 технічних і 75 сто-
лових (табл. 4.2).
ТАБЛИЦЯ 4.1. – ПИТОМА ВАГА ПЛОЩ ВИНОГРАДНИКІВ ЗА СОР-
ТАМИ

в тому числі за сортами:
технічні столові

Регіон
Площа
всього,
га всього,

га

% до
заг.
площі
техн.
сорт.

% до
площі
регіо-
ну

% до
заг.
площі
вин.
нас.

України

всього,
га

% до
заг.
площі
стол.
сорт.

% до
площі
регіону

% до заг.
площі
вин. нас.
України

АР Крим 31001,3 24602,3 34,5 79,4 29,1 6399,0 48,5 20,6 7,6
ОБЛАСТЬ

Закарпатська 2321,5 2187,2 3,1 94,2 2,6 134,3 1,0 5,8 0,2
Запорізька 297,3 277,8 0,4 93,4 0,3 19,4 0,1 6,5 0,02
Миколаївська 5967,2 5624,1 7,9 94,3 6,6 343,1 2,6 5,7 0,4
Одеська 38949 35130,3 47,0 86,2 39,7 3818,7 40,7 13,8 6,4
Херсонська 6072,9 5144,9 7,2 84,7 6,1 928 7,0 15,3 1,1
Всього по
Україні

84609,2 72966,6 100,0 - 84,4 11642,5 100,0 - 15,6

За показниками Виноградного кадастру 1980 року загаль-
на кількість сортів становила 134, з них 89 технічних і 45 сто-
лових. Таким чином, крім того, що сортовий склад винограду
зріс у 1,5 рази, в ньому значно збільшилася частка столових
сортів – з 33,6 до 42,6% від загальної кількості найменувань.
Але велика чисельність сортів ще не є запорукою успішного
розвитку галузі. Продуктивність та довговічність виноградної
рослини, якість врожаю залежать від науково обґрунтованого
розміщення виноградника. Згідно Державного реєстру сортів
рослин придатних для поширення в Україні на 2008 р, із
176 сортів винограду, які нині вирощують, лише 86 районова-
них, з них 61 технічних і 25 столових (табл. 4.3). Загальна
площа районованих сортів становить 65,7 тис.га або 77,7%
від площі виноградників. З них 87,8% займають технічні сор-
ти, а 12,2% – столові. У загальній площі технічних сортів част-
ка районованих становить 79,4% (57,7 тис га), столових –
68,7% (8,0 тис.га).

Серед технічних сортів, які вирощуються в Україні, найбі-
льшу площу займають: Ркацителі – 11,5 тис.га (15,9%), Аліго-
те – 9,6 тис.га (13,2%), Каберне Совіньйон – 8,5 тис.га
(11,6%), Шардоне – майже 3 тис.га (4,1%), Мерло – 2,8 тис.га
(3,9%), Совіньйон зелений – 2,7 тис.га (3,7%), Рислінг – 2,7
тис.га (3,7%), Одеський чорний – 2,4 тис.га (3,3%), Сапераві –
1,5 тис.га (2,1%) і Сухолиманський білий – 1,5 тис.га. (2,0%).
Кількість технічних сортів, які займають площу більше 1 тис.га
– 13 найменувань, від 500 до 1000 га – 9, від 100 до 500 – 11.

Всі інші 68 сортів займають площу меншу, ніж 100 га. Крім то-
го, 6,7 тис.га (9,3%) займають гібридні сорти та 3,8 тис.га
(5,2%) – не визначені та сортосуміші.

Кількість столових сортів, які займають площу більшу, ніж
1 тис.га, два: Молдова – 2,5 тис.га (20,9%) та Мускат гамбур-
зький, який займає площу дещо більшу, ніж – 1 тис.га (8,6%).

Також поширеними є такі сорти як Мускат Італія – 7,4%, Ран-
ній Магарача – 7,2, Мускат янтарний – 5,7, Шабаш – 4,2, Кар-
динал – 3,4, Агадаї – 3,1%. Сорти, що займають площу мен-
шу, ніж 100 га включають 58 найменування (77,3%).
ТАБЛИЦЯ 4.2. ПЛОЩА СОРТІВ ВИНОГРАДУ СТАНОМ НА 1.09.08Р.

Площа в тому числі, га
№
п/п Сорт

га % АР Крим
Закар-
патська
обл.

Запорі-
зька
обл.

Мико-
лаївсь-
ка обл.

Одеська
обл.

Херсон
ська
обл.

Всього 84609,1 - 31001,3 2321,5 297,2 5967,2 38949 6072,9
Всього технічних
сортів
в.т.ч.:

72710,2 100 24602,3 2189,2 19,4 5624,1 35130,3 5144,9

1 Алеатіко 42,0 0,06 42,0 - - - - -
2 Аліготе 9626,5 13,24 2718,0 - - 1081,8 5683,7 143,0

3 Альбільо крим-
ський 97,7 0,13 97,7 - - - - -

4 Антей магара-
цький 5,1 0,01 2,2 - - - 2,9 -

5 Бастардо Мага-
рацький 1330,4 1,83 981,0 - - 121,5 178,7 49,2

6 Баян-Ширей 2,5 0,00 2,5 - - - - -
7 Біанка 733,8 1,01 45,5 2,0 4,2 188,5 153,3 340,3
8 Вердельо 55,2 0,08 55,2 - - - - -
9 Віоріка 17,8 0,02 - - - - 8,2 9,6

10 Голубок 233,7 0,32 - 12,3 - 1,4 182,8 37,2
11 Гарс Левелю 17,6 0,02 9,2 8,4 - - - -
12 Гренаш білий 1,1 0,00 - - - - 1,1
13 Данко 3,5 0,00 3,5 - - - - -

14 Дніпровський
оксамит 5,0 0,01 - - - - - 5,0

15 Дойна 142,8 0,20 108,2 - - 25,0 - 9,6
16 Джеват Кара 2,3 0,00 2,3 - - - - -

17 Жемчуг Зала
(Заладьондь) 8,0 0,01 - 8,0 - - - -

18 Зейбель 37,0 0,05 - - - - 37,0 -
19 Екім кара 26,6 0,04 26,6 - - - -
20 Ізабелла 2126,0 2,92 - 1405,0 - 611,0 - 110,0

21 Іллічівський
ранній 6,0 0,01 - - - - 6,0 -

22 Іршаї Олівер 166,0 0,23 - - - 166,0 - -

23 Каберне Сові-
ньйон 8468,5 11,65 2924,1 220,8 - 444,4 4594,7 284,5

24 Капсельський
білий № 62 1,0 0,00 1,0 - - - - -

25 Кефесія 55,3 0,08 55,3 - - - - -
26 Князь Кіранов 0,8 0,00 0,8 - - - - -
27 Коломбар 4,0 0,01 4,0 - - - - -
28 Коктебель-2 2,0 0,00 2,0 - - - - -
29 Кок Пандас 3,0 0,00 3,0 - - - - -
30 Кокур білий 918,3 1,26 918,3 - - - - -
31 Крона 5,3 0,01 5,3 - - - - -
32 Ланcелот 13,1 0,02 - - - - 13,1 -
33 Левокумський 22,9 0,03 - - - 22,9 - -
34 Лідія 270,2 0,37 - - - 71,5 2,8 195,9
35 Лімбергер 6,5 0,01 6,5 - - - - -
36 Матраса 10,1 0,01 10,1 - - - - -
37 Мерло 2819,9 3,88 534,2 56,0 - 140,9 2018,0 70,8
38 Морастель 2,8 0,00 2,8 - - - - -
39 Мурведр 18,7 0,03 18,7 - - - - -

40 Мускат беса-
рабський 17,1 0,02 9,6 - - - - 7,5

41 Мускат білий 673,9 0,93 556,9 - - 20,5 96,5 -

42 Мускат гамбург-
ський 49,3 0,07 - 1,0 - 28,2 20,1 -

43 Мускат Голо-
дриги 10,0 0,01 - - - - - 10,0

44 Мускат Лівадія 1,2 0,00 - - - - 1,2

45 Мускат одесь-
кий 346,3 0,48 - - 3,3 76,1 165,4 101,5

46 Мускат Отто-
нель 590,8 0,81 76,8 70,8 - 79,9 321,2 42,1

47 Мускат рожевий 76,2 0,10 76,2 - - - - -
48 Мускат чорний 16,1 0,02 16,1 - - - - -
49 Мюллер Тургау 20,3 0,03 - 20,3 - - - -

50 Одеський чор-
ний 2426,3 3,34 71,4 4,1 5,0 119,9 2109,0 116,9

51 Ожибі 11,0 0,02 - - - - 11,0 -
52 Олешківський 83,0 0,11 - 2,6 - - - 80,4
53 Олімпійський 92,7 0,13 - - - - - 92,7

54 Оницьканський
білий 5,0 0,01 3,0 - - - - 2,0

55 Первенець Ма-
гарача 642,8 0,88 137,2 - - 65,4 26,3 413,9

56 Паркент 19,5 0,03 19,5 - - - - -
57 Піно грі 47,6 0,07 1,5 - - - - 46,1
58 Піно білий 338,2 0,47 124,2 - - 140,2 53,4 20,4
59 Піно міньє 43,1 0,06 - - - - 43,1 -
60 Піно сірий 637,0 0,88 118,7 - - - 518,3 -
61 Піно чорний 767,1 1,06 317,3 3,7 - - 415,8 30,3
62 Піно фран 5,0 0,01 5,0 - - - - -

63 Подарок Мага-
рача 212,0 0,29 37,6 4,0 - 37,1 3,0 130,3

64 Рісус 94,2 0,13 21,0 - - 11,8 7,2 54,2

65 Рислінг (рейн-
ський) 2702,0 3,72 1221,3 44,9 - 309,6 842,0 284,2

66 Рислінг італій-
ський 2,8 0,00 - 2,8 - - - -

67 Ркацителі 11552,4 15,89 7455,3 - - 542,8 2593,8 960,5
68 Рубін Голодриги 51,4 0,07 8,0 - - - 8,4 35,0
69 Рубін таїровсь- 11,8 0,02 - - - 4,0 7,8 -

а) – технічні сорти;

б) столові сорти;

Рис. Динаміка площ сортів винограду

- 1979 р.; - 2008 р
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Площа в тому числі, га
№
п/п Сорт га % АР Крим

Закар-
патська
обл.

Запорі-
зька
обл.

Мико-
лаївсь-
ка обл.

Одеська
обл.

Херсон
ська
обл.

кий

70 Рубіновий Ма-
гарача 23,9 0,03 23,9 - - - - -

71 Сапераві 1546,1 2,13 667,5 5,0 - 158,3 397,9 317,4

72 Сапераві севе-
рний 18,2 0,03 - 18,2 - - - -

73 Сари пандас 0,8 0,00 0,8 - - - - -
74 Семільон 24,2 0,03 24,2 - - - - -
75 Серексія 1,0 0,00 - - - - 1,0 -
76 Серсіаль 31,6 0,04 31,6 - - - -
77 Сільванер 107,4 0,15 84,9 - - - 17,1 5,4
78 Сіра 17,2 0,02 16,1 - - - 1,1 -
79 Совіньон 432,1 0,59 - - - 432,1 - -
80 Совіньйон білий 953,0 1,31 - - - - 953,0 -

81 Совіньйон зе-
лений 2691,1 3,70 727,5 - - - 1651,4 312,2

82 Солдайя 1,0 0,00 1,0 - - - - -

83 Сонячнодолин-
ський 1,6 0,00 1,6 - - - - -

84 Сорок лет Ок-
тября 1,5 0,00 - 1,5 - - - -

85 Спартанець Ма-
гарача 3,0 0,00 - 2,4 - - 0,6

86 Степняк 16,9 0,02 6,0 7,9 - - - 3,0

87
Сухолимансь-
кий
білий

1477,4 2,03 56,2 - - 108,4 1204,8 108,0

88 Тавквері Мага-
рача 12,4 0,02 2,4 - - - - 10,0

89 Тельті курук 245,7 0,34 - - - 245,7 -

90 Трамінер роже-
вий 961,1 1,32 234,4 180,5 - 97,6 407,1 41,5

91 Фетяска бі-
ла(Леанка) 1451,3 2,00 149,3 55,5 - 241,5 991,0 14,0

92 Фіолетовий
ранній 9,2 0,01 - - - 1,0 - 8,2

93 Фурмінт (Токай-
ський) 35,9 0,05 29,9 6,0 - - - -

94 Хиндогни 25,0 0,03 25,0 - - - - -
95 Цвіточний 4,5 0,01 - - 4,5 - - -

96 Цитронний Ма-
гарача 178,0 0,24 118,1 - - 27,1 - 32,8

97 Цимлянський
чорний 32,3 0,04 32,3 - - - - -

98 Чінурі 17,0 0,02 17,0 - - - - -
99 Шардоне 2984,6 4,10 717,6 9,0 - 247,7 1844,3 166,0

100Юбілейний Ма-
гарача 6,0 0,01 6,0 - - - - -

101Юні Блан 1,5 0,00 1,5 - - - - -
Комплексостійкі 4,5 0,01 4,5 - - - - -
Колекційні 5,0 0,01 5,0 - - - - -
Гібриди 6735,2 9,26 - - - - 6735,2 -
Інші та сорто-
суміші 3797,9 5,22 2761,4 38,9 - - 554,9 442,7

Всього столових
сортів
в т.ч.:

11898,9 100 6399,0 132,3 277,8 343,1 3818,7 928,0

102Агадаі 372,3 3,13 371,4 - - - - 0,9
103Агат Донской 18,0 0,15 - - 18,0 - - -

104Альфонс Ла-
валлє 29,6 0,25 - - - - 29,6 -

105Антей 23,3 0,20 17,0 - - - - 6,3
106Антігона 28,6 0,24 28,6 - - - - -
107Аркадія 300,4 2,52 41,9 - 50,0 - 180,4 28,1
108Асма 64,2 0,54 64,2 - - - - -
109Атіла 13,2 0,11 - - - - 13,2 -

110Белградський
без насіння 33,1 0,28 33,1 - - - - -

111Болгар 13,0 0,11 13,0 - - - - -
112Вересень 4,4 0,04 - - - - 4,4 -
113Вікторія 5,0 0,04 - - - - 5,0 -
114Восток 14,8 0,12 5,8 - - - 1,0 8,0
115Восторг 208,0 1,75 79,5 - 40,0 - 37,8 50,7
116 Галан 56,4 0,47 56,4 - - - -
117 Грочанка 57,4 0,48 42,2 - - - 15,2 -
118 Голена Нова 5,0 0,04 5,0 - - - -
119Декабрський 67,7 0,57 - - - - 38,7 29,0

120Дністровський
рожевий 6,4 0,05 - 0,4 - - 6,0 -

121Дойна 92,1 0,77 - - - - 92,1 -
122Зорька 18,0 0,15 - - - - 18,0 -

123Золотистий
устойчивий 5,0 0,04 - - - - 5,0 -

124Жемчуг Зала
(Заладьондь) 118,8 1,00 11,0 71,3 - - - 36,5

125Жемчуг Сабо 10,0 0,08 - - - - 10,0 -
126 Ізабела 74,0 0,62 - - - - 74,0 -

127
Іршаї Олівер
(Золотистий
ранній)

271,1 2,28 - 17,6 - 20,0 211,1 22,4

128 Італія 51,7 0,43 - - - - 51,7 -
129Карабурну 159,6 1,34 135,0 - - - 15,7 8,9
130Кара узюм 25,6 0,22 25,6 - - - -
131Кардинал 399,7 3,36 315,9 - - - 80,5 3,3
132Кеша 66,7 0,56 10,8 - - - 55,9 -

133Кишмиш лучис-
тий 4,5 0,04 - - - 4,5 - -

134Кодрянка 31,3 0,26 - - 29,8 - 1,5 -
135Кишмиш Таі- 1,3 0,01 - - - - - 1,3

Площа в тому числі, га
№
п/п Сорт га % АР Крим

Закар-
патська
обл.

Запорі-
зька
обл.

Мико-
лаївсь-
ка обл.

Одеська
обл.

Херсон
ська
обл.

ровський

136Королева вино-
градників 239,5 2,01 15,7 7,0 - - 215,5 1,3

137Красуня Цегле-
да 27,1 0,23 - - - 27,1 -

138Кримська жем-
чужина 2,2 0,02 2,2 - - - - -

139Лора 7,1 0,06 2,4 - - - - 4,7
140Любительський 1,4 0,01 - - - - - 1,4
141Мечта 8,7 0,07 - - - - 8,7 -
142Молдова 2489,9 20,93 1135,3 2,5 - 183,6 964,4 204,1
143Муромец 21,0 0,18 - - 21,0 - - -
144Мускат Ада 0,8 0,01 - 0,8 - - - -

145Мускат гамбур-
зький 1023,3 8,60 846,1 - - - 149,4 27,8

146Мускат жемчу-
жний 22,6 0,19 - - - - 22,6 -

147Мускат Італія 877,7 7,38 821,2 - - - 53,6 2,9
148Мускат Лівадія 4,5 0,04 - - - - - 4,5

149Мускат олекса-
ндрійський 1,9 0,02 1,9 - - - - -

150Мускат таїров-
ський 35,9 0,30 - - - - 34,5 1,4

151Мускат янтар-
ний 676,9 5,69 505,8 - - - 171,1 -

152Одеський ран-
ній 72,7 0,61 - - - 72,7 -

153Одеський суве-
нір 249,5 2,10 73,9 - - - 166,6 9,0

154Оригінал 10,8 0,09 - - - - 10,8 -

155Подарок Запо-
ріжжя 0,2 0,00 - - - - - 0,2

156Плевен 62,2 0,52 - - 62,0 - - 0,2
157Ранній ВІРа 60,3 0,51 60,3 - - - - -

158Ранній Магара-
ча 853,2 7,17 383,4 - - 57,0 412,8 -

159Рібнер 18,2 0,15 - - - - - 18,2
160Русбол 33,0 0,28 - - 33,0 - - -
161Сенсо 4,0 0,03 - 4,0 - - -
162Страшенський 17,2 0,14 11,1 - - 2,3 3,6 0,2
163Сувенір чорний 24,7 0,21 24,7 - - - - -

164Сурученський
білий 149,8 1,26 12,5 - - - 79,7 57,6

165Таврія 69,3 0,58 44,0 - - 1,2 12,3 11,8
166Талісман 5,2 0,04 - - - - 3,0 2,2
167Тарнау 3,2 0,03 3,2 - - - - -
168Тімур 2,0 0,02 2,0 - - - - -
169Тербаш 56,4 0,47 56,4 - - - - -
170Чауш білий 92,4 0,78 92,4 - - - - -

171Чауш чорно-
кримський 24,2 0,20 18,2 - - - 6,0 -

172Чегменіт 0,2 0,00 - - - - - 0,2
173Шабаш 499,3 4,20 499,3 - - - - -
174Шасла біла 242,9 2,04 - 12,5 74,5 138,3 17,6
175Шевченко 24,0 0,20 - - 24,0 - - -
176Шоколадний 4,6 0,04 - - - - - 4,6

Колекція столо-
вих сортів 25,1 0,21 - - - - 25,1 -

Інші та сорто-
суміші 1203,6 10,12 530,6 16,2 - - 294,1 362,7

Сортовий склад Автономної Республіки Крим найбагат-
ший серед регіонів – 107 сортів, з них – 69 технічних і 38 сто-
лових, які разом займають площу 27,7 тис.га. Решту 3,3 тис.га
займають сортосуміші та маловідомі сорти на незначних
площах. Кількість районованих сортів в АР Крим становить 62
(58%), з них 50 технічних і 14 столових.

Площа районованих сортів становить 24,4 тис.га (78,7%),
в тому числі технічних – 20,3 тис.га, столових – 4,1. У загаль-
ній площі технічних сортів регіону частка районованих стано-
вить 82,3%, а столових – 64,3. Найпоширеніші технічні сорти
АР Крим: Ркацителі – 30,3% площі, Каберне Совіньйон – 11,9,
Аліготе – 11,1, Рислінг – 5,0, Бастардо магарацький – 4,0, Ко-
кур білий – 3,7.

Серед столових сортів найбільшу площу займають сорти:
Молдова – 17,7%, Мускат гамбурський – 13,2, Мускат Італія –
12,8, Мускат Янтарний – 7,9, Шабаш – 7,8, Ранній Магарача –
6,0.
ТАБЛИЦЯ 4.3. – ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ВИНОГРАДУ

Назва сорту Площа, га Району-
вання5

Група
стиглості6

Зимостійкість,
холодостійкість7

ТЕХНІЧНІ СОРТИ
Алеатіко 42,0 + ПС 9
Аліготе 9626,5 + РС 7
Альбільо кримський 97,7 + СС 9
Антей магарацький 5,1 + СР 9
Бастардо Магарацький 1330,4 + СП 9
Баян-Ширей 2,5 - ПС 5
Біанка 733,8 + РС 9
Вердельо 55,2 + СС 7
Віоріка 17,8 - СП 9
Голубок 233,7 + РС 7
Гарс Левелю 17,6 + ПС 9
Гренаш білий 1,1 - ПС < 5
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Назва сорту Площа, га Району-
вання5

Група
стиглості6

Зимостійкість,
холодостійкість7

Данко 3,5 - СС 7
Дніпровський оксамит 5,0 - ПС 9
Дойна 142,8 - ПС 9
Джеват Кара 2,3 + СП 9
Жемчуг Зала (Заладьондь) 8,0 - СР 7
Зейбель 37,0 - СР 7
Екім кара 26,6 + ПС 9
Ізабелла 2126,0 - ПС 9
Іллічівський ранній 6,0 - РС 7
Іршаї Олівер 166,0 + ДР 9
Каберне Совіньйон 8468,5 + ПС 9
Капсельський білий 1,0 + СП 9
Кефесія 55,3 + ПС 7
Князь Кіранов 0,8 + ДП 9
Коломбар 4,0 - ПС 7
Коктебель 2,0 - ДП < 5
Кок Пандас 3,0 + РС 7
Кокур білий 918,3 + ПС 7
Крона 5,3 + СП 7
Ланcелот 13,1 - СР вивчається
Левокумський 22,9 - СР 9
Лідія 270,2 - СС 7
Лімбергер 6,5 - ПС 7
Матраса 10,1 - СП 7
Мерло 2819,9 + СС 7
Примітка 5. Районування: + районований сорт; - не районований сорт.
Примітка 6. Група стиглості: ДП – дуже пізній, ДР – дуже ранній, ПС – пізньостиг-
лий, РС – ранньостиглий, РСДН – раньосередній, СКС – скоростиглий, СП – серед-
ньопізній, СР – середньоранній, СС – середньостиглий.
Примітка 7. Зимостійкість/холодостійкість: 9 – висока, 7 – вища середньої, 5 – се-
редня, < 5 – низька.
Морастель 2,8 + ПС 7
Мурведр 18,7 + ПС 7
Мускат бесарабський 12,1 - СС 7
Мускат білий 673,9 + РСДН 7
Мускат гамбургський 49,3 + СП 9
Мускат Голодриги 15,0 + ДР 7
Мускат Лівадія 1,2 + ДР 7
Мускат одеський 346,3 + РС 7
Мускат Оттонель 590,8 + РСДН 7
Мускат рожевий 76,2 + РС 7
Мускат чорний 16,1 + РСДН 7
Мюллер Тургау 20,3 - СС 7
Одеський чорний 2426,3 + ПС 7
Ожибі 11,0 - СР 5
Олешківський 83,0 - ПС 9
Олімпійський 92,7 + ПС 7
Оницьканський білий 5,0 - ДП 7
Первенець Магарача 642,8 + СП 7
Паркент 19,5 - СС 7
Піно грі 47,6 - РС 7
Піно білий 338,2 + РС 7
Піно міньє 43,1 - СР 5
Піно сірий 637,0 + РС 7
Піно чорний 767,1 + РС 7
Піно фран 5,0 - СП 7
Подарок Магарача 212,0 + РСДН 7
Рісус 94,2 + СП 7
Рислінг (рейнський) 2702,0 + СС 9
Рислінг італійський 2,8 - СС 9
Ркацителі 11552,4 + ПС 9
Рубін Голодриги 51,4 + ПС 9
Рубін таїровський 11,8 + ПС 9
Рубіновий Магарача 23,9 + СП 9
Сапераві 1541,1 + ПС 9
Сапераві северний 18,2 - СП 7
Сари пандас 0,8 + ПС 9
Семільон 24,2 + СП 7
Серексія 1,0 - СП 5
Серсіаль 31,6 + СС 9
Сільванер 107,4 + СС 7
Сіра 17,2 - ДП 7
Совіньон 432,1 - СП 9
Совіньйон білий 953,0 - СС 5
Совіньон зелений 2691,1 + СС 9
Солдайя 1,0 + СП 7
Сонячнодолинський 1,6 + СП 7
Сорок лет Октября 1,5 - ПС 9
Спартанець Магарача 2,4 - РСДН 7
Степняк 16,9 - ПС 9
Сухолиманський білий 1477,4 + СС 7
Тавквері Магарача 12,4 + ДП 9
Тельті курук 245,7 + СС 7
Трамінер рожевий 961,1 + РСДН 7
Фетяска біла (Леанка) 1451,3 + РС 7
Фіолетовий ранній 9,2 - РС 7
Фурмінт (Токайський) 35,9 + ПС 9
Хиндогни 25,0 - ПС 9
Цветочний 4,5 - СС 9
Цитронний Магарача 178,0 + СС 7
Цимлянський чорний 32,3 + СС 7
Чінурі 17,0 - СС 5
Шардоне 2984,6 + СС 7
Юбілейний Магарача 6,0 - ПС 5
Юні Блан 1,5 - СП 5
Комплексостійкі 4,5 - - -
Колекційні 5,0 - - -
Гібриди 6735,2 - - -
Інші та сортосуміші 3797,9 - - -

СТОЛОВІ СОРТИ

Назва сорту Площа, га Району-
вання5

Група
стиглості6

Зимостійкість,
холодостійкість7

Агадаі 372,3 - ПС <5
Агат донской 18,0 - ДР 7
Альфонс Лавалл’є 29,6 - ПС <5
Антей 23,3 - СС 9
Антігона 28,6 - ДП <5
Аркадія 300,4 + ДР 7
Асма 64,2 + ПС <5
Атіла 13,2 - РСДН <5
Белградський без насіння 33,1 - СС <5
Болгар 13,0 - ПС 5
Вересень 4,4 - ПС 7
Вікторія 5,0 - ДР 7
Восток 14,8 + СС 7
Восторг 208,0 + ДР 7
Галан 56,4 - СП 7
Грочанка 57,4 - РС 7
Голена Нова 5,0 - РС <5
Декабрський 67,7 - СС 9
Дністровський рожевий 6,4 + ПС 9
Дойна 92,1 - ПС 5
Жемчуг Зала (Заладьондь) 118,8 - СР 7
Жемчуг Сабо 10,0 - ДР 7
Зорька 18,0 - ДР <5
Золотистий устойчивий 5,0 + СП 7
Ізабела 74,0 - ПС 9
Іршаї Олівер (Золотистий
ранній) 271,1 + ДР 9

Італія 51,7 - ПС 9
Карабурну 159,6 + ДП 9
Кара узюм 25,6 - СС <5
Кардинал 399,7 + ДР 7
Кеша 66,7 - РС 7
Кишмиш лучистий 4,5 - РСНД 5
Кодрянка 31,3 - РС 7
Кишмиш Таіровський 1,3 + РСДН 5
Королева виноградників 239,5 + РС 7
Красуня Цегледа 27,1 - СС 9
Кримська жемчужина 2,2 - ДР 7
Лора 7,1 - ДР 7
Любительський 1,4 + СС 7
Мечта 8,7 - РС <5
Молдова 2489,9 + ПС 9
Муромец 21,0 - ДР 9
Мускат Ада 0,8 - СС 7
Мускат гамбурзький 1023,3 + СП 9
Мускат жемчужний 22,6 + ДР 7
Мускат Італія 877,7 - ДП 7
Мускат Лівадія 4,5 + ДР 7
Мускат олександрійський 1,9 - ПС 4
Мускат таїровський 35,9 + ДР 7
Мускат янтарний 676,9 + ДР 7
Одеський ранній 72,7 + ДР 7
Одеський сувенір 249,5 + СП 9
Оригінал 10,8 - СП 9
Подарок Запоріжжя 0,2 - СС 7
Плевен 62,2 - ДР 7
Ранній ВІРа 60,3 - РС 7
Ранній Магарача 853,2 + ДР 7
Рібнер 18,2 - СР 9
Русбол 33,0 - РС 7
Сенсо 4,0 - СП 7
Страшенський 17,2 - РС 5
Сувенір чорний 24,7 - СП 5
Сурученський білий 149,8 + СП 9
Таврія 69,3 - ДР 7
Талісман 5,2 - РСДН 7
Тарнау 3,2 - СП 5
Тімур 2,0 - ДР 7
Тербаш 56,4 СП 5
Чауш білий 92,4 - РС <5
Чауш чорнокримський 24,2 - РС 5
Чегменіт 0,2 - РС 7
Шабаш 499,3 + ДП 9
Шасла біла 242,9 + РС 7
Шевченко 24,0 - ДР 9
Шоколадний 4,6 + СС 7
Комплексостійкі 2,0 - - -
Колекція столових сортів 25,1 - - -
Інші та сортосуміші 1201,7 - - -

Асортимент виноградників Одеської області представле-
ний 82 сортами, в тому числі 42 технічних і 40 столових. З них
районованих – 49 сортів, які займають 29,7 тис.га або 76%
площі виноградників даної області. Технічні сорти займають
більше, ніж 90% виноградників, з них Аліготе – 16,2%, Кабер-
не Совіньйон – 13,1, Ркацителі – 7,4, Одеський чорний – 6,0,
Мерло – 5,7, Шардоне – 5,3, Совіньйон зелений – 4,7.

Найбільшу питому вагу в площі столових сортів мають
Молдова – 25,2%, Ранній Магарача – 10,8, Королева виног-
радників – 5,6, Іршаї Олівер – 5,5, Аркадія – 4,7, Мускат янта-
рний – 4,5, Одеський сувенір – 4,4. Площа виноградників ра-
йонованих технічних сортів (30 найменувань) становить
26,8 тис.га, а столових (19 найменувань) – 2,9.

У Херсонській області більша частина сортів винограду є
районованими: із 70 найменувань – 45 районованих (4,7
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тис.га або 77%). Площа технічних сортів винограду становить
5,1 тис.га (84%), з них 4,2 тис.га або 82,1% районованих (28
найменувань). Частка районованих столових сортів (17 на-
йменувань) у їхній загальній площі становить 48,7%.

Найбільшу площу серед технічних сортів Херсонської об-
ласті займає сорт Ркацителі 960,5 га (18,7%), у два рази ме-
ншу площу – сорт Первенець Магарача – 413,9 га (8,0%). До-
сить поширеними також є: Біанка – 6,6%, Сапераві – 6,2, Со-
віньйон зелений – 6,1, Каберне Совіньйон – 5,5, Рислінг – 5,5
та ін.. Серед столових сортів, які займають 928 га (15%) та
452 га з яких районовані, найпоширенішим є Молдова, сорт
дуже пізнього строку дозрівання. Виноград такого сорту ви-
рощується на площі 204,1 га, що становить 22%. Також ви-
рощується виноград сортів: Суручанський білий – 6,2%, Вос-
торг – 5,5, Жемчуг зала – 3,9. Значна частка площі столових
сортів зайнята сортосумішами – 39,1%.

Асортимент винограду в Миколаївській області представ-
лений 38 сортами, більша частина з яких належить до техніч-
них (31 найменування). Із 28 районованих сортів, які займа-
ють площу 4,8 тис.га (80%), 24 – технічних з площею 4,5
тис.га і 4 – столових – 0,3 тис.га. Поширеними серед техніч-
них сортів є Аліготе – 19,2% від площі технічних сортів облас-
ті, Ізабела – 10,9, Ркацителі – 9,7, Каберне Совіньйон – 7,9,
Совіньйон – 7,7, Рислінг – 5,5, Шардоне – 4,4, Фетяска біла –
4,3. У загальній площі столових сортів більше, ніж половину
займає сорт Молдова – 53,5%, крім того 21,7% – Шасла біла,
16,6 – Ранній Магарача, 5,8 – Іршаї Олівер.

Серед 32 сортів винограду Закарпатської області 24 на-
лежить до технічних, а 8 – до столових. З них 21 найменуван-
ня сортів внесено до Державного реєстру сортів рослин при-
датних для поширення в Україні, в тому числі 16 технічних і 5
столових. У цілому по області 94% площі виноградників за-
йняті технічними сортами і лише 6 – столовими. Серед техні-
чних сортів, загальна площа яких становить 2187,2 га (94,2%)
найпоширенішим є сорт Ізабела, який займає 1405,0 га або
64,2%. Каберне Совіньйон займає 10,1%, а Трамінер рожевий
– 8,2. Жемчуг Зала або Заладьондь займає 53,1% площі сто-
лових сортів, також 13,1% - Іршаї Олівер і 9,3 – Шасла біла.

З огляду на незначну площу виноградників у Запорізькій
області незначним є і сортовий склад. Нині він складається з
5 технічних сортів, які займають лише 19,4 га і 8 столових –
277,8 га. З них до районованих відносяться 3 технічних і 2
столових. Питома вага площі технічних сортів становить
6,5%, які представлені наступними сортами: Одеський чор-
ний – 25,7%, Цветочний – 23,2, Біанка – 21,7, Мускат одесь-
кий – 17,0. Серед столових найбільш поширеними є сорти:
Плевен – 22,3%, Аркадія – 18,0, Восторг – 14,4, Русбол – 11,8,
Кодрянка – 10,7.

4. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ВИНОГРАДУ
Сорти винограду відрізняються між собою за багатьма по-

казниками, які визначають зону вирощування, зокрема, три-
валість періоду дозрівання, потребу в активних температурах,
зимостійкість, морозостійкість та ін.. Сортовий склад виногра-
ду повинен бути сформований таким чином, щоб забезпечити
конвеєрне постачання свіжого винограду населенню та техні-
чні сорти, які будуть мати попит у виноробстві.

Станом на 1.09.08 було встановлено, що за строками до-
зрівання серед технічних сортів найбільшу площу займають
пізньостиглі сорти – 27687,5 га (38,1%), які включають 28 на-
йменувань (табл. 4.4). В основному вони зосереджені в АР
Крим – 44,7% та Одеській області – 35,1%, що зумовлено те-
плозабезпеченістю регіонів. Майже у два рази меншу площу
займає група середньостиглих сортів – 14730,8 га (20,2%),
яка включає 21 найменування, з них 59,6% зосереджено в
Одеській області, 25,3 – АР Крим, 8,0 – Херсонській, 6,1 – Ми-
колаївській і 2,0 – Закарпатській областях. Група ранньостиг-
лих сортів займає площу 14275,9 га (19,6%), середньопізніх –
2661,7 (3,7%), ранньосередніх – 2456,9 (3,4%), дуже ранніх –
177,2 (0,2%) і середньоранніх – 140,2 га (0,2%).

У Криму серед технічних сортів найбільшу площу займа-
ють насадження пізньостиглого винограду – 50,3%. Група се-
редньої стиглості займає 15,1%, ранньосередньої – 14,4, се-
редньопізньої – 4,9, ранньосередньої – 3,7. В Одеській облас-
ті частка насаджень винограду пізньої стиглості значно менша
– 27,6%, натомість більша середньостиглих – 25,0 і ранньо-
стиглих – 23,3. У Закарпатській, Миколаївській і Херсонській

областях також найбільшу частку площ займають групи сортів
пізньої стиглості: 75,8; 33,9 і 39,1%, відповідно.
ТАБЛИЦЯ 4.4. – ПЛОЩІ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ ЗА СТРО-
КАМИ ДОЗРІВАННЯ

в тому числі по регіонам, га
Група стиглості Україна,

га АР Крим
Закар-
патська
обл.

Запорі-
зька обл.

Микола-
ївська
обл.

Одеська
обл.

Херсон-
ська
обл.

ТЕХНІЧНІ СОРТИ
Дуже пізній 37,4 24,3 0,0 0,0 0,0 1,1 12,0
Дуже ранній 177,2 0,0 0,0 0,0 166,0 1,2 10,0
Пізньостиглий 27687,5 12388,1 1661,3 5,0 1905,4 9712,7 2015,0
Ранньостиглий 14275,9 3553,7 73,5 7,5 1730,5 8169,7 741,0
Ранньосередній 2456,9 921,8 255,3 2,4 235,1 827,8 214,5
Середньопізній 2661,7 1215,1 19,2 0,0 659,0 241,5 526,9
Середньоранній 140,2 2,2 8,0 0,0 22,9 107,1 0
Середньостиглий 14730,8 3726,2 133,0 4,5 905,2 8779,1 1182,8
Не визначена
(сортосуміші, гіб-
риди, колекційні)

10542,6 2770,9 38,9 0,0 0,0 7290,1 442,7

СТОЛОВІ СОРТИ
Дуже пізній 1565,2 1484,1 0,0 0,0 0,0 69,3 11,8
Дуже ранній 3179,6 1388,1 88,9 215,0 78,2 1245,8 163,6
Пізньостиглий 3199,5 1585,8 2,9 0,0 183,6 1222,2 205
Ранньостиглий 878,8 255,7 19,5 62,8 76,8 444,7 19,3
Ранньосередній 24,2 0,0 0,0 0,0 4,5 16,2 3,5
Середньопізній 1588,1 1073,2 4,0 0,0 0,0 416,5 94,4
Середньоранній 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,2
Середньостиглий 198,6 81,5 0,8 0,0 0,0 66,8 49,5
Не визначена
(сортосуміші, гіб-
риди, колекційні)

1228,7 530,6 16,2 0,0 0,0 319,2 362,7

Серед столових сортів також найбільшу площу займає пі-
зньостигла група – 3199,5 га (26,9%). Не дивлячись на неве-
лику кількість сортів, які до неї входять (11), значну площу во-
на займає за рахунок сорту Молдова. Лише на 20 га меншу
площу займають насадження дуже раннього винограду –
3179,6 га (26,7%), які включають 21 сорт. Група середньопіз-
нього строку дозрівання винограду займає 13,3%, дуже піз-
нього – 13,2, ранньостиглого – 7,4, середньостиглого 1,7 і се-
редньораннього та ранньосереднього – 0,5.

Що ж до здатності виноградних насаджень благополучно
зимувати, то 53 найменувань сортів характеризуються висо-
кою зимостійкістю і займають 37,6 тис.га. З них технічних – 36
сортів (32,4 тис.га), столових – 17. Група сортів із зимостійкіс-
тю вище середньої нараховує 91 найменування (33,1 тис.га),
решта характеризується середньою та низькою зимостійкістю.

Сортова структура виноградних насаджень у господарст-
вах України потребує впорядкування, оптимізації розміщення
і спеціалізації, як у конкретних підприємствах, так і в природ-
но-виноградарських районах.

У даний час фактично втрачений контроль над наявністю і
станом насаджень з боку асоціацій, виробничих об’єднань,
фахівців сільського господарства, фахівців в області вино-
робства. У державних господарствах і фермерських підпри-
ємствах часто без узгодження з переробними підприємствами
і виробниками виноробної продукції проводять розкорчову-
вання насаджень, у тому числі високоцінних сортів винограду,
що використовуються для виготовлення високоякісних вин і
інших продуктів його переробки.

Отже, необхідно відновити систему обліку і контролю над
наявністю і станом виноградних насаджень. Ця система пови-
нна включати не лише кількісні показники (площі, зрідженість,
сортовий склад, вік і т.д.), але і показники агротехнічного ста-
ну насаджень у минулому та в теперішній час.

РОЗДІЛ 5. РОЗСАДНИЦЬКА БАЗА ВИНОГРА-
ДАРСТВА

Станом на 1.09.08 р. серед шести основних виноградар-
ських регіонів у чотирьох, а саме АР Крим, Одеській, Херсон-
ській і Закарпатській областях, знаходяться господарства, що
займаються розсадництвом. У наслідок призупинення плано-
вої реконструкції виноградників і відсутності потреби в при-
щепленому садивному матеріалі відбувся майже повний за-
непад розсадницької бази. Більшість комплексів та майсте-
рень закриті, викорчувані значні площі маточників підщепної
лози. Ті розсадники, які залишилися, знаходяться не в най-
кращому стані, адже ця галузь є однією з найбільш енерго- і
ресурсоємних, тому за нинішніх умов різко зросла собівар-
тість садивного матеріалу і його виробництво стало збитко-
вим. Ті невеликі об’єми саджанців, які виробляються, не ма-
ють належного попиту.



П О С І Б Н И К У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Х Л І Б О Р О Б А 2 0 1 1

272

5. 1. МАТОЧНИКИ ПІДЩЕПНОЇ ЛОЗИ
Станом на 1.09.08 р. площа маточників підщепної лози в

цілому по Україні становила 533,4 га (табл. 5.1). З них 297,8
га в Одеській області, 171,8 га – АР Крим, 47,6 – Херсонській і
16,6 - Закарпатській, що становить відповідно 55,8; 32,2; 8,9 і
3,1% від загальної площі. Вирощуванням підщепної лози за-
ймаються 29 господарств, з яких 7-державної форми власно-
сті з площею виноградників 117,7 га, 21 приватної – 368,9 га і
1 господарство в Херсонській області комунальної форми
власності – 47,6 га.
ТАБЛИЦЯ 5.1. – ПЛОЩА МАТОЧНИКІВ ПІДЩЕПНОЇ ЛОЗИ ЗА ФО-
РМОЮ ВЛАСНОСТІ СТАНОМ НА 1.09.08 Р.

в тому числі за формою власності, га
державна приватна комунальна

Район

Пло-
ща

всьо-
го, га

в тому чис-
лі лозонос-

ні, га всьо-
го

лозо-
носні всього лозо-

носні всього лозо-
носні

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 21,1 21,1 21,1 21,1 - - - -
Джанкойський 40,2 40,2 - - 40,2 40,2 - -
Красногвардій-ський 58,9 57,5 - - 58,9 57,5 - -
Чорноморський 4,7 0,2 - - 4,7 0,2 - -
НВАО «Масандра» 6,4 - 6,4 - - - - -
Зона м. Севастополь 40,5 39,6 - - 40,5 39,6 - -
Всього по АР Крим 171,8 158,6 27,5 21,1 144,3 137,5 - -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 4 4 - - 4 4 - -
Виноградівський 7,6 7,6 7,6 7,6 - - - -
Мукачівський 3 3 - - 3 3 - -
Ужгородський 2 2 - - 2 2 - -
Всього по області 16,6 16,6 7,6 7,6 9 9 - -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 6,0 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Болградський 110,0 110,0 57,0 57,0 53,0 53,0 - -
Ізмаїльський 6,0 - - - 6,0 - - -
Овідіопольський 57,6 57,6 25,6 25,6 32,0 32,0 - -
Роздільнянський 62,0 46,0 - - 62,0 46,0 - -
Ренійський 48,3 30,0 - - 48,3 30,0 - -
Саратський 7,9 - - - 7,9 - - -
Всього по області 297,8 249,6 82,6 82,6 215,0 167,0 - -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Білозерський 47,6 42,7 - - - - 47,6 42,7
Всього по області 47,6 42,7 - - - - 47,6 42,7
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 533,4 467,5 117,7 111,3 368,9 313,5 47,6 42,7
% 100 87,6 22,1 - 69,2 - 8,9

В Автономній Республіці Крим маточники підщепної лози
зосереджені в 13 господарствах 4-х районів, 9 з яких приват-
ної форми власності і займають 84% від їхньої загальної
площі в республіці та 4 державної форми (3 з них належать
НВАО «Масандра»). Найбільша площа маточників знаходить-
ся в Красногвардійському районі – 34,3% та в Джанкойському
– 23,4%. У зоні міста Севастополь вирощуванням підщепної
лози займається одне підприємство на площі 40,5 га, що ста-
новить 23,6%. Лозоносні маточники АР Крим становлять 92%.

В Одеській області маточники підщепної лози знаходяться
в 11 господарствах 7 адміністративних районів. З них два гос-
подарства мають державну форму власності: у Болградсько-
му районі – ДП «ДГ ім.О.В.Суворова» (57,0 га) і Овідіопольсь-
кому – ДП «ДГ «Таїровське» (25,6 га). Найбільшу площу ма-
точників має Болградський район – 110,0 га або 37% від зага-
льної в області.

В Херсонській області маточники підщепної лози знахо-
дяться лише в одному підприємстві Білозерського району,
комунальної форми власності, на площі 47,6 га, з них 90%
складають лозоносні маточники.

У Закарпатській області вирощуванням підщепної лози
займаються 4 господарства, з яких одне державної форми
власності (Виноградівський р-н) і 3 – приватної. Проте площі
маточників у даних господарствах зовсім незначні.

Найпоширеніші схеми посадки маточників підщепної лози
– 3,0×1,5 м (151,0 га) і 3,0×2,0 (148,1 га). Їхня частка в загаль-
ній площі маточників становить 56,9%. Крім того, 8,8% маточ-
ників мають схему посадки 3,5×1, 5 м; 7,7 – 3,0×4,0; 5,8 –
3,5×1,75 та ін.. У Криму найбільшу площу займають маточни-
ки із схемою посадки 3,0×4,0 м, в Одеській області – 3,0×2,0
м, у Херсонській і Закарпатській – 3,0×1,5 м.

Щодо типу формування маточників, то поширеним є голо-
вчастий та високоштамбовий двобічний кордон. Площа мато-
чників з головчастим формуванням становить 124,6 га, з яких
47,6 га зосереджені в Херсонській області, 43 – Одеській, 16,6
– у Закарпатській і 10,3 – АР Крим. В Одеській області 66,5 га
маточників мають формування в розстил, 87,5 га – високо-
штамбові кордонні та віялові формування. В АР Крим поши-
реними є безштамбовий віяловий тип формування – 59,0 га
та високо- і середньо штамбовий двобічний кордон – 55,9 га.

ТАБЛИЦЯ 5.2. – СОРТОВИЙ СКЛАД МАТОЧНИКІВ ПІДЩЕПНОЇ ЛО-
ЗИ СТАНОМ НА 1.09.08

Загальна
площа, га в тому числі за сортами, га

Район
всього

в т.
ч. ло-
зоно
сні

Рипа-
рія х
Рупес-
трис

101-14

Бер-
ланді-
єрі х
Рипа-
рія
СО4

Бер-
лан-
дієрі
х Ри-
парія
Кобе-
ра 5
ББ

Бер-
ланді-
єрі х
Рипа-
рія
Кре-
чунел

2

Бер-
нлан-
дієрі
х Ри-
парія
Теле-
кі 5Ц

Фер-
кал

Ріхтер
110

Паул-
зен

1103

Рипа-
рія
Глуар

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарай-
ський 21,1 21,1 21,1 - - - - - - - -
Джанкойсь-
кий 40,2 40,2 1,4 0,5 35,4 0,8 - 2,1 - - -
Красногвар-
дійський 58,5 57,5 11,8 10,5 36,2 - - - - - -
Чорноморсь-
кий 4,7 0,2 - - 0,2 - - - 3,3 1,2 -
НВАО «Ма-
сандра» 6,4 - 3,8 - 2,6 - - - - - -
Зона м. Се-
вастополь 40,5 39,6 - - 40 5 - - - - - -
Всього по
АР Крим 171,4 158,6 38,1 11,0 114,9 0,8 - 2,1 3,3 1,2 -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегівський 4,0 4,0 суміш
Виноградів-
ський 7,6 7,6 - - 0,1 1,7 - - - 5,8

Мукачівський 3,0 3,0 1,8 - 1,2 - - - - - -
Ужгородсь-
кий 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - -
Всього по
області 16,6 16,6 3,8 - 1,2 0,1 1,7 - - - 5,8

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 6,0 6,0 6,0 - - - - - - - -
Болградсь-
кий 110,0 110,0 105,0 5,0 - - - - - - -

Ізмаїльський 6,0 - 6,0 - - - - - - - -
Овідіополь-
ський 57,6 57,6 53,6 - 4,0 - - - - - -
Роздільнян-
ський 62,0 46,0 62,0 - - - - - - - -

Ренійський 48,3 30,0 15,0 - 33,3 - - - - - -
Саратський 7,9 - 6,2 - 1,7 - -
Всього по
області 297,8 249,6 253,8 5,0 39,0 - - - - - -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Білозерський 47,6 42,7 30,1 11,9 5,6 - - - - - -
Всього по
області 47,6 42,7 30,1 11,9 5,6 - - - - - -
РАЗОМ ПО
УКРАЇНІ 533,4 467,5 325,8 27,9 160,7 0,9 1,7 2,1 3,3 1,2 5,8

Нині на зрошенні знаходиться 115,0 га маточників підщеп-
ної лози, з них 102,5 на краплинному зрошенні. У Херсонській
області 100% маточників зрошується краплинним способом. У
Криму зрошується лише 25,2%, в Одеській області – 8,2%, в
Закарпатській зрошення не застосовується.

Середня зрідженість маточників підщепної лози АР Крим
становить 19%, Закарпатської області – 12, Одеської – 9,
Херсонської – 0,6. За оцінкою насаджень 351,7 га знаходяться
в доброму стані (перспективні), в тому числі всі насадження
Херсонської області; 116,7 га – у задовільному стані (потен-
ційні), з яких 54% в АР Крим; 25 га маточників, які знаходять-
ся в АР Крим (18 га) і Закарпатській області (7 га), характери-
зуються як неперспективні.

Маточники підщепної лози представлені 9 сортами (табл.
5.2), зокрема, Рипарія х Рупестрис 101-14 (325,8 га), Берлан-
дієрі х Рипарія Кобера 5 ББ (160,7 га), Берландієрі х Рипарія
СО4 (27,9 га), Берландієрі х Рипарія Кречунел 2 (0,8 га), Бер-
нландієрі х Рипарія Телекі 5Ц (1,7 га), Феркал (2,1 га), Ріхтер
110 (3,3 га), Паулзен 1103 (1,2 га), Рипарія Глуар (5,8 га).

Сорт підщеп 101-14, який займає 61% від площі маточни-
ків є найбільш поширеним в Одеській області (253,8 га або
85,2%). У Херсонській області цей сорт становить 63,2% пло-
щі, АР Крим – 22, Закарпатті 22,9. Друге місце за площею за-
ймає сорт Кобера 5ББ – 160,7 га, що становить 30,1%. З них
основна частина – 71,5% знаходиться в АР Крим, 24,3 - Оде-
ській області, 4,4 – у Білозерському районі Херсонської обла-
сті та 1 – Закарпатській області. Сорт СО4 – займає 5,2%
площі маточників, з них 42,7% зосереджено в Херсонській
області, 39,4 – в АР Крим і 17,9 – в Одеській. Інші 6 сортів
підщеп зустрічаються на невеликих площах в АР Крим та За-
карпатті. За останні 30 років площа маточників підщепної ло-
зи зменшилася більше, ніж у 12 разів – із 6540,0 га в 1979 р.
до 533,4 га в 2008 році.

5. 2. МАТОЧНИКИ ПРИЩЕПНОЇ ЛОЗИ
Станом на 1.09.08 р. маточники прищепної лози займали

площу 545,4 га (табл. 5.3), з них 41,7% знаходиться в Одесь-
кій області, 36,5 – Херсонській, 20,8 – АР Крим і 1 – Закарпат-
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ській області. Лозоносні маточники займають площу 529,4 га,
що становить 97% від загальної.

У Херсонській області маточники знаходяться в 3-х під-
приємствах, два з яких державної форми власності і займа-
ють 97,5% площі. На Закарпатті маточники прищепної лози
мають 2 господарства: у Виноградівському районі – держав-
ної форми власності, в Мукачівському – приватної.
ТАБЛИЦЯ 5.3. – ПЛОЩА МАТОЧНИКІВ ПРИЩЕПНОЇ ЛОЗИ

в тому числі за формою власності, га
державна приватнаРайон Загальна

площа, га
в тому чи-
слі лозоно-
сні, га всього лозонос-

ні всього лозоносні

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Джанкойський 35,8 29,6 - - 35,8 29,6
Красногвардій-ський 7,8 7,8 3,3 3,3 4,5 4,5
Чорноморський 0,04 0,04 - - 0,04 0,04
НВАО «Масандра» 0,3 0,3 - - 0,3 0,3
Зона м. Севастополь 69,6 69,6 - - 69,6 69,6
Всього по АР Крим 113,5 107,3 3,3 3,3 110,2 104,0

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Виноградівський 2,2 2,2 2,2 2,2 - -
Мукачівський 3,0 3,0 - - 3,0 3,0
Всього по області 5,2 5,2 2,2 2,2 3,0 3,0

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 24,0 - - - 24,0 24,0
Болградський 127,0 - 127,0 127,0 - -
Ізмаїльський 7,3 - - - 7,3 7,3
Овідіопольський 4,5 - 4,5 4,5 - -
Ренійський 45,9 - - - 45,9 45,9
Саратський 19,1 - - - 19,1 19,1
Всього по області 227,8 - 131,5 131,5 227,8 227,8

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Білозерський 190,8 181,0 190,8 181,0 - -
Нововоронцовський 5,0 5,0 - - 5,0 5,0
м. Херсон 3,1 3,1 3,1 3,1 - -
Всього по області 198,9 189,1 193,9 184,1 5,0 5,0
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 545,4 529,4 330,9 321,1 346,0 339,8

За схемою посадки маточників найбільшу частку їх площі
становлять насадження з шириною міжрядь 3 м – 73,8%, а
саме: 3,0×1,0 м (38,2 га), 3,0×1,25 (80,5 га), 3,0×1,5 (269,1 га) і
3,0×2,0 (12,3 га). В Одеській області всі маточники посаджені
за цими схемами, зокрема, 181,0 га – 3,0×1,5 м; 29,6 – 3,0×1,2
і 16,2 – 3,0×1,0 м. В АР Крим присутні також інші схеми посад-
ки, наприклад 2,5×2,0 м (2,5 га) і 2,5×1,5 (0,5 га). У Херсонсь-
кій області крім маточників з шириною міжрядь 3,0 м, які ста-
новлять 47,1%, також є з шириною 3,3 м – 36,7% та 4,0 м –
7,5%. У Закарпатській області всі насадження зі схемою по-
садки – 3,0×1,25 м.

Зрошення, станом на 1.09.08 р., проводилося на площі
253,6 га, що становить 47% маточників. Вся вказана площа
зрошується краплинним способом. Найбільш поширеним
зрошення є в Херсонській області, тут частка таких площ ста-
новить 56,4%, в Криму – 48,9, в Одеській області – 37,7.

Середня зрідженість маточників прищепної лози 8,5%.
Найбільша зрідженість насаджень встановлена в Одеській
області – 16,4%, зокрема, в Овідіопольському районі – 47,3%,
а в інших районах не перевищує 14%. У Закарпатській області
зрідженість маточників – 8,3%, АР Крим – 5 і в Херсонській
області – 1,5.
ТАБЛИЦЯ 5.4. – ДИНАМІКА ПЛОЩ МАТОЧНИКІВ ПІДЩЕПНОЇ ТА
ПРИЩЕПНОЇ ЛОЗИ

Маточники підщепної лози, га Маточники прищепної лози, га
Регіон

1979 р. 2008 р.
+/- до попе-
ред-нього ро-

ку
1979 р. 2008 р. +/- до поперед-

нього року

АР Крим 2456,5 171,8 -2284,7 1385 113,5 -1271,5
ОБЛАСТЬ

Закарпатська 364,8 16,6 -348,2 168 5,2 -162,8
Миколаївська 593 0 -593 334 0 -334
Одеська 2517,7 297,2 -2220,5 640 227,8 -412,2
Херсонська 586 47,6 -538,4 845 198,9 -646,1
Разом по
Україні 6518 533,2 -5984,8 3372 545,4 -2826,6

Площа перспективних маточників прищепної лози стано-
вить 337,8 га або 61,9%, з них 46,2% у Херсонській області,
32,5 – Одеській і 21,3 – АР Крим. У задовільному стані знахо-
диться 153,4 га маточників (потенційні), що становить 28,1%.
З них 102,65 га зосереджено в Одеській області, 42,7 –
Херсонській, 5,2 – Закарпатській і 2,8 – АР Крим. Також в
Одеській області визначено 15,5 га маточників як неперспек-
тивні, що знаходяться у незадовільному стані через високу
зрідженість. З них 4,5 га зосереджено в Овідіопольському ра-
йоні і 11,0 – Болградському.

Нині, від площі маточників підщепної лози 1979 року за-
лишилося лише 8,2%, а маточників прищепної лози – 16,5
(табл. 5.4). За останні тридцять років площа маточників під-

щеп скоротилася у 12 разів, а прищеп – у 6. Зокрема на Зака-
рпатті залишилося лише 4,6% площі маточників підщеп, а
прищеп – 3,1, в АР Крим – 7,0 і 8,0, Херсонській області – 8,1 і
23,5, Одеській – 11,8 і 35,6, відповідно. У Миколаївській обла-
сті господарств які б займалися розсадництвом не залиши-
лось зовсім.

У 2007 році господарствами АР Крим, Одеської, Херсон-
ської і Закарпатської областей було вирощено 7798,5 тис. са-
джанців (табл. 5.5). Найбільші обсяги мала Херсонська об-
ласть – 3338,5 тис. шт. (42,8%). Одеська область – 3145,3
(40,3%), АР Крим – 1247,1 (16,0%), Закарпатська область –
68,6.

Господарства державної форми власності виробляють
8,2% загального обсягу саджанців, приватної – 62,5, а одне
господарство в Херсонській області вирощує 29,3% саджанців
від їхньої загальної кількості. В АР Крим та в Одеській області
значна перевага виробництва саджанців у приватних госпо-
дарствах – 90,0 і 86,7% відповідно. У Херсонській області
62,5% належить до приватної форми власності, 29,5 – кому-
нальної і 8 – державної.

Основний сортимент маточників прищепної лози склада-
ється з 17 столових та 30 технічних сортів (табл. 5.6). Найбі-
льшу питому вагу столових сортів займають: Аркадія – 16,6%,
Молдова – 16,2, Мускат янтарний – 9,4 Ранній Магарача – 7,9
і Королева виноградників – 7,2. Серед технічних сортів най-
поширенішими є: Мерло – 12,0%, Каберне Совіньйон – 10,6,
Сухолиманський білий – 6,9, Рислінг – 6,8, Біанка – 6,6, Шар-
доне – 6,6 і Мускат одеський – 6,3.
ТАБЛИЦЯ 5.5. – ВИРОБНИЦТВО САДЖАНЦІВ У 2007 Р.

в тому числі за формою власності
державна приватна комунальнаРайон Всього,

тис. шт.
тис. шт % тис. шт % тис. шт %

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Бахчисарайський 80,2 80,2 100 - - - -
Джанкойський 17,6 - - 17,6 100 - -
Красногвардій-ський 258,6 6,8 3 251,8 97 - -
Чорноморський 12,0 - - 12,0 100 - -
НВАО «Масандра» 33,0 33,0 100 - - - -
Зона м. Севастополь 845,7 - - 845,7 100 - -
Всього по АР Крим 1247,1 120 10 1127,1 90 - -

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Виноградівський 27,1 21,1 - - - -
Мукачівський 40,6 - - 40,6 - -
Всього по області 67,6 21,1 40,6 - -

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Арцизький 98,6 - - 98,6 100,0 - -
Болградський 1224,0 - - 1224,0 100,0 - -
Овідіопольський 859,7 419,0 48,7 440,7 51,3 - -
Ренійський 963,0 - - 963,0 100,0 - -
Всього по області 3145,3 419,0 13,3 2726,3 86,7 - -

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Білозерський 2281,3 - - - - 2281,3 100
Геніченський 440,8 - - 440,8 100 - -
м. Нова Каховка 434,6 - - 434,6 - - -
Цюрупинський 101,8 - - 101,8 - - -
м. Херсон 80,0 80,0 - - - -
Всього по області 3338,5 80,0 2,4 977,2 29,3 2281,3 68,3
РАЗОМ ПО УКРАЇНІ 7798,5 640,1 8,2 4871,2 62,5 2281,3 29,3

Нині виробництво саджанців у порівнянні з 1979 роком
скоротилося у 2,5 рази або на 11,9 млн. шт. (табл. 5.6). Така ж
ситуація спостерігається і в регіонах України, крім Херсонсь-
кої області, де виробництво зросло у 2,7 рази, зокрема, за ра-
хунок Білозерського району.
ТАБЛИЦЯ 5.6. – ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА САДЖАНЦІВ

в тому числі по регіонам, тис.шт.
Рік Україна,

тис.шт. АР Крим Закарпатська
обл.

Миколаїв-
ська обл.

Одеська
обл.

Херсонська
обл.

1979 19712,0 6168 1034,0 1763,0 9530,0 1217,0
2008 7798,5 1247,1 67,6 0 3145,3 3338,5

+/- до попе-
реднього року -11913,5 -4920,9 -966,4 -1763,0 -6384,7 2121,5

В АР Крим столові сорти займають 11% площі, а технічні –
89%. Маточники прищепної лози столових сортів в основному
представлені сортами Асоль і Молдова і 14 технічними сор-
тами, зокрема, Каберне Совіньйон – 30,6%, Піно чорний –
20,8, Шардоне – 20,6 та ін..

Сортовий склад маточників Херсонської області предста-
влений 15 сортами, зокрема, 3 – столових і 12 – технічних.
Основну частину столових сортів складають Молдова, Вос-
торг і Аркадія, а технічних – Біянка, Мускат одеський, Рислінг
рейнський, Сухолиманський, Бастардо Магарацький, Піно Грі,
Піно Нуар, Сапераві та ін.
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ТАБЛИЦЯ 5.7. – СОРТОВИЙ СКЛАД МАТОЧНИКІВ ПРИЩЕПНОЇ ЛОЗИ СТАНОМ НА 1.09.08 Р.
у тому числі за районами, га

Автономна Республіка Крим Закарпатська область Одеська область Херсонська область

Сорт
Загаль-
на пло-
ща, га

Джан-
койсь-
кий

Крас-
ногвар
дійсь-
кий

Сім-
феро-
поль-
ський

Чорно-
морсь-
кий

м. Се-
васто-
поль

Всього
по об-
ласті

Виног-
радів-
ський

Мука-
чівсь-
кий

Всього
по об-
ласті

Арци-
зький

Бол-
град-
ський

Ізма-
їльсь-
кий

Овідіо-
польсь-

Реній-
ський

Са-
ратсь-
кий

Всього
по обла-

сті

Біло-
зерсь-
кий

Новово-
ронцов-
ський

м.
Херсо
н

Всього
по об-
ласті

Столові сорти: 138,40 12,30 0,10 0,04 - - 12,40 0,10 - 0,10 18,00 52,00 7,30 2,60 18,00 0,00 97,90 21,00 5,00 2,00 28,00
Аркадія 22,92 - - - - - - - - - - 10,00 7,30 0,12 3,00 - 20,42 - 2,50 2,50
Асоль 3,10 3,00 - 0,04 - - 3,10 - - - - - - - - - - - - - -
Восток 1,00 - - - - - - - - - - - - - 1,00 - 1,00 - - - -
Восторг 10,20 - - - - - - - - - - - - 1,20 - - 1,20 9,00 - - 9,00
Іршаї Олівер 3,00 - - - - - - - - - 3,00 - - - - - 3,00 - - - -
Італія 3,00 - - - - - - - - - 3,00 - - - - - 3,00 - - - -
Кодрянка 1,50 - - - - - - - - - - - - - 1,50 - 1,50 - - - -
Королева виног-
радни-ків 10,00 - - - - - - - - - 2,00 8,00 - - - - 10,00 - - - -

Молдова 22,33 2,30 - - - - 2,30 - - - - 5,00 - 0,53 - - 5,53 12,00 2,50 - 14,50
Мускат Янтар-
ний 13,10 - - - - - - 0,10 - 0,10 2,00 11,00 - - - - 13,00 - - - -

Ранній Магарача 11,00 - - - - - - - - - - 11,00 - - - - 11,00 - - - -
Оригінал 2,08 - - - - - - - - - - - - 0,08 2,00 - 2,08 - - - -
Сувенір 7,00 - - - - - - - - - - 7,00 - - - - 7,00 - - - -
Сувенір одесь-
кий 2,00 - - - - - - - - - - - - - 2,00 - 2,00 - - - -

Таврія 8,00 - - - - - - - - - 8,00 - - - - - 8,00 - - - -
Талісман 3,00 - - - - - - - - - - - - - 3,00 - 3,00 - - - -
Інші сорти 15,18 7,00 - - - - 7,00 - - - - - - 0,68 5,50 - 6,18 - - 2,00 2,00
Технічні сорти: 407,00 23,50 7,70 - 0,30 69,60 101,10 2,10 3,00 5,10 6,00 75,00 0,00 1,84 27,90 19,10 129,90 169,80 - 1,10 170,90
Аврора 0,10 - 0,10 - - - 0,10 - - - - - - - - - - - - - -
Аліготе 23,00 - - - - - - - - - 13,00 - - - - 13,00 10,00 - - 10,00
Антей 0,10 - 0,10 - - - 0,10 - - - - - - - - - - - - - -
Бастардо Мага-
рацький 14,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 14,00 - - 14,00

Біанка 27,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 27,00 - - 27,00
Данко 0,30 - - - - - 0,30 - - - - - - - - - - - - - -
Каберне Совінь-
йон 43,00 - 2,20 - 0,30 28,40 30,90 0,50 1,80 2,30 - - - - 5,10 4,69 9,80 - - - -

Каберне Фран 2,30 - 2,30 - - - 2,30 - - - - - - - - - - - - - -
Колекційні 12,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 12,00 - - 12,00
Красень 0,50 0,30 0,20 - - - 0,50 - - - - - - - - - - - - - -
Мерло 48,79 - - - - - - - - - - 16,00 - 0,41 10,60 11,98 38,99 9,80 - - 9,80
Мускат одеський 25,69 - - - - - - - - - - - - 0,69 - - 0,69 25,00 - - 25,00
Мускат Отто-
нель 0,20 - - - - - - - 0,20 0,20 - - - - - - - - - - -

Одеський суве-
нір 0,80 0,80 - - - - 0,80 - - - - - - - - - - - - - -

Одеський чор-
ний 9,00 - - - - - - - - - - 9,00 - - - - 9,00 - - - -

Пам'ять Голо-
дриги 0,10 - - - - - 0,10 - - - - - - - - - - - - - -

Первенець Ма-
гарача 0,20 - - - - - 0,20 - - - - - - - - - - - - - -

Піно 10,00 - - - - - - - - - - 10,00 - - - - 10,00 - - - -
Піно Грі 12,40 - - - - - - - - - - - - - - - - 12,40 - - 12,40
Піно Нуар 15,35 - - - - - - - - - - - - - 2,00 2,45 4,45 10,90 - - 10,90
Піно чорний 21,00 - - - - 21,00 21,00 - - - - - - - - - - - - - -
Рислінг 27,70 0,40 - - - 0,40 0,20 - 0,20 3,00 2,00 - - 3,40 - 8,40 18,70 - - 18,70
Сапераві 11,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 11,00 - - 11,00
Совіньйон зеле-
ний 12,20 - - - - - - - - - - 10,00 - - 2,20 - 12,20 - - - -

Сухолимансь-
кий білий 28,00 - - - - - - - - - 3,00 10,00 - - - - 13,00 15,00 - - 15,00

Тавквері Мага-
рача 0,50 0,30 0,20 - - - 0,50 - - - - - - - - - - - - - -

Трамінер роже-
вий 9,20 - - - - - - 1,20 1,00 2,20 - 5,00 - - 2,00 - 7,00 - - - -

Фетяска біла 0,20 - - - - - - 0,20 - 0,20 - - - - - - - - - - -
Цитронний Ма-
гарача 0,90 0,40 0,50 - - - 0,90 - - - - - - - - - - - - - -

Шардоне 26,80 - - - - 20,20 20,20 - - - - - - - 2,60 - 2,60 4,00 - - 4,00
Колекційні та
інші сорти 23,90 21,00 1,80 - - 22,80 - - - - - - 0,74 - - 0,74 - - 1,10 1,10

Всього 545,40 12,30 0,10 0,04 - - 12,40 0,10 - 0,10 18,00 52,00 7,30 2,60 18,00 0,00 97,90 21,00 5,00 2,00 28,00

Найбільш різноманітні за сортовим складом маточники
Одеської області – 27 сортів, з них 15 столових і 12 технічних.
Серед столових сортів найбільшу площу займають Аркадія –
20,8% та Королева виноградників – 10,2, а з технічних – Мер-
ло – 30,0%, Сухолиманський білий – 10, Аліготе – 10 та Сові-
ньйон зелений – 9,2.

Основний столовий сорт маточників Закарпатської області
– це Мускат янтарний, технічні сорти представлені Каберне
Совіньйон, Трамінер рожевий, Рислінг, Фетяска біла і Мускат
Оттонель.

Для поліпшення сортименту та якості садивного матеріалу
необхідно закласти апробовані маточники, які забезпечать
виробництво саджанців районованих і нових перспективних
сортів винограду в кожній конкретній зоні, в першу чергу сто-
лових сортів надранньостиглої та ранньостиглої груп, цінних
для якісного виноробства сортів: Рислінг рейнський, Совінь-
йон зелений, групи Піно та ін..
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Рисунок – 1. Схема розміщення виноградників в АР Крим Рисунок – 2. Схема розміщення виноградників у Закарпатській області

Рисунок – 3. Схема розміщення виноградників у Запорізькій області Рисунок – 4. Схема розміщення виноградників у Миколаївській області

Рисунок – 5. Схема розміщення виноградників в Одеській області Рисунок – 6. Схема розміщення виноградників у Херсонській області
- площі зайняті виноградниками; - виноградарські райони; - обласний центр; - районні центри.
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УДК 634.8:632.654:632.934.1 М.С.Константинова, к.с.-г.н., зав. лабораторією захисту рослин, НАЦІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ім.В.Є.Таїрова»

ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ХВОРОБ В
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПОГОДНИХ УМОВАХ

Приведені результати фітосанітарних обстежень виноградних
насаджень.

Cучасні системи захисту рослин від збудників хвороб пе-
редбачають використання хімічних засобів захисту для вико-
рінення паразитичних організмів, або стримування розвитку їх
популяцій на екномічно невідчутному рівні. Теоретичною ос-
новою таких систем захисту рослин є контроль чисельності
популяцій шкідливих організмів за рахунок внесення додатко-
вої енергії у вигляді пестицидів.

Погіршення фітосанітарного стану виноградних насаджень
в останні роки відбувається внаслідок постійного порушення
технології вирощування винограду, в зв’язку з економічними
факторами спрощення системи основного обробітку грунту,
незбалансованого внесення добрив, несвоєчасного застосу-
вання засобів захисту рослин. Значно впливають на фітосані-
тарний стан виноградних насаджень погодні умови, які щоріч-
но вносять корективи в розвиток шкідливих організмів на ви-
ноградниках.

Несприятливо для виноградних насаджень склались по-
годні умови в південних областях України зимою 2009-2010
років. Аналіз стану зимуючих виноградних бруньок в цей пері-
од показав, що грудневі та січневі морози хоч були і не три-
валими, але завдали значної шкоди насадженням. Пошко-
дженність насаджень залежить від ступеню морозостійкості
сорту та особливостей мікрорельєфу виноградників. Най-
більш постраждали від морозів такі сорти, як Мерло, Піно Ме-
ньє, Трамінер рожевий, Іршаї Олівер, Мускат гамбургський та
деякі інші. На окремих насадженнях вченими-спеціалістами
ННЦ «ІВіВ ім.В.Є.Таїрова» рекомендовано відновлення вино-
градників шляхом зрізання кущів « на чорну голову», перефо-
рмування кущів та інші агротехнічні заходи. Однак, протягом
травня – липня погодні умови залишаються екстремальними
для вегетації виноградних кущів. Часті дощі перешкоджали
проведенню захисних заходів або значно знижували якість
оприскувань. Так, за даними ННЦ «ІВіВ ім.В.Є.Таїрова» за
травень місяць випало 233% місячної норми опадів, за чер-
вень 129%, за липень кількість опадів також перевищила мі-
сячну норму. Особливо критично ситуація складалась в пер-
шій –другій декадах липня, коли постійні дощі перешкоджали
проведенню чергових обприскувань виноградних насаджень.

Зрозуміло, що такій непростій ситуації виноградні наса-
дження потребують проведення кваліфікованих та ефектив-
них захисних заходів, які повинні бути запорукою збереження
та зміцнення виноградних кущів. В останні роки в практиці за-
хисту виноградних насаджень від шкідливих організмів широ-
ко та ефективно застосовуються продукти ТОВ «Дюпон Укра-
їна», які характеризуються високим рівнем ефективності та
безпеки, екологічною пластичністю та бездоганністю.

Умови вегетаційного сезону 2010 року сприятливо скла-
лись для розвитку мілдью-одного з найбільш поширених та
шкідливих захворювань винограду в світі. Мілдью уражає ви-
ноградники щорічно, а в роки з підвищеною кількістю опадів
хвороба розвивається по типу епіфітотії і при відсутності за-
хисних заходів може знищити весь урожай та викликати заги-
бель кущів зимою внаслідок низького накопичення цукрів в
пагонах та зниження їх морозостійкості. По типу епіфітотії мі-
лдью розвивалась в 1997 та 2004 роках у всіх районах виног-
радарства країни та знищила понад 50% урожаю. Епіфітотій-
ним був розвиток хвороби в умовах 2010 року.

В епіфітотійні роки мілдью може знищити повністю весь
листовий апарат та урожай винограду. Зимує збудник хворо-
би (Plasmopara viticola Berl.et Tohi.) в вигляді ооспор в опало-
му листі, за сприятливих умов розвивається 15 поколінь і бі-
льше поколінь патогена. Тому при захисті винограду від міл-
дью важливим являється фактор підбору препаратів, які ма-
ють тривалий захисний період, стійкі до змиву дощем, діють
на збудників різних хвороб, не фітотоксичні, не впливають на
якість винограду і вина.

Саме таким вимогам відповідають властивості сучасного
фунгіциду Танос 50 в.г. Діюча речовина - цимоксаніл, 250 г/кг

+ фамоксадон, 250 г/кг. Перевагами фунгіциду є його профі-
лактичні, лікувальні та антиспоруляційні властивості. Завдяки
таким властивостям, як порівняно тривалий період захисної
дії, можливість застосовувати 4 рази протягом вегетаційного
сезону, технологічність застосування та різнобічний вплив на
збудника хвороби Танос займає пріоритетне місце в системі
захисту виноградних насаджень.

Наукові дослідження останніх років в польових та лабора-
торних дослідах підтвердили високу ефективність цього фун-
гіциду не тільки проти мілдью (в наших дослідах до 95 %), але
і проти збудників чорної плямистості (Phomopsis viticola Sacc.)
- в межах 65-72,6%, чорного раку (Sphaeropsis malorum Berk),-
59-63,2%, сірої гнилі (Botrytis cinerea Pers.),- 62-65,5% оїдіуму
(Uncinula necator (Schwein.), Burril.) - приблизно 84,0%. За
нашими припущеннями наявність цимоксанілу викликає ака-
рицидну дію даного фунгіциду. Дослідження Таносу 50 в.г.
підтверджують високу біологічну ефективність, позитивний
вплив на якість і кількість урожаю, визрівання лози.

Нестабільність погодних умов спонукає до великого ризи-
ку розвитку та поширення іншого грибного захворювання ви-
нограду - оїдіуму. Збудник хвороби має дві стадії - сумчасту
(Uncinula necator (Schwein.), Burril.) та конідіальну (Oidium
tuckeri Berkl.) Гриб уражує всі зелені органи виноградної лози.
Уражені пагони відстають у рості, погано визрівають. Листя
покриваються сірувато-білим нальотом, під дією збудника
деформуються та відмирають. Пошкоджені суцвіття також
відмирають, а ягоди лопаються, з тріщин виглядає оголене
насіння. Такі ягоди руйнуються плісневими грибами або виси-
хають у суху погоду.

На попередження розвитку оїдіуму направлене застосу-
вання фунгіциду профілактичної дії Талендо 20 к.е., що також
являється продуктом ТОВ «Дюпон Україна». Відрізняється
фунгіцид високою ефективністю та тривалістю дії відносно ої-
діуму. Завдяки здатності перешкоджати формуванню апресо-
рій збудника хвороби Талендо 20 к.е. не допускає проникнен-
ня патогена в клітини рослини. Лабораторні та польові дослі-
ди попередніх років проведені лабораторією захисту рослин
ННЦ «ІВіВ ім.В.Є.Таїрова» підтвердили рекомендації ТОВ
«Дюпон Україна» щодо використання проти мілдью та оїдіума
суміші фунгіцидів Танос 50 в.г. та Талендо 20 к.е. Нами під-
тверджено ідеальність поєднання фунгіцидів Танос 50 в.г. та
Талендо 20 к.е. при використанні їх в строки до та після цві-
тіння винограду, найбільш вразливий період розвитку виног-
раду, коли ймовірність ураження рослини мілдью та оїдіумом
максимальна. Рекомендації підтверджені виноградарською
практикою, і як результат, збережений якісний урожай виног-
раду внаслідок широкого застосування препаратів Танос та
Талендо в ряді господарств Одеської, Миколаївської та
Херсонської протягом 2009-2010 років. Цією схемою успішно
користується ряд виробників винограду південного регіону
України.

В боротьбі з мілдью (Plasmopara viticola Berl.et Tohi.) ви-
нограду перспективним є сучасний фунгіцид - бактерицид
мідь-вмісний фунгіцид Косайд-2000., що має унікальність дії,
персистентність, ефективність та технологічність, яка досяга-
ється завдяки препаративній формі-водорозчинним гранулам.
Фунгіцид з низькою здатністю до піноутворення, легкорозчин-
ний у воді, не пилить, добре розпиляється та не забиває фо-
рсунок обприскувачів. Польові досліди 2009 року проведені в
ДП «ДГ «Таїровське»» в яких вивчалась ефективність фунгі-
циду Косайд 2000, підтверджені практичним його застосуван-
ням в системі захисту виноградних насаджень в фази розпус-
кання бруньок та 3 листків. Враховуючи фітосанітарний та
сортові особливості виноградних насаджень вважаємо доці-
льним застосування фунгіциду перед збором урожаю. Засто-
совуючи рекомендовані засоби в системі захисту виноградних
насаджень від хвороб, виробники зможуть досягти основної
мети-одержання високого екологічно чистого урожаю виног-
раду відмінної якості.
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ГЛАВА 5. ТВАРИННИЦТВО
ЦЕНТР НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В.В.Савранчук, директор; Ю.В.Кернасюк, с.н.с.; КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ
І.В.Владов, начальник; В.О.Костіна, нач. відділу тваринництва; ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОПОЗИЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2011-2015 рр.
1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗ І
Галузь тваринництва відіграє важливе значення в розвит-

ку агропромислового комплексу Кіровоградської області, що-
річно забезпечуючи близько 25-30% виробництва валової
продукції сільського господарства. Крім цього, значна частина
цієї продукції є сировиною для переробної промисловості, а
отже і вплив її на розвиток регіональної економіки є досить
вагомим і відображається на основних макроекономічних по-
казниках.

У міжрегіональному порівнянні, в середньому за 2005-
2009 рр., питома вага Кіровоградської області, в чисельності
поголів’я великої рогатої худоби, становила 2,7%, поголів’я
свиней – 3,6%, овець та кіз – 2,4%, птиці усіх видів – 2,3%.
Область забезпечувала виробництво 2,9% молока та молоч-
них продуктів, 2,5% м’яса та м’ясопродуктів і 2,5% яєць від за-
гальнодержавного показника (Додаток 1).

За рівнем виробництва основних видів тваринницької
продукції на душу населення область на 10-30% перевищує
середні показники в цілому по Україні (табл. 1).
1. ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ТВАРИННИЦЬ-
КОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, СЕРЕДНЄ ЗА 2005-2009 РР.

Показники Україна Кіровоградська
область

Співвідношення обла-
сті до України,%

Виробництво молока на
одну особу в рік, кг 269,0 351,8 130,8

Виробництво м'яса і м'я-
сопродуктів на одну особу
в рік, кг

38,9 42,9 110,1

Виробництво яєць на одну
особу в рік, шт. 310,3 349,4 112,6

У той же час внаслідок низьких закупівельних цін, відсут-
ності еквівалентних відносин на ринку тваринницької продук-
ції та перевитрат кормів галузь щорічно отримує збитки, що є
однією із причин її занепаду та значного скорочення чисель-
ності поголів’я тварин і обсягів виробництва м'ясо-молочної
продукції.

Впродовж 2005-2009 рр., середній рівень збитковості ви-
робництва тваринницької продукції в сільськогосподарських
підприємствах Кіровоградської області складав, відповідно:  -
32,7; -22,0; -8,7 та -6,4%. При цьому намітилася тенденція до
його зниження, зокрема рівень збитковості виробництва мо-
лока у 2009 р. зменшився до 2,6%; а по окремих видах проду-
кції (свинина, яйця) їх виробництво було прибуткове – відпо-
відно 18,5 та 10,0% (табл. 2).
2. ДИНАМІКА РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУК-
ЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В С.-Г. ПІДПРИЄМСТВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ,%

РокиВиди продукції
2005 2006 2007 2008 2009

Уся продукція тваринництва -9,7 -32,7 -22,0 -8,7 -6,4
Молоко і молочні продукти -3,3 -19,1 6,2 -1,0 -2,6
М'ясо ВРХ -27,7 -41,1 -45,7 -23,8 -26,4
М'ясо свиней 4,9 -20,0 -38,0 -6,0 18,5
М'ясо овець і кіз -17,4 -37,5 -54,7 -61,1 -26,2
М'ясо птиці -29,9 -65,3 -22,8 -51,6 -73,9
Вовна -56,6 - -76,9 -6,0 -59,0
Яйця 6,7 -63,9 5,5 -3,5 10,0

Загалом у 2009 р., від продажу тваринницької продукції,
сільськогосподарські підприємства області отримали 15,5
млн. грн. збитку, в тому числі від виробництва молока 53 гос-
подарства із 83 – 1,5 млн. грн., від виробництва м’яса ВРХ –
90 господарств із 115 – 10,4 млн. грн. Висока збитковість ви-
робництва м’яса великої рогатої худоби поряд із іншими чин-
никами  (незадовільна годівля та умови утримання тварин) є
однією із причин занепаду скотарства.

За 2005-2010 рр. чисельність поголів’я великої рогатої ху-

доби в області зменшилася із 175,0 до 131,7 тис. голів, в тому
числі у сільськогосподарських підприємствах – із 50,3 до 33,9
тис. голів. В останні три роки намітилася тенденція до стабі-
лізації та уповільнення темпів скорочення великої рогатої ху-
доби та незначного зростання чисельності поголів’я свиней і
птиці.
3. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ В КІ-
РОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА ПОЧАТОК РОКУ

В тому числі
у сільськогосподарських

підприємствах
у господарствах

населенняРоки

Худоба та пти-
ця в усіх кате-
горіях госпо-
дарств, тис.

голів тис. голів до всього
поголів’я,% тис. голів до всього

поголів’я,%
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

1990 905,2 824,0 91,0 81,2 9,0
2000 289,2 190,9 66,0 98,3 34,0
2005 183,9 57,1 31,0 126,8 69,0
2006 175,0 50,3 28,7 124,7 71,3
2007 168,7 46,3 27,4 122,4 72,6
2008 146,8 37,2 25,3 109,6 74,7
2009 137,1 33,6 24,5 103,5 75,5
2010 131,7 33,9 25,7 97,8 74,3

2010 до 1990, +- -773,5 -790,1 х 16,6 х
В ТОМУ ЧИСЛІ КОРОВИ

1990 323,3 275,9 85,3 47,4 14,7
2000 153,5 79,1 51,5 74,4 48,5
2005 100,6 20,6 20,5 80,0 79,5
2006 94,6 17,9 18,9 76,7 81,1
2007 87,1 15,6 17,9 71,5 82,1
2008 80,3 13,1 16,3 67,2 83,7
2009 73,9 12,0 16,2 61,9 83,8
2010 71,8 12,6 17,5 59,2 82,5

2010 до 1990, +- -251,5 -263,3 х 11,8 х
СВИНІ

1990 876,1 732,6 83,6 143,5 16,4
2000 373,7 152,3 40,8 221,4 59,2
2005 241,8 74,8 30,9 167,0 69,1
2006 257,2 89,5 34,8 167,7 65,2
2007 304,0 107,4 35,3 196,6 64,7
2008 247,0 87,9 35,6 159,1 64,4
2009 219,6 78,0 35,5 141,6 64,5
2010 260,3 95,0 36,5 165,3 63,5

2010 до 1990, +- -615,8 -637,6 х 21,8 х
ВІВЦІ ТА КОЗИ

1990 385,1 362,3 94,1 22,8 5,9
2000 56,7 22,3 39,3 34,4 60,7
2005 45,3 8,4 18,5 36,9 81,5
2006 42,6 7,3 17,1 35,3 82,9
2007 41,1 6,2 15,1 34,9 84,9
2008 40,8 6,5 15,9 34,3 84,1
2009 39,9 5,5 13,8 34,4 86,2
2010 40,6 5,2 12,8 35,4 87,2

2010 до 1990, +- -344,5 -357,1 х 12,6 х
ПТИЦЯ

1990 8862,0 4180,5 47,2 4681,5 52,8
2000 3771,7 379,6 10,1 3392,1 89,9
2005 4017,7 277,7 6,9 3740,0 93,1
2006 3852,0 437,5 11,4 3414,5 88,6
2007 3747,8 282,1 7,5 3465,7 92,5
2008 3931,9 535,5 13,6 3396,4 86,4
2009 4255,3 703,7 16,5 3551,6 83,5
2010 4374,8 769,9 17,6 3604,9 82,4

2010 до 1990, +- -4487,2 -3410,6 х -1076,6 х
У 2010 р. порівняно із 2008 р. поголів’я свиней зросло на

5,4%, птиці усіх видів – на 11,3%. Однак це лише поодинокі
випадки, які не в змозі змінити ситуацію на краще без прийн-
яття кардинальних заходів зі стабілізації чисельності поголів’я
тварин та підвищення економічної ефективності ведення га-
лузі в цілому. На даний час в області концентрація поголів’я
великої рогатої худоби на 1 га сільськогосподарських угідь
складає менше 0,1 голів, тоді як раціонально обґрунтованою
є мінімальна щільність 0,51 гол. / га.

Найбільш складна ситуація спостерігається в сільськогос-
подарських підприємствах. У недалекому минулому – 1990-
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1995 рр., ця категорія господарств виступала основним това-
ровиробником продукції тваринництва та забезпечувала ре-
гіон м'ясо-молочною продукцією в межах раціональної потре-
би. На початку 2010 року у цій категорії господарств утриму-
валося лише 25,7% поголів’я великої рогатої худоби, 36,5%
свиней, 12,8% овець та кіз і 17,6% птиці від загальної чисель-
ності по області (табл. 3). Значне скорочення чисельності по-
голів’я худоби негативно відобразилося на обсягах виробниц-
тва тваринницької продукції. У 2009 р. в області було вироб-
лено лише 25,1% м’яса всіх видів від рівня 1990 р., 39,8% мо-
лока та 97,8% яєць (табл. 4).
4. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В ГО-
СПОДАРСТВАХ ВСІХ КАТЕГОРІЙ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РокиВиди продукції
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009
У НАТУРАЛЬНИХ ВЕЛИЧИНАХ

М'ясо всіх видів (у за-
бійній вазі), тис. т 159,5 52,7 45,3 43,4 51,6 44,2 40,0

м'ясо ВРХ 68,7 24,1 19,1 19,2 19,5 16,2 16,8
м'ясо свиней 67,5 23,7 19,3 16,7 24,8 21,5 15,8
м'ясо птиці 20,5 3,9 5,7 6,5 6,3 5,4 6,3
м'ясо овець та кіз 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
інші види м'яса 1,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Молоко, тис. т 871,0 385,0 394,9 389,9 366,2 346,3 346,5
Яйця, млн. шт. 462,1 179,0 283,3 297,9 338,8 451,1 452,1
Вовна, т 1254,0 60,0 33,0 23,0 21,0 19,0 18,0

У ВІДСОТКАХ ДО БАЗОВОГО РОКУ
М'ясо всіх видів  (у за-
бійній вазі) 100 33,0 28,4 27,2 32,4 27,7 25,1

м'ясо ВРХ 100 35,1 27,8 27,9 28,4 23,6 24,5
м'ясо свиней 100 35,1 28,6 24,7 36,7 31,9 23,4
м'ясо птиці 100 19,0 27,8 31,7 30,7 26,3 30,7
м'ясо овець та кіз 100 41,7 33,3 25,0 25,0 33,3 33,3
інші види м'яса 100 31,3 50,0 43,8 43,8 43,8 43,8
Молоко 100 44,2 45,3 44,8 42,0 39,8 39,8
Яйця 100 38,7 61,3 64,5 73,3 97,6 97,8
Вовна 100 4,8 2,6 1,8 1,7 1,5 1,4

За цих умов, без суттєвого підвищення продуктивності
тварин та відновлення чисельності поголів’я тварин із стійким
нарощуванням його на розширеній основі, неможливо гаран-
тувати виробництво молока і м’яса на рівні, що хоча б забез-
печував мінімальні потреби області в даних видах продукції
та безперебійну роботу переробної промисловості.

На даний час у Кіровоградській області по більшості осно-
вних видів тваринницької продукції фактичне їх споживання
знаходиться нижче нормативу, визначеного Міністерством
охорони здоров’я України „Орієнтовний набір основної продо-
вольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у
середньому на душу населення на 2005-2015 роки” та мініма-
льної норми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2000 р. № 656 „Про затвердження набо-
рів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та
наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп
населення” (табл. 5).

Найбільше відставання фактичного рівня споживання від
рекомендованого фахівцями МОЗ України спостерігалося в
Кіровоградській області по м'ясу і м'ясопродуктах – майже на
38 відсотків, молоку і молокопродуктах – на 44,5 відсотків. За
даними Головного управління статистики в Кіровоградській
області [1], в останні роки, в балансі надходження м'ясо-
молочної продукції на продовольчий ринок суттєво зросла
частка її закупівлі за межами області, відповідно до 28,2 і 92,3
тис. т, або 37,9 і 20,9%  (Додаток 2-4).
5. ФАКТИЧНЕ І РЕКОМЕНДОВАНЕ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ
ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯМ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Рівень споживання на людину на рік, кг
Потреба для
населення
області

до нормативу
МОЗ

Показник мінімальна
норма згідно
Постанови

КМУ

нор-
ма-
тив
МОЗ*

раціо-
нальна
норма

фактич-
но у

2008 р. +/- %

всьо-
го,
тис. т

+/- до
факту,
тис. т

М'ясо та м'ясо-
продукти 52 80 83* 49,6 -30,4 62 81,3 -31,7

В т. ч. яловичи-
на 14 31,3 33** 10,3 -21 33 31,8 -21,5

свинина 8 30,0 24 5 -25 16,7 30,5 -25,5
птиця 12 16,7 24 0,6 -16,1 3,7 17 -16,4
баранина 2 1 1 0,1 -0,9 5,5 1 -1
інших видів 16 1 1 - - - - -
Молоко та мо-
лочні продукти 341 380 390** 210,8 -169,2 55,5 386,3 -175,5

Яйця (шт.) 231 290 290 263 -27 90,7 294,8 -31,8
* включаючи субпродукти і жир-сирець
** за даними досліджень вітчизняних науковців

Це пояснюється, з однієї сторони тим, що:
1) економічні умови, які склалися в сільському господарстві,

не дозволяють вести розширене відтворення та нарощувати
обсяги виробництва тваринницької продукції, оскільки закупі-
вельні ціни відшкодовують лише 50-60%, а в окремі, найбільш
сприятливі для галузі роки – 80-90% витрат;

2) низькі доходи основної частини населення є однією із
суттєвих перешкод формування стабільного платоспромож-
ного попиту на тваринницьку продукцію в регіоні, який висту-
пає ключовим стимулом для інвесторів вкладати кошти в роз-
виток галузі та нарощування обсягів виробництва.

Особливо гостро ця проблема торкнулася товаровироб-
ників яловичини. На відміну від свинарства і птахівництва, де
виробничий цикл триває від декількох місяців до року, обіг
коштів, залучених при вирощуванні великої рогатої худоби на
м’ясо, триває протягом 1,5-2 років, тому ця галузь є найменш
захищеною, а відтак вона опинилася в найгірших умовах і по-
требує більше увагу зі сторони держави та місцевих органів
влади.

Основним мотивом господарської діяльності в ринковій
економіці є прибуток, що може бути отриманий за результа-
тами фінансового року. Дохід підприємства забезпечується,
насамперед, ціною від реалізації продукції, що виробляється.

У тваринництві ціновий аспект став одним із головних фа-
кторів, що призвів галузь до її нинішнього кризового стану,
зростання збитковості та різкого скорочення поголів’я худоби і
птиці, зокрема в скотарстві.

Щороку сільськогосподарські підприємства області від ре-
алізації великої рогатої худоби на м’ясо отримують мільйоні
збитки, реалізаційні ціни відшкодовують лише 60-75% поне-
сених витрат. Як свідчить передовий вітчизняний і закордон-
ний досвід ведення скотарства, проблема підвищення ефек-
тивності виробництва яловичини – це передусім проблема
підвищення її технологічної ефективності та ресурсовіддачі.

Витрати кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби в
сільськогосподарських підприємствах регіону коливаються в
межах 13-15 ц кормових одиниць замість 7-8 ц кормових оди-
ниць відповідно до раціональних норм годівлі [2] (табл. 6).
6. ВИТРАТИ КОРМІВ НА ВИРОБНИЦТВО 1 Ц ПРОДУКЦІЇ ТВАРИН-
НИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КІРО-
ВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Ц К. ОД.

Молоко Приріст ВРХ Приріст свиней

Роки
всього

концен-
тровані
кормів

частка
концен-
трова-
них ко-
рмів,%

всього
концен-
тровані
кормів

частка
концен-
трова-
них ко-
рмів,%

всього
концен-
тровані
кормів

частка
концен-
трова-
них ко-
рмів,%

1990 1,48 0,30 20,3 13,32 2,62 19,7 11,11 6,12 55,1
1995 1,80 0,31 17,2 19,11 3,76 19,7 23,22 17,33 74,6
2000 1,48 0,14 9,5 16,53 2,18 13,2 20,00 14,84 74,2
2005 1,17 0,29 24,8 14,75 3,59 24,3 12,58 10,22 81,2
2006 1,21 0,33 27,3 15,01 4,08 27,2 11,37 9,84 86,5
2007 1,06 0,28 26,4 13,92 3,69 26,5 9,24 8,17 88,4
2008 1,05 0,29 27,6 13,93 3,89 27,9 10,10 9,21 91,2
2009 1,04 0,36 34,6 13,94 4,37 31,3 9,53 8,82 92,5

Звідси висока собівартість продукції та збитковість вироб-
ництва м’яса великої рогатої худоби, яка в останні роки ста-
новила 26-44%. В умовах, що склалися, займатися скотарст-
вом стало економічно невигідно, про що свідчить динаміка
скорочення поголів’я великої рогатої худоби та кількості сіль-
ськогосподарських підприємств, які її утримують.

За останні п’ять років в Кіровоградській області кількість
господарств, що вирощують велику рогату худобу на м’ясо,
зменшилася з 187 до 115. Понад дві третини господарств від
реалізації молока та великої рогатої худоби на м'ясо одержу-
ють збитки, а в свинарстві цей показник складає близько 50%
(табл. 7).

Сьогодні товаровиробник тваринницької продукції опинив-
ся в такому становищі, коли з одного боку, неминучі високі
витрати виробництва, обумовлені диспаритетом цін та від-
сутністю доступних інвестиційних вкладень в нові сучасні ре-
сурсоощадливі технології, а з іншого – непередбачувані низькі
ціни реалізації виробленої продукції, що руйнують усі позити-
вні результати господарської діяльності.

Зниження збитковості виробництва основних видів тва-
ринницької продукції, яке спостерігається впродовж останніх
років, не в останню чергу, пов’язане із підвищенням продук-
тивності поголів’я худоби (табл. 8).

За умов збереження даної тенденції та проведення цілес-
прямованої селекційно-племінної роботи із суттєвого нарощу-
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вання продуктивності тварин можна забезпечити в коротко-
строковій перспективі збільшення виробництва тваринницької
продукції. В довгостроковій перспективі для відновлення ра-
ціонального балансу харчування та наближення обсягів ви-
робництва м'ясо-молочної продукції до потреб регіону не обі-
йтися без суттєвого нарощування чисельності поголів’я тва-
рин в м’ясному скотарстві та відновлення галузі молочного
скотарства в сільськогосподарських підприємствах за рахунок
використання ресурсного потенціалу особистих селянських
господарств, удосконалення спеціалізації і територіального
розміщення галузевої структури тваринництва.
7. КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ
ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФОРМА 50 - С. Г.)*

РокиГалузі тварин-
ництва

Види
продукції 2005 2006 2007 2008 2009

2009 до
2005, +/–

молоко
110
167

115
143

58
119

60
99

53
83 –

57
84

скотарство
м'ясо ВРХ

152
187

152
167

143
160

97
128

90
115 –

62
72

свинарство м'ясо свиней
139
233

162
216

203
225

136
212

95
195 –

44
38

м'ясо птиці
21
28

21
28

15
22

15
19

13
23  –

8
5

птахівництво

яйця
12
22

13
19

12
22

6
14

6
14   –

6
8

м'ясо овець
і кіз 19

26
21
27

21
29

21
29

18
23   –

1
3

вівчарство

вовна
13
18

–
2
5

1
3

9
11  –

4
7

 *У чисельнику – загальна кількість підприємств, а в знаменнику – кіль-
кість тих, які отримали збитки від реалізації даної продукції
8.ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІД-
ПРИЄМСТВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Середньодобовий приріст, гРоки Надій на корову, кг
ВРХ свиней

1990 2714 398 211
1995 1771 249 97
2000 1398 245 111
2005 2822 382 203
2006 2935 392 226
2007 2939 378 233
2008 3226 415 255
2009 3735 465 272
В господарствах з товарним виробництвом продукції тва-

ринництва, племінна робота в стадах повинна бути спрямо-
вана на відбір найбільш високопродуктивного поголів'я тва-
рин, придатного до експлуатації в умовах промислового ви-
робництва, застосування штучного осіменіння перевіреними
плідниками за якістю потомства, створення оптимальних умо-
вах утримання і годівлі.

У цілому, найбільший вплив на економічну ефективність
виробництва молока, яловичини та свинини в регіоні має рі-
вень закупівельних цін, виробничі витрати на утримання
тварин та продуктивність худоби. Ці чинники в сукупності є
визначальними у формуванні ефективного та конкурентосп-
роможного виробництва продукції тваринництва.

Однак, як показали результати проведеного SWOT-
аналізу сильних і слабких сторін та пошуку потенційних мож-
ливостей і загроз стійкому розвитку галузі тваринництва в ре-
гіоні, її наявні переваги в цілому дозволяють забезпечити кон-
курентоспроможність як на внутрішньому продовольчому ри-
нку, так і на зовнішньому за межами області (табл. 9).

Сильними сторонами розвитку тваринництва в області є:
 галузь виробляє найбільш цінні та корисні продукти харчу-
вання, що мають стійкий попит у всіх верствах населення і є
одними із найбільш ліквідних в АПК;
 доходи від виробництва і реалізації тваринницької продукції
можна отримувати рівномірно протягом всього періоду року,
тоді як у рослинництві існує обмеження, обумовлене тривалі-
стю виробничого циклу;
 диверсифікована структура одержуваної товарної продук-
ції, наявність цінної побічної продукції, яка користується попи-
том – органічних добрив, шкіри.

До слабких сторін слід віднести:

 значний термін обігу залученого капіталу, який складає 1,5-
2 роки при вирощуванні великої рогатої худоби на м’ясо і від
декількох місяців до року у свинарстві та птахівництві (табл.
9).
 залежність галузі від торгово-закупівельних посередників та
переробних підприємств в питаннях ціноутворення та збуту
продукції;
 висока ресурсомісткість та собівартість виробництва про-
дукції, низька продуктивність тварин.
9. SWOT- АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА КІРОВО-
ГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сильні сторони Слабкі сторони
- галузь виробляє найбільш цінні та корисні
продукти харчування, що мають стійкий по-
пит у всіх верствах населення і є одними із
найбільш ліквідних в АПК;
- доходи від виробництва і реалізації тва-
ринницької продукції можна отримувати рі-
вномірно протягом року, тоді як у рослин-
ництві існує обмеження, обумовлене три-
валістю виробничого циклу;
- диверсифікована структура одержуваної
товарної продукції, наявність цінної побіч-
ної продукції, яка користується постійним
попитом – органічних добрив, шкіри.

- значний термін обігу залученого
капіталу, який складає 1,5-2 роки при
вирощуванні великої рогатої худоби
на м’ясо і від декількох місяців до
року у свинарстві та птахівництві.
- залежність галузі від торгово-
закупівельних посередників та пере-
робних підприємств в питаннях ціно-
утворення та збуту продукції;
- висока ресурсомісткість та собівар-
тість виробництва продукції, низька
продуктивність тварин.

ТВАРИННИЦТВО
Можливості Загрози

- переробка (конверсія шляхом йо-
го згодовування тваринам) части-
ни зерна, надлишок якого спричи-
няє сезонне коливання цін на аг-
рарному ринку та раціональне ви-
користання відходів рослинництва
для виробництва тваринницької
продукції;
- оптимальне використання біо-
енергетичного потенціалу галузі
для екологічно безпечної утиліза-
ції органічних відходів тваринниц-
тва та отримання додаткових до-
ходів;
- диверсифікація структури надхо-
дження виручки від реалізації про-
дукції аграрних підприємств із ме-
тою усунення негативних наслідків
впливу чинників сезонного харак-
теру та внутрішньої і зовнішньої
кон’юнктури.

- нерівна конкуренція із виробниками тварин-
ницької продукції із країн ЄС та Південної
Америки, яка призводить до витіснення із
внутрішнього ринку вітчизняних товаровиро-
бників;
- значне скорочення поголів’я тварин унемо-
жливлює нарощування обсягів виробництва
м'ясо-молочної продукції до рівня забезпе-
чення мінімальних та рекомендованих потреб
регіону;
- однобічна орієнтація на розвиток тваринни-
цтва в дрібнотоварному секторі особистих
селянських господарств населення призво-
дить до викривлення структури виробництва,
зниження конкурентоспроможності галузі,
особливо в молочному скотарстві, де
об’єктивно через технологічні та організаційні
особливості невеликих господарств немож-
ливо впроваджувати сучасні ресурсоощадли-
ві технології, створити усі необхідні умови
для одержання якісного молока, що відпові-
дало б вітчизняним стандартам та вимогам
країн ЄС

2. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗ І ТВА-
РИННИЦТВА В РЕГ ІОНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ

РОЗВ ’ЯЗАННЯ
Найбільш актуальними проблемами, які перешкоджають

динамічному розвитку галузі тваринництва в Кіровоградській
області, є:

1) низькі закупівельні ціни та відсутність еквівалентних від-
носин на ринку тваринницької продукції;

2) використання морально та фізично застарілих техноло-
гій в галузі тваринництва, і як наслідок, висока ресурсоміст-
кість та собівартість виробництва, низька конкурентоспромо-
жність та якість м'ясо-молочної продукції.

Виробництво основних видів тваринницької продукції за-
лишається економічно невигідним, насамперед, через низькі
закупівельні ціни. Останні формуються без будь-якого впливу
товаровиробника, який змушений реалізувати продукцію за
заниженими цінами, оскільки на ринку існує монополізм пере-
робної промисловості, посередників і торгівлі.

Розв’язання цієї проблеми на регіональному рівні потре-
бує застосування нових підходів, насамперед, пов’язаних із
врахуванням умов СОТ та можливостей держави щодо під-
тримки галузі.

По-перше, для стабілізації ціноутворення на ринку тва-
ринницької продукції та його прогнозованості слід забезпечи-
ти формування міжрайонної мережі заготівельних та забійних
пунктів, а також збутових об’єднань, об’єднавши їх в асоціації
на кооперативних засадах. Це дозволить, на початковому
етапі, обмежити вплив торгівельно-посередницького сектору
на формування закупівельних цін та сприятиме стабілізації
споживчих цін на молоко і м'ясо в регіоні, посиленні конкурен-
ції.

На наступному етапі реалізації заходів із стабілізації ціно-
утворення слід забезпечити безперешкодний доступ збуто-
вим об’єднанням на продовольчі ринки міст та районних
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центрів області, виділивши при цьому їм окремі місця для
продажу продукції.

Моральний та фізичний знос основних засобів, застарілі
технології не дозволяє в повній мірі ефективно використову-
вати ресурси в галузі тваринництва області.

За рахунок залучення інвестицій в економіку галузі необ-
хідно протягом наступних 5 років збільшити обсяги виробниц-
тва високоякісної м'ясо-молочної продукції до мінімальних та
поступово наближатися рекомендованих норм споживання, а
за рахунок впровадження ресурсоощадливих технологій та
нових високопродуктивних порід – підвищити ефективність та
конкурентоспроможності галузі в цілому.

Реалізація стратегічних завдань розвитку АПК області
безпосередньо повинна включати комплексний підхід, що має
узгоджуватися із загальною державною концепцією розвитку
сільського господарства та стратегією відновлення великото-
варного аграрного виробництва на основі тісної кооперації та
інтеграції із іншими формами господарювання.

На регіональному рівні відродження тваринництва слід
розпочинати із розробки комплексних інноваційних бізнес-
проектів залучення інвестицій та організації виробництва м'я-
со-молочної продукції на основі використання ресурсоощад-
ливих технологій для господарств молочного напрямку спеці-
алізації скотарства із концентрацією поголів’я корів – 100,
300, 500 і 1000 голів, спеціалізованих господарств із виробни-
цтва м’яса великої рогатої худоби із чисельністю поголів’я –
500, 1000, 3000 голів, підприємств із виробництва свинини –
1000, 2000, 4000, 6000, 10000 та 24000 голів.

Стратегічним напрямком збільшення виробництва високо-
якісної яловичини повинно бути забезпечення повноцінної го-
дівлі на базі інтенсивного виробництва кормів за рахунок:
 створення культурних пасовищ з врожайністю 300-400 ц
зеленої маси і значне поліпшення природних пасовищ;
 переорієнтація системи виробництва кормів в напрямку ви-
користання нових високоврожайних сортів кормових культур
та енергозберігаючих технологій їх вирощування, доведення
в структурі кормових культур багаторічних трав до 55-60%.

В молочному скотарстві слід орієнтуватися на світовий
досвід розвитку галузі, широко впроваджувати кращі вітчиз-
няні наукові розробки та використовувати високопродуктивні
породи тварин, які адаптовані до місцевих умов утримання.

Особливий акцент слід зробити на впровадженні іннова-
ційних систем ведення молочного скотарства, ресурсоощад-
ливих технологій безприв’язного утримання тварин.

У світі вже протягом 20 років використовується технологія
безприв'язного утримання корів з доїнням на станціях добро-
вільного доїння VMS (доїльних роботах). Одна така станція
може обслуговувати до 65-70 корів, забезпечуючи автомати-
зоване виробництво молока відповідно до найвищих стандар-
тів якості та обслуговуватися 1 людиною-оператором.

У виробництві яловичини в довгостроковій перспективі
слід орієнтуватися на пріоритетний розвиток спеціалізованої
галузі м’ясного скотарства.

В той час, як в коротко-та середньостроковий період, для
стабілізації та відновлення чисельності поголів’я молочної ху-
доби, слід на засадах кооперації та договірних відносин ши-
роко використовувати ресурсну базу особистих селянських
господарств населення.

Запорукою ефективного поєднання ресурсного потенціалу
особистих селянських господарств населення і сільськогос-
подарських підприємств для відродження молочного скотарс-
тва регіону, збільшення обсягу виробництва молока і м’яса до
рівня задоволення раціонально обґрунтованої потреби спо-
живання є створення сприятливих економічних умов для ви-
робництва, заготівель і переробки тваринницької продукції,
придбання молодняку тварин та кормів.
3. ОЦ ІНКА ПЕРСПЕКТИВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ

РОЗВИТКУ ГАЛУЗ І
Кіровоградська область – регіон із потужною ресурсною

базою для розвитку екологічно збалансованого аграрного ви-
робництва на основі використання новітніх ресурсоощаливих
технології, високоврожайних сортів рослин та високопродук-
тивних порід тварин.

Фундаментом становлення нового екологічного та збала-
нсованого сільського господарства має стати формування оп-
тимальної галузевої структури АПК Кіровоградської області із

відновленням ланцюгу цілісного поєднання основних складо-
вих аграрної сфери: ґрунт – рослина – тварина – ґрунт.

Шляхом відродження тваринництва на засадах організації
прибуткового та ресурсоощадливого ведення галузі слід за-
безпечити збільшення обсягів виробництва та доходів, над-
ходження у переробну промисловість високоякісної сировини,
на продовольчий ринок – м’ясо-молочних продуктів харчу-
вання за прийнятними цінами та в кількості, достатній для по-
криття мінімальних, і в перспективі – науково обґрунтованих
потреб населення регіону.

До перспективних ресурсоощадливих технологій в тва-
ринництві слід віднести використання соєвого „молока" в яко-
сті замінника коров'ячого молока, що дозволяє значно змен-
шити вартість раціону при годівлі молодняка великої рогатої
худоби та поросят, підвищити загальний рівень товарності в
молочному скотарстві.

Вартість 1 кг коров'ячого молока в господарствах області
сьогодні коливається від 1,2 до 4,0 грн., тоді як 1 кг соєвого
„молока" коштує щонайменше 0,132-0,191 грн.

Кінцева мета реалізації програми – створення необхідного
комплексу організаційно-технологічних та економічних умов,
які сприятимуть забезпеченню стійкого зростання в серед-
ньому по області продуктивності корів у сільськогосподарсь-
ких підприємства до 4000-5000 кг, підвищенню середньодо-
бових приростів молодняку великої рогатої худоби на виро-
щуванні і відгодівлі до 700-800 г, свиней – до 400-500 г;

Врегулювання відносин між товаровиробниками тварин-
ницької продукції, переробними підприємствами і торгівлею
має відбуватися на основі взаємного узгодження нормативів
витрат виробництва, рівня цін та доходів в кожній з складових
частин цього ланцюгу з урахуванням їх внеску у формування
загального доходу.

Це, в свою чергу, потребує створення в області механізму
ціноутворення на продукцію тваринництва за моделлю від-
шкодування науковообгрунтованих витрат та рівновигідного
розподілу прибутку між усіма основним учасниками товаро-
обміну.

4. СТРАТЕГ ІЧНІ Ц ІЛ І , ОПЕРАЦ ІЙНІ Ц ІЛ І ,
ЗАВДАННЯ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.
Кіровоградська область – регіон із розвинутим ефек-

тивним виробництвом тваринницької продукції, яка за
якістю відповідає вітчизняним та європейським стандар-
там, є безпечною для споживання та екологічно чистою,
а також конкурентоспроможною.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1.

Формування ефективного великотоварного виробни-
цтва тваринницької продукції в регіоні
ЗАВДАННЯ:

1.1.1. Реалізація основних заходів програми стабілізації та
відродження розвитку тваринництва у Кіровоградській області
на 2011-2015 роки;

1.1.2. Надання фінансової допомоги за рахунок коштів об-
ласного бюджету господарствам усіх форм власності для
впровадження інвестиційно-інноваційних бізнес-проектів за
пріоритетними напрямками розвитку тваринництва, у тому
числі – для екологічно безпечної утилізації органічних відходів
на основі сучасних технологій отримання біогазу.

1.1.3. Сприяння розвитку ринкової інфраструктури заготів-
лі та збуту тваринницької продукції на основі створення ме-
режі кооперативних об’єднань і асоціацій в районах області.

1.1.4. Відродження та створення великотоварних спеціалі-
зованих сільськогосподарських підприємств з виробництва
молока і яловичини, реконструкція, модернізація і технічне
переоснащення наявних молочнотоварних ферм на основі
освоєння нових технологій ведення молочного скотарства,
покращення технологічних умов виробництва і якості продук-
ції.

1.1.5. Сприяння інтеграції та кооперації сільськогосподар-
ських підприємств із селянськими (фермерськими) та особис-
тими господарствами населення в напрямку заготівлі та збуту
продукції, матеріально-технічного забезпечення, розширення
поголів’я великої рогатої худоби в аграрних підприємствах за
рахунок його закупівлі в дрібнотоварних господарствах.

1.1.6. Розробка проектів формування приміських спеціалі-
зованих кластерів по виробництву, заготівлі, переробці та
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збуту молока і молочної продукції навколо міст Кіровограда,
Олександрії, Знам’янки, Світловодська.

1.1.7. Організація інформаційної системи моніторингу роз-
витку галузей тваринництва області з метою оперативного
аналізу і прогнозування динаміки закупівельних і роздрібних
цін та витрат, доведення рекомендацій та пропозицій із збе-
реження та відтворення поголів’я тварин для господарств всіх
форм власності, визначення оптимальної структури галузевої
спеціалізації.
СТРАТЕГ ІЧНА Ц ІЛЬ 2. ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗ І
СКОТАРСТВА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ .

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1.
Стабілізація та стійке нарощування поголів’я великої

рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах
регіону
ЗАВДАННЯ:

2.1.1.Першочергове прийняття комплексу антикризових за-
ходів із призупинення скорочення чисельності поголів’я вели-
кої рогатої худоби у Кіровоградській області;

2.1.2. Надання фінансової допомоги за рахунок коштів обла-
сного бюджету господарствам усіх форм власності для впро-
вадження інвестиційно-інноваційних бізнес-проектів за пріо-
ритетними напрямками розвитку тваринництва, у тому числі –
для екологічно безпечної утилізації органічних відходів на ос-
нові сучасних технологій отримання біогазу.

2.1.3. Створення ринкової інфраструктури заготівлі та збуту
тваринницької продукції на основі розгалуженої мережі коо-
перативних об’єднань і асоціацій в районах області.

2.1.4. Забезпечення організаційно-правових та економічних
умов для інтеграції і кооперації сільськогосподарських підпри-
ємств із селянськими (фермерськими) та особистими госпо-
дарствами населення в напрямку заготівлі та збуту продукції,
матеріально-технічного забезпечення.

2.1.5. Нарощування чисельності поголів’я великої рогатої
худоби в аграрних підприємствах за рахунок закупівлі тварин
в особистих селянських господарствах населення, відновлен-
ня практики організації дорощування і відгодівлі телят до ви-
соких вагових кондицій;

2.1.6. Надання організаційно-правової підтримки у форму-
ванні приміських спеціалізованих кластерів по виробництву,
заготівлі, переробці та збуту молока та молочної продукції
навколо міст Кіровограда, Олександрії, Знам’янки, Світловод-
ська.

2.1.7. Впровадження в регіоні пілотних проектів зі створення
міні-переробних підприємств з повним технологічним циклом
по виробництву м'ясо-молочної продукції на базі господарств
різних організаційно-правових форм.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2.

Створення спеціалізованих територіальних кластерів
молочного та м’ясного скотарства в регіоні.
ЗАВДАННЯ:

2.2.1. Розробка проекту, статуту та організація регіональної
асоціації кооперативної взаємодії сільськогосподарських під-
приємств для розвитку скотарства;

2.2.2. Надання фінансової підтримки
за рахунок коштів обласного бюджету
сільськогосподарським підприємствам
у придбанні телиць в господарствах
населення та племінних підприємствах.

2.2.3. Реалізація пілотних бізнес-
проектів організації територіальних
кластерів молочного та м’ясного ско-
тарства.

2.2.4. Сприяння та підтримка на міс-
цевому рівні проектів із розбудови су-
часної ринкової інфраструктури заготі-
влі та збуту тваринницької продукції на
основі мережі кооперативних об’єднань
і асоціацій в районах області.

2.2.5. Відродження колишніх тварин-
ницьких комплексів шляхом їх реконст-
рукції та модернізації, створення нових
великотоварних спеціалізованих сіль-
ськогосподарських підприємств з виро-
бництва молока і яловичини.

2.2.6. Технічне переоснащення на-

явних тваринницьких ферм на основі освоєння нових іннова-
ційних ресурсоощадливих технологій, покращення умов ви-
робництва продукції та якісних її показників.

2.2.7. Розширення ареалу утримання та збільшення чи-
сельності поголів’я тварин знам’янського типу поліської
м’ясної породи великої рогатої худоби.

Формування в регіоні нової кластерної організації молоч-
ного та м’ясного скотарства потребує адекватно механізму її
впровадження.

Одним із перших кроків щодо його впровадження має ста-
ти створення регіональної асоціації кооперативної взаємодії
сільськогосподарських підприємств, які утримують велику ро-
гату худобу і виявлять бажання розвивати молочний або
м’ясний напрям скотарства на основі системи безповоротного
обміну поголів’ям тварин.

Для реалізації даного механізму на початковому етапі йо-
го становлення слід передбачити в обласному бюджеті кош-
ти на щорічну закупівлю в племінних підприємствах та особи-
стих селянських господарствах населення телиць, які потім
будуть розподілятися між сільськогосподарськими підприємс-
твами з умовою, що перша отримана від запліднення і виро-
щена ними телиця буде безкоштовно передаватися іншому
сільськогосподарському підприємству, яке бажає розширити
власне стадо корів та займатися скотарством.

На рис. 1. зображено схему реалізації механізму коопера-
тивної взаємодії господарств Кіровоградської області в розви-
тку скотарства.

Реалізації даного проекту дозволить задіяти механізм
внутрішнього кумулятивного ефекту відтворення галузі ско-
тарства в області на засадах кооперації та інтеграції госпо-
дарств різних форм власності за активного сприяння держави
та місцевих органів влади.

У середньо-та довгостроковій перспективі ці кроки мають
стабілізувати чисельність поголів’я великої рогатої худоби в
області та створити відповідні умови до переходу на розши-
рене відтворення галузі скотарства.
5. РАЦ ІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕ -

ТИЧНОГО ПОТЕНЦ ІАЛУ ТВАРИННИЦТВА
Одним шляхів підвищення ефективності і конкурентосп-

роможності ведення тваринництва в області та подолання
збитковості є раціональне використання біоенергетичного по-
тенціалу, що зосереджений в органічних відходах галузі.

Найбільш перспективним методом є метанове зброджу-
вання в анаеробних умовах. У процесі переробки вихідної
сировини (гній вологістю 80-90%) методом метанового збро-
джування утворюється три первинних продукти, а саме:
тверді і рідкі органічні біодобрива та біогаз.

Завдяки комплексному характеру біоенергетичної пере-
робки відходів технологія метанового зброджування дозволяє
отримувати окрім біогазу високоякісні органічні добрива, тоб-
то по суті, є безвідходною та екологічно прийнятною з точки
зору збереження навколишнього середовища.

У середньому із 1 т органічних відходів скотарства можна
отримати 60 м3 біогазу із вмістом метану 50-65%, а із 1 т ор-

ганічних відходів свинарства – 65 м3

біогазу із вмістом метану 55-78% [3].
При врахуванні нижчої тепло-

творної спроможності біогазу 20
МДж/м3 (60% метану), із 1 м3 можна
отримати 1,7 кВт·год електроенергії
та 2,5 кВт·год тепла, а при викорис-
танні когенераційної схеми –1,7
кВт·год електроенергії та 2,0 кВт·год
тепла [4].

За розрахунками, у 2009 році в
сільськогосподарських підприємст-
вах Кіровоградської області орієнто-
вний обсяг надходження гною від
великої рогатої худоби, що може бу-
ти потенційно використаний для ви-
робництва біогазу, склав майже
445,9 тис.т. Цього достатньо для ви-
робництва
26,8 млн. м3 (еквівалент природного
газу – 10,9 млн. м3), або в перераху-
нку на умовне паливо – майже 18,2
тис. т (табл. 10).

Рис. 1. Схема реалізації механізму кооперативної вза-
ємодії господарств Кіровоградської області в розвит-
ку скотарства
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10. СУМАРНИЙ БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВАРИННИЦТВА
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КІРОВОГРАД-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ
Галузь тваринни-

цтва
Кількість гною, тис. т /

рік
Вихід біогазу,
млн. м3 / рік

Заміщення природного
газу, млн. м3 / рік

Скотарство 445,9 26,8 10,9
Свинарство 483,4 31,4 12,9
Разом 929,3 58,2 23,8

Таким чином, лише одна галузь скотарства спроможна
потенційно, за рахунок виробництва біогазу, замістити 18,2
тис. т умовного палива (14,7%) від загального обсягу, що ви-
користовується в сільському господарстві регіону.

Потужний біоресурсний потенціал виробництва біогазу зо-
середжено у свинарстві. У 2009 році від 77,9 тис. голів сви-
ней, що утримувалися в сільськогосподарських підприємствах
області станом на початок року, розрахунковий вихід гною
склав 483,4 тис. т. Із цього обсягу органічних відходів свинар-
ства реально можна було отримати близько 31,4 млн. м3 біо-
газу (еквівалент природного газу – 12,9 млн. м3), що в пере-
рахунку на умовне паливо складає майже 21,4 тис. т.

Разом галузі скотарства і свинарства спроможні потенцій-
но, за рахунок виробництва біогазу, замістити 39,6 тис. т умо-
вного палива, або (32,0%), що використовується в сільському
господарстві Кіровоградської області.

У перспективі в окремих районах Кіровоградської області,
де щільність поголів’я великої рогатої худоби та свиней є ви-
сокою і збереглися великотоварні господарства, доцільно ор-
ганізовувати біоенергетичні кластери. Ці кластери повинні
об’єднувати потужні біогазові енергетичні комплекси, елект-
ростанції на базі когенераційних установок та станції із очист-
ки біогазу для виробництва газоподібного палива і заправ-
лення транспортних засобів.

В цілому економічна, соціальна та екологічна складова
використання біоенергетичного потенціалу тваринництва в
Кіровоградській області, передусім, включає:
 отримання галуззю додаткових грошових надходжень від
раціональної біоенергетичної утилізації органічних відходів
та підвищення її економічної ефективності в цілому;
 підвищення мотивації до розвитку тваринництва та стиму-
лювання нарощування поголів’я худоби;
 створення додаткових робочих місць в сільській місцевості;
 збільшення надходження податків та платежів;
 зменшення емісії викидів метану та інших газів, що призво-
дять до глобальних кліматичних змін;
 знезараження органічних відходів та зменшення негативно-
го впливу їх на навколишнє середовище;

При комплексному поєднанню вищезазначених чинників
стає цілком реально відродити дану галузь на принципах еко-
логічного безвідходного виробництва та забезпечити частко-
ве заміщення споживання традиційних видів паливно-
енергетичних ресурсів відновлювальними. Від утилізації гною
на спеціальних біоенергетичних установках крім біогазу
отримують додаткову продукцію у вигляді знезаражених ор-
ганічних біодобрив, що є дієвим економічним стимулом для
розвитку даного виду відновлювальної енергії в сільському
господарстві.

Органічні відходи тваринництва – це стратегічний біоенер-
гетичний ресурс галузі, що в найближчій перспективі із розви-
тком даного напрямку альтернативної енергетики стане од-
ним із головних резервів підвищення економічної ефективно-
сті її ведення, в тому числі і в галузі скотарства, де виробниц-
тво м’яса великої рогатої худоби залишається одним із най-
більш збиткових видів продукції.

6. КОНЦЕПЦ І Ї СТАБІЛ ІЗАЦ ІЇ ТА РОЗВИТКУ ОС -
НОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА

Природно-економічні умови області сприятливі для розви-
тку усіх без винятку галузей тваринництва. Для ефективного
використання агропотенціалу регіону необхідно визначитися
із науково обґрунтованим співвідношення окремих галузей, їх
розміщення та рівнем спеціалізації.

Внаслідок реструктуризації галузі та значного скорочення
поголів’я худоби і птиці в області не залишилося жодного із
районів, де можна було б чітко визначити спеціалізацію по
будь-якій із галузей тваринництва. У той же час окремі райо-
ни області зберегли певний напрям спеціалізації, а такі галузі
тваринництва, як молочне скотарство, свинарство, птахівниц-
тво (Кіровоградський), м’ясне скотарство (Знам’янський,)

отримали подальший розвиток. Необхідно розробити ком-
плекс заходів та пропозицій по поглибленню спеціалізації та
нарощуванню поголів’я худоби і птиці виходячи із наявної ре-
сурсної бази та ринкового попиту на продукцію.

Економічна стабілізація в галузі тваринництва практично
неможлива без істотного здешевлення виробництва за раху-
нок використання внутрішніх резервів господарств регіону,
насамперед підвищення продуктивності худоби, впроваджен-
ня сучасних ресурсоощадливих технологій, оптимізації галу-
зевої структури та територіального розміщення, розвитку рин-
кової інфраструктури заготівлі і збуту продукції.

Для сільськогосподарських товаровиробників, які займа-
ються тваринництвом, ціни мають бути не нижче необхідних
нормативно-розрахункових витрат на її виробництво.

В найближчі роки забезпечення ефективного ведення га-
лузі тваринництва, зростання виробництва м’яса і молока в
цілому буде залежати від здійснення наступного комплексу
заходів:
 розвиток в регіоні галузі спеціалізованого м’ясного скотар-
ства;
 використання для відгодівлі тварин від промислового
схрещування корів молочних порід з бугаями спеціалізованих
м’ясних порід;
 впровадження інтенсивних технологій вирощування кормо-
вих культур, які дозволяють отримувати не лише високий ви-
хід кормів з одного гектара, а й корми високої якості, які б за-
безпечували тварин всіма необхідними поживними речови-
нами;
 розширення селекційної роботи в напрямку створення та
впровадження високопродуктивних сортів кормових культур;
 забезпечення товаровиробників тваринницької продукції
новими високоефективними засобами механізації виробничих
процесів на вирощуванні кормових культур, заготівлі, приго-
туванні та згодовуванні кормів;
 оптимізація раціонів годівлі худоби, забезпечення їх енер-
гетичної білкової та протеїнової збалансованості.
 забезпечення дієвого внутрішньогосподарського контролю
за надходженням та використанням наявних матеріально-
грошових ресурсів в галузі тваринництва.

При обґрунтуванні оптимальної структури раціонального
розміщення та спеціалізації галузей тваринництва в Кірово-
градській області слід враховувати регіональні особливості
сільськогосподарського виробництва:
 у Кіровоградському, Олександрійському, Знам’янському та
Світловодському районах області, у зв’язку з територіальною
близькістю розташування аграрного виробництва до міст, до-
цільно розвивати інтенсивне приміське молочне скотарство
та птахівництво яєчного напрямку спеціалізації;
 у районах інтенсивного виробництва зерна пріоритетним
має бути розвиток галузі свинарства і птахівництва м'ясного
напрямку спеціалізації (Кіровоградський, Новоукраїнський,
Олександрійський);
 у районах області, в яких розвивається галузь м’ясного ско-
тарства (Добровеличківський, Знам’янський, Кіровоградський,
Новоукраїнський, Олександрівський, Устинівський), доцільно
поетапно розширювати поголів’я м’ясної худоби та підтриму-
вати його подальше нарощування шляхом запровадження ре-
гіональних субсидій, розширення площ під культурні пасови-
ща;
 у районах, де є площі пасовищ  (Знам’янський, Кіровоград-
ський і Онуфріївський, Олександрійський), поряд із м’ясним
скотарством доцільно розвивати галузь вівчарства м’ясо-
вовнового напрямку.

Розвиток великотоварного спеціалізованого виробництва
молока та яловичини в умовах області має базуватися:
 на науково обґрунтованому визначенні міжрайонної спеціа-
лізації галузі, розрахунку оптимальних розмірів виробництва
молока та яловичини в приміських зонах області та на район-
ному рівні із урахуванням необхідності забезпечення балансу
споживання та наявної ємності територіального ринку м'ясо-
молочної продукції;
 розробці та фінансовому забезпеченні інноваційних проек-
тів з будівництва та модернізації молочнотоварних ферм в
сільськогосподарських підприємствах;

Для досягнення беззбиткового виробництва продукції мо-
лочного скотарства необхідно:
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 забезпечити підвищення середнього надою молока на ко-
рову в сільськогосподарських підприємствах області до рівня
4000-5000 кг, середньодобового приросту до 700-800 г;
 зменшити витрати кормів на виробництво 1 ц молока та
яловичини до рівня науково обґрунтованої норми їх витрат –
до 1-1,1 та 8,8-8,4 ц. к. од. [2];

У свинарстві орієнтиром має стати підвищення середньо-
добового приросту до 400-500 г в цілому по сільськогоспо-
дарських підприємствах області та зменшення витрат кормів
на 1 ц приросту до 5-6 ц к. од.

Розвиток галузі свинарства має бути спрямований на:
 збереження і нарощування чисельності породного генофо-
нду поголів’я свиней та використання нових високопродуктив-
них спеціалізованих порід, типів і ліній;
 створення репродукторів для забезпечення молодняком
свиней особистих господарств населення;
 реконструкцію існуючих і створення нових виробничих по-
тужностей;

Для відродження галузі вівчарства в області слід здійсни-
ти наступні заходи:
 впровадження системи годівлі овець за науково-
обґрунтованими нормами з урахуванням статевовікових груп,
рівня їх продуктивності та фізіологічного стану з розрахунку
на одну голову в рік 6,0-8,7 ц кормових одиниць та вмістом
перетравного протеїну 100-115 г на одну кормову одиницю
[2];
 розвитку вівчарства м’ясо-вовнового напрямку продуктив-
ності;
 впровадження інтенсивного відтворення поголів’я овець;

У птахівництві слід спрямувати зусилля на:
 налагодження роботи інкубаторно-птахівничих підприємств
для забезпечення потреб населення молодняком птиці;
 організація виробництва повноцінних комбікормів для за-
безпечення потреб галузі птахівництва;
 впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва
та переробки продукції птахівництва;

Загальна стратегія розвитку тваринництва області до 2015
року має базуватися на наступних напрямках:
 пріоритетний розвиток свинарства і птахівництва, як най-
більш скоростиглих галузей тваринництва з швидким оборо-
том капіталу та спеціалізованого м’ясного скотарства;
 відновлення та будівництво нових сучасних автоматизова-
них тваринницьких комплексів із системами біоенергетичної
утилізації органічних відходів та виробництвом біогазу і орга-
нічних біодобрив;
 врегулювання відносин між товаровиробниками тваринни-
цької продукції, переробними підприємствами і торгівлею на
основі узгодження нормативів витрат виробництва, рівня цін
та з урахуванням їх внеску у формування загального доходу.

7. ОЧ ІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація запропонованих пропозицій підвищення ефек-

тивності виробництва тваринницької продукції на регіональ-
ному рівні в програмі соціально-економічного розвитку Кірово-
градської області на 2011-2015 роки повинна забезпечити:
 наближення фактичного споживання населенням регіону
м’яса, молока та молочних продуктів до рівня мінімальної фі-
зіологічно обґрунтованої потреби із перспективою його наро-
щування до рівня раціональної норми та формування експор-
тного потенціалу галузі;
 підвищити рівень доходів товаровиробників тваринницької
продукції та забезпечити рівень рентабельності галузі що-
найменше 5-10% на основі вдосконалення ціноутворення,
впровадження ресурсоощадливих технологій та раціонально-
го використання біоенергетичного потенціалу;
 покращення якості та екологічної безпечності продукції тва-
ринництва для споживачів;
 сприяти досягненню беззбитковості виробництва продукції
тваринництва в господарствах різних форм власності;
 суттєво підвищити якість отриманої продукції в дрібнотова-
рних селянських господарствах населення;
 зменшити витрати основних матеріальних ресурсів при ви-
робництві одиниці продукції;
 зберегти племінні ресурси регіону та підвищити ефектив-
ність селекційно-племінної роботи в господарствах.
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ДОДАТОК 1
ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ РОЗРІ-
ЗІ

РокиПоказники Порівняння
2005 2006 2007 2008 2009

Україна 6514,1 6175,4 5490,9 5079,0 4826,7Поголів'я ВРХ - всього, тис. го-
лів Область 175,0 168,7 146,8 137,1 131,7

Україна 3635,1 3346,7 3095,9 2856,3 2736,5В т. ч. корів Область 94,6 87,1 80,4 73,9 71,8
Україна 7052,8 8055 7019,9 6526 7576,6Поголів'я свиней, тис. голів Область 257,2 304,0 247,0 219,6 260,3
Україна 1629,5 1617,2 1678,6 1726,9 1832,5Поголів'я овець та кіз, тис. голів Область 42,6 41,1 40,8 39,9 40,6
Україна 162,0 166,5 169,3 177,6 191,4Поголів'я птиці усіх видів, млн.

голів Область 3,8 3,7 4,2 4,3 4,4
Україна 13714,4 13286,9 12262,1 11761,3 11609,6Виробництво молока, тис. т Область 394,9 389,9 366,2 346,3 346,5
Україна 1597,0 1723,2 1911,7 1905,9 1917,4Виробництво м'яса всіх видів у

забійній вазі, тис. т Область 45,3 43,4 51,6 44,2 40
Україна 13045,9 14234,6 14062,5 14956,5 15907,5Виробництво яєць, млн. шт. Область 283,3 297,9 338,8 451,1 452,1
Україна 3195 3277 3449 3755 4111Виробництво вовни, т Область 33 23 21 19 18
Україна 291,1 284,0 263,6 254,3 252,1Виробництво на одну особу мо-

лока в рік, кг Область 367,2 367,8 350,0 335,1 338,9
Україна 33,9 36,8 41,1 41,2 41,6Виробництво на одну особу м'я-

са і м'ясопродуктів в рік, кг Область 42,2 40,9 49,3 42,8 39,1
Україна 277 304 302 323 345Виробництво на одну особу

яєць в рік, шт. Область 263 281 324 437 442
Україна 5,0 -11,0 -13,4 0,1 5,5Рівень рентабельності виробни-

цтва тваринницької продукції,% Область -9,7 -32,7 -22,0 -8,7 -6,4
ДОДАТОК 2

БАЛАНС М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ СУБ-
ПРОДУКТИ ТА ЖИР-СИРЕЦЬ), ТИС. Т

РокиПоказники
2000 2005 2006 2007 2008 2009

Виробництво 52,7 45,3 43,4 51,6 44,2 40,0
Куплено в торгівельній мережі та
на ринку 12,2 15,8 19,3 27,1 31,2 28,2

Одержано в рахунок оплати пра-
ці та оренди паїв 6,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5

Всього надійшло (включаючи
запаси на кінець року) 89,3 72,7 69,0 85,2 82,5 74,4

Витрачено на корм - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Продано закупівельним організа-
ціям та на ринку 20,9 14,2 14,0 17,9 19,46 15,9

Видано в рахунок оплати праці та
за оренду паїв 6,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5

Фонд споживання 45,8 43,7 45,8 48,9 51,3 47,7
ДОДАТОК 3

БАЛАНС МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ, ТИС. Т
РокиПоказники

2000 2005 2006 2007 2008 2009
Виробництво 385,0 394,9 389,9 366,2 346,3 346,5
Куплено в торгівельній мережі
та на ринку 73,1 108,9 101,8 96,2 93,7 92,3

Одержано в рахунок оплати
праці та оренди паїв 6,2 1,6 1,1 0,4 0,2 0,1

Всього надійшло (включаю-
чи запаси на кінець року) 476,3 506,5 494,2 463,9 443,4 440,6

Витрачено на корм 72,4 36,1 36,4 32,5 27,9 33,2
Продано закупівельним органі-
заціям та на ринку 129,0 193,1 180,1 170,4 185,6 179,1

Видано в рахунок оплати праці
та за оренду паїв 6,2 1,6 1,1 0,4 0,2 0,1

Фонд споживання 242,0 245,5 248,8 229,7 217,8 217,7
ДОДАТОК 4

БАЛАНС ЯЄЦЬ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЯЙЦЕ ПРОДУКТИ), МЛН. ШТ.
РокиПоказники

2000 2005 2006 2007 2008 2009
Виробництво 179,0 283,3 297,9 338,8 451,1 452,1
Куплено в торгівельній ме-
режі та на ринку 23,7 28,6 30,6 35,0 39,0 37,1

Одержано в рахунок оплати
праці та оренди паїв 3,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4

Всього надійшло (вклю-
чаючи запаси на кінець
року)

215,3 317,8 335,8 379,6 497,9 497,7

Витрачено на корм 6,4 15,4 19,9 20,1 18,0 16,6
Продано закупівельним ор-
ганізаціям та на ринку 20,8 17,5 18,0 17,2 18,5 18,5

Видано в рахунок оплати
праці та за оренду паїв 3,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4

Фонд споживання 166,6 239,2 251,7 264,8 271,6 280,1
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УДК 631.15 В.В.Савранчук, Г.М.Подрєзко, Ю.В.Кернасюк, В.О.Костіна
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСООЩАДЛИВОГО
ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВСТУП

У зв’язку із розвитком процесів глобалізації світової еко-
номіки більшість проблем, пов’язаних із забезпеченням насе-
лення високоякісними продуктами тваринного походження,
можна вирішити із врахуванням зарубіжного досвіду.

Виробництво м’яса великої рогатої худоби в Україні в роз-
рахунку на одну особу впродовж тривалого часу коливається
в межах 10-12 кг. Враховуючи виняткове значення і незамін-
ність продуктів тваринного походження, як є не лише мірилом
продовольчої безпеки, але й фундаментом національної без-
пеки країни. Погіршення ситуації на споживчому ринку проду-
кції тваринництва і особливо на ринку м’яса обумовлене під-
вищенням собівартості живої маси та зниженням рівня реалі-
заційної ціни продукції. Виручка, одержана від продажу м'яс-
ної худоби, відшкодовує затрати на виробництво продукції
лише на 65-75 %.

В цих умовах галузь м'ясного скотарства потребує визна-
чення подальшої стратегії розвитку в пріоритетних напрямах
забезпечення ринку високоякісною яловичиною шляхом збі-
льшення чисельності поголів’я тварин та підвищення продук-
тивності м’ясної худоби на основі зміцнення матеріально-
технічної і племінної бази. Забезпечити досягнення розроб-
лених параметрів використання виробничих ресурсів необ-
хідно на основі освоєння ресурсоощадливих технологій ви-
рощування кормів, науково-обґрунтованої системи годівлі,
ефективного використання генетичного потенціалу порід, ін-
тенсифікації відтворення стада, раціональної організації праці
та виробництва..

На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу
області питання збільшення виробництва яловичини є одним
із найбільш важливих завдань у системі заходів із стабілізації
галузі тваринництва. Адже виробництво м'яса великої рогатої
худоби в умовах області за усіма показниками має значні пе-
реваги перед іншими галузями тваринництва, що обумовлені
наявністю дешевих грубих кормів і рослинних решток, при-
стосованістю худоби до природно-кліматичних умов регіону.

Основні зусилля сьогодні необхідно спрямувати на підви-
щення середньої живої маси молодняку великої рогатої худо-
би, що надходить на переробку, до великовагових кондицій,
зменшення витрат кормів та собівартості продукції. Найбільш
реальний крок до реалізації усіх вище перелічених завдань –
розвиток галузі м’ясного скотарства на ресурсоощадливих за-
садах. Тільки за рахунок експорту високоякісної телятини та
яловичини, одержаної від спеціалізованих м’ясних порід ми
можемо успішно конкурувати на світових ринках і забезпечити
надходження коштів для розвитку галузі. Крім того, вирішити
проблему дефіциту яловичини на внутрішньому продоволь-
чому ринку лише за рахунок підвищення продуктивності мо-
лочних і комбінованих порід, як показує світовий досвід не-
можливо. Це вимагає прискореного розвитку галузі спеціалі-
зованого м'ясного скотарства.

Основна мета видання даних рекомендацій полягає в не-
обхідності розгляду значного кола питань, що пов’язані із нау-
ковим забезпеченням прискореного розвитку в області галузі
спеціалізованого м’ясного скотарства, організації селекційно-
племінної роботи та відтворення стада, надання консульта-
ційних послуг по утриманню та годівлі тварин.
1. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГАЛУЗІ

М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
1.1 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Галузь м’ясного скотарства в багатьох країнах світу віді-

грає важливе значення в забезпеченні населення високоякіс-
ної яловичиною, яка залишається одним найбільш конкурен-
тоспроможних видів тваринницької продукції на світовому
продовольчому ринку.

У той же час в нашій країні протягом тривалого часу роз-
виток м’ясного скотарства стримувався комплексом економіч-
них та організаційно-технологічних проблем, що охопили усю
галузь тваринництва.

Особливо складна ситуація склалася в молочному ско-
тарстві, де внаслідок високої збитковості виробництва м’яса
великої рогатої худоби поголів’я тварин скоротилося до кри-
тичної межі, яка загрожує продовольчій безпеці держави.

За цих умов без суттєвого підвищення продуктивності
тварин неможливо гарантувати виробництво молока і м’яса
на рівні, що хоча б забезпечував мінімальні потреби області.

Проблема полягає в іншому – із підвищенням молочної
продуктивності корів можливості галузі щодо збільшення ви-
робництва яловичини зменшуються, що потребує розвитку
спеціалізованого м’ясного скотарства.
ТАБЛИЦЯ 1. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОЇ ПОГОЛІВ’Я М’ЯСНОЇ ХУДОБИ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2010 р. до
2006 р., %

Наявність поголів'я на
початок року, тис. голів 2309 2644 2476 2132 2113 91,5

в т. ч. м'ясних корів 969 1012 1092 825 813 83,9
Частка м'ясної худоби
до всього поголів'я ВРХ,
%

4,6 5,7 6,7 6,3 6,3 1,7

Джерело: складено за даними Головного управління статистики в Кіро-
воградській області

На початок 2010 р. в сільськогосподарських підприємствах
Кіровоградської області налічувалося 2,1 тис. голів м’ясної
худоби, або 6,3 % від усього поголів’я великої рогатої худоби.

Протягом останніх років в області чисельність м’ясної ху-
доби зменшилася на 8,5 %, хоча в загальній структурі усього
поголів’я великої рогатої худоби частка галузі спеціалізовано-
го м’ясного скотарства збільшилася із 4,6 до 6,3 % (табл. 1).

За розрахунковими даними в сільськогосподарських під-
приємствах області на даний час від м’ясної худоби одержу-
ють до 10% всієї яловичини, а решта, як і в минулі роки, ви-
робляється за рахунок надремонтного молодняку і вибраку-
ваної дорослої худоби молочних і м'ясо-молочних порід.

Для задоволення раціональних фізіологічних потреб на-
селення області необхідно, щоб на одну людину в рік вироб-
лялося 33-40 кг яловичини в забійній вазі, або в перерахунку
на валовий обсяг виробництва – близько 33-40 тис. тонн.

Одним із резервів збільшення виробництва яловичини в
Кіровоградській області є використання м’ясних порід, що
найбільше пристосовані до ресурсоощадливих умов утри-
мання та мають значний генетичний потенціал росту продук-
тивності.

Стратегічними напрямками розвитку галузі в умовах обла-
сті повинні стати наступні заходи:
 стале щорічне нарощування чисельності поголів’я та роз-
ширення ареалу вирощування тварин знам’янського типу по-
ліської м’ясної породи;
 використання промислового схрещування низькопродукти-
вних корів і надремонтних телиць із бугаями-плідниками
м’ясних порід;
 збільшення кількості племінних ферм та поголів’я м’ясної
худоби (щонайменше 1 племінне господарство на район);
 широке використання штучного запліднення м’ясної худоби;
 організація системи товарних господарств із вирощування
та відгодівлі молодняку м’ясної худоби;
 розвиток кормової бази відповідно до потреб галузі, ство-
рення культурних пасовищ та поліпшення природних кормо-
вих угідь.
1.2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕ-

МІННОЇ РОБОТИ
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У м'ясному скотарстві генетичне покращення стада на 80-
85 % визначається якістю селекційно-племінної роботи з від-
бору биків-плідників.

Основним методом збереження і вдосконалення якостей
м'ясної худоби залишається чистопорідне розведення з роз-
веденням структури стада по лініях і родинах.

Залежно від наявного поголів'я у племінних господарствах
закладаються і ведуться 2-3 лінії породи. Кожна лінія розви-
вається не менш ніж по 2 гілках і одночасно в кількох госпо-
дарствах. Це дозволить проводити обмін плідниками для вну-
трішньолінійного підбору і збагачувати лінію новими якостя-
ми.

Щорічно необхідно проводити бонітування всієї племінної
м'ясної худоби. При проведенні заходів із вибракування корів,
в першу чергу, звертають увагу не стільки на їх екстер’єр, скі-
льки на молочність, яка визначається за живою масою телят у
віці 6-8 місяців при відлученні, тобто на її здатність виростити
здорове і повноцінне теля.

Селекційно-племінну роботу із створення племінного ста-
да м'ясної худоби необхідно вести не тільки за продуктивніс-
тю, але і по типу будови тіла. Для цього при відборі племінних
бичків за власною продуктивністю обов'язково потрібно вра-
ховувати висоту в крижах, пов'язуючи її з високорослістю та
масивністю особин.

В залежності від поголів’я в племінних господарствах за-
кладають та ведуть 2-3 лінії породи. Кожна лінія розгалужу-
ється не менше ніж за 2 гілками та одночасно в декількох гос-
подарствах. Це дозволить провести обмін плідниками для
внутрішньо- лінійного підбору та збагатити лінію новими якос-
тями.

Щорічно на початок року проводять бонітування племінної
м’ясної худоби.

При бракуванні корів звертають увагу не тільки на їхні
м’ясні форми,а особливо на молочність, яка визначається за
живою масою телят в 210 днів при відлученні,тобто на здат-
ність виростити здорове теля. до відлучення.

1.3. ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ В
М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ

Одним із резервів збільшення виробництва високоякісної
яловичини та прискореного створення товарних стад м’ясної
худоби в господарствах Кіровоградської області є промислове
схрещування.

Для цього корів і телиць маточного стада, що не предста-
вляють племінної цінності, парують биками-плідниками спеці-
алізованих м'ясних порід або ж запліднюють їх сім'ям високо-
продуктивних м’ясних бугаїв. Весь одержаний за цією техно-
логією молодняк надходить на вирощування і відгодівлю з на-
ступною реалізацією на забій. При створенні маточного пого-
лів’я телиць вирощують для подальшого відтворення стада.

У сільськогосподарських підприємствах області є значні
резерви для використання низькопродуктивних корів молоч-
них порід для промислового схрещування з бугаями-
плідниками м’ясних порід.

Так, в 2008 році за даними Головного управління статис-
тики в Кіровоградській області у 50 господарствах із 140 се-
редній надій молока склав менше 2000 кг на корову, в 37 – від
2001 до 3000 кг.

За нашими оцінками в молочному скотарству щорічно мо-
жна схрещувати до 10-15% корів від загального поголів'я – а
це в умовах області складає 1200-1800 корів. Обсяг додатко-
вого виробництва яловичини від промислового схрещування
складе 3800-5700 ц в живій масі..

Для ефективного проведення промислового схрещування
необхідно значну увагу приділити вибору породи м'ясного би-
ка-плідника.

Схрещування з тваринами знам’янського типу та абердин-
ангусами дозволяє одержати легкі отелення, телят з підви-
щеною енергією росту, які формують скоростиглий м’ясний
тип для забою у 15-18 місяців, з високим забійним виходом та
покращеними якостями м’яса.

Бички абердин-ангуської породи передають помісним
нащадкам комолість та чорну масть, а тварини знам’янського
типу також комолість та пристосованість до умов вирощуван-
ня. Шароле та українська м’ясна породи характеризуються
добрим розвитком м’язів,не зазнають швидкого ожиріння. Їх
помісі за швидкістю росту переважають молодняк, який одер-

жано від схрещування молочних корів з бугаями інших
м’ясних порід.

На основі результатів багаторічних досліджень вітчизня-
них і закордонних вчених та порад фахівців пропонуємо на-
ступні поєднання порід для схрещування низькопродуктивних
молочних корів із бугаями-плідниками м’ясних порід великої
рогатої худоби (табл. 1.3.1):
1.3.1. ПЛАНОВІ ПОЄДНАННЯ ПОРІД ДЛЯ СХРЕЩУВАННЯ НИ-
ЗЬКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ КОРІВ ІЗ БУГАЯМИ-
ПЛІДНИКАМИ М’ЯСНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Порода матері Порода батька
Симентальська Українська м’ясна, шароле

Українська чорно-ряба Знам’янський тип поліської м’ясної
породи,шароле, абердин-ангус

Українська червона молочна Знам’янський тип поліської м’ясної
породи, шароле, українська м’ясна

Значним резервом збільшення поголів’я м’ясної худоби
можуть бути симентали. Вітчизняні та закордоні дослідження
свідчать, що при інтенсивному вирощуванні симентали, та їхні
помісі з м’ясними породами, мають високу м’ясну продуктив-
ність.
1.4. ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ПОГОЛІВ’Я М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

Проблема прискореного розвитку та нарощування чисе-
льності поголів’я м’ясної худоби в Кіровоградській області
може бути частково вирішена за рахунок створення товарних
м'ясних стад з двох і трьохпорідних помісей.

Для створення товарних стад м’ясної худоби необхідно:
На початковому етапі основні зусилля спрямувати на

отримання якомога більше одновікових напівкровних телиць
від бугаїв-плідників м'ясних порід і корів молочного і комбіно-
ваного напрямків продуктивності. Далі відповідно до вимог
технології напівкровні телиці вирощують інтенсивно до досяг-
нення ними середньої живої маси 380 кг, а потім покривають
їх бугаями-плідниками тієї ж породи або іншої м'ясної породи
для отримання трьохпорідних помісних нащадків.

На другому етапі роботи із сформованої групи помісних
нетелів і телиць виділяють окреме стадо. Потім організовують
вирощування телят на підсосі за технологією м'ясного скотар-
ства. Маток, у яких телята до відлучення у 6-8 місяців вияви-
лися менше 160 кг -– вибраковують, інших парують високоякі-
сними плідникам або запліднюють сім’ям племінних м'ясних
бугаїв. Усіх телят після відлучення вирощують, розділивши їх
відповідно статі, потім бички йдуть на інтенсивну відгодівлю, а
телиці на відтворення власного стада.

На завершальному етапі покращують відгодівельні та м'я-
сні якості тварин товарного стада. З цією метою відбирають
кращих корів і телиць та вибракують до 30% маточного стада.
Підвищують кровність тварин до 3/4 та 7/8 частки м’ясної по-
роди з наступним розведенням помісей «в собі» або викорис-
товують ефект гетерозису при перемінному схрещуванні.

Для створення повноцінної галузі спеціалізованого
м’ясного скотарства в області необхідно розвивати систему
племінних репродукторів та товарних господарств.

Господарства-репродуктори ефективні там, де є великі
масиви природних кормових угідь, але обмежені можливості
польового кормовиробництва. М'ясні стада в них формують з
куплених племінних телиць і помісей, одержаних від поглина-
льного схрещування наявних корів з бугаями-плідниками м'я-
сної породи. Молодняк вирощують до 6-8 місячного віку. По-
тім телиці продають спеціалізованим м'ясним фермам, а бич-
ки відгодовують.

Репродуктори необхідно розглядати, як важливий майбут-
ній резерв для створення та розширення кількості племінних
ферм.
2. РЕСУРСООЩАДЛИВА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕ-

ДЕННЯ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА
2.1. ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ УТРИМАННЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

Ресурсоощадлива технологія організації ведення м’ясного
скотарства базується на дотриманні комплексу оптимальних
умов утримання тварин і передбачає:
 безприв'язне утримання всього поголів'я в приміщеннях
полегшеного типу на глибокій незмінній підстилці;
 сезонне отримання телят при турових отеленнях у зимово-
весняний період;
 підсисне вирощування телят до 6-8 місячного віку;
 вибракування корів, що залишилися незаплідненими в па-
рувальний період;
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 використання в раціонах грубих і соковитих кормів у стійло-
вий період і випас тварин на пасовищах;
 інтенсивне дорощування і відгодівля молодняку на заключ-
ному етапі;
 застосування раціональної мотиваційно-стимулюючої фор-
ми організації та оплати праці.

Безприв'язний спосіб утримання м’ясної худоби здійсню-
ється на глибокій та незмінній підстилці з годівлею й поїнням
на обладнаних вигульно-кормових дворах, використанням
мобільних технічних засобів роздачі кормів і прибирання
гною. Для годівлі худоби в холодну пору року або в негоду
влаштовують спеціальні годівниці всередині будівель.

Розміщують м'ясну худобу в приміщеннях легкого типу
рамкової або арочної конструкції. Норма оптимальної площі
на корову з телям – 6 м², із розрахунку на одну голову молод-
няку старше 1 року – 3 м².

Глибоку незмінну підстилку починають формувати з серп-
ня перед постановкою м’ясної худоби на стійлове утримання
шляхом укладання сухої соломи шаром 30-40 см. У зимовий
період її щоденно додають з розрахунку 2-3 кг на голову. Ви-
грібання гною проводять один-два рази на рік бульдозером.

У центральній частині будівель споруджують із збірних
щитів або жердин денники розміром 3 x 3 м для проведення
отелення корів, з розрахунку 10-15 шт. на 100 маток. У денни-
ках встановлюють годівниці для грубих кормів і ємкості для
напування. Після кожного отелення денники дезінфікують і
застеляють свіжою соломою. Тільних корів розміщують у ден-
никах за 3 дні до отелення, де їх утримують разом із телятами
протягом 5-7 днів. Потім корів з телятами формують в групу
5-10 голів і через тиждень переводять у загальне стадо. На
період турових отелень організують цілодобове чергування.

Для підгодівлі й відпочинку телят відгороджують окрему
секцію – їдальню з лазом висотою 70-80 см., площею з розра-
хунку 1,5 м² на голову.

Вигульно-кормові майданчики влаштовують з південної
сторони будівель з розрахунку на корову з телям 30 м² (без
твердого покриття), крайні сторони майданчика обгороджують
огорожею висотою 3 метри. Годівниці піднімають над рівнем
ґрунту на 25-30 см. Фронт годівлі для корів 0,7-0,8 м, для мо-
лодняку 0,4-0,6 м на голову.

Для відпочинку худоби на вигульних дворах створюють
кургани висотою не менше одного метра і шириною 10-15 м з
розрахунку 3-5 м² на тварину. У літній період проводять під-
сипання і трамбування грунту і профілюють територію для
стоку води. Далі курган формується за рахунок залишків від
скирт соломи.

У літній період м'ясних корів з телятами і телиць утриму-
ють на пасовищах. Літні стоянки влаштовують на піднесених
місцях, обладнають навісами, худобу забезпечують водопоєм
не менше 3-4 разів на добу. Для випасання корів з телятами
забезпечують гурти не менше 100 корів, а телиць не більше
150 голів у гурті.
2.2. НАУКОВІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ГОДІВЛІ ТА ВИРОЩУ-

ВАННЯ МОЛОДНЯКУ
Відповідно до рекомендацій фахівців на одну м’ясну коро-

ву з шлейфом заготовляють необхідні обсяги виробництва
кормів 70,5- 75,6 ц к. од

Основу зимових раціонів м'ясної худоби складають сіно,
сінаж, силос кукурудзяний високої якості, а в літній період зе-
лений корм з природних і культурних пасовищ.

Потреба в кормах на стійловий період для корови з телям
3000-3500 к.од. і на одну голову молодняку старше року 1700-
2000 к.од.

У м'ясному скотарстві близько 50% загальних витрат кор-
мів припадає на доросле маточне поголів'я.

Для годівлі телят у підсисний період потрібно рослинних
кормів 600 кормових одиниць.

Для молодняку в товарному господарстві на частку пасо-
вищної трави припадає до 40%, а на концентрати - 20-25%.
При вирощуванні племінного молодняку питома вага концен-
тратів збільшується до 30-35 %.

Потреба в випасах для корови з телям на весь пасовищ-
ний період складає у нашій зоні – 2 га. Культурних пасовищ
потрібно в два рази менше.

Великий ефект дає утримання м'ясної худоби на культур-
них пасовищах, обгороджених з використанням так званих
„електричних пастухів„.

Від м'ясного скотарства максимальну віддачу отримують
при організації інтенсивного вирощування молодняку (табл.
2.2.1).
2.2.1 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОЩУВАННЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

технологічний цикл
Показники

на підсосі після відлу-
чення дорощування інтенсивна

відгодівля
Разом

Тривалість, днів 240 90 100 120 550
Витрати кормів, ц к.
од. 950 540 860 1350 3700

Середньодобовий
приріст, г 790 800 880 1000 855

Приріст живої маси
за період, кг 190 72 88 120 500

Жива маса однієї
голови на кінець пе-
ріоду, кг

220 292 380 470 -

Худоба молочної і тим паче комбінованого напрямку про-
дуктивності при інтенсивному вирощуванні також може дося-
гати високої м’ясної продуктивності Однак при оптимальних
умовах вирощування тварини м’ясних порід та помісі, одер-
жані від схрещування з ними,краще відгодовуються (на 3-6
місяців), дають більш високий забійний вихід туш – 60-62%,
ніж тварини молочних та комбінованих порід (56-58%), з кра-
щим співвідношенням їстівних та неїстівних частин туші. У
м’ясних тварин кісток знаходиться 17-18%, а у планових мо-
лочних та комбінованих порід 21-22%.
2.3. ВІДТВОРЕННЯ М’ЯСНОГО СТАДА

Прибутковість та економічна ефективність ведення м'яс-
ного скотарства, не в останню чергу, визначається станом
відтворення стада.

У м'ясному скотарстві головна і єдина продукція – теля.
Практика показує, що вигідніше отримувати сезонні отелення
з грудня по березень. Телята зимово-весняних отелень більш
життєздатні і краще використовують пасовищний корм, легше
переносять спеку, вступають зміцнілими в зимівлю.

У господарствах з недостатньою забезпеченістю примі-
щеннями сезонні отелення доцільно планувати на березень-
квітень місяці, відповідно зсуваються терміни парувань корів
та телиць.

Сезонні отелення полегшують організацію повноцінної го-
дівлі глибокотільних і новотільних корів. При сезонному отри-
манні приплоду краща вирівняність телят у підсисний період і
відлучення їх від матерів проводиться в один прийом.

Після відлучення телят усіх корів досліджують на тіль-
ність. Ялові і хворі корови підлягають обов'язковій вибраковці
і реалізації на м’ясо Телиць до осіменіння допускають у віці
16-17 місяців при живій масі, яка відповідає вимогам стандар-
ту породи в цьому віці. Парування або осіменіння телиць ор-
ганізовують на місяць раніше, ніж корів. Період парування
триває 60-90 днів.

Плідників до сезонного парування готують за два місяці до
його початку. З цього часу бугаїв-плідників годують за норма-
ми парувального періоду. Перед початком парування оціню-
ють їх статеву активність і якість сперми. На сезон за плідни-
ком при ручному паруванні закріплюють - 50-70 корів і телиць,
при вільному - 25-30. При ручному паруванні йому дають 2-3
садки в день з двома днями відпочинку на тиждень. При віль-
ному паруванні їх змінюють через три дні. Одночасно в гурті
використовують не більше 2-3 плідників.

При створенні необхідних умов економічно вигідніше шту-
чне запліднення, ніж закупівля племінних бугаїв-племінних.

Для проведення ветеринарно-зоотехнічних заходів на ко-
жній фермі необхідно, мати пункт з ваговим обладнанням.

ПРОПОЗИЦ І Ї ВИРОБНИЦТВУ
На даний час основне виробництво яловичини зосере-

джено в молочному скотарстві, і лише незначну її частку оде-
ржують в м’ясному скотарстві.

Проте в нинішніх економічних умовах висока ресурсоміст-
кість виробництва м’яса великої рогатої худоби за умов випе-
реджаючого зростання цін на корми, пально-мастильні та інші
матеріально-технічні ресурси порівняно до динаміки закупіве-
льних цін, сприяє значному підвищенню собівартості прирос-
ту, і відповідно веде до збитковості виробництва яловичини
галузі молочного скотарства.

У зв'язку з цим виникає необхідність розвитку галузі спеці-
алізованого м'ясного скотарства.

М'ясна худоба швидше і набагато ефективніше перероб-
ляє різні корми в продукцію, дає більш ніжне і смачне м'ясо,
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має більш високий забійний вихід, ніж худоба молочних і мо-
лочно-м'ясних порід. Собівартість 1 ц приросту в м'ясному
стаді за умов дотримання усіх технологічних вимог є нижчою

на 20-25 % у зв'язку з енергозберігаючою технологією та ви-
користанням дешевих пасовищних кормів.

Л.А.Явтушенко, І.В.Владов, В.А.Костіна, В.В.Савранчук, Т.І.Нетреба, М.В.Сизоненко
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА

НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНА СИСТЕМА РОЗВЕДЕННЯ
СВИНЕЙ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В С Т У П
У царській Росії свинарство було однією з найвідсталіших

галузей тваринництва. Свині в селянських господарствах бу-
ли переважно низькопродуктивними, причому розводили тіль-
ки місцеві породи свиней , не проводився плановий добір та
відбір. Умови годівлі і утримання свиней були дуже незадові-
льними, а тому свині в річному віці ледве досягали 70 кг живої
маси. Завозу племінних свиней не планували, а закуплених
за кордоном поміщики використовували тільки в своїх госпо-
дарствах.

До 1929 року свинарство розвивалось на базі дрібного се-
лянського господарства, питома вага поголів’я в соціалістич-
ному секторі в цей період не перевищувала 1%. Роботу над
поліпшенням порід проводили за рахунок схрещування міс-
цевих свиней з кнурами великої білої породи свиней та берк-
ширської.

У 1934 році М.Ф.Іванов завершив роботу по виведенню
української степової білої породи свиней. У 1940 році закін-
чено роботу по поліпшенню породи місцевих рябих свиней
Полтавщини, на основі якої створено миргородську породу
свиней. Питома вага породних свиней у загальному поголів’ї
на Україні 1940 року становила 39,5%.

У 1955 році породні свині становили 98,8% від загального
поголів’я. В 1970 році на Україні не було безпородних свиней.
Загальне поголів’я свиней в УРСР на 1.01.1970 становило
17230 тис., або 30,7% усього поголів’я в СРСР. У 1970 році на
кожну основну свиноматку в середньому по республіці одер-
жано 17,5 поросят. В 1971 році в Україні було 326 колгоспів та
72 радгоспи, які спеціалізувалися на відгодівлі свиней.

В 90-х роках минулого століття кількість поголів’я свиней
перевищувала 21 мільйон голів. В сучасних економічних умо-
вах, через ряд причин, поголів’я свиней України зменшилось
майже втричі.

Незважаючи на значні економічні труднощі в сільському
господарстві, вдалось зберегти головне – племінний гено-
фонд, який включає більше десятка високопродуктивних віт-
чизняних порід і типів.

Впродовж останньої п’ятирічки здійснено роботи з удоско-
налення технології трансплантації ембріонів і штучного осі-
меніння свиней та вивчення впливу комплексу біологічно ак-
тивних речовин на перетравність кормів.

Виконано низку робіт з техніко-економічного обґрунтуван-
ня та визначення основних технологічних нормативів при ви-
рощуванні свиней в умовах енергоощадних технологій.

Науково-дослідну роботу в галузі свинарства на Україні
проводять – Полтавський інститут свинарства ім. О.В. Квас-
ницького, Харківський інститут тваринництва, Херсонський ін-
ститут тваринництва «Асканія-
Нова», ряд інститутів АПВ,
відповідні кафедри сільсько-
господарських вузів.

1. МЕТА НАУКОВО -
ОБҐРУНТОВАНОЇ СИС -
ТЕМИ РОЗВЕДЕННЯ
СВИНЕЙ

Головна мета науково-
обґрунтованої системи розве-
дення свиней в умовах Кірово-
градської області полягає в
збереженні, стабілізації та
удосконаленні існуючого ге-
нофонду порід свиней, за ви-
могами світових стандартів,
підвищення конкурентоспро-
можності заводських порід на

вітчизняному та світовому ринках і збільшення виробництва
продуктів харчування.

Система передбачає:
 інтенсифікацію селекційного процесу в племінному свинар-
стві для одержання генетично цінних племінних свиней, які б
не поступались за своїми якостями тваринам в господарствах
з високорозвинутим свинарством;
 збереження та стабілізацію чисельності свиней в розрізі
районів області;
 підвищення ефективності наукового забезпечення, різних
напрямів використання свиней;
 розробка та впровадження перспективних програм селекції
по заводських породах;
 впровадження централізованого племінного обліку та об-
робку результатів комплексної оцінки свиней із застосуванням
комп’ютерної техніки;
 обов’язкове впровадження ідентифікації свиней відповідно
до міжнародних вимог;
 удосконалення кормової бази та ветеринарного забезпе-
чення галузі, підготовка та перепідготовка професійних кад-
рів;
 забезпечення конкурентоспроможності племпродукції сви-
нарства, збільшення реалізації поголів’я свиней на м’ясо для
забезпечення населення цим продуктом згідно норм потреби.

Головним напрямом системи для удосконалення галузі
свинарства є забезпечення розширеного відтворення свиней
різних напрямів використання при збільшенні виробництва
продукції свинарства (племінні тварини, м’ясо, шкірсировина
та ін.). В основу цього, в масовому свинарстві, повинні бути
покладені принципи ринкових відносин, засновані на балансі
попиту та повній окупності витрат власників різних форм вла-
сності.

2. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОМПЛЕ -
КСНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗ І СВИНАРСТ -
ВА

Використання свиней в господарствах різних форм госпо-
дарювання області за різним призначенням потребує компле-
ксного удосконалення цієї галузі.

Комплекс заходів включає:
1) удосконалення основних заводських порід і стад свиней

за продуктивними та репродуктивними показниками відповід-
но до вимог стандартів порід;

2) з метою повного забезпечення потреб у поголів’ї сви-
ней для ведення селекційно-племінної роботи та використан-
ня у виробництві продуктів харчування, довести відтворюва-
льну здатність до 11 поросят на один опорос свиноматки,
збереженість поросят – 93%.

Система розведення
свиней передбачає селек-
ційно-племінну роботу з
основними породами сви-
ней в області, в даному ви-
падку з великою білою по-
родою, наукове забезпе-
чення галузі, використання
маловитратних технологій
вирощування, годівлі та
утримання свиней.

Розв’язання цих питань
дасть змогу удосконалити
існуючу породу і стада сви-
ней на рівні вимог ринкової
економіки сьогодення.
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Рис. 1. Динаміка чисельності свиней Кіровоградської області, 2000,
2005-2009 рр.
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Поголів’я тварин, оцінених за комплексом селекційних
ознак, слід інтенсивно використовувати, молодняк вирощува-
ти відповідно до породних стандартів, підвищити економічну
ефективність галузі свинарства та її конкурентоздатність.

3. СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗ І СВИНАРСТВА
Свинарство, як відомо з історичних джерел, завжди було

традиційним для України на якому б етапі розвитку країна не
знаходилась.

За період з 1990 по 1996 рік, в результаті зменшення по-
голів’я свиней, скоротилось валове виробництво свинини з
1,57 млн. тонн до 0,79 млн. тонн, або на 49,7%.

На нинішньому етапі розвитку свинарства стоїть завдання
призупинити зниження конкурентоспроможності свинарської
продукції і збільшити її використання як додаткового джерела
фінансових надходжень до бюджету країни. Вже у найближчі
роки передбачається довести виробництво свинини до 1,2-1,4
млн. тонн, шляхом поліпшення кормової бази і технології ви-
робництва, вдосконалення існуючих та створення нових ге-
нотипів свиней. На даний час в Україні розводять 10 порід і
одну спеціалізовану м’ясну лінію (червонопоясу).

Основною і найчисельнішою породою є велика біла, част-
ка якої, щодо інших генотипів, складає 86,8%. Другою за чи-
сельністю є українська м’ясна порода – 3,15% і третє місце
займає українська степова біла – 2,95%. Ці три породи разом
складають 92,9%. Решту – 7,1% – всі інші породи, а саме:
полтавська м’ясна – 1,62%, миргородська – 1,52, велика чор-
на – 1,39, ландрас – 1,13, ЧПСЛ (червонопояса) – 0,95, дюрок
– 0,23, уельси – 0,15, україн-
ська степова ряба – 0,08%.

В Кіровоградській області,
із порідним складом свиней,
майже аналогічна ситуація.
Велика біла порода свиней
займає домінуюче положення
– 99% від загального поголів'я
і 1% інші малочисельні поро-
ди, яких утримують приватні
власники.

Знаходиться Кіровоградсь-
ка область в степовій зоні
центру України. Характеризу-
ється як регіон інтенсивного
землеробства і тваринництва
в сільському господарстві.

Свинарство в області є не-
від’ємною галуззю в сільсько-
господарському виробництві
будь-якої форми власності.

Загальна чисельність по-
голів'я свиней на початок 2009
року складала 219628 голів. В
сільськогосподарських підпри-
ємствах налічувалось 77972
голови, господарства насе-
лення утримують 141656 голів.
З чого витікає, що більша час-
тина свиней зосереджена в приватному секторі. Чисельність
свиней Кіровоградської області по роках подано на рисунку 1.

В розрізі районів області кількість свинопоголів’я колива-
лась в межах: у сільськогосподарських підприємствах – від
792 голів в Олександрівському районі до 13733 голів в Ново-
українському районі; у господарствах населення – від 1526
голів в Устинівському до 13468 голів в Гайворонському райо-
нах; у всіх категоріях господарств – відповідно, від 2572 в
Устинівському до 24089 голів в Новоукраїнському районах.
Проте, в цілому порівнюючи сільськогосподарські підприємст-
ва та господарства населення – останні мають пріоритет по
кількості тварин в галузі свинарства  (табл. 1).

Кількість поголів’я свиней на 1.01.2010 року підвищилась
на 5-8%, в залежності від категорії господарства, якщо в 2009
році налічувалось 219,6 тис. голів по всіх категоріях госпо-
дарств, то в 2010 вже підвищилось до 237,2 тисячі, але зме-
ншилась чисельність суб’єктів племінної справи.

Прогнозована чисельність поголів’я свиней Кіровоградсь-
кої області в розрізі районів представлена в табл.2.

ТАБЛИЦЯ 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ СВИНЕЙ В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ КІРОВО-
ГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ГОЛІВ

Всі категорії гос-
подарств

Сільськогосподар-
ські

підприємства
Господарства
населенняПриродно-економічні зони

2006 р. 2009 р. 2006 р. 2009 р. 2006 р. 2009 р.
І. Північно-західна зона

1 Гайворонський 15909 15086 2088 1596 13821 13490
2 Голованівський 14820 10561 2603 1276 12217 9285
3 Знам’янський 9458 7892 2628 3657 6830 4235
4 Маловисківський 19036 13771 4690 3343 14346 10428
5 Новоархангельський 20586 11078 8561 4182 12025 6896
6 Новомиргородський 16644 12009 5459 3551 11667 8458
7 Олександрівський 10537 7179 2116 792 8421 6387
8 Ульянівський 19869 15317 5480 4028 14389 11289

Разом 126859 92893 33625 22425 93716 70468
ІІ. Центральна зона

9 Вільшанський 6969 4083 2294 1051 4675 3032
10 Добровеличківський 17767 13204 4563 3917 13204 9287
11 Кіровоградський 19260 14336 9322 8132 9456 6204
12 Новоукраїнський 30016 24089 15222 13733 14794 10356
13 Олександрійський 18372 15587 9337 7899 9035 7688

Разом 92384 71299 40738 34732 51164 36567
ІІІ. Південно-східна зона

14 Бобринецький 9396 4544 3847 1844 5549 2700
15 Долинський 10047 6480 2943 2420 7104 4060
16 Компаніївський 13556 6150 8966 3982 4590 2168
17 Новгородківський 10629 7413 4679 3423 5950 3990
18 Петрівський 16350 9549 5442 3738 10908 5811
19 Устинівський 3995 2572 967 1046 3028 1526

Разом 63973 36708 26844 16453 37129 20255
ІV. Придніпровська зона

20 Світловодський 5413 5223 821 1829 4592 3394
21 Онуфріївський 10379 8646 4359 1907 6020 6739

Разом 15792 13869 5180 3736 10612 10133
Всього по області: 299008 214769 106387 77346 192621 137423

4. ПЛЕМІННА БАЗА ГАЛУЗІ
Племінна база свинарства Кіровоградської області вклю-

чає 8 суб’єктів по племінній справі – 5 племзаводів і 3 плем-
репродуктори, (табл.3).
ТАБЛИЦЯ 3. ПЛЕМІННІ РЕСУРСИ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА КІРОВО-
ГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1.01.10.

№
п/п

Назва
господарства

Статус
госпо-
дарства

Район
області Порода Усього,

голів

Основ-
них

кнурів,
гол.

Основ-
них

свино-
маток,
гол.

1 ДП ДГ КІАПВ п/з Кіровоградський велика
біла 1787 15 130

2 СВК «Колос» п/з Знам’янський - " - 1793 10 130
3 ПП «Влад» п/з Кіровоградський - " - 1782 8 130
4 СТОВ «Зоря» п/з Ульянівський - " - 1432 7 130
5 СК «Україна» п/з Онуфріївський - " - 1053 13 108
6 ФГ «ВК і К» п/р Світловодський - " - 435 7 131

7 ЗАСТ «Рівнянсь-
ке» п/р Новоукраїнський - " - 1214 8 80

8 ПА «ПП МЮННТ» п/р Новгородківський - " - 1885 4 130
Всього: 13207 70 1151

Продуктивність свиноматок по суб'єктах племінної справи
(в середньому) характеризується такими показниками: бага-
топлідність – 10,7 голів на опорос, жива маса гнізда при від-
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лученні – 165,4 кг, маса одного поросяти в 2 місяці – 17,3 кг,
(табл. 4).
ТАБЛИЦЯ 4. РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК В СУБ'ЄК-
ТАХ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 2009 РІК

Показники репродуктивності
№ п/п Назва суб’єкту по племін-

ній справі багатоплідність, го-
лів

жива маса гні-
зда в

2 місяці, кг

жива маса
1поросяти в
2 місяці, кг

Племзаводи
1. ДП ДГ КІАПВ 12,0 189 18,9
2. СВК «Колос» 11,1 186 18,6
3. ПП «Влад» 11,0 180 18,0
4. СК «Україна» 10,0 165 18,3
5. СТОВ «Зоря» 10,5 147 17,5

Племрепродуктори
1. ТОВ ім. Фрунзе 10,0 192 19,2
2. ЗАСТ «Рівнянське» 11,0 118 13,1
3. ТОВ фірма «ОЛТО» 10,0 122 13,5
4. ФГ «Золотий колос» 10,0 162 18,0
5. ПА «ПП МЮННТ» 11,1 193 17,7

В середньому 10,7 165,4 17,3
За якістю нащадків, оцінка кнурів і свиноматок в племінних

господарствах різних форм власності, дала наступні резуль-
тати (в середньому): вік досягнення живої маси 100 кг – 200,9
днів, середньодобовий приріст – 442 г, затрати корму на оди-
ницю приросту – 5,3 кормових одиниці, товщина шпику над 6-
7 грудними хребцями 3,4 см, (табл.5).
ТАБЛИЦЯ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ КНУРІВ І СВИНОМАТОК ПЛЕ-
МІННИХ ГОСПОДАРСТВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ГЕНО-
ТИПОМ, 2009 РІК

Відгодівельні якості

№
п/п Назва господарства вік досягнен-

ня живої маси
100 кг, днів

середньодобо-
вий приріст, г

затрати
корму на
1 кг при-
росту,
корм.

одиниць

товщина
шпику
над 6-7
грудними
хребця-
ми, см

Племзаводи
1. ДП ДГ КІАПВ 180 560 4,0 2,7
2. СВК «Колос» 190 450 4,1 3,2
3. ПП «Влад» 200 455 4,0 3,4
4. СК «Україна» 205 405 7,3 3,6
5. СТОВ «Зоря» 210 435 4,5 3,2

Племрепродуктори
1. ТОВ ім. Фрунзе 208 370 6,5 3,8

2. ТОВ фірма «ОЛ-
ТО» 209 370 6,9 3,4

3. ЗАСТ «Рівнянське» 195 470 5,2 3,3

4. ФГ «Золотий ко-
лос» 210 355 4,9 4,0

5. ПА «ПП МЮННТ» 202 550 4,2 3,4
В середньому 200,9 442 5,3 3,4
Провідними, серед суб'єктів племінної справи, є три пле-

мінні заводи – ДП ДГ КІАПВ «Степове», СВК «Колос» і ПП
«Влад».

Створення племзаводу «Степове» розпочато в 1957 році,
на той час були завезені свині великої білої породи із племза-
воду ім. Щорса і № 809 та інших племзаводів України.

Роботу здійснювали в напрямку підвищення репродуктив-
них, забійних та м’ясних якостей тварин. Селекція свиней бу-
ла направлена на збільшення довжини тулубу, підвищення
енергії росту при невеликих затратах на одиницю приросту.

В результаті багаторічної цілеспрямованої селекційно-
племінної роботи були отримані тварини бажаного типу, які за
комплексом ознак задовольняли вимоги класу еліта. Плем-
ферма свиней «Степове» у 1973 році одержала статус дер-
жавного племзаводу «Степове».

В 70-х роках продовжується робота по підвищенню пле-
мінних та продуктивних якостей свиней великої білої породи.
На той час розвиток кнурів і свиноматок репродуктивного
складу по всіх параметрах відповідав стандарту породи еліта.
Продуктивність свиноматок маточного стада досить висока:
багатоплідність – 11,5 поросяти, молочність – 56,6 кг, маса
гнізда в 2 місяці 210 кг, що вище стандарту породи, відповід-
но, на 16,6%.

У 80-х роках науковцями дослідного господарства, прово-
диться удосконалення племінних стад області і окремо п/з
«Степове» та створюються нові високопродуктивні лінії сви-
ней які могли б відповідати інтенсивним технологіям ведення
галузі.

Як закономірність, розведення тварин здійснюється на ос-
нові комплексного плану селекційно-племінної роботи, розро-
бленого для використання у відповідних умовах господарст-
ва.

Робота з лініями та родинами полягала у виявлені тварин-
родоначальників, які добре передають високу продуктивність,
конституцію і тілобудову, а також інтенсивному використанню
їх нащадків.

Розпочато створення нових спеціалізованих ліній свиней у
великій білій породі з покращеними відгодівельними і
м’ясними якостями, щоб мати можливість використовувати їх
у системах гібридизації.

В останнє десятиріччя двадцятого століття консолідували
існуючі та займалися виведенням нових високопродуктивних
генотипів свиней з використанням світового генофонду на ос-
нові сучасних досягнень генетики та біотехнології. Була про-
ведена комплексна оцінка, формування продуктивності та
окремих біологічних особливостей свиней великої білої, вели-
кої чорної, уельської порід, а також великої білої породи анг-
лійської селекції при чистопородному розведенні та схрещу-
ванні.

Починаючи з 2001 року і по 2005 включно, визначали
ефективність поєднання різних ліній і родин, генетичну струк-
туру в стадах великої білої та великої чорної порід, а також
була намічена програма використання їх в регіональній сис-
темі розведення з врахуванням особливостей місцевого кор-
мовиробництва.

В сучасних умовах в стаді племзаводу «Степове» налічу-
ється 130 основних свиноматок та 15 кнурів, які належать до
4-х ліній та 4-х родин.

Генеалогічна структура стада по лініям слідуюча: лінії
кнура Славутич і 27721ВВ – по 25% тварин, 28041АВ – 33,3%,
Боара – 16,7%.

Що стосується розвитку тварин, то за живою масою кнури
всіх ліній мають клас еліта, в середньому 310,3 кг на голову
при довжині тулубу – 180,2 см. Тварини лінії 27721ВВ пере-
важають цей показник на 1,8%, лінії Славутича на 0,6%.

Оцінка кнурів-плідників за якістю дочок показує, що вищою
багатоплідністю характеризуються тварини лінії Славутича –
11,2 поросяти на опорос, кількістю їх в 2 місяці – лінії Славу-
тича та 28041АВ, масою гнізда і живою масою 1 поросяти в 2
місяці лінії Боара, як представлено в табл.6.
ТАБЛИЦЯ 6. РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ ПЛЕМЗА-
ВОДУ «СТЕПОВЕ»

Розвиток Продуктивність по дочкам

Лінії жива
маса, кг

довжина
тулубу, см

багато-
плід-
ність,
голів

кількість
поросят в
2 м-ці, гол.

маса гніз-
да

в 2 м-ці, кг

жива маса
1 поросяти
в 2 м-ці, кг

Славутича 314 182,7 11,2 9,6 156,3 16,5
Боара 307 176,0 8,0 8,0 170,7 21,0

27721ВВ 303 187 10,7 9,2 161,4 17,2
28041АВ 317 175 10,3 9,6 121,7 12,7

В середньому 310,3 180,2 10,1 9,1 152,5 16,9
Структурний склад свиноматок по родинах наступний: ро-

дина Волшебниці налічує – 68,2 %, Тайги – 20 %, Сніжинки –
7,9 та Чорної Птички – 3,9 %.

Вищими показниками розвитку відрізняються свиноматки
родини Чорної Птички. Жива маса повновікових тварин скла-
дає в середньому 208,6 кг, довжина тулубу – 162,8 см. Чорна
Птичка 256 за живою масою, яка складає 240 кг, довжиною
тулубу 166 см, належить до класу еліта

Продуктивними якостями відрізняються матки родини Во-
лшебниці. Багатоплідність їх на рівні 11,3 поросяти, кількість
поросят при відлученні 9,6 голів і родини Чорної Птички – жи-
ва маса гнізда в 2 місяці у них – 163,9 кг і жива маса одного
поросяти – 16,9 кг, (табл. 7).
ТАБЛИЦЯ 7. РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК
ПЛЕМЗАВОДУ «СТЕПОВЕ»

Розвиток Продуктивність

Родини
кіль-
кість,
гол.

жива ма-
са, кг

довжина
тулубу,
см

багато-
плід-
ність,
гол.

кількість
поросят
в 2 міс.,
гол.

маса гніз-
да в 2 м-ці,

кг

жива маса
1 поросят
в 2 м-ці, кг

Волшебниці 92 201,0 159,0 11,3 9,6 151,0 15,7
Тайги 26 198,3 158,9 10,7 9,1 147,6 16,2
Сніжинки 8 196 159,4 10,9 9,3 153,7 16,1
Ч.Птички 4 208,6 162,8 10,9 9,5 163,9 16,9

В середньому 200,2 160,0 10,95 9,4 154,1 16,2
Видатними представниками стада є кнури Славутич 271

та 28041АВ6131 і свиноматки – Волшебниця 98, 426(784),
1192(808), Тайга – 202, 306. За комплексною оцінкою продук-
тивності вони відносяться до класу еліта.
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Племзавод свиней великої білої породи на базі сільсько-
господарського виробничого кооперативу (СВК) «Колос» був
створений в лютому 2004 року.

Основне стадо племінного заводу представлене 10 кну-
рами та 130 свиноматками, які входять до складу 3-х ліній та
9 родин. Структура по лініях і родинах має наступний вигляд:
лінія Но рекорд та кнури полтавської селекції по 30%, лінія
кнурів дніпропетровської селекції – 40%. Родина Тайги – 30%,
Герані – 13,8%, Чорної птички – 11,5%, Ліді – 10%, Сої, Вол-
шебниці, Сосни – по 7,7%, Реклами – 6,2%, Беатриси – 5,4%.
Розвиток і продуктивність основного стада представлено в
табл.8.
ТАБЛИЦЯ 8. РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСНОВНОГО СТАДА
СВК «КОЛОС»

Продуктивні якості
в 2 місяцібагато-

плід-
ність,
поросят

маса гніз-
да, кг

жива маса
1 порося-
ти, кг

Ком-
плекс-
ний
клас

Стать свиней Вік, мі-
сяців

Жива
маса,
кг

Довжина
тулубу,
см

Клас

по маткам
Кнури 12 217 170 еліта 11,1 196,0 19,6 еліта
Кнури 24 305 190 еліта 11,0 181,3 18,1 еліта
Свиноматки 12 171 149 І 11,3 179,5 17,9 І
Свиноматки 24 190 158 І 11,0 185,4 18,5 еліта

Цінними племінними якостями володіють лінії Но рекорд,
2253 (дніпропетровської селекції), родини Тайги, Волшебниці,
Реклами.

Плідниками поліпшувачами в племзаводі є: Но рекорд
16251, 16229, 2253.

Потенціалом високої продуктивності в стаді відзначаються
також свиноматки Тайги 186, Волшебниці 2002, Реклами 834,
1566, 972.

Племінний завод ПП "Влад" працює з січня 2000 року,
створений на базі КСП ім. Петровського.

В основному стаді племзаводу налічується 130 основних
свиноматок та 18 кнурів-виробників, які відносяться до 5 ліній
та 10 родин. Найбільшу чисельність в структурі стада мають:
кнури ліній Маршала і Но рекорда – 60% (порівну), далі лінія
The Men – 20% і Royal Remo – 10%; свиноматки родин Тайги
– 20%, Сосни – 17,7%, Волшебниці – 16,9%, Реклами –
16,2%, інші 5 родин досить малочисельні і знаходяться в ме-
жах від 1,5 до 6,2%.

Найвищою багатоплідністю відрізняються свиноматки ро-
дини Ліді – 11,1 поросяти, живою масою гнізда при відлученні
матки родини Волшебниці – 179,6 кг, масою одного поросяти
в 2 місяці родини Реклами і Лійзи – 17,4 кг.

Серед племрепродукторів вищу репродуктивність мають
матки ПА «ПП МЮННТ» Новгородківського району – багато-
плідність – 11,1 голів, маса гнізда в 2 місяці – 193 кг, маса 1
поросяти при відлученні – 17,7 кг; кращі відгодівельні показ-
ники встановлено також у свиней ПА «ПП МЮННТ» – серед-
ньодобовий приріст їх становить – 550 г, вік досягнення живої
маси 100 кг – 200 днів, витрати корму на одиницю приросту –
3,7 кормових одиниць і товщина шпику над 6-7 грудними хре-
бцями 3,4 см.

5. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА
Племінний – забезпечує комплекс селекційно-

технологічних заходів, які шляхом чистопородного розведен-
ня, спрямовані на покращення існуючих та створення нових
порід, ліній і родин, згідно сучасних вимог і попиту, та реалі-
зацію їх в межах України та за кордон.

Виробничі підрозділи, які вирощують та реалізують пле-
мінних тварин (племзаводи, племрепродуктори) у перші 2-3
роки використання науково-обґрунтованої системи розведен-
ня свиней потребують державної підтримки з метою збере-
ження і стабілізації вітчизняних та інтернаціональних порід
свиней, і в першу чергу порід з обмеженим генофондом.

Наряду з державною підтримкою необхідно використову-
вати внутрішні резерви підвищення економічної ефективності
галузі. Вести цілеспрямовану селекційну роботу по поліпшен-
ню екстер’єрних особливостей, продуктивних, відгодівельних
та забійних якостей ( табл.9).

Вищою формою інтенсифікації селекційного процесу сви-
нарства повинна стати організація міжзаводських паруваль-
них пунктів та селекційних центрів, де буде зосереджено
кращих за генотипом кнурів-плідників вітчизняного та світово-
го генофонду, а також банк сперми.

В першу чергу, це можна здійснити у ВАТ «Кіровоградоб-
лплемпідприємство» Компаніївського району, при умові від-

новлення та реконструкції лабораторії по перевірці якості
сперми і приміщень для утримання тварин – донорів сперми.

В теперішніх умовах виникають труднощі в реалізації сви-
ней. Для швидкого вирішення цього питання, доцільно органі-
зувати обласну електронну біржу, проводити аукціони, виста-
вки, виводки свиней.
ТАБЛИЦЯ 9. ЦІЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПЛЕМІННИХ СВИНЕЙ ВЕ-
ЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Показники
Ознаки

Племзаводи Племрепродук-
тори

Масть біла біла
Жива маса кнурів у 24 міс., кг 300 290
Довжина тулубу кнурів у 24 міс., см 180 178
Жива маса маток у 24 міс., кг 230 225
Довжина тулубу свиноматок у 24 міс., см 165 160
Вік при 1 заплідненні у кнурів, міс. 10-11 10-11
Жива маса кнурів при 1 заплідненні, кг 150 150
Вік при 1 заплідненні у свиноматок, міс. 9-10 9-10
Жива маса свиноматок при 1 заплідненні, кг 135 135
Багатоплідність, голів 11,4 10,4
Великоплідність, кг 1,3 1,1
Маса гнізда при відлученні у 60 днів, кг 185 180
Маса одного поросяти у 60 днів, кг 18,5 18,0
Вік досягнення живої маси 100 кг , днів 195 200
Середньодобовий приріст, г 700 600
Витрати кормів на 1 кг приросту, корм. одиниць 3,9 4,2
Вихід м'яса із туші, % 59 57

Ринкові відносини, що склалися в країні, диктують свої
правила, тому необхідно докорінно змінити техніко-
економічну стратегію ведення свинарства, спрямовуючи її на
стабілізацію та збільшення поголів'я виробничого складу,
особливо свиней порід м'ясного та беконного напрямку про-
дуктивності, підвищення його якості, а також більш інтенсив-
ного ведення галузі.

Завдання племінних заводів полягає в удосконаленні по-
рід при застосуванні сучасних методів селекції, розведенні по
лініях, перевірці кнурів і маток за якістю нащадків, вирощу-
ванні та оцінці ремонтного молодняка за власною продуктив-
ністю, а також вирощуванні ремонтного молодняку для інших
племінних господарств.

Основною задачею племінних репродукторів повинно бути
вирощування ремонтних свинок з міцною конституцією, цін-
ними спадковими задатками до високої відтворної здатності і
продуктивності. Племінні репродуктори повинні забезпечити
товарні репродуктори ремонтними свинками в достатній кіль-
кості (на 1 свиноматку – 2 свинки) і в зумовлені строки. До цих
племрепродукторів відносяться – ФГ «ВК і К», ЗАСТ «Рівнян-
ське», ПА «ПП МЮННТ».

Завдяки наявності племінних репродукторів спрощується
племінна робота на товарних репродукторах, застосовується
міжпородне схрещування і гібридизація, груповий підбір маток
і кнурів, що дозволяє інтенсивно використовувати свиней.

Промисловий або товарний напрямок ведення свинар-
ства передбачає здійснення кінцевої функції мети селекційно-
го процесу – підвищення продуктивності тварин у товарних
стадах.
ТАБЛИЦЯ 10. ЦІЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ
ПОРОДИ ПРОМИСЛОВОГО НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ

Селекційні ознаки Показники
Вік свиноматок при першому паруванні, міс. 9
Жива маса, кг 125
Вік кнурів при 1 паруванні, міс. 10
Жива маса, кг 135
Багатоплідність, голів 10
Жива маса 1 поросяти при відлученні у 30 днів 10
Вік досягнення живої маси 100 кг, днів 220
Середньодобовий приріст, г 500
Витрати кормів на 1 кг приросту, корм. одиниць 4,5
Вихід м'яса із туші, % 58-60

Товарні свинарські ферми та комплекси є основними по-
стачальниками продукції свинарства – м'яса і сала найбіль-
ший вихід якої можуть дати лише тільки здорові, скороспілі, з
міцною конституцією тварини, здатні економічно вигідно вико-
ристовувати корми.

Виходячи з цього, племінна робота на товарних фермах і
комплексах повинна бути спрямована на розведення тварин,
що відповідають цим вимогам.

Маточне стадо слід розділити на племінну і промислову
(виробничу) групи. Ремонт промислової групи маточного ста-
да потрібно проводити свинками одержаними у племрепроду-
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кторах. Кнурів завозити у племінні і промислові репродуктори
із племінних заводів (племгоспів) від оцінених за якістю на-
щадків і за власною продуктивністю батьків.

Основним методом розведення на товарних фермах і
комплексах є промислове схрещування, яке дає змогу одер-
жувати життєздатних, скороспілих користувальних тварин з
високими відгодівельними якостями.

Найпоширенішими типами схрещування в промисловому
свинарстві є дво- і трипородне схрещування і гібридизація.

Виходячи з даних попередніх досліджень рекомендуються
наступні схеми схрещування в умовах області, при умові, як-
що буде відновлено завезення свиней м’ясного та беконного
напрямку продуктивності (велика чорна, уельська, ландрас).
СХЕМА ДВОПОРОДНОГО СХРЕЩУВАННЯ:

Порода свиноматок Порода і породність кнурів
племінна частина стада

велика біла велика біла
промислова частина стада

велика біла велика чорна
велика біла ландрас
велика біла уельська

При проведенні двопородного схрещування, мета селек-
ціонерів полягає в підвищенні продуктивності товарного сви-
нарства шляхом поєднання маток однієї породи, а кнурів ін-
шої. Для цього формується племінна частина стада на окре-
мій фермі, де свиноматок до використання в даному схрещу-
ванні, розводять в «чистоті», а саме, отримують їх від батьків
однієї породи. Далі, формується промислова частина стада,
отриманих маток, переведених до цієї частини парують з кну-
рами іншої породи, після чого все помісне поголів’я переда-
ють на відгодівлю.
СХЕМА ТРИПОРОДНОГО СХРЕЩУВАННЯ:
Порода і породність свиноматок Генотипи кнурів

племінна частина стада
велика біла велика біла

племінна група, помісі І покоління
велика біла велика чорна
велика біла ландрас
велика біла уельс

промислова частина стада
велика біла × велика чорна ландрас

велика біла × ландрас уельс
велика біла × уельс ландрас

При організації трипородного схрещування все стадо сви-
ней розділяють на три частини: племінна частина, племінна
група і товарна частина. Як і при двопородному схрещуванні
всі частини стада знаходяться окремо одна від одної (бажано
на різних ділянках чи відділеннях). Маток племінної частини
парують з кнурами аналогічної породи, отриманих кращих
маток переводять до племінної групи, де поєднують з кнура-
ми іншої породи. На заключному етапі кращих помісних тва-
рин першого покоління переводять до промислової частини і
запліднюють кнурами третьої породи. Одержаних нащадків
ставлять на відгодівлю.
11.ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ОТРИМАННЯ ВНУТРІПОРОДНОГО МІЖ-
ЛІНІЙНОГО ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКУ ПО РАЙОНАХ КІРОВО-
ГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1.01

Р О К ИНазва району
2011 2012 2013 2014 2015

Бобринецький 568 615 646 678 712
Вільшанський 1212 1323 1389 1459 1532
Гайворонський 5757 6234 6546 6873 7217
Голованівський 1827 1954 2052 2154 2262
Добровеличківський 2868 3010 3161 3319 3484
Долинський 3055 3177 3336 3503 3678
Знам'янський 1775 2002 2102 2207 2318
Кіровоградський 4825 5141 5398 5668 5951
Компаніївський 963 1039 1091 1145 1203
Маловисківський 2568 2763 2901 3046 3199
Новгородківський 7354 7627 8008 8409 8829
Новоархангельський 13598 14330 15047 15799 16589
Новомиргородський 11960 12438 13060 13713 14399
Новоукраїнський 1566 1781 1870 1964 2062
Олександрівський 1870 2013 2114 2219 2330
Олександрійський 1809 1907 2002 2102 2208
Онуфріївський 4364 4691 4926 5172 5430
Петровський 4014 4217 4428 4649 4882
Світловодський 876 1168 1226 1288 1352
Ульяновський 706 795 835 876 920
Устинівський 1644 1772 1861 1954 2051
Всього 75177 80042 83997 88197 92607

Таким чином, селекційно-племінну роботу в стадах різного
призначення передбачається інтегрувати у вигляді так званої
піраміди, яка в свинарстві набула найбільшого поширення. Її
вершина – племзаводи (біля 5%), середня частина – племго-

спи (дочірні стада племзаводів – 15-25 %), нижня час-
тина племрепродуктори спецгоспів, комплексів і товарних го-
сподарств (біля 80%). Тобто, схема удосконалення свинарст-
ва має наступний вигляд: племінні заводи → племінні репро-
дуктори, племінні ферми → товарні репродуктори спецгоспів,
комплексів.

6. ВІДТВОРЕННЯ СТАД СВИНЕЙ
ТАБЛИЦЯ 12. ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В КІРОВОГРАД-
СЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЗАБІЙНІЙ МАСІ, Т

Р О К ИНазва району
2011 2012 2013 2014 2015

Бобринецький 474 487 499 511 524
Вільшанський 464 554 563 573 583
Гайворонський 1359 1444 1573 1755 2014
Голованівський 1143 1168 1184 1201 1219
Добровеличківський 1245 1257 1275 1294 1312
Долинський 705 722 736 749 764
Знам'янський 969 753 762 771 780
Кіровоградський 1407 1314 1325 1337 1349
Компаніївський 880 892 903 914 925
Маловисківський 1340 1357 1381 1405 1430
Новгородківський 748 761 774 787 800
Новоархангельський 1316 1333 1353 1373 1394
Новомиргородський 1147 1153 1163 1173 1184
Новоукраїнський 2471 2475 2487 2499 2512
Олександрівський 700 709 724 740 757
Олександрійський 1828 1714 1723 1732 1741
Онуфріївський 761 766 775 785 795
Петровський 1035 1044 1055 1066 1077
Світловодський 464 435 439 442 446
Ульяновський 1429 1444 1462 1480 1498
Устинівський 229 235 238 242 245
Всього 21177 20975 21331 21745 22239

Відтворення стад свиней включає в себе комплекс захо-
дів, що спрямовані на формування їх структури, удоскона-
лення системи розведення, створення відповідних селекцій-
но-технологічних груп, правильне та своєчасне проведення
парування тварин, отримання запланованих опоросів, виро-
щування здорових з високими адаптаційними можливостями
поросят та інші аспекти. Вирішальну роль у відтворенні стада
кожного господарства незалежно від його призначення, віді-
грають свиноматки. Від рівня їх продуктивності та інтенсивно-
сті використання залежить, в основному, кількість одержаних
нащадків та їх собівартість. Тому необхідно отримувати не
менше 1,8-2,0 опороси і 17-18 поросят на рік від основних і 8-
9 поросят від перевіряємих свиноматок, це дасть змогу щорі-
чно отримувати понад 2 т свинини від основних маток.

Щоб збільшити поголів'я свиней необхідно збільшити кіль-
кість основних свиноматок у господарствах, що відображено у
таблиці 13.
ТАБЛИЦЯ 13. ПРОГНОЗОВАНЕ МАТОЧНЕ ПОГОЛІВ'Я СВИНЕЙ
ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, ГОЛІВ

Р О К ИНазва району
2011 2012 2013 2014 2015

Бобринецький 200 225 236 248 260
Вільшанський 255 275 289 303 318
Гайворонський 210 230 242 254 266
Голованівський 180 200 210 221 232
Добровеличківський 342 368 386 406 426
Долинський 340 366 384 404 424
Знам'янський 350 380 399 419 440
Кіровоградський 810 840 882 926 972
Компаніївський 370 390 410 430 451
Маловисківський 430 460 483 507 533
Новгородківський 400 430 452 474 498
Новоархангельський 505 530 557 584 614
Новомиргородський 500 520 546 573 602
Новоукраїнський 1300 1370 1439 1510 1586
Олександрівський 310 350 368 386 405
Олександрійський 1000 1040 1092 1147 1204
Онуфріївський 308 332 349 366 384
Петровський 495 520 546 573 602
Світловодський 120 135 142 149 156
Ульяновський 610 650 683 717 752
Устинівський 150 200 210 221 232
Всього 8730 9311 9777 10265 10779

Для економічно вигідного відтворення свинопоголів’я важ-
ливе значення має розподіл опоросів по сезонам року.

Господарствам з невеликим (до 300 основних маток) по-
голів’ям вигідніше застосовувати 2 – турову систему опоросів
в осіннє-зимовий і зимово-весінній періоди. А в господарствах
з поголів'ям понад 300 основних маток слід використовувати
потоково-ритмічну технологію відтворення протягом року.

Свинарським підприємствам з закінченим циклом вироб-
ництва (відтворення, вирощування, відгодівля) доцільно мати
таку орієнтовну структуру стада: кнури – 0,3-04%, свиноматки
– 8,5%, поросята до 2 місяців – 22,7%, поросята групи 2-4 мі-
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сяців – 19,7%, ремонтний молодняк – 2,2 і відгодівля – 46,9%.
Якщо застосовується штучне запліднення маток то група кну-
рів-плідників відсутня окрім кнурів-пробників.

Наряду із загальною структурою поголів'я свиней та вра-
ховуючи щорічну заміну від 25 до 40% тварин основного ста-
да в господарствах доцільно мати основних кнурів і свинома-
ток віком до 2-х років 35-40%, від 2 до 3 – 40-45 і до 4-х років
– 15%. Тварин, що володіють стабільно високою продуктивні-
стю можна використовувати довше.

Аналіз продуктивності свиноматок по порядковому номеру
опоросу, свідчить, що до 3-4 опоросу вона підвищується, а
потім починає знижуватись, тому для великих спецгоспо-
дарств (комплексів) свиноматок після 5 опоросу утримувати
невигідно, а кнурів краще використовувати в парувальній ка-
мпанії до 36-48 місяців.

Важливим елементом в процесі відновлення стад свиней
є підготовка виробничого складу тварин до парування. Кнури-
плідники і свиноматки при цілорічній ритмічній системі утри-
мання повинні мати заводські кондиції вгодованості. При се-
зонних опоросах підготовку кнурів до парування починають за
1-1,5 місяці, щоб довести їх вгодованість до заводської кон-
диції згідно стандарту породи. Що стосується маток, то їх вго-
дованість, до заводської кондиції, бажано підтримувати на
одному рівні стабільно, шляхом відрегульованої годівлі зале-
жно від фізіологічного стану та відповідних умов утримання.
Також звертають увагу на стан статевих апаратів самців і са-
мок, прояв статевих рефлексів та якість сперми плідників.
Обов’язково, як кнурам так і свиноматкам, необхідно користу-
ватись щоденним моціоном на вигульних майданчиках, або
прифермській території, залежно від технології утримання.
Влітку бажано мати літні табори та пасовища. Перебування
тварин на прогулянках сприяє поліпшенню обмінних процесів
в організмі, прояву повноцінної охоти і підвищенню продукти-
вності.

ШТУЧНЕ ЗАПЛІДНЕННЯ СВИНЕЙ
Одним із основних прийомів розведення свиней у великих

спецгоспах і промислових комплексах є штучне запліднення
маток. Широке розповсюдження цей метод знаходить у фер-
мерських, індивідуальних та кооперативних господарствах.

Прикладом може бути племзавод СВК «Колос» Знам'ян-
ського району, в якому утримують кнура-плідника, донора
сперми, завезеного із смт. Терезіне Київської області для від-
творення власного стада свиней.

Даний метод дає можливість зменшити кількість кнурів
майже у 8-10 разів, а значить скоротити кількість приміщень,
кормів і знизити затрати праці. Від кожного дорослого кнура
при повноцінній годівлі за рік можна отримати до 90 еякулятів
та запліднити від 600 до 2000 маток. В одному еякуляті налі-
чується в середньому 30 млрд. сперміїв, а одна спермодоза
вміщує приблизно 3 млрд., тож одноразово можна одержати
10 спермодоз, а за рік 900. Щоб задовольнити потреби госпо-
дарства в кнурах і спермодозах, потрібно визначати кількість
свиноматок, щоденно і щорічно, враховуючи, що матка в одну
охоту запліднюється двічі. Подробиці по проведенню прави-
льного штучного запліднення викладені в спеціальній інструк-
ції по штучному заплідненню свиней.
ПРОВЕДЕННЯ ОПОРОСІВ , ВИРОЩУВАННЯ ПІДСИ -

СНИХ ПОРОСЯТ ТА ВІДЛУЧЕННЯ ЇХ .
За 4-5 днів до опоросу, поросну свиноматку переводять в

індивідуальний станок бажано з лігвом для поросят, щоб за-
побігти їх задавлюванню. Станок попередньо повинен бути
вимитий та продезінфікований, постелена солома, та забез-
печений коритцем з водою, якщо відсутні автонапувалки. Ма-
тку, також слід вимити, а соски обробити 1 % креоліном.

Наближення часу опоросу визначають за станом матки. У
неї наливається вим'я, червоніють і припухають соски, матка
непокоїться, мостить лігво із соломи, якою застелена підлога.
За 2-3 години до опоросу у неї починаються потуги, вона час-
то лягає і встає.

При появі першого поросяти треба звільнити його рот і ніс
від слизу, відрізати пуповину на відстані 4-5 см від живота та
продезінфікувати йодом, а потім все порося старанно витерти
полотном і помістити в ящик.

Поросята народжуються з проміжками від 2 до 10 хвилин,
весь опорос триває 2-3, іноді до 5 годин. Як тільки закінчуєть-
ся опорос, поросят підсаджують до матки, слабих до передніх

сосків – де більше молока, решту до задніх. Якщо поросят
народилось більше, ніж сосків у матки, їх підсаджують у гніз-
да, де є лишні соски у матки. У перші два дні оператор пови-
нен привчати поросят до сосків, щоб кожне порося користу-
валося тільки своїм соском, на третій день поросятам дають
воду, з 5 дня слід підгодовувати мінеральними кормами та
підсмаженим дробленим зерном. З 5-10 дня їм можна згодо-
вувати коров'яче молоко, комбікорм, з 11 дня – соковиті кор-
ми. Орієнтовна схема підгодівлі поросят-сисунів зображена в
табл. 14.
ТАБЛИЦЯ 14. ОРІЄНТОВНА СХЕМА ГОДІВЛІ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ
(НА ГОЛОВУ ЗА ДОБУ)
Вік поросят,

днів
Молоко незбира-

не, кг
Молоко збиране,

кг Комбікорм, кг Соковиті (коре-
неплоди), кг

0-4 привчають - - -
5-10 0,050 - 0,020 -

11-20 0,150 - 0,100 0,030
21-30 0,400 0,300 0,200 0,050
31-40 0,300 0,400 0,500 0,200
41-50 - 0,800 0,700 0,400
51-60 - 0,900 0,800 0,500

Всього 9 24 23,2 11,800

Склад комбікорму може бути наступним, % за масою : яч-
мінь – 46, овес без плівок – 20,8, горох – 5, шрот соняшнико-
вий – 9, борошно рибне – 6,5, дріжджі – 3,5, сухе молоко зби-
ране – 7, крейда – 0,9, сіль – 0,3.

Відлучення поросят проводять у 30-45-60 днів залежно від
напрямків використання тварин. Це треба робити поступово,
протягом 5-6 днів. У перший день відлучення їх підпускають
до матері 5-6 разів, а на 5-6 день відлучають зразу. На 6 день
матку переганяють у інший станок.

Відлучених поросят розділяють на ремонтних свинок і
кнурців та відгодівлю.

На ремонт залишають тварин без недоліків екстер’єру,
вад рила, таких як, мопсовидність та інші, живою масою не
нижче 16-17 кг, та із гнізд, в яких багатоплідність складає не
менше 9 поросят. Проводиться контрольне вирощування мо-
лодняку до досягнення парувального віку. Після парування та
1 опоросу кращих за продуктивністю тварин переводять до
основного стада, решту бракують.

7. ОЦ ІНКА СВИНЕЙ ЗА ФЕНОТИПОМ , ГЕНО -
ТИПОМ І ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК

Оцінка кнурів і свиноматок за власною продуктивністю
(фенотипом) є одним із обов'язкових заходів селекційно-
племінної роботи як у державних так і племінних заводах різ-
них форм власності, спецгоспах, промислових комплексах
методом контрольного вирощування. Даний метод дозволяє
попередньо оцінити ремонтних кнурців і свинок, ще до вико-
ристання їх у відтворенні стада та відібрати кращих для по-
дальшої селекційної роботи. Починається оцінка ремонтного
молодняку за фенотипом з двохмісячного віку.

Попередньо ремонтний молодняк добирають до 2-х міся-
ців. Тварини повинні бути з багатоплідних гнізд, достатньо
розвинутими, з живою масою не нижче вимог І класу (16-17
кг). Кількість сосків, як лівих, так і правих, має бути не менше
ніж по 6, правильний прикус між верхніми і нижніми зубами
теж відіграє важливу роль.

Із гнізд, в яких є поросята з кривим рилом, мопсоподібні чи
з кратерними сосками взагалі не добирають для ремонту ста-
да. З кожного гнізда, за умови відсутності вищезгаданих не-
доліків, потрібно відбирати всіх свинок та 1-2 кнурців, з розра-
хунку, 120-140 свинок на 100 основних свиноматок і 30-40
кнурців на 10 основних кнурів.

За період вирощування, з відібраного молодняку вибрако-
вуються недорозвинені, відстаючі в рості тварини (приблизно
половину свинок і дві третини кнурців). Для забезпечення які-
сної селекції залишених свиней допускають до парування у
відповідному віці.

В процесі вирощування до 6 місяців ремонтний молодняк
оцінюють за класністю батьків і власною живою масою. З 6
місячного віку класність свинкам і кнурцям визначають за
класністю батьків, власною живою масою і довжиною тулубу.
Перед першим паруванням, окрім попередньо перечислених
селекційних ознак, встановлюють прижиттєву товщину шпику
над 6-7 грудними хребцями за допомогою ультразвукових
шпигомірів різних конструкцій. Оцінка свиней на контрольно-
му вирощуванні здійснюється згідно мінімальних вимог шкали
до племінного і ремонтного молодняку.
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Щоб забезпечити добір високоякісного ремонтного моло-
дняку, селекція має дуже важливе значення, але наряду з
цим створюють такі умови годівлі і утримання, при яких сере-
дньодобові прирости живої маси тварин знаходяться на рівні
450-500 г.

Останнім часом практикується розповсюдження вирощу-
вання і оцінки власної продуктивності кнурів в умовах спеціа-
лізованих станцій-елеверів, якщо такі є в наявності.

Під оцінкою виробничого складу свиней за генотипом (від-
годівельними якостями нащадків) розуміють здатність тварин
досягати скоростиглості (вік досягнення живої маси 100 кг,
днів) на фоні високої енергії росту (середньодобового приро-
сту, г) з невисокою оплатою корму (витрати кормів на одини-
цю приросту, корм. одиниць). На основі цих якостей встанов-
люють рентабельність галузі.

Насамперед, проводиться оцінка кнурів, яких намітили
для переведення в основне стадо. Поряд з ними оцінюють і
свиноматок від яких отримують контрольний молодняк.

Відповідно до методики, продуктивність кнура за якістю
нащадків, в умовах станцій контрольної відгодівлі, оцінюють
не менше ніж по трьох покритих ним матках. З гнізда кожної
матки добирають по 2 свинки і 2 кастратів. Утримують віді-
браних підсвинків по 4 голови у станку (площа підлоги станка
на 1 голову – 1,5-1,9 м2). Жива маса відібраних свиней пови-
нна відповідати вимогам стандарту не менше 1 класу (16 кг).

Період обліку розпочинається після досягнення нащадка-
ми живої маси 25-30 кг і закінчується, коли жива маса тварин
досягає 100 кг. Годівля здійснюється зволоженими комбікор-
мами стандартного приготування, досхочу, двічі на день.

Відгодівельні якості свиней оцінюють за такими показни-
ками: вік досягнення живої маси 100 кг, днів; витрати корму на
1 кг приросту за період відгодівлі від 30 до 100 кг,
корм. одиниць; середньодобовий приріст за період відгодівлі
від 30 до 100 кг, г. Після закінчення відгодівлі проводять забій
тварин згідно методики та оцінюють забійні якості за слідую-
чими показниками: маса парної туші, кг; довжина охолодженої
туші, см; товщина шпигу над 6-7 грудними хребцями, мм;
площа «м'язового вічка», см2; маса задньої третини охоло-
дженої півтуші, кг.

Відгодівля молодняку свиней, в умовах господарств, дещо
відрізняється. За новою методикою, розробленою фахівцями
інституту свинарства ім. О.В. Квасницького, кнурів за якістю
нащадків слід оцінювати, не менше ніж по 4 покритих ним ма-
тках, з гнізд яких відбирають по 2 свинки, 1 кнурця і 1 кастра-
та. Відгодовують у групових станках (6-8 голів) площею 1,3-
1,5 м2 на голову стандартними або власного виробництва
комбікормами. Орієнтовні витрати кормів можна визначити за
спеціально розробленою науковцями інституту свинарства
шкалою, залежно від середньодобових приростів (табл. 15).
ТАБЛИЦЯ 15. ВИТРАТИ КОРМУ І ВІК ДОСЯГНЕННЯ МАСИ 100 КГ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ СЕРЕДНЬОДОБОВИХ ПРИРОСТІВ

Відповідає Відповідає ВідповідаєВаріанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік досяг-
нення живої

маси
100 кг, днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

342 6,68 273,3 372 6,39 267,7 402 6,12 262,1
343 6,67 273,3 373 6,38 267,5 403 6,11 261,9
344 6,66 273,1 374 6,37 267,3 404 6,10 261,7
345 6,65 272,9 375 6,36 267,1 405 6,09 261,5
346 6,64 272,7 376 6,35 266,9 406 6,08 261,3
347 6,63 272,5 377 6,34 266,7 407 6,07 261,1
348 6,62 272,3 378 6,33 266,5 408 6,06 260,9
349 6,61 272,1 379 6,32 266,3 409 6,05 260,7
350 6,60 271,9 380 6,32 266,1 410 6,04 260,5
351 6,59 271,7 381 6,32 266,1 411 6,03 260,3
352 6,58 271,5 382 6,31 265,9 412 6,02 260,1
353 6,57 271,3 383 6,30 265,7 413 6,01 259,9
354 6,56 271,1 384 6,29 265,5 414 6,00 259,7
355 6,55 270,9 385 6,28 265,3 415 5,99 259,5
356 6,54 270,7 386 6,27 265,1 416 5,98 259,3
357 6,53 270,5 387 6,26 264,9 417 5,97 259,1
358 6,52 270,3 388 6,25 264,7 418 5,96 258,9
359 6,51 270,1 389 6,24 264,5 419 5,96 258,7
360 6,50 269,9 390 6,24 264,5 420 5,95 258,5
361 6,49 269,7 391 6,23 264,3 421 5,94 258,3
362 6,48 269,5 392 6,22 264,1 422 5,94 258,1
363 6,47 269,3 393 6,21 263,9 423 5,93 257,9
364 6,46 269,1 394 6,20 263,7 424 5,92 257,7
365 6,45 268,9 395 6,19 263,5 425 5,91 257,5
366 6,44 268,7 396 6,18 263,3 426 5,90 257,3
367 6,43 268,5 397 6,17 263,1 427 5,89 257,1
368 6,42 268,3 398 6,16 262,9 428 5,88 256,9
369 6,41 268,1 399 6,15 262,7 429 5,87 256,7

Відповідає Відповідає ВідповідаєВаріанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік досяг-
нення живої

маси
100 кг, днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

370 6,40 267,9 400 6,14 262,5 430 5,86 256,5
371 6,40 267,9 401 6,13 262,3 431 5,85 256,3
432 5,84 256,1 471 5,42 247,4 510 5,05 235,2
433 5,83 255,9 472 5,41 247,1 511 5,04 235,0
434 5,82 255,7 473 5,40 246,8 512 5,03 234,8
435 5,81 255,5 474 5,39 246,5 513 5,02 234,6
436 5,80 255,3 475 5,38 246,2 514 5,01 234,4
437 5,79 255,1 476 5,37 245,9 515 5,00 234,2
438 5,78 254,9 477 5,36 245,6 516 4,99 234,0
439 5,77 254,7 478 5,35 245,3 517 4,98 233,8
440 5,76 254,5 479 5,34 245,0 518 4,97 233,6
441 5,76 254,3 480 5,33 244,7 519 4,96 233,4
442 5,75 254,1 481 5,32 244,4 520 4,96 233,2
443 5,74 253,9 482 5,31 244,1 521 4,96 233,2
444 5,73 253,7 483 5,30 243,8 522 4,95 233,1
445 5,72 253,5 484 5,29 243,5 523 4,94 233,0
446 5,71 253,3 485 5,28 243,2 524 4,94 232,8
447 5,70 253,1 486 5,27 242,9 525 4,93 232,5
448 5,69 252,9 487 5,26 242,6 526 4,92 232,2
449 5,68 252,7 488 5,25 242,3 527 4,92 231,9
450 5,68 252,5 489 5,24 242,0 528 4,91 231,5
451 5,67 252,3 490 5,23 241,7 529 4,90 231,3
452 5,66 252,1 491 5,22 241,4 530 4,90 231,0
453 5,65 251,9 492 5,21 241,1 531 4,90 230,7
454 5,64 251,7 493 5,20 240,8 532 4,89 230,4
455 5,62 251,5 494 5,19 240,5 533 4,88 230,1
456 5,61 251,3 495 5,18 240,2 534 4,87 229,8
457 5,60 251,1 496 5,17 239,9 535 4,86 229,5
458 5,59 250,9 497 5,16 239,6 536 4,85 229,2
459 5,58 250,7 498 5,15 239,3 537 4,84 228,9
460 5,57 250,5 499 5,14 239,0 538 4,83 228,6
461 5,55 250,3 500 5,13 238,7 539 4,82 228,3
462 5,53 250,1 501 5,12 238,4 540 4,82 228,0
463 5,52 249,7 502 5,11 238,1 541 4,81 227,8
464 5,51 249,5 503 5,10 237,8 542 4,81 227,5
465 5,50 249,2 504 5,09 236,4 543 4,80 227,2
466 5,48 248,8 505 5,08 236,2 544 4,79 226,9
467 5,47 248,6 506 5,07 236,0 545 4,78 226,6
468 5,46 248,3 507 5,06 235,8 546 4,77 226,3
469 5,45 248,0 508 5,05 235,6 547 4,76 226,0
470 5,43 247,7 509 5,05 235,4 548 4,75 225,8
549 4,74 225,5 588 4,57 217,5 627 4,37 209,2
550 4,73 225,2 589 4,56 217,3 628 4,36 209,0
551 4,72 225,0 590 4,56 217,3 629 4,36 208,7
552 4,71 224,8 591 4,55 216,9 630 4,36 208,5
553 4,71 224,6 592 4,54 216,7 631 4,35 208,2
554 4,71 224,4 593 4,54 216,5 632 4,35 207,9
555 4,70 224,3 594 4,53 216,3 633 4,35 207,7
556 4,70 224,1 595 4,53 216,1 634 4,34 207,5
557 4,70 223,9 596 4,52 215,9 635 4,34 207,3
558 4,69 223,7 597 4,51 215,7 636 4,33 207,1
559 4,69 223,5 598 4,50 215,5 637 4,33 206,9
560 4,69 223,4 599 4,50 215,3 638 4,32 206,7
561 4,71 223,4 600 4,50 215,3 639 4,32 206,5
562 4,70 223,2 601 4,49 215,3 640 4,32 206,3
563 4,69 223,0 602 4,48 215,0 641 4,31 206,3
564 4,68 222,8 603 4,47 214,8 642 4,30 206,1
565 4,68 222,6 604 4,47 214,6 643 4,30 205,9
566 4,68 222,4 605 4,46 214,4 644 4,29 205,8
567 4,67 222,2 606 4,46 214,1 645 4,29 205,6
568 4,67 221,0 607 4,46 213,9 646 4,28 205,4
569 4,66 221,8 608 4,45 213,6 647 4,28 205,3
570 4,66 221,6 609 4,45 213,4 648 4,27 205,1
571 4,65 221,4 610 4,45 213,2 649 4,27 204,9
572 4,65 221,2 611 4,44 213,0 650 4,27 204,8
573 4,64 221,0 612 4,44 212,8 651 4,26 204,6
574 4,64 220,8 613 4,43 212,6 652 4,26 204,4
575 4,63 220,6 614 4,43 212,3 653 4,25 204,2
576 4,63 220,4 615 4,43 212,1 654 4,25 204,0
577 4,62 220,2 616 4,42 211,9 655 4,25 203,8
578 4,62 220,0 617 4,42 211,6 656 4,25 203,6
579 4,61 219,8 618 4,41 211,4 657 4,24 203,4
580 4,61 219,6 619 4,41 211,1 658 4,23 203,2
581 4,61 218,9 620 4,40 210,9 659 4,23 203,0
582 4,60 218,7 621 4,39 210,7 660 4,23 202,8
583 4,60 218,5 622 4,39 210,4 661 4,23 202,8
584 4,59 218,3 623 4,38 210,2 662 4,22 202,7
585 4,59 218,1 624 4,38 209,9 663 4,22 202,6
586 4,58 217,9 625 4,38 209,7 664 4,21 202,5
587 4,57 217,7 626 4,37 209,5 665 4,21 202,3
666 4,20 202,1 705 4,00 197,0 744 3,88 194,6
667 4,20 202,0 706 4,00 196,9 745 3,88 194,5
668 4,19 201,8 707 3,99 196,8 746 3,88 194,5
669 4,19 201,7 708 3,99 196,7 747 3,87 194,4
670 4,18 201,5 709 3,99 196,6 748 3,87 194,4
671 4,18 201,3 710 3,99 196,5 749 3,87 194,3
672 4,17 201,1 711 3,98 196,4 750 3,87 194,3
673 4,16 200,9 712 3,98 196,3 751 3,86 194,2
674 4,15 200,7 713 3,98 196,2 752 3,86 194,1
675 4,15 200,5 714 3,97 196,1 753 3,86 194,1
676 4,14 200,3 715 3,97 196,0 754 3,85 194,0
677 4,13 200,1 716 3,97 195,9 755 3,85 193,9
678 4,13 199,9 717 3,96 195,8 756 3,85 193,8
679 4,12 199,7 718 3,96 195,7 757 3,84 193,7
680 4,12 199,5 719 3,96 195,6 758 3,84 193,7
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Відповідає Відповідає ВідповідаєВаріанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік досяг-
нення живої

маси
100 кг, днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

681 4,11 199,3 720 3,96 195,5 759 3,84 193,6
682 4,10 199,2 721 3,95 195,5 760 3,84 193,5
683 4,09 199,0 722 3,95 195,5 761 3,83 193,4
684 4,09 198,8 723 3,95 195,5 762 3,83 193,4
685 4,09 198,7 724 3,94 195,4 763 3,83 193,4
686 4,08 198,5 725 3,94 195,4 764 3,82 193,3
687 4,08 198,5 726 3,94 195,4 765 3,82 193,3
688 4,07 198,4 727 3,93 195,3 766 3,82 193,3
689 4,07 198,4 728 3,93 195,3 767 3,81 193,2
690 4,07 198,3 729 3,93 195,3 768 3,81 193,2
691 4,06 198,2 730 3,93 195,3 769 3,81 193,2
692 4,06 198,1 731 3,92 195,3 770 3,81 193,2
693 4,04 198,1 732 3,92 195,2 771 3,80 193,2
694 4,04 198,1 733 3,92 195,1 772 3,80 193,2
695 4,04 198,0 734 3,91 195,1 773 3,80 193,1
696 4,03 197,9 735 3,91 195,0 774 3,79 193,1
697 4,03 197,8 736 3,91 195,0 775 3,79 193,1
698 4,02 197,7 737 3,90 194,9 776 3,79 193,0
699 4,02 197,6 738 3,90 194,9 777 3,78 193,0
700 4,02 197,5 739 3,90 194,8 778 3,78 193,0
701 4,01 197,4 740 3,90 194,8 779 3,78 193,0
702 4,01 197,3 741 3,89 194,7 780 3,78 192,9
703 4,01 197,2 742 3,89 194,7 781 3,77 192,8
704 4,00 197,1 743 3,89 194,6 782 3,76 192,6
783 3,76 192,6 822 3,64 189,0 861 3,50 185,8
784 3,75 192,5 823 3,64 188,9 862 3,50 185,7
785 3,75 192,5 824 3,63 188,8 863 3,49 185,6
786 3,75 192,5 825 3,63 188,7 864 3,49 185,5
787 3,74 192,4 826 3,63 188,6 865 3,48 185,4
788 3,74 192,3 827 3,62 188,5 866 3,48 185,4
789 3,74 192,2 828 3,62 188,4 867 3,48 185,3
790 3,74 192,2 829 3,62 188,3 868 3,47 185,2
791 3,73 192,1 830 3,62 188,2 869 3,47 185,1
792 3,73 192,0 831 3,62 188,1 870 3,46 184,9
793 3,73 191,9 832 3,61 188,0 871 3,46 184,8
794 3,72 191,8 833 3,61 187,9 872 3,46 184,7
795 3,72 191,7 834 3,60 187,8 873 3,46 184,6
796 3,72 191,6 835 3,60 187,7 874 3,45 184,5
797 3,71 191,5 836 3,60 187,6 875 3,45 184,4
798 3,71 191,4 837 3,59 187,5 876 3,45 184,3
799 3,71 191,2 838 3,59 187,4 877 3,45 184,2
800 3,71 191,1 839 3,59 187,3 878 3,45 184,1
801 3,70 191,0 840 3,59 187,2 879 3,45 184,0
802 3,70 190,9 841 3,58 187,1 880 3,45 183,9
803 3,70 190,8 842 3,58 187,1 881 3,45 183,9
804 3,69 190,7 843 3,58 187,1 882 3,45 183,9
805 3,69 190,6 844 3,57 187,0 883 3,45 183,7
806 3,69 190,5 845 3,57 187,0 884 3,44 183,5
807 3,68 190,4 846 3,57 187,0 885 3,44 183,3
808 3,68 190,3 847 3,56 186,9 886 3,44 183,1
809 3,68 190,2 848 3,56 186,9 887 3,44 182,9
810 3,68 190,1 849 3,56 186,9 888 3,44 182,7
811 3,67 190,0 850 3,56 186,9 889 3,44 182,5
812 3,67 189,9 851 3,55 186,8 890 3,44 182,3
813 3,67 189,8 852 3,55 186,7 891 3,44 182,3
814 3,66 189,7 853 3,54 186,6 892 3,44 182,3
815 3,66 189,6 854 3,54 186,5 893 3,44 182,3
816 3,66 189,5 855 3,53 186,4 894 3,43 182,2
817 3,65 189,4 856 3,53 186,3 895 3,43 182,1
818 3,65 189,3 857 3,52 186,2 896 3,43 182,0
819 3,65 189,2 858 3,52 186,1 897 3,43 181,9
820 3,65 189,1 859 3,51 186,0 898 3,43 181,8
821 3,64 189,0 860 3,51 185,9 899 3,43 181,7
900 3,43 181,6 939 3,36 179,1 978 3,34 176,9
901 3,43 181,5 940 3,36 179,0 979 3,34 176,8
902 3,43 181,4 941 3,35 179,0 980 3,34 176,8
903 3,43 181,3 942 3,35 179,0 981 3,32 176,7
904 3,42 181,2 943 3,34 178,9 982 3,32 176,6
905 3,42 181,1 944 3,34 178,9 983 3,31 176,5
906 3,42 181,0 945 3,34 178,8 984 3,31 176,4
907 3,42 180,9 946 3,33 178,7 985 3,31 176,3
908 3,42 180,9 947 3,33 178,6 986 3,30 176,2
909 3,42 180,9 948 3,33 178,5 987 3,30 176,1
910 3,42 180,9 949 3,32 178,4 988 3,30 176,0
911 3,42 180,8 950 3,32 178,4 989 3,30 175,9
912 3,42 180,7 951 3,32 178,4 990 3,30 175,9
913 3,42 180,6 952 3,32 178,4 991 3,30 175,8
914 3,42 180,5 953 3,32 178,3 992 3,29 175,7
915 3,42 180,4 954 3,33 178,3 993 3,29 175,6
916 3,41 180,3 955 3,33 178,2 994 3,29 175,5
917 3,41 180,2 956 3,34 178,2 995 3,29 175,4
918 3,41 180,1 957 3,34 178,1 996 3,28 175,3
919 3,41 180,0 958 3,34 178,1 997 3,28 175,2
920 3,41 179,9 959 3,35 178,0 998 3,28 175,1
921 3,41 179,9 960 3,35 178,0 999 3,28 175,0
922 3,41 179,9 961 3,35 177,9
923 3,41 179,8 962 3,35 177,8
924 3,41 179,8 963 3,35 177,8
925 3,40 179,8 964 3,35 177,7
926 3,40 179,7 965 3,35 177,7
927 3,40 179,7 966 3,35 177,7
928 3,40 179,6 967 3,35 177,7
929 3,40 179,6 968 3,35 177,7
930 3,40 179,5 969 3,35 177,7
931 3,39 179,5 970 3,35 177,7

Відповідає Відповідає ВідповідаєВаріанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік досяг-
нення живої

маси
100 кг, днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

Варіанти
серед-
ньодо-
бових
прирос-
тів, г

витрати
корму,
к. од.

вік дося-
гнення
живої
маси

100 кг,
днів

932 3,39 179,5 971 3,35 177,6
933 3,38 179,4 972 3,35 177,5
934 3,38 179,4 973 3,35 177,4
935 3,38 179,3 974 3,35 177,3
936 3,37 179,2 975 3,34 177,2
937 3,37 179,2 976 3,34 177,1
938 3,36 179,1 977 3,34 177,0

Перспективний план оцінки свиней в суб'єктах племінної
справи представлений в таблиці 16.
ТАБЛИЦЯ 16. ПЛАНОВА ОЦІНКА СВИНЕЙ ЗА ФЕНОТИПОМ І ГЕ-
НОТИПОМ

Оцінка
за генотипом за фенотипомКатегорія та назва племін-

ного господарства
Район

розташування Порода
кнурів свино-

маток
кну-
рів

свино-
маток

2011 рік
Племзавод

1. СТОВ «Зоря» Ульянівський ВБ 4 16 35 130
2. ДПДГ КІАПВ Кіровоградський ВБ 5 20 45 150
3. СВК «Колос» Знам'янський ВБ 6 24 40 170
4. ПП«Влад» Кіровоградський ВБ 4 16 40 125
5. СК «Україна» Онуфріївський ВБ 4 16 50 140

Племрепродуктор
1 ПП«ПА МЮННТ» Новгородківський ВБ 3 12 20 120
2. ФГ «ВК і К» Ульянівський ВБ 4 16 35 125
3. ЗАСТ «Рівнянське» Новоукраїнський ВБ 4 16 35 140

2012 рік
Племзавод

1. СТОВ «Зоря» Ульянівський ВБ 5 20 35 130
2. ДП ДГ КІАПВ Кіровоградський ВБ 7 28 50 175
3. СВК«Колос» Знам'янський ВБ 7 28 40 175
4. ПП«Влад» Кіровоградський ВБ 5 20 20 125
5. СК «Україна» Онуфріївський ВБ 4 16 60 140

Племрепродуктор
1. ПП «ПА МЮННТ» Новгородківський ВБ 3 12 40 130
2. ФГ «ВК і К» Ульянівський ВБ 4 16 36 135
3. ЗАСТ «Рівнянське» Новоукраїнський ВБ 5 20 32 140

2013 рік
Племзавод

1. СТОВ «Зоря» Ульянівський ВБ 6 24 40 135
2. ДП ДГ КІАПВ Кіровоградський ВБ 8 32 80 145
3. СВК «Колос» Знам'янський ВБ 8 32 36 145
4. ПП«Влад» Кіровоградський ВБ 6 45 25 135
5. СК« Україна» Онуфріївський ВБ 5 25 64 145

Племрепродуктор
1. ПП «ПА МЮННТ» Новгородківський ВБ 4 16 32 135
2. ФГ «ВК і К» Ульянівський ВБ 5 20 40 140
3. ЗАСТ «Рівнянське» Новоукраїнський ВБ 5 20 36 140

2014 рік
Племзавод

1. СТОВ «Зоря» Ульянівський ВБ 7 28 45 140
2. ДП ДГ КІАПВ Кіровоградський ВБ 8 32 85 145
3. СВК «Колос» Знам'янський ВБ 8 32 40 150
4. ПП «Влад» Кіровоградський ВБ 6 45 32 140
5. СК «Україна» Онуфріївський ВБ 6 24 70 150

Племрепродуктор
1. ПП «ПА МЮННТ» Новгородківський ВБ 5 20 36 140
2. ФГ «ВК і К» Ульянівський ВБ 6 24 44 145
3. ЗАСТ «Рівнянське» Новоукраїнський ВБ 6 24 40 140

2015 рік
Племзавод

1. СТОВ «Зоря» Ульянівський ВБ 7 28 50 145
2. ДП ДГ КІАПВ Кіровоградський ВБ 9 36 90 150
3. СВК «Колос» Знам’янський ВБ 8 32 45 155
4. ПП «Влад» Кіровоградський ВБ 7 48 37 145
5. СК.«Україна» Онуфріївський ВБ 7 28 75 150

Племрепродуктор
1. ПП «ПА МЮННТ» Новгородківський ВБ 6 24 40 145
2. ФГ «ВК і К» Ульянівський ВБ 7 28 48 150
3. ЗАСТ «Рівнянське» Новоукраїнський ВБ 7 28 45 145

8. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВИНАРСТВА
ОБЛАСТІ

Підвищення економічної ефективності галузі свинарства ,
продуктивних та репродуктивних якостей потребує матеріа-
льних і фінансових затрат, які в сучасних умовах господарю-
вання необхідно збільшувати, щоб забезпечити стабільність
розвитку племінного та промислового свинарства. В першу
чергу це стосується племінного свинарства. Більша частина
основних та оборотних коштів повинна поновлюватись та
розширюватись за рахунок фінансів власників свиней різних
форм господарювання.

Ресурсне забезпечення племінного свинарства потрібно
вести за трьома основними напрямками.

Перший – інтенсифікація селекційного процесу з організа-
цією централізованого племінного обліку при науково-
селекційному центрі інституту свинарства ім.
О.В.Квасницького, підготовка та видання Державних племін-
них книг свиней (ДКПС), впровадження програми селекції з
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великою білою породою, удосконалене визначення похо-
дження тварин, шляхом імуногенетичного контролю за допо-
могою науково-селекційних центрів, імпорт племінних свиней.

Основна частина вище зазначених заходів повинна про-
водитись при фінансовій підтримці держави.

Другий – удосконалення та впровадження новітніх техно-
логій відтворення та вирощування на основі використання
більш ефективних прийомів годівлі та утримання. Ці заходи, в
значній мірі, повинні здійснюватись за рахунок матеріально-
фінансової бази власників свиней.

Третій – удосконалення та зміцнення матеріально-
технічної бази племінних свиней, на основі реконструкції дію-
чих та будівництва нових виробничих об'єктів різного призна-
чення. Підвищення матеріально-технічної бази повинне здій-
снюватись також на кошти господарств.

9. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗ І
Наукове забезпечення галузі свинарства здійснює інститут

свинарства ім. О.В. Квасницького НААН України, з залучен-
ням інших науково-дослідних установ, в тому числі в області,
Кіровоградського інституту АПВ.

Головним завданням інституту-координатора є здійснення
координації і наукових досліджень та організаційних заходів в
суб’єктах племінної справи, у
свинарстві і, забезпечення ве-
дення єдиної селекційної політи-
ки в свинарстві. Схематично на-
укове та організаційне забезпе-
чення галузі свинарства має ви-
гляд (рис. 2). Інформація, що на-
копичується в координуючій
установі, є банком даних для
централізованого племінного
обліку, інформаційного забезпе-
чення дослідницьких розробок з
проблем свинарства.

Науково-практична діяль-
ність координуючого центру
спрямована на розробку най-
більш перспективних питань ве-
дення галузі, що включає в себе:
 сучасні досягнення генетики,
біотехнології та використання комп’ютерних технологій;
 впровадження централізованої комп’ютерної інформаційної
системи племінного обліку;
 впровадження методів імуногенетичного контролю для ви-
явлення достовірності походження племінних свиней;
 ведення Державних книг племінних свиней по основних по-
родах;
 проведення оцінки кнурів-плідників по всіх напрямках сви-
нарства.
 Система передбачає:
 економічне обґрунтування розвитку галузі свинарства з ви-
значенням обсягів розвитку окремих її напрямків – племінно-
го, чи товарного;
 розробку малозатратних технологій годівлі, вирощування,
свиней різного призначення (для племінної справи, для това-
рного виробництва та ін.), які б гарантували отримання стан-
дартної продукції;
 розробку і впровадження у виробництво системи відтво-
рення свиней на рівні сучасних вимог;
 забезпечення генетичних та біологічних досліджень спря-
мованих на підвищення інтенсивності селекції, підвищення
резистентності свиней;
 здійснення розробки селекційних програм роботи з основ-
ними породами, враховуючи при цьому результати проведе-
них генетичних і біологічних досліджень та вимог ринку.

Організаційні заходи по селекції, генетиці та відтворенню
включають:
 розробку та впровадження централізованої системи пле-
мінного обліку свиней в усіх суб’єктах племінної справи;
 візуальну оцінку кількісного та якісного складу свиней в усіх
суб’єктах, які ведуть селекційну роботу з плановими порода-
ми свиней;
 розробку вимог щодо ліцензування кнурів-плідників з ура-
хуванням породи, типу, ліній та родин;

 розробку та координацію напрямків селекції свиней в дер-
жавних племінних заводах, племрепродукторах та у приват-
них власників;
 організацію комісійного бонітування племінних свиней по
всіх суб’єктах племінної справи;
 щорічну оцінку кнурів-плідників за якістю нащадків;
 підготовку та подання Державних книг племінних свиней до
видання по основних породах;
 підготовку до видання каталогу кнурів-плідників основних
заводських порід на основі даних ліцензування;
 проведення експертизи вірогідності походження заводських
порід з видачею сертифікату типування;
 проведення аналізу генетичної ситуації по породах та їх
структурних одиницях;
 визначення генетичної схожості та різниці ліній і родин в
породах.

10. ГОДІВЛЯ СВИНЕЙ
Для отримання конкурентоспроможної продукції свинарс-

тва важливе значення має створення міцної кормової бази в
господарствах різних форм власності.

Рентабельне ведення свинарства неможливе без повно-
цінної годівлі тварин, з вико-
ристанням кормів, бажано,
власного виробництва. Основу
раціону (75-80%) за поживніс-
тю повинні складати концкор-
ми.

З розрахунку на 1 свино-
матку зі шлейфом, слід щоріч-
но заготовляти 14-15 т корм.
одиниць з вмістом 1,5-1,6 т
перетравного протеїну. В на-
туральному вигляді це буде 11
т зернофуражу, з них 3 т яч-
меню, 3 т кукурудзи, 3 т пше-
ниці, 2 т зернобобових, а та-
кож 8-9 т соковитих та зелених
кормів і 0,25-0,30 т сінного бо-
рошна.

Зернові корми використо-
вуватимуться у вигляді кормо-

сумішок тонкого помелу зерна в межах 0,8-1,2 мм. При дефі-
циті зернофуражу в літній період рівень концкормів змен-
шиться за рахунок зелених та соковитих кормів до 30-35%.

В господарствах області потрібно збільшити використання
зеленої маси, сіна бобових, соковитих кормів (гарбузи, буряк),
меляси, дріжджів. Обов'язково, якщо є можливість організо-
вувати культурні пасовища.

Підсисних поросят та молодняк на дорощуванні рекомен-
дується годувати сухими повноцінними зерносумішками, або
спецкомбікормами. При цьому поросятам до 2-х місячного ві-
ку необхідно згодовувати 15-16 кг зернофуражу, 20-25 кг від-
війок та 5 кг соковитих та зелених кормів, або 20 кг спеціаль-
них стартерних комбікормів. Інші вікові та виробничі групи
слід годувати згідно існуючих норм годівлі.

При помірному використанні повновікові кнури повинні
отримувати 1,5-1,8 кормових одиниць на 100 кг живої маси, а
при інтенсивному – 2,0-2,5 кормових одиниць. На 1 кормову
одиницю повинно приходитись 130 г перетравного протеїну,
8-10 г кухонної солі, 6-7 г кальцію, 4-5 г фосфору і т.д. Згідно
нових норм раціон балансують по 27 показниках поживності.

Структура кормових раціонів кнурів повинна бути слідую-
чою (% по поживності) : зернові корми – 75-80, соковиті – 10-
15, трав'яне борошно – 5, корми тваринного походження 5-
8%.

Поросним маткам віком старше 2-х років на кожні 100 кг
живої маси дають 1,5 кормових одиниць, молодим – 2,5-3,0
корм. одиниць. На кожну кормову одиницю повинно бути 100-
110 г перетравного протеїну, 6-7 г кальцію, 5-6 г фосфору, 8-
10 г кухонної солі. 60-65% раціону складають концентровані
корми, решта – соковиті, зелені, грубі корми. Підсисні свино-
матки повинні отримувати 1,5-2,0 корм. одиниці на 100 кг жи-
вої маси і по 0,5 корм. одиниць на кожне порося з гнізда.

Ремонтному молодняку масою до 90 кг в розрахунку на
100 кг живої маси потрібно на добу 3,5-4,0 корм. одиниці, а
масою більше 90 кг – 2,5-3,0 корм. одиниці, щоб забезпечити

Кіровоградський інститут АПВ НААНУкраїни

Інформаційний центр

Приватні
господарства
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племрепродуктори

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙПЛЕМІННИЙОБЛІК

Рис. 2. Наукове забезпечення галузі свинарства
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середньодобовий приріст на дорощуванні 450-550 г. На 1
корм. одиницю молодняку 4 місячного віку повинно бути 115 г
перетравного протеїну; 6 місячного – 110 г; 8 місячного і ста-
рше – 100 г перетравного протеїну.

Орієнтовні розрахунки потреби в основних кормах залеж-
но від розмірів маточного стада представлені в таблиці 17.
ТАБЛИЦЯ 17. ПРИМІРНІ РОЗРАХУНКИ ПОТРЕБИ В ОСНОВНИХ
КОРМАХ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРІВ МАТОЧНОГО СТАДА

50 основних свиноматок 100 основних свиноматок

Культури площа,
га

урожай
ність,
ц/га

валовий
збір, т

площа,
га

урожай-
ність,
ц/га

валовий
збір, т

Зернові та зернобобові 225 28 630 455 28 1295
в т.ч. ячмінь 65 27 175 130 27 355
пшениця 50 34 170 100 35 350
кукурудза 40 40 160 85 40 340
зернобобові (горох, соя, вика) 70 18 125 140 18 250
Соковиті та зелені корми 30 170 500 60 170 1000
Багаторічні трави на сіно 5 30 15 10 30 30
Всього 260 525

11. ТЕХНОЛОГ ІЯ УТРИМАННЯ СВИНОПОГО -
ЛІВ ’Я

Утримання свиней різних технологічних груп в значній мірі
впливає на прояв потенціалу продуктивності тварин та їх стій-
кість до різних хвороб.

Так склалося, що на протязі тривалого часу, в нашій об-
ласті практикується розведення та утримання свиней в неве-
ликих за розмірами племінних господарствах. Племзаводи в
середньому утримують 130 основних маток, а племрепродук-
тори – 103. Тому в наших умовах, утримувати свиней краще у
дворядних будівлях з невисокими стелями (2,7-3.0 м) та го-
рищним перекриттям, або відповідно переобладнаних свина-
рниках з розділенням їх на ізольовані секції.

Поросних та холостих свиноматок рекомендується утри-
мувати по 8-12 голів в станку, молодняк на вирощуванні та
відгодівлі по 20-25 голів, а кнурів та підсисних свиноматок в
індивідуальних станках. Розмір станкової площі для кнурів
складає 2,5-2,8 м2/голову; для холостих і поросних свинома-
ток – 1,9-2.0; для підсисних маток 4,5-5; для відлучених поро-
сят -0,35-0,4; для ремонтного молодняку та відгодівельного
поголів’я – 0,8-1 м2 на голову.

Температура повітря у холодний період року в свинарни-
ках для холостих, легкопоросних маток та кнурів-плідників
має бути на рівні 10-16 ºС, відносна вологість повітря не бі-
льше 75%, швидкість руху повітря -0,30 м/сек. У приміщеннях
для важкопоросних маток, відлучених поросят і ремонтного
молодняку температура повітря знаходиться в межах 12-22
ºС, вологість повітря -70%, швидкість руху повітря 0,15 м/сек.
У свинарнику-відгодівельнику, відповідно, 12-14ºС, 75%, 0,20
м/сек. Щоб підвищити збереженість поросят зона лігва пови-
нна обігріватися до температури 25-30ºС лампами інфрачер-
воного випромінювання.

Влітку, в самий спекотний місяць, температура в свинар-
никах повинна бути на 3 ºС нижча температури навколишньо-
го середовища, за рахунок вентиляції, що застосовується, в
тому чи іншому господарстві. Вміст аміаку в повітрі не пови-
нен перевищувати 0,0131 %, сірководню – 0,001 %, вуглекис-
лоти – 0,25%.

Напування тварин, бажано здійснювати сосковими авто-
напувалками, економічно вигідніше.

Видалення гною проводиться за допомогою гноєтранспо-
ртерів різних конструкцій, це залежить від вибору господаря.

Літньо-табірне утримання повинне бути обов’язковим. Це
забезпечить своєчасний ремонт та реконструкцію стаціонар-
них приміщень, без порушення технологічного ритму, оздоро-
влення стада та підвищення продуктивності свиней. В першу
чергу, на літньо-табірне утримання доцільно переводити мо-
лодняк та поросних маток.

12. ОРГАНІЗАЦ ІЯ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ З ВЕ -
ЛИКОЮ БІЛОЮ ПОРОДОЮ СВИНЕЙ

Велика біла порода свиней виведена була в середині ХІХ
ст. в Англії. В Україну завезена під кінець позаминулого сто-
річчя. Основний тип по продуктивності – м’ясо-сальний, або
універсальний, хоча розводять в породі м’ясний і сальний ти-
пи, залежно від побажань виробника продукції.

Свині великої білої породи повинні відповідати таким ви-
могам:

 тип – міцний тип тілобудови, порівняно довгий, широкий та
глибокий тулуб, добре розвинений з довгими округлими бо-
ками, легку, середньої довжини, достатньо широку голову, з
помірно розвиненими ганашами;
 вуха – невеликі, легкі, шия середньої довжини, плавно пе-
реходить в тулуб, без різкого перехвату;
 поперек – помірної величини, добре омускулений, окости
округлі й м’ясисті;
 кінцівки – добре розвинені, правильно поставлені;
 шкіра – тонка, без складок, рівномірно обросла щетиною;
 жива маса та проміри тілобудови – не нижче вимог І кла-
су бонітувальної шкали.

МЕТОДИ РОЗВЕДЕННЯ
Основними методами розведення свиней в Кіровоградсь-

кій області, як і в інших регіонах, повинні бути – чистопородне
розведення, схрещування та породно-лінійна гібридизація.

Мета чистопородного розведення полягає в збереженні
сформованих в процесі племінної роботи заводської породи,
позитивних якостей, стабілізації і нарощуванні ареалу розпо-
всюдження. Цей метод, основний при удосконаленні племін-
них і продуктивних цінностей порід, тому його застосування є
обов’язковим на племінних заводах у племгоспах і племінних
фермах, його основу складає робота з лініями. Використання
міжлінійних кросів повинне бути на рівні 60-70%, внутріліній-
них – 10-15%. Один раз в три роки слід проводити «прилиття
крові». Воно заключається в тому, що для підвищення життє-
стійкості нащадків, запобігання різних захворювань, свинома-
ток однієї лінії спаровують з кнурами аналогічної лінії, типу,
розвитку, конституції і екстер’єру завезеними з іншого племін-
ного господарства.

Невід’ємними заходами розведення свиней є добір та під-
бір.

ДОБ ІР
Головна задача добору – це відбір для розведення кра-

щих представників породи, які відзначаються високою проду-
ктивністю, відповідають бажаному типу породи, мають міцну
конституцію, гарний екстер’єр.

Свиней, до виробничого складу, добирають за результа-
тами комплексної оцінки за основними селекційними ознака-
ми (походження, тип, розвиток, конституція і екстер’єр, проду-
ктивність, якість нащадків) відповідно мінімальних вимог ін-
струкції з бонітування (К, 2003).

ДОБ ІР ЗА ПОХОДЖЕННЯМ
Походження тварини визначають на основі племінних

свідоцтв, а також племінних записів і зоотехнічного обліку по
кожному стаду. За походженням, як правило оцінюють моло-
дих племінних тварин. Здійснюється це за показниками роз-
витку, продуктивності та екстер’єру батька і матері, а також
враховуються їх сумарні бонітувальні класи.

В родоводах свиней повинні бути в наявності клички ви-
датних представників породи – родоначальників ліній, родин,
рекордистів. До них належать такі кнури-плідники, які працю-
ють в нашій області: з лінії Боара – Боар 87, Боар 295; лінії
Славутича – Славутич 17, Славутич 47; лінії Bellaghy Rope
6328; лінії Bellagy Mcflannel 5691-1435. 381-4047; лінії Но ре-
корд 7116; лінії Маршал 3782; лінії The man 066707.

Серед родин кращими представницями є свиноматки: ро-
дини Волшебниці – Волшебниця 40, Волшебниця 2004, Вол-
шебниця 1232, Волшебниця 1042, Волшебниця 156; родини
Тайги – Тайга 722/0788, Тайга 714, Тайга 370, 372, Тайга1022;
родини Чорної Птички – Ч. Птичка 332, Ч. Птичка 440; родини
Реклами – Реклама 248.

ДОБ ІР ЗА РОЗВИТКОМ
Добір кнурів і свиноматок за розвитком проводять у стані

їх заводської вгодованості за живою масою, довжиною тулу-
бу, при цьому, враховують вік і породу. Зважувати тварин по-
трібно перед годівлею з точністю до одного кілограма. Дов-
жину тулубу, вимірюють мірною стрічкою, від потиличного
гребеня до кореня хвоста з точністю до 1 см. При вимірюванні
нижня лінія голови, шиї і грудей повинна знаходитись на од-
ному рівні. Клас за живу масу та довжину тулубу, виставля-
ють згідно мінімальних вимог бонітувальної шкали оцінки кну-
рів і свиноматок. Кнурів у господарствах усіх категорій зважу-
ють та знімають проміри щорічно на дату народження у 12 і
24 місяці. Свиноматок зважують та знімають проміри на 5-10
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день після опоросу. Оцінку за розвитком у кнурів закінчують у
24 місяці, свиноматок – після першого опоросу.

ДОБ ІР ЗА ЕКСТЕР ’ЄРОМ
При доборі свиней, як закономірність, слід враховувати

екстер’єрні особливості тварин.
Екстер’єр оцінюється за 5 бальною системою. Спочатку

оцінюють загальний вигляд, конституцію, ознаки породи тва-
рини, а потім окремі статі: голову, шию, плечі, холку, груди,
спину, боки, поперек, крижі, окости, ноги, вим’я і статеві орга-
ни. Якщо тварини мають кратерні соски, менше 12 сосків, ік-
соподібність передніх ніг, різкий перехват за лопатками або у
крижах, провислу спину, мопсоподібність, криворилість, мас-
титне вим’я, непропорційну будову тіла, слабкі кінцівки вони
підлягають вибракуванню. Для ремонту стада добирають
свиней, які за шкалою оцінки мають не менше 4 балів.
ДОБ ІР ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ , ВІДГОД ІВЕЛЬНИМИ І

М ’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ
Продуктивність свиноматок оцінюють за багатоплідністю

(кількість народжених живих поросят) та масою гнізда при
відлученні у віці 45 або 60 днів. Перевіряємих свиноматок до-
бирають за результатами 1 опоросу, з двома і більше за се-
редніми показниками всіх врахованих на період оцінки опоро-
сів. Якщо при народженні чи відлученні кількість поросят ста-
новить 6 і менше, то такий опорос називається «аварійним» і
при визначенні середніх показників продуктивності не врахо-
вується, а свиноматок, що мають 2 і більше подібних опороси
не оцінюють і вибраковують зі стада.

Кнурів добирають до стада спочатку після оцінки за влас-
ною продуктивністю (віком досягнення живої маси 100 кг і то-
вщиною шпику над 6-7 грудними хребцями), потім за показни-
ками багатоплідності покритих ним маток (крім аварійних опо-
росів) і середньою масою нащадків у віці 45 або 60 днів. Оцін-
ка проводиться не менше, як по 5 свиноматкам. Якщо кнурів і
свиноматок оцінювали за якістю нащадків методом контроль-
ної відгодівлі, то враховуються ще такі показники, як вік дося-
гнення живої маси 100 кг (днів), витрати кормів на 1 кг приро-
сту (корм. одиниць), товщина шпику над 6-7 грудними хреб-
цями (мм), довжина туші потомків (см).

За комплексом ознак, які використовуються при оцінці
тварини визначається середній бал і відповідно йому вистав-
ляється сумарний клас. Класи за будь-яку ознаку, чи ком-
плекс ознак знаходять за допомогою спеціальних бонітуваль-
них шкал. Сумарний клас, еліта-рекорд, установлюють для
тварин, оцінених за результатами контрольної відгодівлі по-
томків за всіма іншими ознаками класу еліта. Якщо тварина
за всіма врахованими ознаками оцінена ІІ класом, то за сума-
рною оцінкою вона є позакласною.

ПІДБІР
Основною задачею підбору є одержання племінних сви-

ней, які б відрізнялися високою продуктивністю, відгодівель-
ними і м’ясними якостями, відповідали бажаному типу поро-
ди, мали міцну конституцію та добре розвинені статі екс-
тер’єру. Досягти мети цілеспрямованого підбору можливо
шляхом застосування однорідного підбору за основними се-
лекційними ознаками, який базується на таких принципах: ар-
гументоване обґрунтування кожного сполучення, повторення
кращих сполучень, широке використання плідників, цінних за
якістю нащадків.
РОБОТА З ЛІНІЯМИ КНУРІВ І РОДИНАМИ МАТОК
Існує два основних напрями селекції з породою:

1) комплексна селекція (з незалежних рівнів) характеризу-
ється одночасним поліпшенням багатьох ознак;

2) переважаюча селекція – це поліпшення однієї або кіль-
кох ознак, які корелюють між собою, а інші продуктивні якості
підтримуються на досягнутому рівні.

Вона може бути спрямована на поліпшення відтворюва-
льних, або м’ясних якостей і дає змогу швидше покращити
продуктивні якості, створити в породі спеціалізовані стада і
посилити в ній генетичну різнорідність.

Робота з лінією Славутича буде направлена на підви-
щення енергії росту м’ясних якостей та скорочення терміну
скоростиглості.
 Лінія Боара. З даною лінією робота буде направлена на
поліпшення великоплідності, маси гнізда при відлученні, а та-
кож екстер’єрних особливостей

 Лінія Но рекорд. Тварини цієї лінії будуть удосконалюва-
тись шляхом збільшення довжини тулубу, підвищення відго-
дівельних і м’ясних якостей.
 Лінії Bellaghy Rope, Bellaghy Field, Royal Turk, The Man.

Подальша робота з лініями буде мати напрямок на по-
кращення розвитку тілобудови, відгодівельних і м’ясних якос-
тей шляхом використання лінійних кросів та віддаленого не-
спорідненого інбридингу.

Що стосується родин, тут селекційно-племінну роботу слід
орієнтувати на слідуючі родини – Волшебниці, Тайги,
Ч.Птички, Реклами, так як вони займають найбільшу питому
вагу серед родин свиней в області, а значить з ними трива-
лий час ведеться селекція і вони користуються попитом у гос-
подарствах різних форм власності.

Удосконалення тварин цих родин повинне здійснюватись
по наступним напрямкам:
 родина Волшебниці. Роботу з даною родиною потрібно
вести в напрямку покращення тілобудови (живої маси, дов-
жини тулубу) використовуючи для поєднання кнурів лінії Сла-
вутича. Продовжувати і надалі удосконалювати відгодівельні і
м’ясні якості свиней;
 родина Тайги. Свиноматок цієї родини рекомендується
удосконалювати за відтворними якостями (великоплідністю,
багатоплідністю) і довжиною тулубу застосовуючи гомогенний
підбір в поєднанні з кнурами ліній Славутича і Но рекорд;
 родина Реклами. Робота з даною родиною повинна бути
направлена на поліпшення екстер’єрних особливостей, відго-
дівельних і м’ясних якостей нащадків за рахунок підбору до
свиноматок кнурів ліній The Man (Clone) і Royal Turk;
 родина Чорної Птички. Селекційно-племінну роботу з ро-
диною Ч.Птички слід проводити в напрямку підвищення живої
маси, довжини тулубу, збільшення великоплідності та живої
маси поросят в два місяці, шляхом підбору до маток цієї ро-
дини кнурів ліній Боара і Славутича.

13. ФІНАНСОВА ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
БАЗА СВИНАРСТВА

У процесі використання системи розведення свиней обла-
сті відбуватиметься поступова стабілізація фінансового стану
галузі. Стабілізація та покращення буде відбуватись при за-
гальному оздоровленні економіки держави та розширенні ви-
сокоефективного розвитку сільськогосподарського виробниц-
тва в умовах ринкових відносин.

Підвищення ефективності допоміжних товарних галузей
племінних заводів та племрепродукторів та їх розширення по-
зитивно вплине на розвиток свинарства в області.

Для створення у провідних племінних заводах багаторіч-
них культурних пасовищ необхідно виділити бюджетні кошти,
що виділяються на програму «Комбікорми». Виділення бю-
джетних коштів по програмі «Селекція» дасть можливість
зберегти вітчизняне свинарство та забезпечити подальше
підвищення якісних показників свиней. Наряду з державною
підтримкою передбачається використовувати і внутрішні ре-
зерви підвищення економічної ефективності галузі. В першу
чергу за рахунок видатних породних особливостей свиней ві-
тчизняної селекції, які повинні зайняти своє місце на міжна-
родному ринку.

Для пошуку надійних та вигідних каналів реалізації на вну-
трішньому ринку необхідно підвищити рівень ефективності
ведення галузі за рахунок збереження поголів’я та зниження
собівартості вирощування племінних свиней.

Одним із головних резервів зниження собівартості виро-
щування є покращення відтворювальної здатності свиней.

В умовах ринкових відносин, необхідно докорінним чином
змінити техніко-економічну стратегію свинарства, спрямував-
ши її на підвищення якості заводського поголів’я та більш ін-
тенсивного ведення галузі. Краще поголів’я кнурів і свинома-
ток по якісних показниках має проходити випробування та по-
ступати у виробничий склад племгосподарств, а також прохо-
дити підготовку перед реалізацією.

ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Забезпечити протиепізоотичні заходи і моніторинг стану

здоров’я тварин та екологічної продукції за рахунок:
 здійснення обов’язкових лікувально-профілактичних, діаг-
ностичних, ветеринарно-санітарних (дезінфекція, дезінсекція,
дератизація і т.д.) заходів;
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 здійснення контролю за здоров’ям тварин із застосуванням
сучасних методів контролю і нагляду, згідно з вимогами Сані-
тарного Кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотично-
го бюро;
 удосконалення процедури сертифікації продукції галузі
свинарства (видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів)
відповідно до міжнародних вимог;

 встановити єдиний порядок видачі та оплати ветеринарних
свідоцтв і довідок в усіх областях і районах на живих свиней
та продукти переробки.

В.В.Савранчук, Г.М.Подрезко, Ю.В.Вдовиченко
ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН НААНУ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ВНУТРІШНЬОПОРОДНИЙ ТИП
ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

Для інтенсивно-землеробської зони Степу України ство-
рено новий тип м’ясної худоби – знам’янський. Робота була
розпочата ще у 80-і роки (К.Б.Свечин, О.Г.Тимченко,
Е.М.Доротюк). Було розроблено програму створення вітчиз-
няного типу з високою м’ясною продуктивністю, легкістю оте-
лення та доброю пристосованістю до промислової технології.

Методика створення типу. Тип створювали складним
відтворювальним схрещуванням симентальської, червоної
степової, шаролезької та абердин-ангуської худоби. Відповід-
но до схеми схрещування робота була направлена на одер-
жання трьохпорідних помісей із наступним розведенням тва-
рин,які відповідають цільовому стандарту.

Державна комісія апробувала, як селекційне досягнення,
не тільки новий тип у складі поліської м’ясної породи, а й її
структуру – заводські лінії: Радиста 113, Мазуна 6, Даровано-
го 400. Для тварин заводських ліній характерний високий ге-
нетичний потенціал росту та продуктивності, комолість, світ-
ло-бура масть, пристосованість до умов промислової техно-
логіі та використання пасовищ, що свідчать результати оцінки
кращих продовжувачів ліній, в яких середньодобові прирости
живої маси становили за період вирощування до
15-місячного віку – 1120-1380 г.

У господарствах з розведення м’ясної худоби поряд із за-
водськими лініями створено 6 родин на видатних корів: Дойни
0727, Пишної 506, Серги 245, Каски 973, Марти 04531 та Бай-
ки 682, які відзначаються доброю молочністю та материнсь-
кими якостями, а їхні телята – високою життєздатністю та ін-
тенсивною енергією росту в підсисний період вирощування
(до 6-7 місяців).

Внутрішньопородний тип створювали у таких господарс-
твах-племзаводах: СВК "Колос", ЗАСТ "Олексіївське",
ПП "Ольвія",ТОВ"Україна", ПП "Лан", СВК "Оситняжка" Кірово-
градської та ТОВ"Агрікор" Черніговської областей.

Характеристика типу. Успішна реалізація селекційної
програми дала змогу одержати якісно нових тварин з високою
м’ясною продуктивністю та легкістю отелення. Як за абсолю-
тними,так і за відносними показниками відгодівельних та за-
бійних якостей тварин знам’янського внутрішньопородного
типу поліської м’ясної породи перевершують аналогів усіх ви-
хідних порід,а за деякими
(плодючість,коефіцієнт
м’ясності) відповідають
світовим стандартам.

М’ясна продуктив-
ність. Проведено серію
дослідів з вивчення забій-
них і м’ясних якостей різ-
них породних поєднань,
яких використовували при
створенні типу.

Дослідження показу-
ють .що генетичний поте-
нціал м’ясної продуктив-
ності високий. Бугайці до-
сягають у 18-ти місячному
віці живої маси 500 кг і
вище,у 21 місяць мають
живу масу 600кг та біль-
ше. Маса парної туші бу-
гайців у 18 місяців стано-

вить 300-310 кг,у 21 місяць відповідно: 350-390 кг. Забійний
вихід туш більше – 63 %, коефіцієнт м’ясності 5,5-6,0 кг. За
цими показниками тварини відповідають вимогам кращих сві-
тових стандартів.

Молочність. На інтенсивність вирощування підсисного
молодняку великою мірою впливає молочність матерів. Мо-
лочність корів залежить від комплексу факторів:сезону оте-
лення, рівня годівлі, породи, які потрібно враховувати у що-
денній селекційно-племінній роботі. В цілому ж, молочність
корів у перерахунку на 7-місячний вік теляти становить 190-
230 кг.

Консолідованість. Худоба в цілому,лінії та родини є до-
статньо консолідовані за типом,мастю,продуктивністю, техно-
логічністю та успадковують ці особливості при розведенні "в
собі".

Особливості будови тіла. Тварини нового типу компакт-
ні, гармонійного складу, із глибокими та широкими грудьми,
рівною лінією верху, з добре розвинутою задньою третиною
тулуба, з міцним кістяком.

Екстер’єрні особливості. Тварини без явних пороків екс-
тер’єру. Мускулатура розвинута на усіх частинах тулуба, зад
відзначається добрим розвитком м’язів, м’ясний, тип чітко ви-
ражений, не дуже об’ємистий кістяк, масть світло-бура та бу-
ра.

Резистентність. Тварини знам’янського типу за цим пока-
зником не поступаються ні материнським породам, ні батьків-
ськім, які переважають за збереженістю телят на 5-10%.

Акліматизаційна здатність. Знам’янський тип добре при-
стосований до інтенсивно-землеробської зони Степу України,
про що свідчать результати його розведення.

Етологічні якості. Порівняно з материнськими породами
тварини характеризуються високою технологічністю. Вони
відрізняються спокійним норовом. Краще використовують па-
совища, грубі та соковиті.

Оплата корму. Витрати кормів при контрольному виро-
щуванні бугайців на 1 кг приросту живої маси становить 6-8 к.
од.

Відтворювальна здатність. У 99 % тварин відзначається
легкість отелення,плодючість висока. Середній вік першого

отелення корів – 29 місяців.
Тривалість продуктив-

ного використання. У корів
вона становить 6-10 років, що
значною мірою зумовлено не
генетичними, а господарсь-
кими умовами.

Напрямки подальшої
роботи з типом. З метою
підвищення економічної ефе-
ктивності розведення
знам’янського типу поліської
м’ясної худоби планується
вести селекційну роботу
спрямовану на зростання мо-
лочності і плодючості м’ясних
корів та підвищення ділового
виходу телят,що дасть змогу
значно підвищити м’ясну про-
дуктивність з розрахунку на
одну голову.
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О.М.Кравчук, КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОВНОЖИРОВОЇ СОЇ
В ГОДІВЛІ ТВАРИН

Проблему забезпечення населення України високоякісною
екологічно чистою тваринницькою продукцією в наступні 5-10
років слід вирішувати шляхом реалізації створеного генетич-
ного потенціалу молодняку. Головним фактором реалізації
генетичного потенціалу продуктивності тварин є створення ін-
тенсивної системи повноцінної годівлі.

Для ефективного ведення тваринництва значну частку в
раціоні годівлі тварин повинні становити концентровані кор-
ми, до яких слід додавати високобілкові інгредієнти, серед
яких найціннішими є соєві. Висока енергетична цінність та
значний вміст білка роблять сою важливим компонентом при
балансуванні раціонів, що сприяє більш повній реалізації ге-
нетичного потенціалу. Використання сої в годівлі великої ро-
гатої худоби та свиней забезпечує інтенсивне ведення цих
галузей, підвищує плодючість, добові прирости, якість м’яса
та молока, конверсію корму, а також є найбільш швидким
шляхом нарощування виробництва тваринницької продукції,
при досить високій економічній ефективності. При цьому ене-
ргетична і білкова цінність сої, особливо повножирової, дуже
висока, тому вона найбільше придатна для годівлі тих порід
худоби та свиней, які мають дуже високий потенціал росту, а
тому потребують раціонів з високою концентрацією білка і
енергії.

Для господарства  «Елітне» Кіровоградського інституту
АПВ НААН виробництво і використання сої є стратегічним на-
прямом у вирішенні проблеми забезпечення кормовим про-
теїном великої рогатої худоби та свиней. З 2004 року (початку
широкого застосування повножирової сої в годівлі всіх видів
тварин господарства) значно зросли показники продуктивнос-
ті (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1. ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

РокиПоказники
2004 2010

% росту

Валове виробництво молока, т 1104 1620 146,8
Реалізація молока, т 774 1296 167,5
Товарність молока, % 70 80 10,0
Валове виробництво яловичини, т 119 150 126,1
Валове виробництво свинини, т 100 236 263,0
Надій на фуражну корову, кг 4416 6140 139,1
Середньодобовий приріст ВРХ, г 589 720 122,3
Середньодобовий приріст свиней, г 348 460 132,2
Вихід телят на 100 корів та нетелів, % 89 93 104,5
Вихід поросят на 100 свиноматок, голів 1640 1864 113,7

Збільшення валового виробництва продукції тва-
ринництва, покращення його якості відбулось за умов підви-
щення продуктивності, створення стабільної кормової бази,
поліпшення поживної цінності та якості кормів. Вагову частку
в одержаних показниках становить балансування раціонів го-
дівлі кормами з зерна сої.

ПОЖИВНА Ц ІННІСТЬ ЗЕРНА СОЇ
Соя має унікальний хімічний склад та поживну цінність,

адже має високу кількість протеїну (32% і більше), який за
амінокислотним складом наближений до протеїну тваринного
походження. У соєвому зерні його вміст більший у 3 рази,
ніж у молоці корови.

Білок сої – біологічно повноцінний, він включає всі неза-
мінні амінокислоти. Рослина не має конкурентів серед інших
зернових (табл.2) за вмістом лізину – основної лімітуючої ки-
слоти у годівлі свиней і птиці. У 1 кг зерна сої міститься 20-24г
лізину, 9-10 г метіоніну з цистином, 4-6 г триптофану. Частка
вуглеводів становить 22-26%.Через високий вміст жиру (15% і
більше) соєві боби за енергетичною поживністю посідають
перше місце серед зернових кормів (15,20 МДж в 1 кг). Пере-
травність органічної речовини у середньому становить 85-
87%. У 1 кг зерна сої міститься 280-300 г перетравного проте-
їну, коефіцієнт повноцінності якого становить 0,98.

Зерно сої багаті мінеральними речовинами та вітамінами.
В кілограмі насіння міститься 21 г калію, 7 г фосфору, 5 г
кальцію, 2,6 г сірки, 125 мг заліза та 3,4 мг натрію, а також мі-
кроелементи – 14 мг міді, 33 мг цинку, 27 мг марганцю та 0,06
мг селену. Залізо сої засвоюється в організмі свиней на 80 %,
що в 2-3 рази більше, ніж із інших кормів.

ТАБЛИЦЯ 2. ВМІСТ ОСНОВНИХ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ У
ЗЕРНОВИХ КОРМАХ, Г/КГ

Культура Лізин Метіонін Триптофан
кукурудза 2,9 1,9 0,8
овес 3,6 1,6 1,4
ячмінь 4,4 1,8 1,6
горох 14,8 3,2 1,8

пшениця 3,9 1,9 1,1
соя 21,9 4,6 4,3

Вітамінний склад сої представлений: каротином - 1,5-2 мг,
В1- 10-18,5 мг, В2 - 3-3,8 мг, В3 - 13-22 мг, В5 - 20,8-35,0 мг,
В6 - 7-13 мг, Н - 0,7-0,9 мг, Вс - 1,8-2,0 мг, інозитолом - 2-2,5
мг, холіном - 3,2-3,6 мг, Е - 4,8-7,8 мг, K - 1,8-2 мг.
НЕОБХІДНІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА СОЇ

ПРИ ВИКОРИСТАННІ У ГОДІВЛ І
Всі тварини чутливі до антипоживних елементів (інгібіторів

трипсину і хімотрипсину, сапонінів, уреази, гемаглютинінів та
інших), які містяться в сирій сої. Тому її, як сировинній матері-
ал, необхідно піддавати відповідній тепловій обробці перед
тим, як включати до раціонів у якості високобілкового корму, в
іншому випадку активні антипоживні білкові речовини негати-
вно впливають на здоров’я тварин: пригнічують їх ріст, зни-
жують ефективность використання корму, викликають за-
хворювання на зоб, гіпертрофію підшлункової залози, гіпоглі-
кемію і порушення діяльності печінки та їх загибель.

Термічна обробка сої гарантує оптимальну доступність бі-
лка і амінокислот, хоч надмірне її нагрівання може привести
до зниження якості білка. Знижується доступність лізину че-
рез утворення сполук з амінокислотами і редукуючими цукра-
ми. При барометричній обробці втрачається до 15-20 % лі-
зину, а при прожарюванні його вміст може знизитись удвічі.
Тому є доцільним додаткове введення лізину в раціон для
свиней.

СПОСОБИ ІНАКТИВАЦ І Ї АНТИПОЖИВНИХ
РЕЧОВИН ЗЕРНА СОЇ В ГОСПОДАРСТВІ

Теплова обробка здавна використовується як основний
метод руйнування антипоживних речовин, що знаходяться в
сирому насінні сої. Розроблені різні технології, в основу яких
покладено єдиний принцип: зерно сої нагріваються протягом
певного часу. В результаті термообробки підвищується пожи-
вна цінність зерна сої, а саме: перетравність білків зростає до
90 %, значно знижується зараженість корму мікрофлорою.
Введення не знежиреної сої до раціонів високопродуктивних
тварин покращує не тільки енергетичну цінність, але й біоло-
гічну повноцінність корму за білками та жирами. Недоліком
теплової обробки є високі енергозатрати, оскільки при цьому
на 1 тонну зерна сої витрачається 200-250 кВт годин елект-
роенергії.

В господарстві використовують способи інактивації анти-
поживних речовин зерна сої на гідродинамічних установках
ТЕК-СМ та шляхом екструдування на екструдері Е - 500.

При приготуванні соєвого “молока” не спостерігається за-
лежність між інактивацією уреази та інгібіторів трипсину.
Уреаза руйнується повністю протягом перших кількох хвилин
після початку кипіння соєвого “молока”, при цьому активність
інгібіторів трипсину знижується лише на 20-30%. При варінні
соєвого “молока” протягом 60 хвилин активність інгібіторів
трипсину знижується до 5 мг/г у перерахунку на суху речови-
ну. Попереднє замочування зерна протягом доби при приго-
туванні соєвого “молока” скорочує час варіння на 1/3. При
приготуванні соєвого “молока” з попереднім замочування зе-
рна і варінні його протягом 60 хвилин активність інгібіторів
трипсину знижується до 1,3 мг/г у перерахунку на суху речо-
вину.

Приготування на промисловій установці соєвого “молока”
10% за сухою речовиною при температурі 102°С і тиску 0,4
кгс/см2 протягом 40 хвилин дає змогу отримати продукт з ак-
тивністю інгібіторів трипсину 3 мг/г. Основним фактором про-
явлення розладів процесів травлення в телят 1-1,5 місячного
віку при випоюванні соєвого “молока” із заміною ним 3/5 ціль-
ного молока є порогова концентрація інгібіторів трипсину на
рівні 3 мг/г, яка не викликає діареї в телят. З початком функ-
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ціонування рубця в телят 2-3 місячного віку відбувається час-
ткове знешкодження інгібіторів трипсину мікрофлорою, яка
заселяє рубець, тому що антипоживні сполуки є високороз-
чинними білковими речовинами.

ВИРОБНИЦТВА СОЄВОГО  «МОЛОКА» НА
ГІДРОДИНАМІЧНІЙ УСТАНОВЦ І ТЕК -СМ

Із соєвого зерна, завдяки легкій розчинності білків і вугле-
водів у воді, високому вмісту жиру, наявності фосфатидів, що
мають емульгуючі властивості виготовляють соєве «моло-
ко», корисне для молодняку тварин усіх видів. Це один із
ефективних напрямів використання сої у раціонах тварин. Він
дає змогу збільшити виробництво товарного молока завдяки
зниженню витрат молочних кормів на випоювання телят та
поросят, підвищити товарність незбираного молока і знизити
собівартість тваринницької продукції.

Запропонована технологія ТЕКМАШ® базується на виго-
товленні концентрованих соєвих добавок у вигляді пастопо-
дібних продуктів, в яких повністю зберігаються всі вітаміни та
мінеральні сполучення на відміну від шроту і соєвого борош-
на, в яких вміст корисних речовин значно нижчий. Обладнан-
ня марки ТЕК-СМ дозволяє в умовах господарства готувати
високобілкові термічно оброблені соєві пасти. Соєве «моло-
ко» отримують розведенням пасти водою в розрахунку 1: 10,
через що, ціна на соєве молоко дуже низька і становить 40-
50 копійок на літр. Переробка сої на установці дає змогу під-
вищити інактивацію інгібітора трипсину в 5–10 разів, порівня-
но з екструдуванням.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРИНЦИП ДІ Ї

УСТАНОВКИ
Гідродинамічна установка для переробки зернобобових

культур ТЕК - СМ містить чотири різні за продуктивністю мо-
дифікації, однакові за принципом дії та конструктивною схе-
мою. Технічні характеристики обладнання ТЕК - СМ наведені
в табл. 3.
ТАБЛИЦЯ 3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ТЕК – СМ

Тип ОбладнанняПараметри
Тек - 1см Тек - 2см Тек - 3см Тек - 4см

продуктивність(молоко/паста)
кг/год

70/210 100/300 150/450 320/960

температура теплової обробки, °с 105 - 110 105 - 110 105 - 110 105 - 110
тривалість циклу переробки, хв. 60 60 60 60
потужність електродвигуна, квт 11 15 22 45
обслуговуючий персонал, люд. 1 1 1 1

Технологічний процес установки – циклічний. Принцип ро-
боти установки грунтується на використанні явища гідроди-
намічної кавітації і пов’язаний з різними фізико-механічними
ефектами. У наслідок інтенсивної циркуляції суміші сої і води
по контуру механічна енергія потоку рідини перетворюється
на тепло, температура суміші поступово піднімається до
105°С), а соєве зерно, внаслідок багаторазового проходження
через насос і сопловий апарат - подрібнюються. Процес роз-
мелення та теплової обробки здійснюється без доступу кис-
ню.

Принцип дії обладнання полягає в прямому перетворенні
електричної енергії в теплову (нагрівання зерно-водяної су-
міші) з коефіцієнтом корисної дії не менше як 90%. Проведені
в УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого випробування свідчать, що ак-
тивність уреази (різниця рН) становить 0,08-0,11. Зерно сої,
призначені для приготування соєвого молока, мають бути
промиті та очищені від твердих сторонніх домішок: металу,
каміння, рослинних решток та замочені водою.

Повне набухання соєвого зерна триває 14-16 годин. При
заливанні соєвого зерна підігрітою до 50-55°С водою трива-
лість набухання сої зменшується до 2,5-3 год. Перетримка у
ваннах замочування соєвих бобів більше 14-16 годин створює
передумови до виготовлення соєвого «молока» яке швидко
скисає після його охолодження до 40°С. У разі непередбаче-
них затримок у тривалості замочування соєвого зерна дода-
ється 40-50 г харчової соди. Такий практичний технологічний
прийом забезпечує отримання кондиційного соєвого «моло-
ка».Перед безпосереднім використанням в годівлі свиней до
соєвого «молока» для покращання його смакових якостей, в
розрахунку на 1 л, додається по 0,5 г цукру та 0,3 г кухонної
солі. Поживність соєвого «молока» наведено в табл. 4.

Досвід використання обладнання марки ТЕК - СМ протя-
гом 7 років показав високу ступінь його ефективності в годівлі
тварин господарства.
ТАБЛИЦЯ 4. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЄВОГО «МО-
ЛОКА»

Показники Молоко незбиране Соєве «молоко»
суха речовина, г/л 130 90,0
кормові одиниці 0,30 0,15
обмінна енергія, мдж 2,88 1,59
сирий протеїн, г/л 35 33,8
перетравний протеїн, г/л 33 29,7
жир, г/л 37 15,5
бер, г/л 50 28,0
цукор, г/л 49 4,2
клітковина, г/л - 7,4
кальцій, г/л 1,3 0,5
фосфор, г/л 1,2 0,75
лізин, г/л 2,8 2,2
метіонін, г/л 1,2 0,42
триптофан, г/л 0,5 0,38

КАЛЬКУЛЯЦ ІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
СОЄВОГО  «МОЛОКА»

При застосованій системі утримання тварин в господарс-
тві з економічної точки зору до уваги слід приймати лише со-
бівартість виробництва коров’ячого та соєвого «молока» і з
різницею в показниках продуктивності взятої по цінах реалі-
зації (молоко, соя, яловичина), табл. 5.
ТАБЛИЦЯ 5. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ОДЕРЖАННЯ 1 Ц
ПРОДУКЦІЇ, ГРН.

МолокоСтатті витрат
корови соєве

Оплата праці 24,1 3,2
Вартість зерна - 30
Вартість кормів 81,7 -
Вартість електроенергії 21,0 7,7
Транспортні роботи - 2,2
Вартість ТЕК - СМ віднесеної на молоко - 2,48
Інші витрати 27,67 0,97
Собівартість 154,47 46,55
Реалізаційна ціна 340 46,55

Соєве «молоко» за собівартостю в 3,3 разів та за пожив-
ністю в 1,5 разів дешевше, ніж коров’яче.

Застосування нової технології в переробці сої, для годівлі
телят та поросят фактично виключає окислення жирів та ін-
ших поживних компонентів, зберігає вітамінний склад інакти-
вує інгібітор трипсину. Соєве «молоко» в годівлі телят та по-
росят - сисунів дозволило на 40% скоротити використання
молока корови в раціонах годівлі.
ВИКОРИСТАННЯ СОЄВОГО МОЛОКА В ГОДІВЛ І

ТЕЛЯТ -МОЛОЧНИКІВ
ТАБЛИЦЯ 6. СХЕМА ВИПОЮВАННЯ СОЄВОГО «МОЛОКА» ТЕЛЯ-
ТАМ
Місяць Декада Молоко Коров’яче, кг Соєве «Молоко», кг

1 1
2
3

4
6
7

-
-
-

2 4
5
6

6
5
5

-
-
-

3 7
8
9

4
3
2

-
2
3

4 10
11
12

1
-
-

4
5
6

5 13
14
15

-
-
-

7
8
9

6 16
17
18

-
-
-

10
8
6

7 19
20
21

-
-
-

6
6
6

ВСЬОГО 430 860

Для виробництва соєвого «молока» в дослідному госпо-
дарстві «Елітне» Кіровоградського інституту АПВ НААН вико-
ристовується установка ТЕК-2СМ та ТЕК-4СМ. На основі вла-
сних досліджень, проведених у господарстві, відпрацьовано
схему годівлі телят-молочників соєвим  «молоком» (табл. 6),
впровадження якої забезпечує господарству наступну вигоду:
 економія коров’ячого молока при заміні його соєвим на 330
головах телят в 2010 році склала 78,7 т;
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 виручка господарства від додаткової реалізації коров’ячого
молока склала 267,6 тис. грн.;
 витрати господарства на виробництво соєвого «молока»
склали 132,1 тис. грн.;
 чистий прибуток від використання соєвого «молока» склав

135,5 тис. грн.;
 добові прирости живої ваги телят при використанні соєвого

«молока» збільшились на 5 %;
 економічна ефективність на одну голову складає 410,6
грн;
 рентабельність виробництва яловичини зросла на 6,7 % (із

3,1 до 9,8%).
Телята до встановлення рубцевого травлення (5-6-

місячного віку) потребують надходження повноцінного білка з
кормами. Проте, низька молочна продуктивність корів, висока
реалізаційна ціна на молоко та відсутність збираного молока
призвели до того, що молоко телятам згодовують лише пер-
ших 2-2,5 місяців і, як наслідок, жива маса телят у 6-
місячному віці значно нижча стандартів.

Сьогодні не стоїть питання заміни незбираного молока
дорогими замінниками, а заміни збираного для створення но-
рмальних умов живлення молодняку до 6-місячного віку за
рахунок дешевих місцевих кормів, якими можуть бути соя, го-
рох, природні мінерали тощо, в чому і полягає актуальність
теми.

ВИКОРИСТАННЯ СОЄВОГО  «МОЛОКА» В
ГОДІВЛ І ПОРОСЯТ ДО 2-Х МІСЯЧНОГО ВІКУ ,

ПРИ ДОРОЩУВАННІ МОЛОДНЯКА ТА В ГОДІВЛ І
СВИНОМАТОК І КНУРІВ

На основі власних досліджень по використанню в годівлі
поросят соєвого молока, проведених в дослідному господарс-
тві «Елітне» Кіровоградського інституту АПВ НААН, одержали
зростання середньодобових приростів на поросятах до 2-х
місячного віку з 246 г до 298 г (табл. 7).
ТАБЛИЦЯ 7. СХЕМА ВИПОЮВАННЯ ПОРОСЯТАМ СОЄВОГО
«МОЛОКА»

Місяць Декада Молоко Коров’яче, Кг Соєве «Молоко», кг
1 1

2
3

-
0,1
0,2

-
-

0,2
2 4

5
6

0,3
0,4
-

0,3
0,5
0,8

3 7 10 1,0
всього 10 28

Поросятам при дорощуванні – група 2 - 4 міс. – до корму
додається 1,5 л соєвого «молока» (150 г сої) в день.

Свиноматкам за 6 днів до опоросу та під час опоросу до
корму згодовують 1,5 л цільного молока корови та 2,5 л соє-
вого «молока» в день. Кнури за три дні до парування і в пері-
од парування споживают 1 л цільного молока корови та 2,0л
соєвого «молока» в день. Використання соєвого «молока» в
годівлі свиноматок, поросят і відгодівельного молодняку ба-
зується на заміні еквівалентної кількості повножирової сої на
таку ж кількість сухих речовин соєвого екструдату та шроту.

ЕКСТРУДУВАННЯ КОРМІВ
В подальшому вирощуванні та відгодівлі тварин у госпо-

дарстві проводиться екструдація повножирової сої для ви-
робництва комбікормів. Екструзія сої служить тій же цілі,
що і при виробництві соєвого «молока» - покращити якість
сої та її придатність до згодовування.

Екструдування сої є простим і доступим методом який
являє собою процес підготовки корму під високим тиском в
умовах підвищеної вологості й температури. Величина тиску
на кормову масу всередині екструдера досягає 3 МПа. Це
відбувається за рахунок багаторазового стискання соєвої ма-
си гвинтами шнека, крок якого постійно зменшується в сто-
рону виходу продукту. В результаті взаємодії високого тиску
та температури у кормовій масі відбуваються глибинні біохі-
мічні процеси, які значно поліпшують засвоєння корму. Екст-
рузія зерна сої проводиться протягом 25-30 секунд за тем-
ператури 140-150°С.

За сухої екструзії внаслідок ущільнення кормової маси,
яку обробляють робочі органи, утворюється висока темпера-
тура, в результаті чого крохмаль частково гідролізується,
складні білкові сполуки розпадаються на менші, відбувається
суттєве зневодження продукту. За вологої екструзії - вихідний
матеріал попередньо додатково зволожують. У процесі екст-

рудування сої тепло, яке виникає в результаті тертя або за
рахунок пару, що вводиться, руйнує антипоживні речовини,
передусім інгібітори трипсину та хімотрипсину, уреазу, лекти-
ни і ліпази. Упродовж цього процесу знищуються міжклітинні
перегородки насіння сої, особливо оболонки жирових клітин.
Унаслідок цього метаболічна енергія сої підвищується до17,9
МДж/кг, порівняно з 13,5 МДж/кг у “сирої” сої, що показано в
табл. 8 при оцінці різних способів обробки зерна сої і їх
вплив на поживну цінність одержаного корму.
ТАБЛИЦЯ 8. ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБКИ ПОВНОЖИРО-
ВОЇ СОЇ НА ПОЖИВНУ ЦІННІСТЬ ДЛЯ СВИНЕЙ ТА ВЕЛИКОЇ РОГА-
ТОЇ ХУДОБИ

Вміст обмінної енергії,МДж/кгТехнологія обробки
свиней ВРХ

Необроблене зерно 13,5 13,2
Прожарені 15,8 15,5

Суха екструзія 17,9 17,5
Волога екструзія 17,4 17,1

Окрім механічно-хімічної деформації, кормова маса “вибу-
хає”, виходячи з головки екструдера, під впливом високого
тиску, в атмосферу. Саме тут найбільшою мірою відбувають-
ся розрив клітинних стінок, деструкція та гідроліз біоліпідів. До
такого “вибуху” призводить дуже швидке випаровування во-
логи із маси, що має температуру 140°С. Оскільки в екстру-
дері на соєву масу діє високий тиск, то при виході з апарату
відбувається декомпресія, знову порушується структура клі-
тин і відбувається польше звільнення олії.

У процесі такої переробки наявність токсичних компонен-
тів знижується до задовільного для кормових цілей рівня.

Результати годівлі тварин повножировою соєю показали,
що вона не поступається шротові, одержаному екстрагуван-
ням. Використання тваринами амінокислот із соєвої макухи
досягає 90%. Лише за кількістю метіоніну він поступається
м’ясу, отже, вміст цієї незамінної амінокислоти в раціоні слід
ретельно контролювати. Зазначимо, що на метіонін доволі
багаті зернові культури, саме вони, як правило, збагачують
корми сільськогосподарських тварин і птиці. Наявність висо-
кого рівня токоферолів сприяє стійкості такого екструдату до
окислення. У насінні сої міститься близько 7% ліноленової ки-
слоти, яка належить до жирних кислот типу «Омега - 3» і від-
значається високою фізіологічною дією на живі організми. У
процесі рафінування олії ця кислота майже повністю руйну-
ється. Якщо переробку сої здійснювати методом екструду-
вання, комплекс «Омега - 3» в ній залишається неушкодже-
ним, тому вона характеризується високими поживними влас-
тивостями.

В Україні екструдери для переробки сої виробляють на
“УкрНДІПластмаш”, ВАТ “Уманьферммаш”, ЗАТ “Черкасиеле-
ватормаш”, ВАТ «Пальмірське РТП» та інших вітчизняних під-
приємствах. Усі вони повністю придатні для використання, ле-
гкі в експлуатації.

Оптимальні показники якості повножирової екструдованої
сої становлять: вміст інгібітора трипсину — 4-5 мг/г, актив-
ність уреази — 0,1-0,3, розчинність азоту – 25-27%, засвоєння
азоту та лізину, відповідно, 81-82% і 85-87%. Термічно обро-
блена соя цього типу може зберігатися без втрати якості 2,5-3
місяці, що пов’язано з низькою вологістю продукту і руйнуван-
ням в технологічному процесі ферментів ліпази та ліпоксиге-
нази, які впливають на окислення олії. Повножирова соя ха-
рактеризується високим вмістом амінокислот, мінеральних
речовин і вітамінів. У ній повністю зберігається лецитиновий
комплекс, а також високий вміст поліненасичених жирних ки-
слот (лінолева та ліноленова). Заміна в раціонах соєвого
шроту на повножирову сою дала змогу одержати високу про-
дуктивність та збільшити конверсію корму.

Дослідженнями було встановлено, що введення до раціо-
ну свиней екструдованої сої, призводить до збільшення кіль-
кості ненасичених жирних кислот у їх м’ясі. Така зміна пози-
тивно впливає на якість м’яса без суттєвої зміни його смаку.

Спеціальними дослідженнями було виявлено, що макси-
мальна продуктивність свиней мала місце, коли активність
уреази соєвого шроту становила 0,19 рН, а вміст інгібітора
трипсину - 5,3 мг/г.

До позитивних сторін методу екструзії слід віднести мож-
ливість переробки малих партій насіння та відсутність будь-
яких розчинників чи хімічних сполук. Короткий час дії високої
температури дає змогу зберегти високі поживні властивості
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білка та інших біологічно активних сполук і повністю знешко-
дити антипоживні фактори.

ПРИГОТУВАННЯ КОМБІКОРМІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПОВНОЖИРОВОЇ

ЕКСТРУДОВАНОЇ СОЇ
В господарстві перевірена ефективність застосування ек-

струдованих кормів при годівлі свиней. За 2010 рік економіч-
ний ефект від екструдації кормів становив - 139 тис. грн. чис-
того прибутку. Екструдоване зерно відмінно засвоюється сви-
нями та телятами. Такий продукт рекомендується використо-
вувати, насамперед, для приготування комбікормів - стартерів
для молодняку раннього періоду вирощування.

Вища перетравність основних поживних речовин раціону в
групі свиней, яким згодовували екструдований ячмінь, пше-
ницю та кукурудзу свідчить про багатогранну позитивну роль
екструдації у процесі травлення, обміні речовин в організмі
та в оплаті корму продукцією. Використання екструдованого
комбікорму зменшує витрати корму на одиницю приросту жи-
вої маси на 5,0-15,5%, що дає змогу економити 0,2-0,5 ц кон-
центрованих кормів на 1ц приросту.

У ячмені вміст клітковини значно вищий, ніж в зернах
без плівок, що є додатковою підставою для його екструду-
вання. Екструдація кормів сприяє:
 більш високому середньодобовому приросту тварин;
 зменшує витрати кормів на одиницю продукції;
 скорочує терміни вирощування та відгодівлі.

Базовий склад сумішок для екструдації складається з рі-
вних долей кукурудзи, ячменю, пшениці:
 кукурудзи  - 333 кг
 ячменю      - 333 кг
 пшениці     - 334 кг

Всього     - 1000 кг
ТАБЛИЦЯ 9.СКЛАД ЕКСТРУДОВАНИХ КОМБІКОРМІВ ТА ЇХ ПО-
ЖИВНІСТЬ

Маса свиней, кг
предстар-

тер стартер гроуер фінішерПоказники

1,2-15 кг 15-30 кг 30-60 кг 60-110 кг

Основне
стадо та
ремонт

Сумішка, кг 718 712,5 809 860 860
Соя, кг 151,5 176 115 80 80
Макуха , кг 15 46 43 25 25
Рибне борошно, кг 100 50 15 14,5 14,5
Премікс, кг 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5
Лізин, кг 3 4 4 4 4
Метіонін, кг 2 1 1 1 1
Сіль, кг 2 3 3 3.5 3.5
Трикальцій фосфат, кг - - 3 4.5 4.5
Загальна кількість, кг 1000 1000 1000 1000 1000
В 1 кг комбікорму міститься:
Обмінна енергія, МДж
Сирий протеїн, г
Лізин, г

13,55
191,4
13,1

13,83
185,3
12,9

13,56
156,5
10,4

13,16
143,5

9,5

13,16
143,5

9,5

Аналіз раціону поросят живою масою 15-30 кг демон-
струє, що за рахунок введення екструдованої повножирової
сої (17,6%), поживність 1 кг комбікорму за перетравним проте-
їном зросла на 25,7% (з 114 г до 143 г), а за сирим жиром на
52% (з 37 г до 56 г). Збільшення енергії в одиниці корму є
запорукою високої продуктивності у тваринництві.

Ефективність використання екструдованого зерна злако-
вих і бобових культур у годівлі молодняка великої рогатої ху-
доби на відгодівлі та свиней підтверджена численними експе-
риментальними дослідженнями. Проте, використання екстру-
дованих зернових концкормів у годівлі цих груп тварин може
обмежуватися через те, що процес екструдування потребує
великих витрат енергії - у середньому на 1 т зерна 500 МДж,
тоді як на подрібнення в п'ять разів менше. Тому енергетичні
витрати при екструдуванні повинні покриватися за рахунок
енергії додатково одержаної продукції тваринництва. Підви-
щення продуктивності тварин забезпечить позитивний баланс
енергії.

ВИКОРИСТАННЯ ПОВНОЖИРОВОЇ СОЇ В
ГОДІВЛ І П ІДСИСНИХ ТА ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ

Свині мають однокамерний шлунок, тому перетравлюван-
ня спожитого корму відбувається, в основному, ферментати-
вно. Концентрація поживних речовин у раціоні та їх перетрав-
ність повинні бути значно вищими, ніж у жуйних, оскільки міс-
ткість шлунково - кишкового тракту в свиней менша. Через це
свині мають підвищені вимоги до якості корму. Від забезпече-
ності свиней поживними речовинами залежать основні показ-
ники їх продуктивності: величина гнізда і жива маса поросят

при відлученні, прирости при відгодівлі, відкладання білка і
ріст м’язів, використання корму. Ріст поросяти залежить від
кількості енергії, яка надходить до організму, та забезпечено-
сті його білком. Вирішальну роль в продуктивності свиней
відіграють кількість білка та його якість. Крім цього, в годівлі
необхідно враховувати співвідношення протеїн/енергія.

При надлишковій концентрації протеїну по відношенню до
енергії білок кормів не може бути повністю використаним для
синтезу білків в організмі свиней. Надлишковий протеїн мета-
болізується та викликає підвищене виділення азоту з сечею.
Якщо ж протеїну по відношенню до енергії недостатньо, то
невикористана її кількість використовується для утворення
жиру. Тому має бути певне співвідношення протеїну й енергії
в раціонах свиней (табл. 10).
ТАБЛИЦЯ 10. ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛІЗИНУ ТА ОБ-
МІННОЇ ЕНЕРГІЇ
Вікова група тварин Співвідношення лізину та ОЕ, г/МДж
Поросята – сисуни 0,95
Відлучені поросята 0,88
Молодняк на початку відгодівлі 0,77
Молодняк в кінці відгодівлі 0,7

При народженні травна система поросят пристосована до
перетравлення молочних кормів. У першу чергу починають
діяти ферменти, що розщепляють лактозу, молочний жир та
молочний протеїн. Молоко свиней багате на жири, білки, лег-
ко засвоювані цукри, мінеральні речовини та вітаміни. Особ-
ливо багате на поживні речовини молозиво, у якому сухої ре-
човини міститься більше, ніж у молоці (30%), що передусім
стосується білка (до 19%), табл. 11.
ТАБЛИЦЯ 11. СКЛАД МОЛОЗИВА ТА МОЛОКА СВИНОМАТОК

Корм Жир Протеїн Лактоза ОЕ.МДж/кг
Молозиво 7 19 2,5 10,9
Молоко 7-9 5-6 5 5,1

Кількість білків, а відповідно й імунобіологічна функція
молозива, значно змінюється по мірі переходу його у молоко,
що особливо виражено у перші години лактації. Це необхідно
враховувати у разі організації годівлі поросят відразу після їх
народження. Проте, у зв’язку з виключною інтенсивністю рос-
ту поросят, їх потреба у поживних речовинах за рахунок мо-
лока задовольняється лише в перший тиждень життя, після
чого жива маса та потреба у перетравній енергії росте значно
швидше, ніж виділяється з молоком матері. Нестача пожив-
них речовин невпинно збільшується разом із ростом поросят
та викликає необхідність підгодовувати поросят-сисунів.

Різкий перехід від годівлі винятково молоком свиноматки
на раціон, який складається лише з рослинних продуктів, не-
посильний для організму маленького поросяти. Тому перехід
на тверді корми здійснюється поступово. Необхідно
пам’ятати, що в цей період молоко свиноматки все ще слугує
джерелом енергії та поживних речовин.

В кінці першого тижня (4-5 день) поросят начинають під-
годовувати предстартером, але приймання поживних речо-
вин і енергії з комбікормів протягом перших трьох тижнів жит-
тя є незначним, і починає підвищуватися тільки до 4-х тижне-
вого віку. Проте, раннє введення предстартерів грає принци-
пово важливу роль в успішному вирощуванні поросят. Почи-
наючи підгодівлю у більш ранні строки, ми виключаємо мож-
ливість прихованого голодування і прискорюємо розвиток си-
стеми травлення, а також полегшуємо подальший перехід
поросят від рідкого молока до твердого корму.

З середини другого тижня в раціон годівлі поросят розпо-
чинається введення молока корови, до якого на третьому ти-
жні життя поступово додається соєве «молоко». Введення у
раціон цільного молока корови, дозволяє здійснити плавний
перехід до нового раціону.

Основне правило включення у корм молочних компонен-
тів: чим молодше порося - тим вищим повинен бути відсоток
включення. Корми для поросят у період відлучення містять
сою, яка повинна бути лише високої якості. Амінокислотний
профіль білків сої близький до такого у молочних білків (у по-
рівнянні з, наприклад, пшеничними білками).

Оптимально підібрана суміш молочних компонентів, бага-
тих на білки й лактозу, та високоякісних соєвих білків добре
засвоюється організмом, не містить антипоживних компонен-
тів для поросяти, забезпечує його необхідними для росту і
розвитку речовинами і дозволяє отримувати найкращі еконо-
мічні результати.
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ГЛАВА 6. ТЕХНІКА АПК
УДК 631.3.004 Л.І.Нечуйвітер, к.т.н., провідний н.с.; Ю.В.Копейченко, к.т.н., заст. директора;

В.Л.Нечуйвітер, інженер;
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСТИТУТ МАШИН І СИСТЕМ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТООБРОБНОЇ
МАШИНИ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

РОТОРНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ
Експлуатація сільськогосподарської техніки показує, що

на сьогодні пасивний метод передпосівного обробітку ґрунту з
використанням енергетичного засобу в складі машино-
тракторного агрегату тільки в якості тяглової одиниці, при
якому кожна стандартна операція передбачає почерговий ви-
їзд в поле машино-тракторного агрегату з відповідними агре-
гатами, є найбільш поширеним. Це призводить не тільки до
переущільнення ґрунту та порушенню його якісного складу,
але й до перевитрат палива, зменшення вологості ґрунту та
низької продуктивності праці машино-тракторного агрегату. І
особливо це проявляється при обробітку багатогумусного
ґрунту. В підсумку це впливає на урожайність та собівартість
продукції.

Через вузькість функціона-
льних можливостей та недоста-
тньо ефективне використання
потужності енергетичного засобу
цей метод не може задовольня-
ти сучасним агротехнічним ви-
могам. А тому все більшого зна-
чення набувають пошуки та до-
слідження інших методів обробі-
тку ґрунту. Підвищення ефекти-
вності роботи ґрунтообробних
машин пов’язане з використан-
ням активних робочих органів,
потужність до яких підводиться
від валу відбору потужності ене-
ргетичного засобу. Такі ґрунто-
обробні машини не тільки під-
вищують коефіцієнт корисної дії
машино-тракторного агрегату вцілому, а й значно покращують
якість обробітку ґрунту. Аналіз досліджень ґрунтообробної
техніки з активними робочими органами, яку представляють в
останні роки на міжнародних виставках в Україні такі зарубіж-
ні фірми як «KUHN», «AMAZONEN-WERKE», «LEMKEN» та
«YURDUSAR», підтвердив це.

Але одночасно з цим він показав, що ножі їх активних ро-
бочих органів розрізують ґрунт незалежно від поверхні роз-
лому і тим самим не тільки порушують цілісність фракційнос-
ті, а й перетворюють його велику частину в пил, що негативно
позначається як на структурі ґрунту, так і на подальшому його
обробітку. При цьому кінематичний аналіз процесу взаємодії
робочих органів машин вказаних фірм з ґрунтом не тільки
вказує на їх перевантаженість, що позначається на його ре-
сурсі, а й на недостатню пристосованість для обробітку пев-
них українських ґрунтів без попереднього обробітку плугом із-
за фізичних властивостей цих ґрунтів. Тому перед виробни-
ками сільськогосподарської техніки постає завдання з розро-
блення та впровадження вітчизняних ґрунтообробних машин,
які б при підвищених функціональних можливостях та якісних
показниках обробітку ґрунту забезпечували підвищення вро-
жайності. При цьому дослідження процесу підвищення вро-
жайності, які проводились в Україні і в тому числі і в націона-
льному науковому центрі «Інститут механізації та електрифі-
кації сільського господарства» та в Харківському національ-
ному аграрному університеті ім.В.В.Докучаєва, показали за-
лежність цього процесу не тільки від погодно-кліматичних
умов, але й від дотримання рекомендованої технології виро-
щування конкретної сільськогосподарської культури та раціо-
нальності вибору сільськогосподарської техніки на весь цикл
вирощування культури з додержанням якості виконання робіт,
починаючи з підготовки ґрунту під посів і завершуючи збиран-
ням урожаю [1, 2].

З метою вдосконалення процесу обробітку ґрунту ініціати-
вною групою при Інституті машин і систем (ІМіС) спільно з на-
уковими співробітниками дослідних лабораторій ряду інститу-
тів м. Харкова ще в 1995 році було розроблено ряд схем, в
тому числі і схема по патенту України №19584 А (ПУ
№19584), по поєднанню виконання певних технологічних опе-
рацій за один прохід машино-тракторного агрегату. На основі
аналізу функціональних можливостей цих схем ініціативною
групою було запропоновано новий спосіб обробітку ґрунту
(ПУ №49939 та №72026), яка забезпечує якісний обробіток
ґрунту при ефективному впливі роторних робочих органів на
тягові можливості машино-тракторного агрегату [3, 4]. Відпо-

відно цьому способу була розроб-
лена модель такої машини (ПУ №
49940 та №51768), по якій розро-
блено конструкторську докумен-
тацію та виготовлено макетний
зразок ґрунтообробної машини
для агрегатування з трактором
типу Т-150.

Для наочності на рис. 1 пред-
ставлено кінематичну схему ґрун-
тообробної машини з роторним
робочим органом, де на рамі 1,
яка включає верхню 2 та нижню 3
поперечні балки, закріплені стоя-
ки 4 у вигляді двоопорних балок,
відповідні опори яких закріплено
на верхній 2 та нижній 3 попере-
чних балках рами 1. До нижньої
передньої частини стояків 4 за-

кріплені їх робочі органи 5, а до задньої - решітки 6 для сепа-
рування ґрунту. Над решітками 6 для сепарування ґрунту
розташований ведучий вал 7, на якому розміщений роторний
робочий орган 8 з ножами 9. Роторний робочий орган 8 через
ведучий вал 7, конічний 10 та додатковий 11 редуктори, кар-
данний вал 12 з'єднані з редуктором валу відбору потужності
трактора, з яким агрегатується знаряддя для обробітку ґрунту.
У передній частині вміщені механізми 13 регулювання глиби-
ни обробітку ґрунту з двохшарнірним з’єднанням з опорно-
копіювальними колесами 14 за допомогою циліндричних па-
льців 15. Позаду роторного робочого органу 8 розміщено ко-
ток 16 передпосівного прикочування ґрунту з дисками 17 рів-
ними між собою.

Ґрунтообробна машина з роторним робочим органом пра-
цює наступним чином: рухаючись по полю робочі органи 5
стояків 4 підрізають шар ґрунту на необхідну глибину, яка від-
регульована механізмами 13 регулювання глибини обробітку
ґрунту, та попередньо його кришать. Цей процес відбувається
по поверхням найменшого опору, що значно зменшує частку
перетворення ґрунту в пил. Далі попередньо покришений
ґрунт поступає на решітки 6 для сепарування ґрунту, де гру-
дки, які за своїми розмірами менші відстані між сусідніми пру-
тками решітки 6 для сепарування ґрунту, просіюються вниз, а
більші грудки залишаються на них. При обертанні роторного
робочого органу 8 їхні криволінійні ножі 9 надавлюють на гру-
дки, які лежать на двох сусідніх прутках решітки 6 для сепа-
рування ґрунту, і під дією цього тиску грудка розламується по
поверхні найменшого опору, зменшуючи при цьому частку
утворення пилу, який вивітрюється з часом. Одночасно з цим
ножі роторного робочого органу перетрушують ґрунт і в зале-
жності від їх розмірів розподіляють по глибині обробітку, за-
безпечуючи процес фракціонування, а своїми кінчиками вони
висмикують кореневища бур’янів. Після цього коток 16 перед-
посівного прикочування ґрунту своїми дисками 17 стримує

Рис. 1. Кінематична схема ґрунтообробної машини з роторним
робочим органом.
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грудки, які відокремлюються від ножів 9 роторного робочого
органу 8, а за рахунок заглиблення під своєю вагою в ґрунт
вирівнює поверхню обробленого шару ґрунту як по ширині,
так і по довжині обробітку ґрунту.

При попаданні камінців або металевих предметів на прут-
ки решітки для сепарування із-за того, що кут тертя металу
або каміння по металу менший кута взаємодії ножа роторного
робочого органу з ними, то ці предмети по пруткам відштов-
хуватимуться на поверхню ґрунту. Слід підкреслити, що кут
тертя грудок по металу більший кута взаємодії ножа роторно-
го робочого органу з грудками, а тому грудки завжди залиша-
тимуться на прутках решітки для сепарування ґрунту.

Дослідження працездатності макетного зразка ґрунтооб-
робної машини виконувались в 2000 році Сумською обласною
державною сільськогосподарською станцією. На основі аналі-
зу результату проведених експлуатаційно-технологічних ви-
пробувань ґрунтообробної машини і порівняння результатів її
роботи з якістю обробітку ґрунту іншими машинами цього ти-
пу (паралельно проводились випробування 8 різних агрегатів
в складі з одного класу трактором – Т-150 або Т-150К) було
установлено, що в технічному відношенні цей агрегат забез-
печує принципово інший підхід в системі обробітку ґрунту, ніж
всі існуючі агрегати і рекомендовано його для використання в
сільськогосподарських підприємствах, що відображено в акті
експлуатаційно-технологічних випробувань роторно-ґрунтооб-
робної машини КПР-3,6 в виробничих умовах на ланах Сум-
ської ДСГДС.

Усунення недоліків, які були виявлені при випробуваннях
макетного зразка роторно-ґрунтообробної машини КПР-3,6,
потребувало проведення наступних конструкторських робіт:
виконання стояків пустотілими (ПУ № 62006); приєднання
решітки для сепарування ґрунту здійснювати за допомоги бо-
лтів (ПУ № 62008); виконання однакової конфігурації вхідного
та вихідного хвостовиків коробки передач (ПУ № 62009 та ПУ
№ 50840); виготовлення ножів роторних робочих органів
складеними (ПУ № 72265), а початок їх робочої поверхні роз-
ташовувати на меншій відстані від осі роторних робочих орга-
нів (ПУ № 50839).

У відповідності з розробленою конструкторською докумен-
тацією було виготовлено макетний зразок для трактора МТЗ-
82 із шириною захвату 1800мм. Випробування цього макетно-
го зразка проводились восени 2002 року на дослідній базі Ха-
рківського державного технічного університету сільського гос-
подарства імені Петра Василенка. Дослідження проводились
на полях після збирання буряків, картоплі, кукурудзи та на
парах. На основі аналізу результату проведених випробувань
було установлено, що в технічному відношенні цей агрегат
забезпечує якісну передпосівну підготовку навіть при підви-
щеній вологості ґрунту. Водночас проводились і дослідження
по виясненню спектру функціональних можливостей машино-
тракторного агрегату в складі трактора МТЗ-82 та макетного
зразка ґрунтообробної машини із шириною захвату 1800мм.
Залучені до цієї роботи провідні спеціалісти в цій галузі за-
пропонували ряд напрямів по вдосконаленню якості обробітку
ґрунту ґрунтообробною машиною та розширенню її функціо-
нальних можливостей. Крім цього було виявлено і ряд недолі-
ків пов’язаних зі зручністю технічного обслуговування та
спрощенням конструкції.

В зв’язку з цим проведено доопрацювання конструкції
ґрунтообробної машини: прутки решітки для сепарування
ґрунту виконані підвищеної пружності та швидкозйомними (ПУ
№75171); розширено функціональні можливості ґрунтооброб-
ної машини шляхом введення в її комплектацію додаткових
стояків з шириною обробітку ґрунту, яка відповідає агротехні-
чним вимогам міжрядного обробітку конкретної сільськогос-
подарської культури (ПУ №75170); котки прикочування одно-
часно виконують і роль механізмів регулювання глибини об-
робітку ґрунту(ПУ №76201); розширено функціональні мож-
ливості ґрунтообробної машини шляхом введення між рамою
та кронштейнами стояків механізмів регулювання відстані між
підорним горизонтом, який утворений на необхідній глибині
згідно агротехнічних вимог робочими органами стояків, та ни-
жнім горизонтом розпушення ґрунту (ПУ №76208); усунено
проміжки, які не оброблялись ножами роторного робочого ор-
гану (ПУ №76552); поєднано в ґрунтообробній машині і функ-
ції сівби при забезпеченні переводу її із транспортного поло-

ження в робоче та навпаки без використання додаткових гід-
равлічних циліндрів (ПУ № 76592).

З урахуванням вищенаведеного було розроблено конс-
трукторську документацію та виготовлено макетний зразок
ґрунтообробної машини, яка разом із трактором Т-150К ста-
новить машино-тракторний агрегат. Дослідження, які прово-
дились в різних місцях Харківської області (Куп’янському, Бо-
рівському та Зміївському районах) на полях з різними власти-
востями ґрунтів, показали правильність напряму удоскона-
лення ґрунтообробної машини та дозволили визначитись з
основними параметрами робочих органів стояків та ротора.
При цьому якість обробітку ґрунту під сівбу за один прохід
ґрунтообробної машини агрономи господарств, на землях
яких проводились випробування, оцінювали вище ніж при
проходженні всіх інших пасивних ґрунтообробних агрегатів.

Проведені теоретичні дослідження процесу пушення та
сепарування ґрунту не тільки підтвердили функціональні мо-
жливості ґрунтообробної машини, але й дозволили обґрунту-
вати вибрані параметри як робочих органів стояків та ротора,
так і машини в цілому. Так при моделюванні процесу руйну-
вання ножами роторного робочого органу грудок на решітці
для сепарування було визначено не тільки залежність швид-
кості обертання роторного робочого органу від швидкості руху
машино-тракторного агрегату, але й виявлено залежність цих
параметрів від кількості та форми робочої поверхні ножів. Це
дозволило удосконалити спосіб обробітку ґрунту пересувним
знаряддям (ПУ № 82958).

На сьогодні проводиться аналіз кінематичних схем приво-
ду роторного робочого органу направлених на спрощення
конструкції ґрунтообробної машини, максимальну уніфікацію
оригінальних деталей та використання стандартних деталей.
Раціональний варіант кінематичної схеми буде запропонова-
но після широкого обговорення позитивних та негативних
сторін кожного з них. При цьому критеріями оцінки повинні бу-
ти як параметри якості та тривалості роботи до відмови, так і
величина уніфікації та вартість машини.

На основі проведених пошукових, конструкторських, виро-
бничих, дослідних та теоретичних робіт створено для агрега-
тування з різними тягловими засобами типорозмірний ряд
ґрунтообробних машин (МГО), які поєднали ряд технологіч-
них операцій за один прохід машино-тракторного агрегату при
забезпеченні повної підготовки ґрунту включаючи і його фра-
кційність під сівбу конкретної сільськогосподарської культури
на необхідну глибину. Ці машини призначені для передпосів-
ного обробітку ґрунту, але й можуть при їх переоснащенні ви-
конувати роботи по міжрядному обробітку. В їх конструкції за-
кладені технічні рішення, які забезпечують надійність, довго-
вічність, максимальну уніфікацію вузлів і деталей машин із рі-
зною шириною захвату, підвищену ремонтопридатність та
простоту технічного обслуговування.

В процесі досліджень були виявлені переваги в порівнянні
з машинами виробництва ведучих зарубіжних фірм, а саме:
 тяглове зусилля зменшується в 1,15 – 1,35 раз;
 підвищується швидкість обробітку ґрунту 1,2 -1,3;
 значно зменшує частку перетворення ґрунту в пил;
 проводиться фракціонування ґрунту як по висоті, так і по
ширині обробітку , тобто, структуризацію-грануляцію по висоті
спушеного шару;
 проводиться розпушення верхнього шару;
 має можливість регулювати параметри машини залежно
від особливостей ґрунту;
 знищує бур’яни, витягує кореневища багаторічних бур’янів,
трав’янистих залишків та камінців на оброблену поверхню.

Таким чином, запропонована ґрунтообробна машина з ро-
торним робочим органом за рахунок використання конструк-
тивних рішень, які забезпечують процес кришення ґрунту по
поверхням найменшого опору, перевищує показники зарубіж-
них аналогів. Новизна технічних рішень, які закладені в конс-
трукції цієї машини підтверджена 23 патентами України, які
видані рішеннями державної кваліфікаційної експертизи, що
підтверджує конкурентоспроможність ґрунтообробної маши-
ни.

З метою більш широкого визначення переваг вказаної
ґрунтообробної машини необхідно до проведення її експлуа-
таційних випробувань залучити спеціалістів і в тому числі
спеціалістів експлуатаційників та ґрунтознавців, разом з яки-
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ми розробити програму та методику проведення цих випро-
бувань.
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ІНСТИТУТ ГІДРОТЕХНІКИ І МЕЛІОРАЦІЇ НААНУ

ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ В УКРАЇНІ
Багатовіковий досвід землеробства в різних країнах засві-

дчує, що зрошення є вирішальною умовою стабільного і гара-
нтованого виробництва сільськогосподарської продукції. Важ-
ливе місце має зрошення в інтенсифікації сільськогосподар-
ського виробництва, особливо в південних областях, де до-
статня кількість тепла та світла, але недостатня природна во-
логозабезпеченість.

Побудовані в Україні в 1975 – 1990 рр. зрошувальні сис-
теми на площі 2,6 млн. га з використанням широкозахватних
дощувальних машин «Фрегат», ДДА – 100 МА, «Дніпро», «Ку-
бань» були призначені в основному для забезпечення стало-
го виробництва зернових, кормових і технічних культур. Сьо-
годні вирощування цих культур має важливе значення для
нарощування експортного потенціалу зерна і технічних куль-
тур, збільшення його споживання і переробки в Україні та від-
новлення вітчизняного тваринництва.

Станом на 2008 рік площа зрошуваних земель зменши-
лась і становила 2,17 млн. га, кількість роботоспроможних
дощувальних машин зменшилась з 32 тис. шт. до 4 тис. шт.,
внаслідок чого фактична
площа поливу в останні ро-
ки не перевищувала 600 –
700 тис. га.

Зміна власників і розпа-
ювання зрошуваних земель
без відповідної законодав-
чої і нормативної бази при-
звело до порушення техно-
логічної цілісності оптима-
льного типового модуля
зрошувальної системи пло-
щею 800 – 1000 га, який
складається з електрифіко-
ваної насосної станції, вну-
трішньогосподарської ме-
режі і дощувальних машин.
При цьому, насосні станції залишилися на балансі Держвод-
госпу України, внутрішньогосподарська мережа була переда-
на в комунальну власність, дощувальна техніка залишилась у
власників і орендаторів землі.

Практика господарювання на
зрошуваних землях показує, що ли-
ше технологічна і економічна ціліс-
ність у використанні зрошувальних
систем дає змогу дотримуватися на-
уково обґрунтованих сівозмін з мак-
симальною віддачею і мінімальними
витратами коштів.

Аналіз використовуваних зрошу-
вальних земель в Україні показує, що
в середньому на одного землекорис-
тувача, яких більше 86 тис., припа-
дає 25 га зрошуваних земель; сільсь-
когосподарські підприємства мають
загальну площу 2 млн. га і середню
на одне підприємство – 660 га. На
фермерські господарства, ділянки
сільгоспвиробників та особисті під-
собні господарства, яких більше
47 тис. одиниць, припадає майже
190 тис. га, або 4 га на одне госпо-

дарство.
Як бачимо, середні площі зрошення 25,0 га та 4,0 га – не-

значні в переважній більшості господарств, тому вони можуть
використовувати тільки дощувальні установки барабанного
типу і краплинне зрошення, які мають високі питомі витрати
енергетичних і матеріальних ресурсів, але при зрошуванні
овочевих культур швидко окуповуються.

Перспективними є великі сільськогосподарські підприємс-
тва, які можуть використовувати високопродуктивні і рента-
бельні модулі зрошення площею більше 800 га. В цьому ви-
падку найбільш ефективним є використання високопродукти-
вних широкозахватних дощувальних машин.

Враховуючи світовий досвід розвитку зрошення і його
проблеми в Україні, основними критеріями, які визначають
доцільність використання різних способів та техніки зрошен-
ня, можуть бути величина капітальних витрат, екологічна без-
пека зрошення і експлуатаційні витрати, основною складовою
яких є витрати енергії на зрошення.

В таблиці 1 наведено основні витрати при застосуванні рі-
зних способів зрошення,
звідки видно, що най-
меншу питому вартість
машин і зрошувального
обладнання, витрати на
технічне обслуговування,
витрати електроенергії
та палива, мають систе-
ми дощування з широко-
захватними дощуваль-
ними машинами.

Як бачимо з таблиці 1
тільки вітчизняні низько-
напірні модифікації ма-
шини «Фрегат» при до-
щуванні не застосовують
дизельне паливо і пра-

цюють від енергії зрошувальної води. Машина «Фрегат» має
найменшу питому вартість, високу надійність і економічність.
Її недоліками є значна глибина колії від металевих коліс, не-

можливість зрошення культур висотою
більше 2,2 м, металоємка вантова
конструкція трубопроводу, яка допус-
кає відстань між самохідними візками
не більше 30 м, для переїзду на іншу
позицію необхідний трактор класу 3 –
5 т.

Тому останні роки в Україні окремі
великі господарства почали застосо-
вувати більш сучасні широкозахватні
дощувальні машини, які постачають
відомі зарубіжні фірми «Valmont»,
«Bauer», «Lindsay», «Amako» (див.
фото 1, 2). Ці машини мають конструк-
цію водопровідного трубопроводу у ви-
гляді ферм, які опираються на са-
мохідні візки з пневматичними коле-
сами,розміщеними на відстані до 60 м.
Вони комплектуються за модульним
принципом, і тому мають широкий діа-
пазон параметрів, які можуть забезпе-
чити сезонну площу зрошення на одну

Фото 1 - Дощувальна машина фронтальної дії типу «Centerliner» фірми «Bauer»

Фото 2 - Кругова система дощування типу «Zimmatic»
фірми «Valley» з поливом кутів
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машину від 12 га до 200 га при високій рівномірності поливу в
автоматичному режимі. Дощувальні машини цих фірм мають
незначні конструктивні відмінності, тому їх узагальнені опти-
мальні параметри наведені в таблиці 2.
ТАБЛИЦЯ 1 - ОСНОВНІ ВИТРАТИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ
СПОСОБІВ ЗРОШЕННЯ

Дощування
Широкозахватні дощувальні машини
кругової дії фронтальної дії

Види витрат

«Centerst
ar»

Фре-
гат

«Linestar»,
«Center
liner»

забір во-
ди з ка-
налу

Машини бара-
банного типу з
дощувальною
консолею

По-
верх-
невий
полив

Крап-
линне
зро-
шення

Питома вартість
машини і зрошува-
льного обладнан-
ня, тис. грн./га

6,5–9,8 3,6 9,0–11,4 19,7 10,0–14,5 13,9 22,3–
32,6

Витрати на техніч-
не обслуговування,
тис. грн./га

0,13-,19 0,07 0,18–0,22 0,4 0,25 2,4 1,6–2,3

Питомі витрати
при зрошенні:
- електроенергії,

31000м
годкВт 

70 120 70 30 170 27 140

- палива,

31000м
кг

6–10 - 10–16 42–60 5 - -

Сучасні дощувальні машини мають високу інтенсивність
дощу 1,2-1,5мм/хв, але завдяки високій рівномірності і якості
структури дощу та можливості регулювання широкого діапа-
зону швидкості руху дозволяють здійснити екологічно безпеч-
ні режими зрошення без поверхневого стоку і ерозії грунту.
ТАБЛИЦЯ 2 - ОСНОВНІ ТИПИ І УЗАГАЛЬНЕНІ ОПТИМАЛЬНІ ПА-
РАМЕТРИ ЗАРУБІЖНИХ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН, ЯКІ ВИКОРИС-
ТОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

Тип
машин

Макси-
мальна
витрата
води,
л/с

Робо-
чий

тиск на
гідран-
ті,МПа

Діаметр
(d) і довжина
гнучкого тру-
бопроводу (l)

Шири-
на за-
хвату
дощем,

м

Типи приводу
переміщення
машини чи кон-

солі

Сезон-
на

площа
зро-
шення,
га

Широкозахватні до-
щувальні машини:
кругової дії типу
«Centerstar» при ро-
боті на двох позиці-
ях:
- забір води з гідра-
нтів трубопровідної
мережі

64-98 0,25-
0,35

-

460 дизель - елект-
ричний, дизель
- гідравлічний
або електрич-
ний по підзем-
ному кабелю

140

фронтальної дії типу
«Linestar»:
- забір води з гідра-
нтів трубопровідної
мережі

80 0,45 d = 152,4 мм
l = 120 м

400 дизель - елект-
ричний, дизель
- гідравлічний

100

- забір води з каналу 180 0,29* 800 дизель - елект-
ричний

200

комбінованої дії типу
Centerliner»:
- забір води з гідра-
нтів трубопровідної
мережі

75 0,30 d = 203,2 мм
l = 120 м

480 дизель - елект-
ричний, дизель
- гідравлічний

120

Зрошувальні машини
барабанного типу:
- з низьконапірними
розбризкувачами на
консолі AS-50

20,0

22,0

0,50

0,55

ряд типо-
розмірів:від
d = 100 мм,
l = 350 м
до d = 120
мм, l = 550 м

72 при зрошенні –
турбінний при-
вод, при зміні
позицій – трак-
тор класу 1,4-2
т

20

- з низьконапірними
розбризкувачами на
консолі AS-32

7,0

13,0

0,60

0,50

ряд типо-
розмірів: від
d = 65 мм,
l = 270 м
до d = 90 мм,
l = 450 м

50 при зрошенні –
турбінний при-
вод, при зміні
позицій – трак-
тор класу 1,4 т

12

* - значення робочого тиску на виході насосного агрегату

Як бачимо з таблиці 2 широкозахватні дощувальні маши-
ни мають значні площі зрошення і витрати води при невели-
кому робочому тиску.

Недоліком зарубіжних машин є необхідність використання
палива дизель-електричним приводом, призначеним для пе-
реміщення машин в процесі зрошення. В середньому на одну
машину за поливний сезон при напрацюванні 1000 –
1200 годин необхідно 3,0 – 3,5 т дизельного палива.

Для вирощування гарантованих урожаїв зернових, техніч-
них і кормових культур в Україні необхідно на площі щонай-
менше 1,5 млн. га впровадити до 15 тис. шт. сучасних широ-

козахватних дощувальних машин. Такі машини в Україні не
виготовляють, а середня вартість машини зарубіжного вироб-
ництва становить близько 1 млн. грн. Для забезпечення зро-
шувальних систем такою великою кількістю дощувальних
машин необхідна державна програма розвитку зрошення, яка
повинна стимулювати вітчизняне виробництво широкозахват-
них та інших типів дощувальних машин і зрошувального об-
ладнання, яке використовує мінімальну кількість дизельного
палива.

В Україні існує ВАТ “Завод Фрегат”, який раніше виготов-
ляв за рік 3,5 тис. широкозахватних дощувальних машин і по-
вністю забезпечував потребу країн СНД. На теперішній час
виробничі потужності заводу збережені на 75 %.

За фінансової підтримки держави ВАТ “Завод Фрегат” мо-
же не тільки відновити виробництво вітчизняних дощувальних
машин  “Фрегат”, а також за 1–2 роки освоїти виробництво су-
часних електрифікованих дощувальних машин фронтальної і
кругової дії з ферменною конструкцією водопровідного трубо-
проводу.

Для вітчизняного виробництва дощувальних машин потрі-
бно налагодити виробництво тонкостінних сталевих труб діа-
метром 130 – 220 мм, які не виготовляють у країнах СНД, але
потреба в них значна не тільки в зрошенні. Створення ліній по
виробництву тонкостінних сталевих труб і застосування їх при
виробництві зрошувального та іншого устаткування, дозво-
лить створити додаткові робочі місця в Україні, підвищити
конкурентну здатність нашої держави на світовому ринку
зрошувальної техніки і промислового обладнання.

Доцільне також залучення іноземних інвестицій при нала-
годженні виробництва сучасної дощувальної техніки, на яку є
попит в Україні. Перспективним є вітчизняне виробництво мо-
дернізованих широкозахватних дощувальних машин кругової
дії, які не використовують дизельне паливо. Оптимальна ро-
бота таких дощувальних машин може забезпечуватися існую-
чими електрифікованими низьконапірними підкачувальними
насосними станціями, які подають воду на зрошення і можуть
постачати електричну енергію для приводу візків машини по
кабелю прокладеному під землею.

Така схема подачі води і електроенергії для роботи дощу-
вальних машин найбільш ефективна, але вимагає додаткових
капітальних витрат на прокладання електричного силового
кабелю, тому доцільно її застосовувати коли насосна станція і
дощувальні машини кругової дії розміщені компактно, на не-
великих відстанях. При цьому, експлуатаційні витрати най-
менші, а додаткові капітальні витрати швидко окуповуються,
значно спрощується електро- і водооблік, який може здійсню-
ватися централізовано на насосній станції.

Більшість зрошувальних систем в Україні мають розгалу-
жену мережу зі значними відстанями між підкачувальною
електрифікованою насосною станцією і дощувальними маши-
нами, тому для роботи дощувальних машин доцільно викори-
стовувати тільки енергію води, тобто замість дизель-
електричного розробити турбоелектричний привод.

Ефективне використання сучасних дощувальних машин
можна забезпечити за умови проектування зрошувальної сис-
теми на площі 800 – 1000 га в груповій роботі дощувальних
машин і подаванні води на зрошення від електрифікованої
насосної станції. Схема роботи однієї – двох дощувальних
машин з подачею води дизельним насосним агрегатом нера-
ціональна і вимагає додаткових витрат для дизельного пали-
ва, середня вартість якого становить понад 8 грн./л, вартість
електроенергії понад 0,5–0,8 грн./кВт·год.

Таким чином, для забезпечення гарантованих врожаїв зе-
рнових, технічних і кормових культур необхідно впровадження
екологічно безпечних широкозахватних дощувальних машин,
які мають найменші питомі капітальні і експлуатаційні витрати
в порівнянні з іншими способами зрошення.

Україна не може повністю залежати від постачання зару-
біжної дощувальної техніки, тому необхідно налагодити вітчи-
зняне виробництво широкозахватних дощувальних машин, які
повинні відповідати сучасним вимогам світового рівня, мати
меншу вартість і враховувати особливості експлуатації існую-
чих в Україні зрошувальних систем.


