
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 
 

Матеріали  
міжнародної науково-практичної конференції 

 
 

АГРАРНА ОСВІТА ТА НАУКА: 
ДОСЯГНЕННЯ, РОЛЬ, ФАКТОРИ РОСТУ 

 
«Інноваційні технології в агрономії,  

землеустрої, електроенергетиці, лісовому  
та садово-парковому господарстві» 

 
 
 

20 жовтня 2022 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Біла Церква 
2022 



 

2 

УДК 378:63:001(063) 
 
 
 
Редакційна колегія: 
 
Шуст О.А., д-р екон. наук, професор. 
Варченко О.М., д-р екон. наук, професор. 
Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук, професор. 
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор. 
Мірзоєв Т.К., канд. с.-г. наук, доцент. 
Аріас Р., д-р філософії, доцент. 
Гассемі Нейжад Ж., д-р філософії, доцент. 
Хахула В.С., канд. с.-г. наук, доцент. 
Панченко Т.В., канд. с.-г. наук, доцент. 
Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент. 
Ластовська І.О., канд. с.-г. наук. 
Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, доцент. 
 
Відповідальна за випуск – Олешко О.Г., канд. с.-г. наук. 
 
 
«Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-
парковому господарстві»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 
2022 року. – Біла Церква: БНАУ. – 97 с. 
 
 
Збірник підготовлено за авторською редакцією доповідей учасників конференції без літературного 
редагування. Відповідальність за зміст поданих матеріалів та точність наведених даних несуть 
автори. 
 

 
 
 
Ел. адреса: http://science.btsau.edu.ua/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БНАУ©2022 



 

3 

УДК: 633.179: 631. 53.01:631.559 
 
ДРИГА В.В., канд. с.-г. наук 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 
 
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО 
(PANICUM VIRGATUM L.) ЗА ПІДГОТОВКИ ЙОГО ДО СІВБИ 
 

Продуктивність культур багато залежить від якості насіння, тому підготовка його до сівби – це важлива 
технологічна операція. Насіння проса прутоподібного, нової культури для України, дуже дрібне і 
характеризується тривалим станом спокою, який можна порушити за передпосівної його підготовки, що і було 
метою наших досліджень. 

Ключові слова: сортування, питома маса, аеродинамічні властивості насіння, енергія проростання. 
 

Недостатня забезпеченість нашої країни традиційними власними енергоносіями 
зобов’язує не лише економно їх використовувати, а і шукати нові альтернативні джерела 
енергії. Для України вагомою альтернативою традиційному пальному на сьогодні є біопаливо 
[1]. Ґрунтово-кліматичні умови України сприятливі для вирощування біоенергетичних культур 
і вона має великий потенціал створення стабільного ринку енергетичних культур та 
використання їх сировини для виробництва біопалива [2]. Використання альтернативного 
біопалива зможе частково вирішити проблеми енергозалежності України, яка має значний 
енергетичний потенціал біомаси, наявні трудові, матеріальні та земельні ресурси [3]. 
Найперспективнішими видами біоенергетики є використання біомаси рослинного походження 
– фітоенергетика. Серед нових перспективних енергетичних рослин на особливу увагу 
заслуговує багаторічна злакова культура, яка здатна нагромаджувати значні обсяги біомаси за 
рахунок фотосинтезу – просо прутоподібне (Panicum virgatum L.). 

Просо прутоподібне розмножується насінням і кореневищем [4, 5]. Характерною 
особливістю насіння його тривалий термін біологічного спокою, що призводить до зниження його 
схожості, яка залежить як від біологічних особливостей сорту, так і від умов вирощування та 
технології підготовки насіння, що ґрунтується на видаленні домішок машинами, які працюють на 
основі різниці за фізико-механічними властивостями компонентів вороху [6]. 

Просо прутоподібне має відносно малі розміри насіння з високим рівнем стану спокою 
тому технологічні прийоми передпосівної підготовки насіння мають бути направлені на 
зниження стану біологічного спокою насіння та підвищення інтенсивності його проростання. 
До таких технологічних прийомів відносяться шліфування (скарифікація) насіння, очистка 
його від крупних та мілких домішок, сортування за аеродинамічними властивостями та 
питомою масою або сортування за сукупністю ознак. 

Метою досліджень передбачено розробка способу підготовки насіння проса 
прутоподібного до сівби, який забезпечував би зниження біологічного стану спокою і, 
відповідно – підвищення його схожості. 

Дослідження проводили в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 
упродовж 2018–2020 рр. з використанням лабораторного обладнання – аспіраційної колонки 
фірми «Петкус» та пневматичного сортувального стола фірми «Веструб». Об’єктом 
досліджень було насіння сорту Морозко, вирощене на Ялтушківській дослідно-селекційній 
станції. Схемою досліду передбачено послідовне сортування насіння за питомою масою на 
пневмостолі з відбиранням схожого насіння з позицій 1–2, а насіння з позицій 3–5 направляли 
на повторне сортування за аеродинамічними властивостями (рис.). 

 
Рис. Схема відбирання насіння на пневмостолі. 



 

4 

Схожість насіння визначали згідно з методикою, яка розроблена Інститутом 
біоенергетичних культур і цукрових буряків. Статистичну обробку експериментальних даних 
здійснювали методами дисперсійного аналізу за методом Фішера [7] з використанням 
комп’ютерної програми Statistica 6.0 від StatSoft [8]. 

Технологічна схема підготовки насіння проса прутоподібного на відміну від технологій 
підготовки насіння інших сільськогосподарських культур простіша і включає менше 
технологічних операцій. Основним завдання передпосівної підготовки насіння є очистка від 
усіх домішок та покращення його фізико-механічних (збільшення маси насіння) і біологічних 
властивостей (підвищення схожості насіння). 

Першим етапом передпосівної обробки є первинна (груба) очистка, яку проводять на 
повітряно-решітних машинах або інших очисних машинах, де видаляються всі великі і малі 
домішки, пил та занадто дрібне насіння. Наступним етапом є сортування насіння за 
аеродинамічними властивостями з метою підвищення його схожості. 

При сортуванні насіння на пневмостолі за поздовжнього кута нахилу його робочої 
поверхні 1,5о, поперечного 0,5о з частотою коливання поверхні 486 за хвилину енергія 
проростання і схожість насіння з позицій 1 та 2 становила, відповідно – 12–19 % та 20–22 %, а 
вихід такого насіння – 55,8 %. 

Енергія проростання та схожість насіння з позицій 3–5 була, відповідно – 5–13 % та 9–
17 % і такого насіння було 44,2 %. Повторне сортування насіння за аеродинамічними 
властивостями на аспіраційній колонці з позицій пневмостола 4–5 забезпечило підвищення 
якості насіння. Так, якщо після сортування на пневмостолі енергія проростання та схожість 
насіння з позиції 4 та 5 становили, відповідно – 9–13 % та 11–17 %, то після сортування цього 
насіння за аеродинамічними властивостями енергія проростання підвищилася на 14–19 % і 
становила 27–28 %, а схожість на 16–21 % і становила – 32–33 %. Додаткове сортування 
насіння за аеродинамічними властивостями з позиції пневмостола 3 також забезпечило 
достовірне підвищення його якості – енергія проростання підвищилася на 12 %, схожість на 
13 %. Підвищення енергії проростання та схожості насіння зумовлено видаленням легкого за 
масою насіння, про що свідчить маса 1000 насінини очищеного насіння та відходу. Маса 1000 
насінин відходу була значно меншою, порівняно з очищеним насінням. 

Найефективнішим способом підготовки насіння проса прутоподібного до сівби є його 
сортування за сукупністю ознак – питомою масою та аеродинамічними властивостями. За 
сортування на пневмостолі з відбиранням насіння з найвищою схожістю (з позицій 1–2), а 
насіння з нижчою схожістю (з позицій 3–5) повторно сортувати на аспіраційній колонці за 
аеродинамічними властивостями, що забезпечило зниження біологічного стану спокою 
насіння, достовірне підвищення його енергії проростання та схожості. 
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КУЧЕР І.П., аспірант 
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 
 
ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ВІД СОРТУ ТА НОРМИ ВИСІВУ 
НАСІННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Розглянуто питання формування біометричних показників та урожайності насіння льону олійного 
залежно від сорту та норми висіву насіння за вирощування в умовах Західного Лісостепу України. 

Ключові слова: льон олійний, сорт, норма висіву насіння, густота посіву, урожайність. 
 

В світі збільшується кількість споживання лляної олії в їжу, це пояснюється її 
лікувальними властивостями, обумовленими високим вмістом ліноленової кислоти. У насінні 
льону олійного міститься 37–45 % олії, яка швидко висихає (йодне число 180–195), 
утворюючи тонку гладеньку блискучу плівку. Олія з льону використовуються для 
виробництва якісної фарби (виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, різних фарб для 
підводних робіт), а також в електротехнічній, авіаційній, автомобільній, ливарній, 
суднобудівній промисловості. Олію використовують у медицині, та у харчовій промисловості. 
Лляну олію вживають в їжу в разі порушення обміну речовин і при атеросклерозі. Слиз, що 
виділяється при намочувані насіння, має хороші пом'якшуючі властивості при кишкових 
захворюваннях. Завдяки вмісту ненасичених жирних кислот (олеїнова, лінолева, ліноленова, 
ізоліноленова), олія сприяє зниженню вмісту холестерину в крові. [1, 2]. 

За розрахунками світових економістів, інноваційні технології сприяють додатковому 
отриманню 60–80 % приросту врожаю (у порівнянні до екстенсивних технологій вирощування). 
Для галузі льонарства необхідні новітні технології, які приведуть до значного зростання окупності 
енергоресурсів та істотно підвищать використання генетичного потенціалу сортів [3]. 

Льон олійний належить до культур ранніх строків сівби. Сівба льону у ранні строки (разом 
з ярими колосовими культурами, або одразу після них) дає можливість краще використати 
осінньо-зимові запаси вологи ґрунту [4]. Насіння проростає при температурі 4–5 °С, однак для 
отримання дружних сходів ґрунт повинен прогрітися до 6–8 °С. Сходи з’являються на 5–7-й день 
після сівби й здатні переносити короткочасні приморозки до мінус 3–4 °С. На ранніх посівах 
рослини встигають зміцніти до появи більшості шкідників і тому краще протистоять їм [5, 6]. 

У вирощуванні стійких та високих врожаїв льону олійного як і для будь-якої іншої 
культури, важливим елементом у технології вирощування є норма висіву. Для нових сортів 
льону цей агротехнологічний прийом вирощування потребує, ще додаткового уточнення. 
Тому, метою наших досліджень було дослідити вплив норм висіву насіння на продуктивність 
нових преспективних сортів льону: Світлозір, Водограй, Живинка. В дослідженнях ми вивчали 
різні норми висіву (4 та 5 млн шт/га схожих насінин). Дослідження проводили впродовж 2020–
2022 рр. На дослідних ділянках сільськогосподарського підприємства ТОВ «Голозубенецьке», 
яке знаходиться в с. Голозубинці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 
Закладався двохфакторний дослід: фактор А – сорт: Водограй, Живинка, Світлозір; фактор В – 
норма висіву насіння: 4 млн сх н/га, 5 млн сх н/га. 

Результатами досліджень: 21.04 – відмічалась фаза повної схожості (при посіві 7.04), 
було проведено підрахунок схожості рослин у відповідності сорту та густоти висіву. 

В дослідженнях застосовувались наступні заходи: оранка на 23–25 см. Навесні – 
закриття вологи, в передпосівну культивацію внесено Нітроамофоску марки 16:16:16 в нормі 
150 кг/га. Сівбу проведено в перші декаді квітня з глибиною загортання насіння 2 см із 
внесенням Нітроамофоски в нормі 70 кг/га, відразу проведено прикотковування посівної 
площі. У третій декаді квітня проводили обприскування грамініцидом Ореол Максі (1 л/га), 
через 5 діб внесення розкидним способом добрива Селітросан 30 (N30S17,5) – 100 кг/га. У 
другій декаді травня проведено обприскування гербіцидом від більшості дводольних бур’янів 
препаратом Хармоні (20 г/га), у третій декаді травня – внесення розкидним способом добрива 
Селітросан 30 (N30S17,5) (70 кг/га). 
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Таким чином можемо відмітити, що кожен сорт по-різному відреагував на заплановану 
густоту посіву, але сорт Живинка найбільш відчутно втратив густоту рослин (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Схожість насіння льону олійного залежно від густоти посіву (2022 р.) 

Густота, млн 
шт/га Водограй Живинка Світлозір 

4 3,75 3,70 3,65 
5 4,72 4,58 4,55 

 
Таблиця 2 – Біометричні показники та урожайність сортів льону олійного залежно від густоти 

посіву (2022 р.) 

Показник Водограй Живинка Світлозір 

Норма висіву насіння, млн шт/га 4 5 4 5 4 5 

Фактична густота рослин, млн шт/га 3,75 3,70 4,58 3,65 4,55 4,72 

Висота рослин, см 58 58 63 61 65 62 

Кількість стебел, шт. 3 2 1 1 1 2 

Кількість коробочок з рослини, шт. 10,4 14,5 13,1 11,5 10,8 12,7 

Кількість насінин в коробочці, шт. 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,0 

Кількість насінин з рослини, шт. 86 116 98 86 76 89 

М1000 насінин, г 6,2 6,0 5,6 7,1 6,8 5,7 

Біологічна урожайність, кг/га 1998 2575 2514 2227 2507 2374 

Урожайність, кг/га 1896 1734 2085 1768 2041 1961 
 

З таблиці 2 видно, що сорти льону олійного по-різному реагували на норму висіву. Так, 
для усіх досліджуваних сортів за показником урожайності кращою була норма висіву чотири 
мільйони насінин. 

Таким чином, в умовах 2022 року прослідковувалась тенденція у сортів за урожайністю 
як і у 2019 році, який також характеризувався невеликою кількістю опадів у весняний період. 
Найвищу врожайність мав сорт Живинка за норми висіву насіння п’ять мільйонів насінин на 
гектар – 2085 кг/га та при цій ж нормі висіву сорт Світлозір, який забезпечив дещо нижчу 
урожайність, а саме – 2041 кг/га. 

Сорт Водограй практично не зреагував на норму висіву і забезпечив урожайність 1896 кг/га 
при сівбі чотири мільйони штук на гектар та 1961 кг/га при сівбі п’ять мільйонів штук на гектар. 
Також відмічається зменшення маси тисячі насінин у всіх сортів в порівнянні з 2021 роком 
(характеризувався більшою кількістю опадів), та майже з аналогічними показниками, що й в 
умовах 2019 року. 
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Обгрунтовано доцільність застосування біологічно активних препаратів при вирощуванні пшениці 
озимої. Дослідженнями виявлено більш урожайний сорт та встановлено кращий біологічний препарат і спосіб 
його застосування. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, біологічний препарат, спосіб обробки, урожайність. 
 

Україна займає передові позиції з вирощування пшениці озимої. Для задоволення власних 
потреб та експорту зерна, цю культуру вирощують в усіх грунтово-кліматичних зонах держави. 

Науковці ведуть пошук альтернативних елементів технологій вирощування пшениці 
для можливого зменшення негативного впливу на ріст, розвиток та продуктивність рослин 
абіотичних та біотичних чинників [1, 2]. 

Від сорту істотно залежить урожайність та якість зерна пшениці озимої. Кожен сорт 
характеризується своїм генетичним потенціалом родючості, морфологічними та біологічними 
особливостями, адаптацією до умов вирощування [3, 4]. Ряд науковців доводять, що 
заастосування біологічних препаратів сприяє підвишенню продуктивності пшениці озимої та 
значному підвищенню економічного ефекту, оскільки їх впровадження у технології 
вирощування с.-г. культур сприяє зниженню норм мінеральних добрив [5]. Крім цього, 
біологічні препарати містять бактерії, що розмножуються у грунті і в подальшому сприяють 
покращенню його поживного режиму [6]. 

Мета наших досліджень – оцінка сортів пшениці озимої за урожайністю та якістю і 
виділення більш адаптованих сортів до умов Західного Лісостепу. В досліді вивчались сорти 
пшениці озимої: Аріївка, Здобна та Кубус (фактор А). На вказаних сортах вивчалась дія 
біологічно активних препаратів: Триходермін, Агат 25–К та ПМКЗР (захист рослин) (фактор 
В). Вивчались різні схеми застосування препаратів: 1 ‒ обробка насіння, 2 – обприскування 
вегетуючих рослин, 3 – обробка насіння+обприскування вегетуючих рослин (фактор С). 

За біологічними препаратами – майбутнє технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, в т.ч. і пшениці. Наразі відомо, що тривале, та іноді необгрунтоване використання 
хімічних препаратів призводить до забруднення грунту, погіршення його структури, що 
призводить до погіршення отриманої харчової продукції. Тому біологічні препарати, розроблені 
на основі грибів та бактеріальних мікроорганізмів, а також продуктів їх життєдіяльності, є гарною 
альтернативою хімічним препаратам. 

Результати наших трьохрічних доліджень показали, що урожайність пшениці озимої 
коливалась в межах 7,4–9,2 т/га. Найбільш урожайним був сорт Здобна з показником на 
контрольному варіанті 8,5 т/га, що на 0,4 т/га поступалося сорту Кубус, і найменший показник 
урожайності 7,4 т/га забезпечив сорт Аріївка. Застосування біологічно активних препаратів по 
різному впливали на урожайність пшениці озимої. Препарат Триходермін для всіх сортів був 
більш ефективним при обробці насіння, приріст урожаю від його застосування становив 0,5–
0,6 т/га. Біофунгіцид Агат 25 К забезпечив найбільший ефект від обробки 
насіння+обприскування вегетуючих рослин, перевищення контролів становило 0,7–0,9 т/га. 
Максимальну реакцію проявив сорт пшениці Аріївка. Оптимальні перевищення урожайності 
пшениці озимої 0,9–1,0 т/га забезпечив препарат ПМК-ЗР при двохразовій обробці 
(насіння+посів). Найвищі показники урожайності 9,4 т/га отримано у сорту Здобна, але 
найкраще відреагував на застосування препарату сорт Аріївка. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Мудрак А.А., Філатов В.О., Нестор С.М. Оптимізація прийомів вирощування пшениці озимої за різних 

попередників у виробничих посівах в умовах Степу України. Проблеми конструювання, виробництва та 
експлуатації сільськогосподарської техніки: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. 5−6 лист. 2015 р. Кіровоград, 
2015. С. 26−28. 



 

8 

2. Панфілова А.В., Гамаюнова В.В. Формування надземної маси сортів пшениці озимої залежно від 
оптимізації живлення в умовах Південного Степу України. Вісник Львівського національного аграрного 
університету. Агрономія. 2018. № 22(1). С. 332–339. 

3. Уліч Л.І. Оптимізація використання сортів озимої пшениці м’якої. існик аграрної науки. 2006. № 6.  
С. 31–34. 

4. Дубицький О.Л. Урожайність і якість зерна озимої пшениці за біологізованих систем удобрення. 
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 57. С. 81–86. 

5. Коваленко О.А., Ключник М.А., Чебаненко К.В. Застосування біопрепаратів для обробки насіннєвого 
матеріалу пшениці озимої. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу 
«Києво-Могилянська академія». Екологія. 2015. Т. 256. Вип. 244. С. 74–77. 

6. Менькина Е.А. Активность почвенных микроорганизмов, трансформирующих соединения азота, в 
зависимости от технологии возделывания озимой пшеницы. Материалы Международной науч.-практ. конф. с 
элементами школы молодых ученых «Научные приоритеты адаптивной интенсификации сельскохозяйственного 
производства» (Краснодар, 03–05 июля 2019 г.). Краснодар, 2019. С. 139–140. 
 
 
УДК 635.652 
 
ЦИБІЙ-СІВАК Н.В., аспірант 
Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ 
 

Проведені нами дослідження показали, що суттєвий вплив на ріст і розвиток середньостиглих сортів 
квасолі звичайної в умовах Хмельничини мали як сортові особливості, так і мінеральні добрива та інокуляція 
насіння. 

Ключові слова: інноваційні технології, високобілкові продукти, зернобобові культури, традиційні 
методи, категорії господарства. 
 

В умовах реформування агропромислового комплексу України та скорочення 
виробництва тваринної продукції важливого значення набуло виробництво високобілкових 
продуктів рослинництва. Як наслідок цього, за останні роки значно виріс попит на насіння 
зернобобових культур. Серед зернобобових культур чільне місце займає традиційна для нашої 
держави культура квасоля звичайна [4]. 

Хмельничина є сприятливим регіоном для вирощування квасолі. Більша частка зерна 
цієї культури вирощується в приватному секторі на незначних площах (в основному 
присадибних ділянках), що не задовольняє попиту в її продукції. Тому питання щодо 
збільшення посівних площ, вдосконалення існуючих технологій та розробку нових 
перспективних з використанням мікроелементів на сьогоднішній день є дуже актуальним у 
виробництві [1, 3, 4]. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Під час вирощування квасолі тривалість веґетаційного періоду має 
важливе значення, оскільки ріст, розвиток та формування врожаю цієї культури може тривати 
від 60 до 130 діб. Встановлено, що тривалість веґетаційного періоду залежить від генетичних 
особливостей сорту, екологічних умов регіону та застосування конкретних елементів 
технології вирощування [2, 5]. 

За тривалістю веґетаційного періоду (від з’явлення сходів до першого збору бобів у 
технічній стиглості) сорти квасолі поділяють на ранні (до 45 діб), середньостиглі (46–55), 
середньопізні (56–65) та пізньостиглі (понад 65 діб). Подовження тривалості веґетації рослин 
квасолі, як правило, негативно впливає на розвиток рослин квасолі звичайної. Вчені 
стверджують, що процес формування квіток, тривалість цвітіння, запліднення і формування 
бобів у повній мірі залежать від кліматичних факторів. Найкращі умови для запліднення 
спостерігаються за температури повітря 20–27 ºС і вологості 45–60 %. Як правило, тривалість 
періодів сходи-цвітіння і цвітіння-дозрівання у квасолі майже однакова, здеякими 
коливаннями. Цвітіння у дуже ранньостиглих генотипів зазвичай починається на 28–30-ту 
добу, у пізньостиглих – на 55–57-му[5]. 

Метою дослідження було визначення тривалості веґетаційного періоду квасолі та 
окремих його фаз для сортів Еурека, Ластівка, Мавка залежно від рівня удобрення та 
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інокулювання насіння. Завдання дослідження – встановити особливості росту, розвитку та 
реакцію на елементи технології вирощування (удобрення, інокуляція) сортів квасолі звичайної 
в умовах України. Матеріали і методика досліджень. Дослід закладали на власному полі. 
Ґрунти ділянки дерново-підзолисті важкосуглинкові на сучасному алювії з вмістом гумусу в 
орному (0–20 см) шарі ґрунту – 1,9 %, рН сольовим – 5,54–5,86, низькою забезпеченістю 
азотом, високою – калієм та фосфором. Мінеральні добрива вносили у вигляді аміачної селітри 
(34,4 % N), фосфоритного борошна (30 % P), калімагнезії (26–28 % К,11–18 % Mg); додатково 
проводили вапнування ґрунтів із розрахунку 3 т/га [3]. 

Веґетаційний період досліджуваних середньостиглих сортів квасолі варіював від 93 до 
113 діб, залежно від удобрення та інокуляції насіння. Сорт Мавка достигав раніше за інші і 
період веґетації в нього був на 8–10 діб коротший. Застосування інокуляції насіння 
подовжувало період веґетації сортів квасолі порівняно з варіантами без інокуляції насіння на 
різному фоні удобрення на 3−5 діб. Збільшення азотних добрив до 60 кг/га подовжували 
веґетацію досліджуваних сортів квасолі на 8–13 діб. За внесення азотних добрив у нормі від 45 
до 60 кг/га на фоні підвищення PK, період веґетації був однаковим як у варіантах із 
застосуванням інокуляції, так і без неї. Разом з цим, внесення азотних добрив у нормі від 45 до 
60 кг/га на фоні PK призводило до пригнічення нітрогеназної активності бульбочок на коренях 
досліджуваних сортів сої і живлення рослин відбувалося виключно за рахунок мінеральних 
форм добрив [5]. 

Було виявлено, що на контрольних варіантах досліду тривалість міжфазних періодів у 
середньостиглих сортів квасолі варіювала залежно від проведення інокуляції насіння 
«Ризобофітом Р». Зокрема, кінець цвітіння на контрольних варіантах без інокуляції насіння у 
сортів Мавка та Еурека відмічено через 60 та 61 добу після фази повних сходів, у сорту 
Ластівка – через 64 доби відповідно. Повну фазу цвітіння на контрольних варіантах із 
проведенням інокуляції насіння відмічено дещо пізніше порівняно з попереднім варіантом. 
Зокрема, у сортів Мавка та Еурека вона настала через 64–65 діб після фази повних сходів, у 
сорту Ластівка – через 67 доби. Фазу повної стиглості насіння на цих же варіантах без 
внесення добрив та без інокуляції відмічено відповідно через 93–100 діб. Фазу повної 
стиглості на варіантах з інокуляцією насіння відповідно відмічено через 95–102 доби 
відповідно, що на 4−5 діб довше порівняно з варіантами без інокуляції насіння Рівень 
забезпеченості елементами мінерального живлення також суттєво впливає на тривалість 
міжфазних періодів в онтогенезі рослин квасолі. Зокрема, в разі збільшення норми 
мінеральних добрив до N60P20K25 настання фаз розвитку відмічено на 4–12 діб пізніше залежно 
від факторів, які вивчали, у всіх досліджуваних сортів квасолі порівняно з контрольним 
варіантом. Так, у сортів Еурека та Ластівка початок цвітіння рослин квасолі за збільшення 
норми внесення мінеральних добрив до N60P20K25 відмінно пізніше на 2 доби, у сорту Мавка – 
на 4 доби відповідно. Фаза повної стиглості насіння на варіанті досліду із внесенням N60P20K25 
у сортів Еурека та Ластівка настала на 10–12 діб пізніше, порівняно з контрольним варіантом, 
а у сорту Мавка – на 8 діб пізніше [4]. 
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Ризоктоніоз (чорна парша) є однією із найбільш поширених і шкідливих хвороб у різних регіонах 
вирощування картоплі. Хвороба проявляється протягом усього періоду вегетації рослин. Серед досліджених 
сортів усі уражувались ризоктоніозом. На початку вегетації рослин у період появи повних сходів найменший 
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Cеред продовольчих культур у світовому аграрному виробництві картопля займає 
четверте місце [2]. Водночас хвороби, які проявляються на рослинах під час їх вегетації, a 
також у період зберігання бульб є одним із основних факторів, які обмежують урожайність 
культури та її якість [1, 4]. На картоплі домінують грибні захворювання. Загальна їх кількість 
становить понад 35 видів [6]. Серед мікозних патологій однією з найбільш поширених і 
шкідливих є чорна парша або ризоктоніоз [3], яку викликає гриб Rhizoctonia solani J.G. Kuhn 
(Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk.). Хвороба проявляється на бульбах, паростках, 
стеблах, столонах і рідше на коренях дорослих рослин. Коричневі виразки утворюються на 
коренях і столонах. На уражених бульбах формуються характерні чорні плоскі склероції 
діаметром 1–5 мм. У другій половині літа за високої вологості повітря та ґрунту захворювання 
поширене у формі «білої ніжки» [4]. 

Нині розроблено різні заходи обмеження шкідливості ризоктоніозу, які ґрунтуються на 
агротехнічних заходах та використанні хімічних та біологічних засобів захисту. Також у 
даному аспекті важливим є культивування сортів картоплі з підвищеною стійкістю проти 
хвороби [5]. Водночас протягом останнього десятиріччя дослідження даного напрямку у 
вітчизняній науковій літературі не висвітлюються. 

Метою досліджень було встановити уражуваність паростків картоплі грибом R. solani. 
Експерименти проводили у 2022 році в умовах Білоцерківського району Київської області на 
природному інфекційному фоні. Обліки здійснювали на сортах різних груп дозрівання Рів’єра, 
Ред Скарлет, Каррера, Невська, Сіфра, Либідь, Фурор, Фламенко та Пікассо. Відібрані 
рослинні зразки діагностували у проблемній науково-дослідній лабораторії “Мікології і 
фітопатології” кафедри фітопатології НУБіП України. 

Відбір зразків на ураженість паростків ризоктоніозом проводили після появи повних 
сходів картоплі. Оцінку ураженості рослин здійснювали за 5-ти бальною шкалою. 

Оцінка ступеня ураження ризоктоніозом рослин картоплі на початку їх вегетації є 
важливим питанням для розуміння епідеміології хвороби. Склероції патогену, які знаходяться 
у ґрунті, під час проростання утворюють міцелій, який інфікує паростки картоплі. 

У наших дослідженнях, в умовах вегетаційного періоду 2022 року ризоктоніоз 
проявлявся на паростках усіх досліджуваних сортів картоплі. Симптоми хвороби 
характеризувалися появою на уражених органах бурих виразок або штрихуватих некротичних 
плям. За сильного ураження паростків ризоктоніозом (чорною паршею) багато рослин гине, 
що призводить до зріджування насаджень картоплі. 
На початку вегетації рослин ступінь ураження паростків рослин різних сортів картоплі 
характеризувався як слабкий і середній. Водночас, найменшого поширення та розвитку 
ризоктоніоз набував на сортах Либідь, Рів’єра, Каррера та Невська. 
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Цикорій відноситься до невибагливих рослин, яка може при дотриманні певних умов вирощування 
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Перед збиранням врожаю на полях з ущільненим ґрунтом міжряддя рихлять 
культиваторами на глибину 8–12 см в 1–2 прийоми, що сприяє підвищенню якості збирання. 
Необхідно пам'ятати, що цикорій повинен бути зібраний до морозів і найкраще – у суху 
погоду. В Україні кращі терміни збирання цикорію припадають на другу половину вересня – 
початок жовтня, а при теплій осені можуть бути продовжені до кінця жовтня [4]. 

Найчастіше коренеплоди цикорію збирають бурякозбиральними машинами: 
гичкозбиральною БМ-6Б коренезбиральною КС-6Б и РКС-6 (МКК-6-2). Після роботи цих 
машин потрібне ручне дообрізування гички, сортування коренеплодів на стандартну і 
нестандартну продукцію. Така машина практично не травмує коренеплоди і добре викопує їх з 
ґрунту. При цьому втрати не перевищують 10 %, а затрати праці знижуються на 72,2 %. Гарні 
результати отримані при використанні на збиранні цикорію коренеплідного морквозбиральної 
машини ЕМ-11 (Німеччина). Головними перевагами цієї машини є якісне обрізування гички, 
що не потребує її ручного до обрізування та виконання збирального процесу з один прохід. 
Якість збирання машиною ЕМ-11 залежить від правильного вибору швидкості її руху по полю 
(2,8–4,9 км/ч) [5]. 

При виборі оптимальних параметрів робочих органів збиральної техніки необхідно 
враховувати величину захисної зони коренеплодів. Для копального органу однобічної дії вона 
складає 78,8 мм, а двобічної 33,8 мм, тобто в 2,3 рази менше. У зв'язку з цим перед збиранням 
необхідно визначити параметри зони відхилення коренеплодів від умовної лінії рядків 
закономірності розташування, ширину міжрядь, діаметр, довжину коренеплодів, фактори при 
врахуванні яких ушкодження коренеплодів цикорію буде мінімальним. Установлено, що 
якість збирання в значній мірі залежить від форми коренеплоду. Для механізованого збирання 
найбільш придатними виявилися сорти цикорію з конічною формою коренеплоду. Вони 
забезпечували у виробничих умовах врожай коренеплодів до 33,0 т/га, збір інулін – до 6,0 т/га і 
мали найменші втрати при збиранні в межах 5–12 %. Даним критеріям найбільш повно 
відповідають сорти Уманський-95, Уманський-97 і Уманський-99 [1,2]. 

При збиранні стандартними вважають коренеплоди цикорію діаметром понад 2 см. Їхній 
поділ на стандартну і нестандартну фракції найкраще робити за допомогою сортувального пункту 
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ПСК-6 він не тільки розділяє коренеплоди за розмірами, але очищає їх від домішок і ушкоджених 
коренеплодів. Між збиранням коренеплодів цикорію, їхнім сортуванням і здачею на завод не 
повинно бути великого розриву в часі [5]. 
 

Таблиця 1 – Характеристика основних ознак і властивостей сортів цикорію з різною формою коренеплоду 
Сорт і форма коренеплоду 

Показник Уманьський 90, 
видовжена 

Уманьський 96, 
циліндрична 

Уманьський 99, 
конічна 

Довжина коренеплоду, см 27,7-29 24,9-27,5 23,0-24,2 

Діаметр коренеплоду, см 4,9-9,0 5,8-8,3 5,9-8,7 

Висота голівки, см 1,248 1-3 0,8-2,5 

Врожай т/га 20,6-29,1 20,0-33,6 21,9-33,0 

Маса коренеплоду, г 416-456 352-464 470-482 

Вміст інуліну, % 15,9-17,2 15,7-18,0 16,2-18,1 

Збір інуліну, т/га 3,3-5,0 3,1-6,0 3,8-6,0 

Втрати при збиранні, % 17-35 8-20 5-12 

 
Листя й обрізані голівки цикорію доцільно використовувати на корм худобі. 

Встановлено, що в середньому врожай листя з обрізаними голівками (12 т/га) знаходиться  
0,78 т/га засвоюваного білка, стільки ж, як і в 22,8 т/га картоплі чи 6,5 т житніх висівок. Зелена 
маса листя цикорію коренеплідного швидко в'яне, тому при великих обсягах збирання її 
доцільно силосувати з соломою і кормовими культурами. Кормова цінність коренеплодів 
цикорію аналогічна цінності цукрових буряків. Годівля листям й обрізаними голівками 
цикорію тварин не тільки підвищує їхню продуктивність, але і робить їх стійкими до багатьом 
захворювань [2]. 

На відміну від цукрового буряка цикорій немає різко вираженого періоду спокою та за 
сприятливих умов температури і вологості, коренеплоди починають проростати вже через 
кілька діб після закладання на зберігання. Втрати цукрів при цьому досягають 4,9–10,5 %. 
Тому дотримання умов зберігання має важливе значення. Для збереження коренеплодів 
оптимальною є температура 2 °С при високому рівні відносна вологості в охолоджувальному 
потоці повітря. 

Зберігання технічного цикорію здійснюється в наземних буртах. Місце для закладання 
буртів повинне бути рівним, по можливості на підвищенні, захищене від здування снігового 
покриву, з піщаним чи супіщаним підґрунтям. 

Краща ширина буртів 2,5–2,8 метри. Глибина котловану 10–20 см і висота бурту 1,6 м. 
Довжина буртів повинна відповідати можливостям добової переробки цикорію. Укриття бурту 
соломою починається з низу кладеться рівним шаром товщиною 25 см, включаючи і гребінь 
бурту. 

Укриття землею починають знизу, поступове зменшуючи товщину шару землі догори, 
зводячи її нанівець біля гребня. 

При першому укритті шар землі в основі буртів доводиться до 15–20 см, і в міру 
настання холодів проводиться друге укриття, доводячи загальну товщину укриття до 50 см. 
Після укриття землею поверхню бурту вирівнюють, заробляючи тріщини западини. Навколо 
буртів прокопуються канаві розміром 20x20 см для відводу стікаючої води. Закладений на 
зберігання цикорій, використовуваний надалі для технічної переробки повинен утримуватись 
при температурі +1–2 °С [1, 2]. 

Останнім часом для зберігання технічно цикорію застосовують укриття буртів 
поліетиленовою плівкою завтовшки 0,2–0,3 мм і завширшки 2,5–3 м. 
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Виходячи з цього можна зробити висновок, що серійні коренезбиральні машини не 
можуть ефективно і без витрат провести збирання, через значну довжину продуктивної частини 
коренів 18–27 см і наявності у виконуючих органах машин значних зусиль, які згинають і 
скручують коренеплід. 

Проблема механізованого збирання коренів цикорію є актуальною не тільки в Україні. 
При вирішенні цього питання вчені пішли шляхом виведення нових сортів цикорію, форма 
коренеплодів у яких конічна і подібна по формі до цукрового буряка. Для викопування 
застосовують бурякозбиральні машини після незначного їх переобладнання. 

Листя і обрізані головки коренеплодів слід використовувати на корм худобі. Зберігання 
коренеплодів цикорію слід при температурі +1–2 °С при високому рівні відносної вологості в 
наземних буртах. 
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В Україні серед олійних культур гірчиця посідає третє місце після соняшнику й ріпаку. 
Насіння гірчиці використовується для виробництва олії, гірчичного порошку та спирту, 
столової гірчиці тощо; зелена маса – як сидерат, корм [1], а останнім часом для біодизеля [2, 
3]. У зв'язку зі зростанням попиту на олії різних культур для виготовлення біопалива 
намічається тенденція до збільшення їх виробництва, у тому числі гірчиці. 

Широке впровадження нових сортів адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов їх 
вирощування забезпечує отримання високих урожаїв культур [4], яке можливе лише за 
наявності високоякісного насіння. Сучасні сорти гірчиці завдяки генетичним особливостям 
здатні формувати високий рівень врожаю насіння, проте його реалізація у виробничих умовах 
досить низька [5, 6]. Досвід передових господарств підтверджує, що рентабельність 
вирощування даної культури доходить до 60 %. У зв'язку з цим особливого значення набуває 
раціональне використання мінеральних добрив і забезпечення їх високої ефективності [7, 8]. 

Застосування мінеральних добрив є ефективним агрозаходом підвищення урожайності 
гірчиці. Гірчиця відноситься до культур, які добре реагують на внесення добрив, тому 
реалізація її біологічного потенціалу значною мірою визначається необхідною дозою 
мінеральних добрив [9, 10]. А розробка окремих елементів агротехніки дозволить повніше 
реалізувати потенціальні можливості нових сортів гірчиці [11]. 

Тому, метою досліджень було вивчити вплив добрив як за основного його внесення, так 
і за позакореневого внесення на продуктивність гірчиці і, в першу чергу, на формування 
елементів структури урожаю – кількості стебел та стручків на рослині. 

Дослідження з особливостей формування елементів структури урожаю залежно від 
застосування мінеральних добрив проводили на дослідному полі Уманського державного 
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педагогічного університету імені Павла Тичини МОН, який знаходиться в Правобережному 
Лісостепу України в зоні нестійкого зволоження, на сортах білої та чорної гірчиці різного 
походження. Схемою досліду передбачено вирощування насіння без добрив (контроль) та з 
внесенням добрив в нормі Р45К45 (основне) без підживлення, основне удобрення з двома 
підживленнями N15 по сходах та основне Р45К45 + два підживлення N15 по сходах + N30 у фазі 
розетки-стеблування. 

Елементи структури урожаю визначали в 4-х разовій повторності по 10 рослин кожного 
повторення усіх варіантів шляхом підрахунку кількості стебел та стручків на рослинах. 
Статистичну обробку експериментальних даних здійснювали методами дисперсійного аналізу 
за методом Фішера [12] з використанням комп’ютерної програми Statistica 6.0 від StatSoft [13]. 

З’ясовано, що застосування мінеральних добрив в основне удобрення в дозі Р45К45 без 
підживлення забезпечило достовірне збільшення кількості стебел та стручків на рослинах як 
чорної гірчиці сорту Перлина Півночі, так і білої гірчиці сорту Підпечерецька: кількість стебел 
і стручків збільшилося, відповідно до сортів – на 1,3 і 5,1 та 1,5 і 6,9 шт. порівняно з контролем 
– без удобрення (табл.). 

 
Таблиця – Елементи структури урожаю залежно від генотипу та застосування добрив 

Варіант 

сорт застосування добрив 

Кількість 
стебел, шт. 

Кількість 
стручків на 
рослині, шт. 

Контроль-без добрив 3,5 86,6 

Р45К45 в основне без підживлення 4,8 91,9 

Р45К45 в основне + два підживлення N15  
по сходах 5,6 107,8 Перлина Півночі 

Р45К45 в основне + два підживлення N15 по 
сходах + N30 у фазі розетки-стеблування 6,8 124,1 

Контроль-без добрив 4,3 76,8 

Р45К45 в основне без підживлення 5,8 3,7 

Р45К45 в основне + два підживлення N15  
по сходах 5,9 95,9 Підпечерецька 

Р45К45 в основне + два підживлення N15  
по сходах + N30 у фазі розетки-стеблування 7,1 107,4 

НІР0,05 заг. 0,3 0,7 
НІР0,05 СОРТ 0,2 0,4 

Нір0,05 добрива 0,1 0,3 

 
На фоні основного удобрення дворазове підживлення по сходах азотними добривами в 

дозі N15 забезпечило достовірне збільшення елементів структури урожаю як порівняно з 
контролем, так і з варіантом, де вносили добрива лише в основне удобрення. Найбільший 
приріст кількості стебел та стручків на рослинах по обох сортах отримано за дворазового 
підживлення азотними добривами в дозі N30 – по сходах та у фазу розетки-стеблування. 
Кількість стебел збільшилася чорної гірчиці сорту Перлина Півночі в 1,94, стручків в – 1,43 
рази, білої гірчиці сорту Підпечерецька, відповідно – в 1,65 та 1,40 рази. 

Аналіз факторів, що впливали на формування стебел та стручків на рослинах показав, 
що найбільший вплив був фактору «добрива», який становив 65–72,7 %, вплив фактору «сорт» 
був меншим і становив 26,1–30 %. Взаємодія факторів була незначною. 
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Останніми десятиріччями в Україні, як і в інших країнах, зростає попит на пшеницю-
спельту, як культуру органічного землеробства та джерела «органічної або здорової їжі» 
(«organiс/health food»). Спельта багатша, ніж пшениця м’яка, на протеїн, ненасичені жирні 
кислоти та клітковину, завдяки високій водоутримувальній здатності випічка зі спельти довго 
зберігає свіжість [2, 44 c.]. 

Вчені зі Швейцарії встановили, що всі продукти зі спельти (хліб, макарони, крупи) 
сприяють зміцненню імунної системи, а клейковина спельти містить менше білкових 
компонентів, які провокують целіакову хворобу. Кормове, а також технологічне значення має 
солома спельти. У деяких публікаціях висвітлюються досягнення розвинених країн у 
використанні зернових культур для виготовлення екологічно чистих меблів із пресованої 
соломи [3, 74 c.]. 

Нині спельта за посівними площами посідає вже третє місце серед пшениць вона з 
категорії малопоширених ботанічних видів перейшла в розряд нішевих. Спельту почали 
активно вирощувати не лише на традиційній для неї території, а й на території Франції, Італії, 
Ізраїлю, США, Австралії. Збільшились посіви під цією культурою і на території України, де 
сільгоспвиробники вирощують її переважно на експорт [4, 253 c.]. 

Попри свою цінність спельті притаманні ознаки, що ускладнюють застосування засобів 
механізації під час вирощування та переробки врожаю: ламкість колоса при достиганні, яка 
спричиняє втрати врожаю, та плівчастість, що вимагає додаткових витрат енергії та праці для 
шеретування та очищення зерна, 
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Плівчасті пшениці роду Т. spelta серед інших видів пшениць вирізняються закритим 
типом зернівок які покриті плівчастими лусочками. Невимолочене зерно у лусках добре 
зберігається завдяки нещільному приляганню колосків один до одного, що зменшує перегрів 
зерна. Плівчастість також додатковий захист від пошкодження птахами та комахами [5, 39 c.]. 

При обмолоті врожаю, зерно відомих сортів спельти, в більшості, залишається не 
вимолоченим й залишається в колосках в кількості від одного до трьох зерен. Це в 
подальшому значною мірою негативно впливає на рівномірність сівби та досягнення потрібної 
норми висіву спельти в промислових посівах. 

Передпосівне лущіння насіння спельти що передбачає відділення зерен від оболонки 
згідно зарубіжних досліджень [4] та інших призводить до 40–50 % зниження схожості в 
порівнянні з нелущеним насінням. Дослідники припускають що така тенденція пояснюється 
значним пониженням порогу стійкості обрушеного насіння спельти до грунтових патогенів 
адже в контрольованих (лабораторних) умовах схожість обрушеного та не обрушеного насіння 
спельти статистично не відрізнялися. 

У «середньостатистичний» рік в Україні приблизно половина посівів озимих пшениць, 
входить у зиму в доброму стані і трохи більше чверті – у задовільному. Слабкі посіви, у тому 
числі у фазі сходів, становлять близько 13 % (від 4 до 22 % у різні роки), а на 10–12 % засiяних 
площ сходи навіть не встигають зійти. Тому перед аграріями постійно стоїть дилема: висівати 
озимі у сухий ґрунт або чекати дощу й переносити строки сівби на пізніше. 

В період 2016–2018 років в умовах науково-дослідного центру «Поділля», Подільського 
державного аграрно-технічного університету, проводилися польові дослідження, метою яких 
було визначення впливу строків сівби на проходження сортами спельти початкових 
фенологічних стадій розвитку (ВВСН 00-09). Досліджувалися сорти T. spelta української 
селекції Зоря України, Європа та Альберта. 

Враховуючи біологічні особливості культури, показники середньомісячних температур 
та умови зволоження, сорти спельти висівалися в чотири строки починаючи з середини другої 
декади вересня. За 2016–2018 роки досліджень, проростання насіння сортів спельти, за перших 
строків сівби, відбувалося за середньодобових температур повітря 15,8–16,6 oС при сумі опадів 
від 21 до 109 мм. Температурні умови інших двох строків сівби (перша та друга декади жовтня 
місяця) були дещо нижчими та складали 6,8–11,0 oС а сума опадів в залежності від років 
становила 31–44 мм. 

За роки досліджень найкоротша тривалість періоду від посіву до виходу першого 
листка з колеоптилє на всіх строках сівби спостерігалася в голозерного сорту спельти Європа 
8–15 діб. В той час як плівчасті сорти Зоря України та Альберта тривалість фенофаз ВВСН 00-
09 проходили на дві-три доби довше. 

На варіантах досліду в середньому по роках, при сівбі 15 вересня, сходи сортів спельти 
з’являлися 23–26 жовтня, при сівбі 25 вересня – 2–8 жовтня. За умови сівби сортів озимої 
спельти 5 жовтня – сходи з’являлися на 10–15 добу (15–20 жовтня), а при сівбі 15 жовтня – на 
10–17 добу (25жовтня–2 листопада). 

Для забезпечення високої зимостійкості важливу роль має збалансованість факторів 
росту. Оптимальним періодом осінньої вегетації, який забезпечує рослинам спельти розвиток 
2–3-х листочків формування потужної кореневої системи та закладки на кожній рослині 
кількох продуктивних пагонів є період в 40–60 діб. 

Враховуючи що зниження середньодобових температур до +5 oС в ґрунтово-
кліматичних умовах Хмельниччини відбувається в першій декаді листопада, отримуємо 
невідповідність пізніх строків сівби для досягнення оптимального габітусу і фізіологічного 
стану рослин перед виходом в зиму. 
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ДИНАМІКА ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 

Викладено основні показники бурякоцукрового виробництва в Україні за період її незалежності (посівні 
площі, валовий збір, виробництво цукру, рівень споживання цукру на душу населення). 

Описані світові тенденції розвитку цукрової галузі, перспективи формування цін на цукор та прогноз 
експортно-імпортного потенціалу цукру в Україні. 

Ключові слова: продуктивність, площа посіву, валовий збір, виробництво цукру, споживання цукру, 
кількість цукрових заводів. 

 
Україна тривалий час була великим виробником цукру серед країн світу. Проте за роки 

незалежності виробництво зменшилося в декілька разів. Найвищі показники продуктивності 
бурякоцукрового виробництва в Україні були зафіксовані в 1990 році. За роки незалежності 
України стан галузі погіршувався, що призвело до глибокої затяжної і системної кризи. Так у 
1990 році буряком цукровим було засіяно 1605 тис. га, валовий збір коренеплодів сягав 44264 
тис. т., а виробництво цукру склало 5388 тис. тон [1, 2]. 

Протягом 10 років (2010–2019 рр.) площі під буряками цукровими скоротилися 
практично вдвічі. У 2010 році буряками цукровими в Україні було засіяно 502,86 тис. га. 
Станом на 2019 рік посівні площі культури зменшились до 218,8 тис. га [3]. 
Аналіз показників 2010–2019 років свідчить, що до ТОП-3 регіонів, в яких зафіксовано 
найбільше зменшення площ під буряками цукровими, потрапили господарства: 

Полтавська область – 46,58 тис. га; 
Тернопільська область – 37,53 тис. га; 
Вінницька область – 32,2 тис. га. 
Станом на 2021 рік посівні площі скоротилися до 210,8 тис. га, а валовий збір був на 

рівні 9759,0 тис. тон коренеплодів і виробництво цукру склало 1416,2 тис. т. [4]. 
Не дивлячись на це, за даними Інституту аграрної економіки, Україна знаходиться в 

ТОП-10 країн за обсягами вирощування буряків цукрових і виробництва цукру. За їх даними, 
найбільші посівні площі буряків цукрових зосереджені у Франції, Німеччині, Польщі, Італії, 
Румунії, Чехії, Словаччині, Бельгії, Англії, та Україні. 

Споживання цукру в Україні коливається з року в рік. За даними Держстату, в 2019 році 
споживання цукру становило 28,8 кг на одну людину за рік (у 2018 р. – 29,8 кг/людину, а в 2017 р. 
– 30,4 кг/людину). Стосовно світового споживання, то, за даними OECD-FAO Agricultural Outlook 
2021–2030, найбільшу кількість цукру споживають у Малайзії (58,2 кг на одну особу за рік), на 
другому місці – Бразилія (48,9 кг) і на третьому місці – Нова Зеландія (47 кг). 

Щодо переробних потужностей, то із 192 цукрових заводів, що працювали в Україні в 
кінці XX-го століття, станом на 2006 рік працювало на неповну потужність лише 120, а в 
сезоні 2021 року працювало близько 29 цукрових заводів. 

За даними FAO, з 2016 року світові ціни на цукор мали поступове зниження включно до 
лютого 2020 року. За цей період ціни на цукор на світовому ринку зменшилися аж на 48 %. 
Причиною цього була надлишкова пропозиція в поєднанні зі світовою тенденцією на здорове 
харчування зі скороченням рівня споживання цукру. Аналогічна тенденція прослідковувалась і 
в Україні. Проте, починаючи з лютого 2020 р, ціни на цукор почали зростати. Низька ціна на 
цукор в попередні роки зменшила обсяги його виробництва не лише в Україні, а в багатьох 
країнах виробників цукру [5]. 
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В Україні вироблений цукор йде на забезпечення внутрішніх потреб та частково на 
експорт. Обидва ці шляхи реалізації в останні роки зменшилися. 

У 2020 році з України було експортовано 151 тис. тон цукру, що на 36 % менше 
порівняно з попереднім роком. Основними країнами-імпортерами українського цукру стали 
Туреччина (17 %), Узбекистан (11 %) і Таджикистан (8 %). На початку 2021 року, український 
експорт цукру був практично відсутній, оскільки зменшена пропозиція спричинила зростання 
цін та зацікавленість виробників продавити цукор саме на внутрішньому ринку. 

За останні роки Україна імпортувала мізерну кількість цукру: в межах 1–2 тис. тонн. 
Проте для зменшення дефіциту на внутрішньому ринку та стабілізації ціни на цукор 
Міністерство економіки розглянуло варіант встановлення фіксованої квоти на імпорт цукру-
сирцю з цукрової тростини на рівні 260 тис. тон. 

Збільшення цін на цукор на світовому ринку дає підстави надіятися на відновлення 
обсягів виробництва цукру для забезпечення внутрішніх потреб і для відновлення експорту 
цукру згідно до потреб світового ринку. 
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В даній роботі розглянуто вплив детермінантів на онтогенез різних сортів фундука in vitro, а також за 
екстенсивної та інтенсивної технологій. 
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мультиплікація. 

 
Україна зрощуючи свій потенціал в горіхівництві стала одним з лідерів з експорту 

горіху волоського та має потенціал із імпортера фундука стати також експортером. Цьому 
сприяють державна підтримки галузі та новітні технології [2, 5]. Зокрема, за впровадження 
хорватської інтенсивної технології вирощування фундука урожайність із 2,5–3,0 т/га зростає 
до 8,0–10 т/га [4]. Висока продуктивність досягається збільшенням густоти розміщення рослин 
на одиниці площі. В традиційних фундукових садах кількість дерев близько 0,5 тис. шт./га то 
для створення U-подібної шпалери за інтенсивною технологією (рис. 1) потрібно більше 5,0 
тис. шт./га. Також садивний матеріал має бути вільним від збудників хвороб, тобто та 
вирівняним за розмірами і розвитком. Досягнути вказаних результатів у виробництві 
садивного матеріалу можливо із застосуванням біотехнологічних методів. Для управління 
рослинними об’єктами актуальними питаннями є знання та регулювання детермінантами їх 
онтогенезу. 
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                           Екстенсивна технологія                                                    Інтенсивна технологія 

              молодий сад плодоносний сад  
 

Рис. 1. Густота насаджень за різних технологій вирощування фундука. 
 

Дослідження проводяться у лабораторії мікроклонального розмноження розсадника ФГ 
«Беррі Фарм Юкрейн» (Волинська обл.) та лабораторією біотехнології рослин Білоцерківського 
НАУ. Три сорти фундука (̕’Трапезунд’, ’Jefferson’, ’Tonda Gentile Romana’) які за своїм 
походженням є географічно віддаленими культивували in vitro в прозорих скляних ємностях 
загальним об’ємом 250 мл кожна (рис. 2) висаджуючи по п’ять експлантів в них на штучне 
живильне середовище. 
 

       
 
Рис. 2. Рослини фундука in vitro. 

 
На етапі введення встановлено ефективність підготовки донорів первинних експлантів на 

зменшення інтоксикації продуктами окиснення фенолоподібних речовин. Залежно від сорту 
зменшення становило залежно від сорту із 98–100 до 16 %. На появу токсичних речовин впливали 
і живильні середовища, так найбільше фенолоподібних речовин виділялося на середовищі MS. 
Найменша активність утворення токсинів була на середовищах NAM та NRM. 

На середовищах із сахарозою був властивий порівняно повільніший ріст, наявність 
калюсу в базальній частині та часткова гіпергідратація тканин порівняно із середовищами із 
глюкозою. 

При порівнянні росту і регенерації експлантів на таких живильних середовищах: MS, QL, 
DKW, NAM, NRM виявлено кращі показники на NRM. Регенеранти на вказаному середовищі 
мали як більшу висоту пагону так і більшу кількість міжвузль. В регенерантів за тривалого 
культивування на одному середовищі, зокрема і NRM відбувається зниження регенераційного 
потенціалу тому як запобіжний захід на основі експериментальних даних обґрунтовано 
доцільність вирощування раз на п’ять-шість пасажів посадка на «розвантажувальному 
середовищі». Таких середовищем для сортів в дослідах було середовище DKW. 

При порівнянні різних за віком донорів експлантів кращими були рослини віком в 90 днів. 
Також в якості розвантажувального середовища використано NRM зі зміненим умістом 

цитокінінів, ауксинів. Суть таких комбінацій полягала в тому, що шостий пасаж робився на 
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середовище із іншим гормональним балансом. Наприклад, на етапі мультиплікації основним 
було середовище із таким співвідношенням цитокінінів (ауксинів): БАП 1,5 мг/л та ІМК 0,3 
мг/л. А розвантажувальне містило: БАП 0,3 мг/л та ІМК 1,5 мг/л. Тобто в складі середовища 
змінювалося співвідношення цитокініну БАП та ауксину ІМК (цитокінін ауксиновий індекс) в 
розвантажувальному середовищі із 1,5/0,3 на 0,3/1,5. А у випадку індукції ризогенезу навпаки 
– із 0,3/1,5 на 1,5/0,3. 

Встановлено зміну впливу детермінант у випадках введення регенерантів донорів 
експлантів в стан спокою. Експланти з цих рослин мали кращі регенераційні показники. 

Як шлях зміни детермінування досліджуються фотоавтотрофні методи МКР. З їх 
застосуванням розмножують культури з одночасною адаптацією до умов після in vitro. 
Накопичення органічних речовин відбувається виключно автотрофним шляхом за 
інтенсифікації фотосинтезу. І анатомічно як материнські рослини так і регенеранти більш 
близькі до нативних умов [1, 3, 5, 6]. Кращою адаптацією рослин in vitro (передадаптацію) 
було проміжне вирощування в умовах вологої камери. Серед субстратів порівняно найбільш 
ефективним виявилась суміш кокосового волокна і перліту в співвідношенні по об’єму як 1:1. 

Встановлено особливості трофічної та гормональної детермінації онтогенезу фундука in 
vitro. Запроновано напрями оптимізації протоколу мікроклонального розмноження фундука. 
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Проаналізовано суть концепції біологізації землеробства. 
Розроблено методичні основи розрахунку оптимальної структури посівних площ та поголів’я тварин 

господарства для впровадження біологічного землеробства та органічного виробництва.  
Ключові слова: біологізація землеробства, органічне виробництво, мінеральні добрива, органічні 

добрива, сільськогосподарські культури. 
 
Суть концепції полягає в тому, що якщо на одну тонну органічних добрив вноситься 

більше 15 кг діючої речовини мінеральних добрив, починається або посилюється дегуміфікація 
грунтів і їх агрофізична деградація. Це співвідношення носить назву «коефіцієнт біологізації 
землеробства –  » . 
 
 
 
 
 



 

21 

Таблиця – Значення коефіцієнта біологізації землеробства при різному співвідношенні органічних 
і мінеральних добрив і їх вплив на властивість ґрунту. 

Співвідношення 
органічних і 
мінеральних 

добрив, т/кг д. 
р. 

Коефіцієнти 
біологізації 

землеробства 
  

Коефіцієнти 
біологізації 

землеробства 


 1
  

Характер дії 
на 

землеробство 
Вплив на властивості ґрунтів 

1:0 - 0  Органічне землеробство 
1:0-1:5 1-0,2 0…5 Біологічне 

землеробство 
Оптимальна для рослин щільність складу 
ґрунту; оптимальні значення ґрунтових 
режимів; інтенсивне наростання вмісту 
гумусу 

1:5-1:8 0,2-0,125 5…8 Інтенсивна 
біологізація 

Оптимальна щільність складу; близьке до 
оптимальних значень грунтових режимів, 
менш інтенсивне наростання вмісту гумусу 

1:8-1:15 0,125-0,067 8…15 Біологізація Близьке до оптимальних значення щільності 
складу; у значеннях грунтових режимів 
можливі мінімуми; сповільнене наростання 
вмісту гумусу в ґрунті 

1:15-1:30 0,067-0,030 15…30 Хімізація Не оптимальне значення щільності складу, 
утворюються глиби; спостерігаються 
мінімуми в значенні ґрунтових режимів; 
йдуть процеси дегуміфікації і 
декальцинування 

1:30 
 

0,030 
 

Більше 30 
 

Інтенсивна 
хімізація 

Високі значення щільності складу, 
дегуміфікації, декальцинування; 
несприятливе (до великих мінімумів) 
значення грунтових режимів 

 
Розроблено систему рівнянь, що є математичною моделлю для екологічно чистого 

виробництва рослинної продукції, яка враховує структуру посівних площ, структуру 
тваринництва господарства для отримання гною, масу інших органічних відходів для 
отримання добрив та «Концепцію біологізації землеробства для отримання екологічно чистої 
продукції». 
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де S – площа ріллі, га; іS – площа ріллі, яку займає сільськогосподарська культура, га; Уі 

- програмна врожайність, ц/га; Бі – бал бонітету ґрунту; ЦБі – урожайна ціна бала ґрунту; Ооі – 
окупність 1 т органічних добрив приростом урожаю; Омі – окупність 1 ц діючої речовини 
мінеральних добрив приростом урожаю; Аі – поправочний коефіцієнт на групу ґрунту; і – вид 
сільськогосподарської культури; n – кількість тварин в умовних головах; j – вид тварин; Ме – 
маса екскрементів від однієї умовної голови, кг/добу; tп, tл – відповідно тривалість утримання 
тварин в приміщеннях і літніх таборах, діб; t = 365 діб; П – втрата маси гною в процесі його 
зберігання, %; Мп – маса підстилки в добу на одну тварину кг/ ум. гол; ojk – потреба в кормах j – 
го виду тварин, к.о/ум. гол: oіk  – кількість кормових одиниць в 1 кг урожаю і – тої культури, 
к.о./кг; Tik  – коефіцієнт товарної продукції (відношення маси врожаю і – тої культури 
призначеного для продажу до загальної маси врожаю); ріП  – маса пожнивних решток в урожаї і 
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– тої культури призначених на корм тваринам; опіk  – кількість кормових одиниць в 1 кг 
пожнивних решток і – тої культури, к.о./кг; 

Розв’язком даної системи рівнянь є оптимальна структура посівних площ 
сільськогосподарських культур та поголів’я худоби в господарстві для виробництва екологічно 
чистої продукції. 

Встановлено, що впровадження екологічно чистого виробництва рослинної продукції 
при   = 0,067 можливе в господарствах тваринницького напрямку. Визначено, що в структурі 
посівних площ питома вага кормових культур становить 70 % від загальної площі ріллі за 
традиційною технологією отримання органічних добрив. Впровадження компостування для 
отримання органічних добрив суттєво змінює структуру посівних площ. де полоща під 
кормовими культурами зменшується від 70 до 60 %, а поголів’я тварин в господарстві суттєво 
не змінюється. 
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зеленої маси гібридів кукурудзи. Встановлено, що найбільш ефективним для виробництва метану може бути 
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Для виробництва біогазу та метану кукурудза має найбільше значення, як 
відновлювальна сировина, за рахунок високого потенціалу врожайності. Технологія 
вирощування і зберігання кукурудзи на силос технологічно розвинена і досить оптимізована 
[1]. Вирощують спеціальні підібрані енергетичні гібриди кукурудзи, що мають урожайність 
сухої маси 9–30 т/га [2]. Залежно від гібрида кукурудзи, технології вирощування та фази 
збирання. це приблизно становить 5300–9000 м3/га метану [3]. Відмічено послідовне 
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збільшення виходу метану зі збільшенням групи стиглості гібридів кукурудзи. Найбільший 
вихід метану 9370 м3/га отримано у пізньостиглого гібриду. Пізньостигла енергетична 
кукурудза може повністю використати тепловий режим вегетаційного періоду в Німеччині [4]. 

В умовах Лісостепу України найвищі показники виходу біогазу отримано у 
середньостиглого і середньопізнього гібридів кукурудзи Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ 
при внесенні N100P80K80 – 8,74 і 9,41 тис. м3/га, що вище ніж на варіанті без добрив на 53,0 і 
55,1 %. Вихід біогазу у середньораннього і ранньостиглого гібридів Білозірський 295 СВ і 
Товтрянський 188 СВ становив 4,31–7,47 тис. м3/га, що на 5,9–40,7 % менше ніж у більш 
пізньостиглих форм [5]. 

Серед багатьох факторів, які підвищують досягнення потенційної продуктивності 
сортів та гібридів кукурудзи, вагому роль відіграють добрива, особливо азотні [6]. Підвищені 
дози азотних добрив (80–160 кг/га) збільшують урожайність біомаси та вихід біометану з 
кукурудзи, але при цьому зростають витрати енергії на 1 га [7]. Найвищий вихід біогазу 
отримано з кукурудзяного силосу за внесення азотних добрив 80 кг/га – 194,5–315,3 м3/т. 
Вирощування кукурудзи на високому фоні внесення азотних добрив виявилися найбільш 
ефективною [8]. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу різних видів добрив на розрахунковий 
вихід біогазу і метану з зеленої маси гібридів кукурудзи. Наші дослідження проводилися в 
2019–2021 рр. на базі СТОВ «Птахоплемзавод Коробівський» Житомирської області за 
наступною схемою: гібриди кукурудзи (Фактор А): Амарос (ФАО 230), Богатир (ФАО 290), 
КВС 381 (ФАО 350), Каріфолс (ФАО 380); мінеральні добрива (Фактор В): контроль (без 
добрив), N90Р60К60, N120Р90К90; мікродобрива (С): Без обробки (контроль), обробка насіння 
YaraVita Teprosyn NP+Zn (5 л/т)+обприскування кукурудзи у фазі 3–5 листків YaraVita Maize 
Boost (4 л/га), обробка насіння YaraTera Tenso Cocktail (0,15 кг/т)+ обприскування кукурудзи у 
фазі 3–5 листків YaraVita Kombiphos (3 л/га). Повторність досліду чотирьохразова. Площа 
облікової ділянки – 184 м2. Вихід біогазу отримано розрахунковим методом згідно з 
методичними рекомендаціями [9]. 

За результатами досліджень встановлено, що загальний діапазон значень 
розрахункового питомого виходу метану становив від 272,1 до 356,6 нм3/т СОР (сухої 
органічної речовини). В перерахунку на зелену масу кукурудзи це складає 97,2–129,2 нм3/т. 
Питомий вихід біогазу і метану в перерахунку на одиницю площі знаходитиметься в межах 
9127–13346 і 3860–6630 нм3/га. 

Найвищий вихід метану отримано у гібриду кукурудзи Каріфолс – 5338–6630 нм3/га, 
дещо менше у гібриду КВС 381 – 5062–6128 нм3/га, у гібриду Богатир – 4681–5856 нм3 СН4/га 
і найменший у гібриду Амарос – 3861–4849 нм3 СН4/га. На варіантах з використанням добрив 
гібрид Каріфолс мав на 36,6 % вищий потенціал виходу метану у порівнянні з гібридом 
Амарос. 

Спостерігається зростання виходу біогазу на 15,2–22,4 % при застосуванні N90Р60К60, на 
21,7–30,9 % при N120Р90К90 і на 1,8–3,6 % при використанні мікродобрив порівняно з 
варіантами без їх вживання. Аналогічний вплив добрива мали і на вихід метану. Слід 
відмітити, що варіант із мікродобривами YaraVita Teprosyn NP+Zn (5 л/т)+обприскування 
кукурудзи у фазі 3–5 листків YaraVita Maize Boost (4 л/га) несуттєво впливає на вихід біогазу 
та метану при застосуванні окремо від макродобрив і фактично відсутній у поєднанні з 
внесенням макродобрив (NPK). При цьому потенціал виходу метану на варіантах без 
макродобрив коливається в діапазоні від -0,4 до +4,0 %, а при внесенні N90P60K60 – від -1,1 до 
+0,8 %, а у випадку N120P90K90 – від -1,4 до +1,6 %. 

Більш ефективним для виробництва метану може бути застосування добрив у варіанті 
обробки насіння YaraTera Tenso Cocktail (0,15 кг/т)+ обприскування кукурудзи у фазі 3–5 
листків YaraVita Kombiphos (3 л/га), що дозволяє підвищити потенціал виходу метану на 
варіантах без макродобрив (NPK) на +0,8–4,8 %, при внесенні N90P60K60 – від +1,6 до +6,1 % а 
при застосуванні N120P90K90 – від +0,2 до +3,9 %. 
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Збільшення урожайності зернобобових культур є досить актуальним пи танням. Можливістю позитивно 
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Обробка насіння бобових культур перед посівом бактеріальними препаратами не новий 
агротехнічний прийом. Відомо, що бобові рослини за допомогою бульбочкових бактерій 
здатні засвоювати вільний азот повітря, задовольняючи цим частково або повністю потребу в 
ньому. Вони можуть збагачувати ґрунт легкодоступними формами азоту. 

Симбіоз бобових рослин із бульбочковими бактеріями корисний для макросимбіонта 
тільки за умови дефіциту зв’язаних форм азоту. Проте при достатній кількості доступного 
азоту в ризосфері кореня бульбочкові бактерії починають засвоювати його не тільки з повітря, 
але із грунту. За даними дослідників бульбочкові бактерії досить широко розповсюджені в 
ґрунтах [1]. Найбільш поширені штами Rhizobium і Bradyrhizobium їх кількість 0,1–8,0 % від 
загальної кількості бактерій у ризосфері та 0,01–0,14 % від їх біомаси [2] 

Фактори, що негативно діють на рослину, так само діють і на розвиток бактерій, і 
функціонування бульбочок. Бульбочкові бактерії належить до мікроорганізмів, які здатні до 
гетеротрофного і симбіотрофного способу життя. В результаті взаємно-корисного існування 
зростає екологічний потенціал обох партнерів симбіозу, один з яких отримує нову метаболічну 
функцію фіксацію молекулярного азоту повітря, а другий отримує захист від дії факторів 
зовнішнього середовища та елементи живлення [3]. 

Ступінь засвоєння вільного азоту залежить від кількості і розміру бульбочок на коренях 
бобових рослин, а також від активності азотфіксуючих бактерій, що знаходяться в них. 
Водночас навіть на грунтах, де раніше бобові вже оброблялися, часто можна спостерігати, що 
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бульбочкові бактерії у ґрунті відсутні. Це насамперед стосується бульбочкових бактерій менш 
поширеної, але дуже цінної бобової культури – сої. 

Дослідження показують, що на нових ділянках, де раніше соя не вирощувалась, 
бульбочки нормальної величини та форми утворюються на коренях при повторних посівах 
через різні проміжки часу, частіше через 2–3 роки. Впродовж двох років, без штучної оброки 
насіння бактеріями, на коренях сої бульбочки практично не з’являлися. 

У 2019–2022 рр. на дослідному полі Білоцерківського НАУ ми проводили дослідження 
щодо вивчення ефективності передпосівної обробки насіння сої бактеріальними добривами. 
Для посіву використовували насіння сої сорту Аполло. Спосіб посіву – рядковий з міжряддями 
15 см. Густота – 600 тис. рослин на гектарі. Облікова площа ділянок – 20 м2 при триразовій 
повторності. З метою виявлення найбільш вірулентних та активних бульбочкових бактерій 
групи Bradyrhizobium japonicum на дослідному полі у 2019 р. було закладено випробовування 
двох препаратів з азотфіксуючими штамами бактерій для сої нітрофікс (Нітрагін) та оптимайз 
400. Найбільш ефективним виявився препарат німецького виробництва Bayer «Оптимайз 400» 
з стійкими штамами до сонячного світла. 

На коренях рослин сої, у яких насіння перед посівом оброблялося бактеріологічними 
препаратами, утворювалася велика кількість бульбочок. Окремі рослини мали до 55–60 тільки 
великих бульбочок. Обробка насіння сприяє отриманню високої урожайності та кількісті 
вегетативної маси з більш високим вмістом сухих речовин. 

У дослідах, де висівалося необроблене бактеріальними препаратами насіння сої, 
рослини майже не мали бульбочок, урожайність становила 23,9 ц/га (у тому числі вага 
вегетативної маси становила у середньому 236,8 ц/га), вихід сухої речовини дорівнював  
31,9 %. На ділянках, де сівба проводився інокульованим насінням, отримано середню 
урожайність 28,1 ц/га, та 264,3 ц/га вегетативної маси. Вихід сухої речовини становив 33,8 %. 

В сівозміні дослідного поля рослини сої при інокуляції насіння бульбочковими 
бактеріями мали більш інтенсивне зелене забарвлення і перевищували за темпами росту і 
розвитку рослини насіння яких необроблене. Середня висота рослин у період побуріння бобів 
нижнього ярусу була за обробки нітрофіксом 96 см, оброблені оптимайз 400 – 98 см, а без 
обробки – 84 см. На коренях рослин сої оброблених нітрофіксом налічувалося в середньому по 
74 бульбочки. Середня вага бульбочок з рослини становила 1,74 г. За інокуляції оптимайз 400 
середня кількість бульбочок становила 81 шт, а їх вага – 2,03 г. У той же час на контролі, без 
обробки насіння, лише деякі з рослин мали поодинокі недорозвинені бульбочки. Інокуляція 
насіння сої сприяла зростанню вегетативної маси на 12,2 %, бобів – на 17,7 % та виходу сухої 
речовини – на 15,6 %. Вміст сирого протеїну в сухій речовині збільшився при цьому на 1,6 %. 

За середніми даними за 4 роки (2019–2022 рр.) під дією інокулянтів збільшилася висота 
рослин з 84 до 98 см. Урожайність зросла на 4,2 ц/га, а вихід вегетативної маси підвищився на 
27,5 ц/га, вміст сухих речовин зріс на – 1,9 %. Змінювалася також структура врожаю. 
Наприклад, кількість бобів зросла на 14,8 %. Середня вага 1 рослини підвищилася з 59 до 66 г. 

За роками також спостерігалася неоднакова ефективність бактеріальних добрив. Так, якщо 
в 2019 р. збільшення врожайності від застосування бактеріальних добрив не перевищувало 18,8 %, 
то в 2020 р. воно становило 15,6 %, в 2021 р. – 12,9 % і в 2022 р. – 17,2 %. 
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Для кожної сільськогосподарської культури завжди актуальним є дослідження щодо 
процесів формування урожаю. Це дасть змогу встановити ступінь залежності окремих 
елементів урожайності не тільки від технологічних і біологічних факторів впливу, а також і від 
факторів вегетації. 

За сучасного рівня урожайності зернових культур норми висіву насіння відіграють 
важливе значення за впливом на показник кількості зерен в колосі, рослині [1]. В наукових 
дослідженнях також звертається увага і на залежність реалізації цих складових елементів 
продуктивності та урожайності від біологічного фактора. Створення нових сортів постійно 
ставить завдання пошуку технологічних умов щодо оптимізації у забезпеченні реалізації їх 
біологічного потенціалу [2, 3]. Щодо коноплі такі питання також є актуальними. 

Мета досліджень полягала у встановленні залежності насіннєвої продуктивності рослин 
конопель посівних від сорту та норми висіву насіння. 

Дослідження виконані впродовж 2018–2020 рр. в Закладі вищої освіти «Подільський 
державний університет» в умовах Західного Лісостепу України. 

У проведенні польових досліджень використані сорти коноплі технічної Інституту 
луб’яних культур Національної академії аграрних наук України: ЮСО–31, Гляна та Глесія. У 
дослідження включено п’ять норм висіву насіння – 1,2; 1,8; 2,4; 3,0; 3,6 млн. шт./га. Ширина 
міжрядь – 15 см. 

Розміщення ділянок – систематизоване ярусне. Кількість повторень – чотириразова. 
Загальна площа ділянки 60 м2, облікової – 50 м2. 

Вибірка для біометричного аналізу шляхом підрахунку за параметрами кількості 
насінин на рослині становила 30 шт. рендомізовано відібраних. 

Отримані нами результати досліджень доводять, що важливим фактором впливу на 
формування продуктивності рослин коноплі технічної за кількістю насінин є сортовий генотип 
і норми висіву насіння за вузькорядного способу сівби. 

В середньому за 2018–2020 рр. результати досліджень узагальнюють закономірність при 
якій рослини коноплі сортів ЮСО-31, Гляна, та Глесія за вузькорядного способу сівби при 
збільшенні норм висіву насіння 1,2; 1,8; 2,4; 3,0; 3,6 млн. шт./га зменшують продуктивність за 
показником кількості насінин на одній рослині. Це стверджує про ефективність в управлінні 
цим технологічним фактором параметрами індивідуальної продуктивності рослин коноплі. 

За найменшої норми висіву насіння 1,2 млн. шт./га у сорту ЮСО-31 кількість насінин 
на одній рослині була найбільшою і становила 55,3 шт., у сорту Гляна – 82,0 шт. і у сорту 
Глесія – 87,0 шт. При збільшенні норми висіву до 1,8 млн. шт./га показник істотно 
зменшувався і був у сорту ЮСО-31 – 44,3 шт., у сорту Гляна – 59,5 шт. і у сорту Глесія – 63,6 
шт. Застосування норми висіву 2,4 млн. шт./га забезпечило формування ще меншої 
продуктивності за кількістю насінин на одній рослині: у сорту ЮСО-31 – 35,5 шт., у сорту 
Гляна – 46,6 шт. і у сорту Глесія – 50,6 шт. При нормі висіву 3,0 млн. шт./га показник становив 
у сорту ЮСО-31 – 29,5 шт., у сорту Гляна – 38,8 шт. і у сорту Глесія – 42,3 шт. І за найбільшої 
норми висіву насіння 3,6 млн. шт./га кількість насінин на одній рослині була найменшою і 
становила у сорту ЮСО-31 – 25,8 шт., у сорту Гляна – 33,7 шт. і у сорту Глесія – 36,8 шт. 
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В середньому по досліду для фактора А – норми висіву насіння: 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 та 3,6 
млн. шт./га встановлені наступні показники 74,8; 55,8; 44,2; 36,9; 32,1 шт. насінин на 1 
рослину. 

Найбільшу кількість насіння на одній рослині при вузькорядному способі сівби за всіх 
норм висіву насіння забезпечував сорт коноплі технічної Глесія – 56,1 шт., другим за 
продуктивністю був сорт Гляна – 52,1 шт. і найменша продуктивність була у сорту ЮСО-31 – 
38,1 шт. 
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До основних показників солодової властивості пивоварного ячменю відноситься і 
фріабілітивність. При оцінці якості зерна у багатьох країнах Західної Європи його введено до 
статистичних розрахунків системного аналізу. Відомо, що якість пивоварного ячменю 
залежить від сортових особливостей, а також і від технологічних факторів, таких, як внесення 
мінеральних добрив, норми висіву та інші [1, 2, 3]. 

За даними В. Кунце вимоги до нормативних значень фріабілітивності для світлого 
солоду в Німеччині такі: вище 81 % – дуже добре; 78–81 % – добре; 75–78 % – задовільно; 
нижче 75 % – незадовільно [4]. В Чеській Республіці вимоги до якості солоду за показником 
фріабілітивності знаходяться в межах від мінімального 79 % до максимального – 86 % [5]. 

Мета досліджень – встановити вплив позакореневого підживлення рослин під час 
вегетації мікродобривами «Вуксал» на різних фонах мінерального удобрення на пивоварну 
якість зерна ячменю ярого за параметрами фріабілітивності. 

Дослідження виконані в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» в 
умовах Західного Лісостепу України. 

Варіанти технологічної схеми застосування позакореневого підживлення рослин 
мікродобривами: 1) А0 – контроль, без підживлення рослин; 2) А1 – одноразове позакореневе 
підживлення рослин мікродобривом «Вуксал Р Мах» під час кущення; 3) А2 – одноразове 
позакореневе підживлення рослин мікродобривом «Вуксал Grain» під час виходу в трубку;  
4) А3 – одноразове позакореневе підживлення рослин мікродобривом «Вуксал Grain» на 
початку цвітіння; 5) А4 – дворазове позакореневе підживлення рослин мікродобривами 
«Вуксал Р Мах» під час кущення та «Вуксал Grain» під час виходу в трубку; 6) А5 – дворазове 
позакореневе підживлення рослин мікродобривами «Вуксал Р Мах» під час кущення та 
«Вуксал Grain» на початку цвітіння; 7) А6 – дворазове позакореневе підживлення рослин 
мікродобривами «Вуксал Grain» під час виходу в трубку та «Вуксал Grain» на початку 
цвітіння; 8) А7 – триразове позакореневе підживлення рослин мікродобривами «Вуксал Р 
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Мах» під час кущення, «Вуксал Grain» під час виходу в трубку та «Вуксал Grain» на початку 
цвітіння. 

Забезпечення мінерального живлення рослин на фонах удобрення: N30Р45K45 – норма 
разового використання мікродобрив «Вуксал» 1,5 л/га та N60Р90K90 – норма разового використання 
мікродобрив «Вуксал» 2,0 л/га. 

Для проведення досліджень використано сорт ячменю ярого Сєбастьян. 
Фріабілітивність солоду встановлювали на основі технологічного аналізу шляхом 

розмелювання наважки на приладі «PFEUFER». 
Для математичного аналізу отриманих результатів досліджень використовували 

критерій Стьюдента (t0,05). 
Отримані нами результати досліджень щодо вивчення впливу позакореневого 

підживлення рослин ячменю ярого мікродобривами «Вуксал» залежно від технологічної схеми 
проведеного агротехнічного заходу показують зміни параметрів фріабілітивності. Це доведено 
на основі проведеного математичного аналізу експериментальних даних за принципом 
попарних порівнянь. 

При вирощуванні ячменю на фоні N30P45K45 отримані дані знаходяться в межах 
оптимальних параметрів якості зерна пивоварного ячменю прийнятих в Чеській Республіці, де 
допустима мінімальна фріабілітивність становить 79 %, максимальна – 86 %. За даними 
досліду найвища результативність досягнута на варіанті А7 при триразовому проведенні 
позакореневого підживлення рослин: перший раз під час кущення мікродобривом «Вуксал Р 
Мах», другий раз під час виходу в трубку мікродобривом «Вуксал Grain» і третій раз на 
початку цвітіння мікродобривом «Вуксал Grain». У 2015 р. показник становив 86,0 %, у 2016 р. 
– 85,0 % і у 2017 р. – 86,4 %. На варіанті А6, де застосовували мікродобриво «Вуксал Grain» 
під час виходу в трубку та на початку цвітіння встановлено фріабілітивність 84,8 % – у 2015 р., 
84,0 % – у 2016 р. і 85,3 % – у 2017 р. При порівнянні варіантів А7 та А6 різниця становить у 
2015 р. – 1,2 % (tф – 5,0 > t0,05 – 2,78), у 2016 р. – 1 % (tф – 2,9 > t0,05 – 2,78) і у 2017 р. – 1,1 
% (tф – 2,8 > t0,05 – 2,78). Аналогічно варіант А6 є ефективнішим порівняно з варіантом А5, де 
проводили дворазове позакореневе підживлення рослин мікродобривами 

«Вуксал Р Мах» під час кущення та «Вуксал Grain» на початку цвітіння. При порівнянні 
цих двох варіантів різниця була достовірною: у 2015 р. – 1,3 % (tф – 5,9), у 2016 р. – 1,0 % (tф – 
2,9) і у 2017 р. – 1,9 % (tф – 5,0). Отримані значення на варіанті А5 у всі роки досліджень є 
істотно більшим порівняно до варіантів досліду А0, А1, А2, А4. Виняток становить лише 
варіант А3, де рослини обприскували мікродобривом «Вуксал Grain» на початку фази цвітіння, 
що забезпечило отримання фріабілітивності 83,4 % – у 2015 р., 82,7 % – у 2016 р. і 83,0 % – у 
2015 р. Таким чином, між варіантами А5 та А3 різниця була статистично однаковою. 

Результати досліджень щодо впливу оцінюваного фактора при вирощуванні ячменю на 
фоні мінерального живлення N60P90K90 характеризуються подібними закономірностями, проте 
на меншому рівні значень даних. У роки досліджень також виділено три кращих варіанта А5, 
А6, А7. Розходження між даними варіантів А7 та А6 достовірні. У 2015 р. різниця становить 
0,9 % (tф – 2,9 > t0,05 – 2,78), у 2016 р. – 1,2 % (tф – 3,9 > t0,05 – 2,78) і у 2017 р. – 1,1 % (tф – 
5,8 > t0,05 – 2,78). Це доводить фактично про максимальну перевагу варіанта А7 порівняно до 
всіх інших варіантів. Краща результативність також виявлена у варіанта А6 порівняно до 
варіанта А5 за впливом на фріабілітивність. У 2015 р. різниця становить 0,9 % при критерії 
Стьюдента для цього порівняння tф – 3,5, у 2016 р. – 0,9 % при tф – 4,3 і у 2017 р. – 0,6 % при 
tф – 3,8. Також істотні розходження даних встановлені для варіанта А5 порівняно до всіх 
інших варіантів А0, А1, А2, А4, за винятком варіанта А3, де фріабілітивність становила 81,7 % 
– у 2015 р., 81,3 % – у 2016 р. і 82,4 % – у 2017 р. 

При вирощуванні ячменю ярого на фоні мінерального живлення N30P45K45 кращими 
виявилися варіанти дворазового застосування мікродобрив «Вуксал Р Мах» 1,5 л/га під час 
кущення та «Вуксал Grain» 1,5 л/га на початку цвітіння та «Вуксал Grain» 1,5 л/га під час 
виходу в трубку та «Вуксал Grain» 1,5 л/га на початку цвітіння, де показники фріабілітивності 
становили 83,3 % та 84,7 %, відповідно. Варіант триразового позакореневого підживлення 
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рослин мікродобривами «Вуксал Р Мах» 1,5 л/га під час кущення, «Вуксал Grain» 1,5 л/га під 
час виходу в трубку та «Вуксал Grain» 1,5 л/га на початку цвітіння забезпечив найбільше 
значення фріабілітивності 85,8 %. 

На фоні мінерального живлення N60P90K90 також кращими виявилися варіанти 
дворазового застосування мікродобрив «Вуксал Р Мах» 2,0 л/га під час кущення та «Вуксал 
Grain» 2,0 л/га на початку цвітіння та «Вуксал Grain» 2,0 л/га під час виходу в трубку та 
«Вуксал Grain» 2,0 л/га на початку цвітіння, де показники фріабілітивності становили 82,3 % 
та 83,1 %, відповідно. Варіант триразового позакореневого підживлення рослин 
мікродобривами «Вуксал Р Мах» 2,0 л/га під час кущення, «Вуксал Grain» 2,0 л/га під час 
виходу в трубку та «Вуксал Grain» 2,0 л/га на початку цвітіння забезпечив найбільше значення 
фріабілітивності 84,2 %. 
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ЗМІНА РЯСНОСТІ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТА АГРОФІТОЦЕНОЗІВ  
І ПРОДУКТИВНОСТІ СІВОЗМІНИ ЗА ЧОТИРЬОХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО 
ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 
 

Потенційні запаси насіння бур’янів в орному шарі ґрунту (0–30 см) на полях Лісостепу 
України перевищили 1,5 млд шт./га. Це при тому, що низьким рівнем цього показника 
вважається до 10 млн. шт./га, за якого можна перейти на безгербіцидні технології 
вирощування сільськогосподарських культур [1]. 

Зменшення рівня потенційної забур’яненості ріллі є дуже актуальною проблемою 
вітчизняного землеробства, але для вирішення її необхідний досить тривалий період часу. 
Навіть у стаціонарних польових дослідах, де якісно і своєчасно виконують агротехнічні і 
хімічні заходи регулювання рівня присутності бур’янового компонента в агрофітоценозах, 
зменшення цього показника становить у середньому лише 25–30 % за ротаційний період (8–10 
років) сівозміни [2–3]. Тому для істотного зменшення потенційної забур’яненості орного шару 
ґрунту, як зазначають провідні вітчизняні гербологи, необхідно як мінімум три-чотири 
ротаційних періоди сівозміни [4]. 

Основні причини такого становища в державі наступні: повна відсутність цільового 
державного фінансування на захист агрофітоценозів від бур’янів; адаптація останніх до 
мінливих екологічних умов; потепління клімату, зо спричинило переміщення типових для 
півдня видів бур’янів у північні райони; перехід від теоретично обґрунтованих і збалансованих 
на принципах плодозміни 8–11-пільних сівозмін до виключно польових спеціалізованих 
коротко ротаційних сівозмін; широке застосування за відсутності наукового обґрунтування і 
дорожнечі паливно-мастильних матеріалів поверхневого або навіть нульового обробітку 
ґрунту; застосування гербіцидів однієї і тієї ж групи, порушення регламентів хімічного 
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прополювання та ігнорування заходами запобіжного засобу контролювання бур’янів призвели 
до їх резистентності і поширення коренепаросткових і кореневищних видів [1]. 

Традиційними, найбільш поширеними екологічно безпечними заходами контролювання 
бур’янів є механічні. Проте після виходу в світ праці І.Є. Овсінського [5] питання впливу 
способів, заходів, засобів і глибини механічного обробітку на забур’яненість агрофітоценозів є 
і на сьогодні найбільш суперечливим і дискусійним [6,7]. 

Мета досліджень – встановити систему обробітку ґрунту, що забезпечує найвищу 
протибур’янову ефективність та продуктивність сівозміни на рівні 5 т/га сухої речовини, 5,5 т/г 
кормових одиниць і 0,4 т/га перетравного протеїну. 

Дослідження виконувалися впродовж 2018–2022 рр. на чорноземі типовому 
середньосуглинковому дослідному полі Білоцерківського НАУ в стаціонарній польовій 
сівозміні з наступним чергуванням культур: 1-е поле – соя; 2 – пшениця озима, гірчиця біла на 
сидерат; 3 – соняшник; 4 – ячмінь ярий, гірчиця біла на сидерат; 5 – кукурудза. Вивчали 
чотири системи варіантів основного обробітку: 1 – полицева, за якої під сою, соняшник і 
кукурудзу проводили оранку, відповідно на глибину 16–18, 25–27 см, а під решту культур 
обробіток дисковою бороною на 10–12 см; 2 – безполицева – обробіток глибокорозпушувачем 
ГР-3,4 на таку ж глибину як і в першому варіанті; 3 – диференційована (полицево-
безполицева) – під сою і кукурудзу безполицевий обробіток відповідно на 16–18 і 25–27 см, 
під соняшник оранка на 25–27 см, під решту культур дискування на 10–12 см; 4 – мілка 
(дискова) – під всі кульутри дискування на 10–12 см. 

Повторність триразова, розміщення повторень і ділянок систематичне, послідовне в 
один ярус. Посівна площа ділянок – 171, облікова – 112 м². Актуальну забур’яненість 
визначали кількісно-ваговим методом, а потенційну – методом відмивання мулистої (менше 
0,25 мм) фракції на ситах [1]. На кожний гектар сівозміни вносили 8 т гною + 76 64 К 57. 

Актуальна і потенційна (шар ґрунту – 30 см) забур’яненість сої становила відповідно 79 
шт/м² і 83, 3 млн/га насіння бур’янів за полицевого, 138 шт/м² і 112,0 млн/га – безполицевого 
обробітку, що на 74,7 і 34,5 % вище проти контролю. Сира маса бур’янів у 1,49 вища за 
чизельного, ніж за полицевого обробітку в сівозміні. Хоча актуальна і потенційна 
забур’яненість відповідно на 42 шт/м² і 15,4 млн/га вищі за чизельного, ніж дискового 
обробітку, проте сира сама бур’янів на дату збирання зернобобової культури помітно не 
відрізнялася і становила відповідно 270,1 і 266,0 г/м². За диференційованого обробітку ці 
показники відповідно на 8,2; 14,0 і 23,8 % нижчі, ніж на контролі. 

В агрофітоценозі пшениці озимої потенційна забур’яненість орного шару ґрунту за 
полицевого, безполицевого, диференційованого і мілкого обробітку становила відповідно 95,2 
млн/га; 122,3; 80,6 і 103,8 млн/га. Рослин бур’янів за дискового і чизельного обробітку на дату 
збирання культури відповідно на 13 і 36 шт/м² (27 і 73 %) більше, ніж на контролі, де цей 
показник на 9 % вищий проти диференційованого обробітку. Найвища рясність бур’янового 
компонента за дискового обробітку – 193,5 г/м², що перевищує контроль майже в 1,7 рази. За 
безполицевого обробітку вона в 1,5 рази перевищує контроль. А найнижче значення цього 
показника зафіксоване за полицево-безполицевого обробітку – 90,0 г/м², що на 21 % менше, 
ніж на контролі. 

В агрофітоценозі соняшнику найнижча актуальна і потенційна забур’яненість за 
диференційованого обробітку – 119 шт/м², 148,9 млн/га і 283 г/м², що в 1,4; 1,6 і 1,5 рази 
більше, ніж на контролі. За мілкого обробітку вони становили 93 шт/м²; 129,3 млн/га і  
282,5 г/м², що перевищує контроль відповідно на 26,0; 22,5 і 47,9 %. Ці показники на 26 шт/м², 
19,2 млн/га і 10,8 г/м² вищі за чизельного, ніж дискового обробітку. 

В агрофітоценозі ячменю ярого перелічені вище показники забур’яненості становили 
відповідно 55 шт/м², 88,5 млн/га і 133,0 г/м² за полицевого обробітку, 96; 116,6 і 203,4 – 
чизельного, 53; 72,7 і 107,2 – диференційованого 69 шт/м², 104,0 млн/га і 224,0 г/м² за мілкого 
обробітку. Таким чином, актуальна і потенційна забур’яненість вищі відповідно на 69 і 31 % за 
чизелювання ґрунту та на 24 і 17 % за дискування, ніж на контролі. За безполицевого і мілкого 
обробітку сира маса бур’янів відповідно в 1,5 і 1,7 рази більша, ніж на контролі, де цей 
показник майже на 19 % вищий проти диференційованого обробітку. 
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В агрофітоценозі кукурудзи показники забур’яненості становили відповідно 108 шт/м², 
122,1 млн/га і 307,3 г/м² за полицевого обробітку, 158; 149,8 і 486,4 – чизельного, 99; 105,8 і 
266,3 – полицево-безполицевого, 121 шт/м², 120,7 млн/га і 394,3 г/м² за мілкого обробітку в 
сівозміні. За дискового обробітку потенційна забур’яненість на рівні контролю, а кількість і 
сира маса бур’янів відповідно на 12 % і 28 % вищі. 

У цілому по сівозміні показники забур’яненості становили відповідно 72 шт/м², 98,8 
млн/га і 182,3 г/м² за полицевого обробітку, 119; 129,9 і 282,7 – безполицевого, 66; 90,7 і 146,1 – 
диференційованого, 87 шт/м², 110,3 млн/га і 270,0 г/м² за дискового обробітку. 

Отримані дані вкотре переконують, що диференційований різноглибинний обробіток, що 
поєднує оранку( один раз на 4–5 років) з чизельним розпушуванням, здатний в найбільші мірі 
поєднати позитивні сторони полицевого і безполицевого способів механічного обробітку 
ґрунту. 

Продуктивність сівозміни за полицевого, безполицевого, диференційованого і дискового 
обробітків становила відповідно 4,64; 4,14; 4,58 і 4,14 т/га сухої речовини (НІР0,05 = 0,24 т/га) , 
6,46; 5,77; 6,35 і 5,79 т/га кормових одиниць (НІР0,05 = 0,35 т/га), 0,55; 0,48; 0,54 і 0,48 т/га 
перетравного протеїну (НІР0,05 = 0,03 т/га). 
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Погіршення фітосанітарного стану посівів ускладнює вирощування зернових культур 
цілою низкою чинників. Не зважаючи на значні успіхи, досягнуті у галузі хімічного захисту 
рослин від патогенів, найбільш ефективним, з точки зору екології та економіки, залишається 
використання стійких сортів. Впровадження у виробництво сортів з комплексною стійкістю 
проти фітозахворювань дає можливість обмежити застосування пестицидів. Це виключить 
прогресуюче забруднення довкілля та значно покращить екологічну ситуацію що склалася в 
Україні. Для створення стійких сортів пшениці озимої необхідно мати стійкий проти хвороб 
вихідний матеріал. Частка стійких проти фітозахворювань сортів озимої пшениці в селекції у 
зарубіжних країнах становить 70–80 %, тоді як у нашій країні вона сягає лише 20 % [1–4]. 
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Матеріалом для досліджень була колекція пшениці озимої – 60 сортів української та 
зарубіжної селекції. Польові досліди та фенологічні спостереження проводили у польовій 
дослідній сівозміні НВЦ БНАУ впродовж 2020–2022 рр. Сівбу, догляд та збирання врожаю 
проводили вручну. Оцінку стійкості рослин пшениці озимої проти збудників септоріозу 
проводили на провокаційному фоні згідно загальноприйнятих методик. Досліджувані сорти 
класифікували за групами стійкості за допомогою 9-ти бальної шкали [5]. 

Вид збудників визначали в лабораторних умовах згідно методики Г.В. Пижикової та 
визначника Н.М. Підоплічка. Створення штучного інфекційного фону на листі сортів пшениці 
озимої на бензимідазолі проводили згідно методики Г.В. Пижикової [6]. 

Умови навколишнього середовища є домінуючим фактором у швидкості передачі та 
розвитку інфекції септоріозу. Насамперед визначає можливість виникнення хвороби та її 
розвитку наявність вологи. Визначали гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за квітень-липень, що 
вказує на рівень зволоження періоду. Цей показник мав таке значення: 2020 р. – ГТК-1,23, 
2021 р. – ГТК-1,65, 2021 р. – ГТК-1,35 – оптимальне зволоження, що сприяло розвитку 
збудників септоріозу пшениці озимої. 

Внаслідок обстеження посівів пшениці озимої відмічено нерівномірне поширення 
патогенів. У результаті досліжень виявлено, що збудник Septoria tritici переважає в усіх 
зразках. Висока його частка виявлена у 2020 р. – 95,1 %, 2021 р. – 85,5 % і у 2022 р. 90,5 %. У 
середньому за 3 роки збудник Septoria nodorum на листі пшениці був поширений на 9,6 %. 

З метою підтвердження стійкості сортів пшениці озимої в польових умовах, було 
проведено зараження листя сортів пшениці озимої на бензимідазолі в лабораторних умовах. 

У польових умовах розвиток хвороби на сприйнятливому сорті Миронівська 29 
становив 40,0 %, у лабораторних умовах 60,0 %. Відповідно і досліджувані сорти пшениці 
озимої мали дещо вищий відсоток ураження (табл.1). 
 

Таблиця 1 – Імунологічна характеристика сортів пшениці озимої проти септоріозу листя (середнє за 3 роки) 

Сорти Польові 
умови, % 

Характеристика 
стійкості-

сприйнятливості 

Лабора-
торні 

умови, % 

Характеристика 
стійкості-

сприйнятливості 

Лісова пісня, стандарт 12,5 Помірна стійкість 17,0 Слабка 
сприйнятливість 

Бумер 5,0 Висока стійкість 4,5 Висока стійкість 

Естафета миронівська 4,0 Висока стійкість 5,0 Висока стійкість 

Легенда білоцерківська 3,3 Висока стійкість 5,0 Висока стійкість 

Тобак 5,0 Висока стійкість 7,5 Стійкість 

Берегиня миронівська 9,0 Стійкість 12,5 Помірна стійкість 

Грація миронівська 9,0 Стійкість 13,0 Помірна стійкість 

Ясочка 6,0 Стійкість 11,5 Помірна стійкість 

Колоніа 6,3 Стійкість 7,5 Стійкість 

Царівна 7,3 Стійкість 9,5 Стійкість 

Миронівська 29 40,0 Помірна 
сприйнятливість 60,0 Сприйнятливість 

 
Сорти Бумер, Естафета миронівська, Легенда білоцерківська, Тобак, Берегиня 

миронівська, Грація миронівська, Ясочка, Колоніа і Царівна у польових умовах 
характеризувалися високою стійкістю і стійкістю, у лабораторних умовах цю стійкість 
підтверджено. Сорти можуть бути застосовані у селекційних програмах на стійкість, як 
джерела стійкості проти септоріозу листя. 
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Огірковий бізнес в овочівництві України вважається прибутковим, високоефективним і 
маловитратним [6]. Водночас, відчувається гостра нестача огіркової продукції [1]. Основною 
проблемою є неврожай через невдало підібраний сортимент, відповідно до вимог ринку та 
умов конкретного господарства. Частка сортименту вітчизняної селекції огірка складає 
приблизно 22 %. Близько 40 % займають голландські гібриди, 13 % – німецькі. Решта – з 
інших країн [2, 3]. Вирощування їх в умовах Київської області, не завжди розкриває 
біологічний потенціал огірка у відкритому грунті. Тому оцінювання гібридів огірка за 
комплексом господарсько цінних ознак в умовах Правобережного Лісостепу України є 
актуальним питанням. 

Дослідження здійснювали в умовах дослідного поля Навчально-виробничого центру 
Білоцерківського національного аграрного університету згідно з вимогами відповідних методик 
[4, 5]. Для скоростиглих гібридів огірка за контроль брали гібрид Водограй F1 (контроль 1) і 
середньостиглих – Самородок F1 (контроль 2). Вирощували безрозсадним методом в польових 
умовах у 2018 і 2019 роках. Густота рослин – близько 60 тис. рослин/га. Колекцію складали 36 
гетерозисних гібридів огірка вітчизняної та зарубіжної селекції (із Росії, Італії, Франції). 

Усі гібриди огірка, що вивчали в робочій колекції вдалося поділити за вегетаційним 
періодом на дві групи: ранньостиглі (38–45 діб), середньостиглі (51–53 доби). Найбільш 
скоростиглими відзначилися гібриди Сатіна F1 (38 діб), Маша F1 (40 діб), Морінга F1 (39 діб), 
Гармонія F1 (40 діб) та Амур F1 (39 діб). Плодоношення у цих зразків розпочиналося на 2–4 
доби раніше ніж у контролю 1 Водограй F1, де цей показник складав 42 доби. 

Серед групи ранньостиглих гібридів найтривалішим вегетаційним періодом 
характеризувалися такі зразки, як Юліан F1, Анулька F1, Акорд F1, Регія F1, Астерікс F1, 
Октопус F1. Перші плоди у них збирали на 45 добу після появи сходів, що на 3 доби пізніше, 
ніж в контролю 1 Водограй F1. Майже одночасно з контролем (±1 доба) збирали плоди огірка з 
рослин гібридів Надійний F1, Каспер F1, Хробри F1, Атлантіс F1, Льоша F1, Сремський F1, 
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Аякс F1, Крак F1, Кріспіна F1, Соната F1. До групи середньостиглих гібридів огірка віднесено 
10 зразків: Самородок F1 (контроль 2), Смак F1, Ксана F1, Старекс F1, Естафета F1, Андрус F1, 
Сандер F1, Сувенір F1, Шремлянин F1 та Лялюк F1. Раніше за контроль на 1–2 доби починали 
плодоносити Смак F1 (51 доба), Ксана F1 (52 доби), Андрус F1 (51 доба), Сувенір F1 (52 доби). 
Одночасно з контролем 2 гібридом Самородок F1 збирали плоди у зразків Старекса F1 та 
Лялюк F1 – на 53 добу після з’явлення сходів. Найпізніше формувалися перші товарні плоди в 
гібрида Сандер F1 (54 доби) та Шремлянин F1 (55 діб). 

Період плодоношення в ранньостиглих гібридів коливався від 30 до 48 діб. Найкоротший 
час (менше від контролю1 Водограй F1) збирали плоди у гібридів Хробри F1 (38 діб), Амур F1 (40 
діб), Юліан F1 (40 діб), Акорд F1 (32 доби), Гармонія F1 (38 діб), Льоша F1 (38 діб), Морінга F1 
(37 діб), Крак F1 (39 діб), Кріспіна F1 (34 доби), Маша F1 (32 доби), Регаль F1 (36 діб), Сатіна F1 
(30 діб), Патріот F1 (35 діб), Соната (36 діб). Найдовше плодоносили зразки Атлантіс F1 (45 діб), 
Наташа F1 (48 діб), Анулька F1 (46 діб), Аякс F1 (47 діб), Регія F1 (44 доби). 

У групі середньостиглих гібридів тривалість періоду плодоношення була найбільшою в 
гібрида Сувенір F1 (55 діб), що на 4 доби довше ніж в котролю 2 Самородок F1 (51 доба). 
Однак, довшим за контроль на 2 доби цей період був у Андруса F1 та Сандера F1 і становив 53 
доби. Коротшим цей показник відзначували у варіантів Смак F1 (45 діб), Ксана F1 (48 діб), 
Естафета F1 (48 діб), Шремлянин F1 (45 діб), Лялюк F1 (42 доби). 

За вирощування огірка велике значення має отримання ранньої продукції, оскільки ціни 
у цей час вищі і можна отримати більший прибуток. У середньому за два роки проведених 
досліджень встановлено, що найбільша урожайність плодів огірка в колекційному розсаднику 
за перші 10 діб плодоношення була у таких варіантів, як: Акорд F1, Атлантіс F1. Вона 
становила відповідно 6,3 та 6,1 т/га. Однак істотну різницю щодо цього показника спостерігали 
лише у першому варіанті. 

Частка ранньої продукції у групі ранньостиглих гібридів огірка найвища у варіантів: 
Хробри F1 (14 %), Гармонія F1 (14 %), Акорд F1 (16,4 %), Льоша F1 (14 %), Морінга F1 (14,2 
%), Кріспіна F1 (15,6 %), Маша F1 (16,6 %), Регаль F1 (14,6 %), Сатіна F1 (17,5 %), Патріот F1 
(15,1 %), Соната F1 (15,1 %). Найнижча вона у Наташи F1 та Аякса F1 і становить відповідно 
11,1 та 11,2 %. 

У середньому за 2018–2019 рр. було встановлено, що серед групи середньостиглих 
гібридів огірка найвищу урожайність за 10 діб плодоношення мали Старекс F1 та Шремлянин 
F1 – 6,7 т/га. Найнижчою вона спостерігалася в зразка Лялюк F1 – 5,5 т/га. Однак, істотно 
кращі результати показали всі зразки, окрім гібридів Андруса F1 та Лялюк F1. У них цей 
показник складав відповідно 5,6 і 5,5 т/га. 

Найбільша частка ранньої продукції формувалася на рослинах гібридів Лялюк F1  
(12,6 %) та Сандер F1 (12,3 %). Найменшою вона була в таких зразків, як: Сувенір F1 (9,9 %), 
Андрус F1 (10,0 %). 

В 2018 році було встановлено, що високою врожайністю характеризувалися варіанти 
Атлантіс F1 (51,3 т/га), Амур F1 (45,0 кг/м2), Сремський F1 (44,1 т/га). Низька вона у Октопуса 
F1, Сатіни F1 – відповідно 20,4 та 21,7 т/га. Однаково, або на рівні з контролем 1 Водограй F1 
(42,3 т/га) вдалося зібрати масу врожаю у гібридів: Надійний F1, Амур F1, Анулька F1, 
Сремський F1, Морінга F1, Крак F1. 

У 2019 році найбільша урожайність серед ранньостиглих гібридів була у гібрида Атлантіс 
F1 (53,0 т/га), Надійний F1 (47,0 т/га), Амур F1 (47,1 т/га), Сремський F1 (48,3 т/га). Найменшою 
вона була у варіантів Октопус F1, Сатіна F1 і складала відповідно 26,2 та 28,6 т/га. 

Характеристика урожайності різних гібридів огірка за два роки проведених досліджень 
показала, що суттєво вищим цей показник був у зразка Атлантіс F1 – 52,2 т/га. Істотно нижчий - 
Каспер F1 (39,1 т/га), Хробри F1 (37,2 т/га), Наташа F1 (37,0 т/га), Юліан F1 (32,7 т/га), Сігурд F1 
(34,3 т/га), Гармонія F1 (30,0 т/га), Акорд F1 (38,3 т/га), Льоша F1 (37,2 т/га), Аякс F1 (34,9 т/га), 
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Крак F1 (39,3 т/га), Кріспіна F1 (32,7 т/га), Маша F1 (28,9 т/га), Регаль F1 (32,2 т/га), Астерікс F1 
(30,3 т/га), Октопус F1 (24,5 т/га), Сатіна F1 (24,0 т/га), Патріот F1 (34,6 т/га), Соната F1 (37,7 т/га). 

Найбільшу частку товарних плодів у загальній урожайності серед ранньостиглих 
гібридів виявили у варіанта Регія F1 (95 %), Морінга F1 (94 %), Анулька F1 (93 %), Крак F1 (93 
%), Кріспіна F1 (93 %), Маша F1 (92 %), Аякс F1 (92 %), Сігурд F1 (92). Найменше їх 
формувалося на рослина Хробри F1 (82 %). 
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Надійним шляхом збільшення виробництва високоякісних екологічно чистих продуктів 
із сої, а також підвищення родючості ґрунту є впровадження у виробництво удосконаленої 
енергоощадливості, ґрунтозахисної, екологічно безпечної технології вирощування сої, яка 
базується на оптимальному функціонуванні симбіотичної системи, обмеженому використанні 
пестицидів і мінеральних добрив, особливо азотних. 

Технологія базується: 
1. На розміщенні у сівозмінах по попередниках, які забезпечують підвищення врожайності 

та якість насіння, а сама соя як попередник, сприяє накопиченню біологічного азоту. 
2. На використанні високопродуктивних сучасних сортів сої для сівби. 
3. На використанні асортименту біостимуляторів росту, шляхом обробки насіння сої та 

посівів у фазі 3–4 справжніх листків та цвітіння, що позитивно впливає на вегетативні та 
генеративні процеси в рослині. 

4. На обробці насіння сої перед сівбою біологічними препаратами поліштамовою 
формою фосфорнітрагіну, а бактеріальне добриво ризоторфін вноситься одночасно з 
нітроаморфосною при сівбі. 

5. На удосконаленні післяпосівного обробітку ґрунту (агротехнічних заходів, щодо 
зменшення чисельності бур’янів в посівах). 

6. На оптимізації густоти насадження та системи догляду. 
7. На прогресивних способах збирання культури з використанням ефективного 

комплексу машин, що гарантують максимальну повноту збирання і високу якість [1, 21–22 с.]. 
Для отримання високих урожаїв зерна сої рекомендується розміщувати посіви на кращих 

полях сівозміни, чистих від бур’янів, з достатніми запасами поживних речовин та вологи в ґрунті. 
Добрими попередниками вважаються озима і яра пшениця, озиме жито, ячмінь, кукурудза. 
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Також аналіз експериментальних даних показав, що вирощування сої у ланках сівозмін 
з короткою ротацією не призводять до зниження урожайності її насіння. Рівень урожайності 
сої в ланках сівозмін з короткою ротацією залежить на 36,6 % від метрологічних умов її 
вирощування і на 44,3 % від складу ланок і схеми чергування культур [2, 24 с.]. 

Урожайність та собівартість є тими внутрішніми чинниками, що мають визначальний 
вплив на прибутковість ведення галузі. Тому стратегія сільськогосподарських товаровиробників 
повинна концентруватися на активному пошуку і мобілізації внутрішніх резервів підвищення 
урожайності та зниження собівартості одиниці продукції, насамперед за рахунок дотримання 
технології, підбору сортового складу, використання досвіду кращих підприємств [3, 21 с.]. 

Сучасна адаптивна технологія вирощування сої повинна ґрунтуватися на 
високоекологічній культурі землеробства, з використанням адаптивних якіснопродуктивних 
для регіону сортів сої, з оптимальними строками і способами сівби, густотою росту на 
використанні біопрепаратів бульбочкових бактерій і біорегуляторів росту, нових форм 
органічних добрив. Сортова технологія сої, повинна бути адаптована до ґрунтово-кліматичних 
умов регіону, передбачати точно і вчасне проведення усіх заходів технології вирощування 
конкретного сорту з використанням сучасної техніки та врахуванням змін погодних умов 
упродовж року. Такі зміни спостереження в умовах Лісостепу західного майже щорічно. 
Упродовж останніх років тут випадали нерівномірна кількість опадів. Відповідно, величина 
урожаю адаптивних для регіону сортів сої, упродовж цих років, залежала не стільки від 
погодніх умов, скільки від рівня і дотримання технології вирощування. 

Отже, комплекс екологічних і технологічних заходів ґрунтується на суворому 
дотриманні якісно нової, науково обґрунтованої структури сільськогосподарських угідь, 
сівозмін та насичення їх бобовими культурами. Збереження рослинних решток на полях, 
вапнування, застосування органічних і мінеральних добрив, біопрепаратів і дотримання 
адаптивної технології вирощування, виводять на новий етап розвитку рослинництва, в основі 
якого використання природного потенціалу біологічних видів культур та їх сортів і факторів 
агроекосистеми Лісостепу західного [4, 323–325 с.]. 
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Ключові слова: сорго зернове, площа листкової поверхні, регулятор росту. 
 
Однією з головних злакових сільськогосподарських культур у світі, що цінується 

насінням та надземною масою (стебла та листя) є сорго звичайне двокольорове або зернове 
(Sorghum bicolor (L.) Moenh). Існує невелика кількість зернових культур, які забезпечують 
приблизно 85 % світової продовольчої енергії, і лише чотири культури у світі (рис, пшениця, 
кукурудза та ячмінь) споживаються більше, ніж сорго [1, 2]. Для значного населення у більше 
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як 30 країнах напівзасушливих тропіків сорго є основним продуктом харчування для людей, а 
також використовується і в кормовиробництві [3]. На даний час сорго звичайне двокольорове 
має різнобічне використання і є однією з крохмалемістких культур із високим потенціалом 
біомаси, яка адаптована для вирощування в Україні [4]. 

В технології вирощування культури важливим є застосування регулятора росту – це один 
з факторів який впливає на ріст і розвиток рослин і формує високу врожайність культури. 

Тому метою досліджень було вивчення впливу регулятора росту рослин на 
фотосинтетичну продуктивність сорго звичайного двокольорового. Дослідження проводились 
впродовж 2016–2019 років в умовах Білоцерківської ДСС Інституту біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН України. 

Схема досліду включала: Фактор А: Обробка насіння (1. Без обробки – контроль (вода), 2. 
Обробка насіння регулятором); Фактор В: Обробка посівів регулятором росту (1. Насіння не 
оброблене + обприскування посівів регулятором, 2. Насіння оброблене + обприскування посівів 
регулятором). У досліді використовували регулятор росту Вермистим, сорт Дніпровський 39. 

Результати досліджень показали, що застосування регулятора росту рослин забезпечило 
збільшення площі листкової поверхні рослин, а також – інтенсивності фотосинтезу. 
Встановлено, що площа листків сягала максимуму у варіанті, де висівали оброблене насіння і 
обприскували посіви регулятором росту рослин та становила у період максимального 
наростання 34,6 тис. м2/га. У варіанті, де оброблялися лише посіви, площа листкової поверхні 
була нижчою на 4,2 тис. м2/га. Сівба обробленого насіння регулятором росту призводила до 
зменшення площі асиміляційної поверхні і дорівнювала 29,2 тис. м2/га., що на 1,1 тис. м2/га 
вище за контроль (обробка насіння водою). 

Така ж тенденція спостерігається і за визначення біометричних показників рослин та 
показників продуктивності. 

Таким чином, використання регулятора росту, а саме обробка насіння та посівів, підвищує 
площу листкової поверхні сорго звичайного двокольорового, в результаті посилення ростових 
процесів у рослинах, від сівби і до збирання культури. 
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Збільшення виробництва зерна пшениці озимої, поліпшення його якості є основною 

проблемою сучасного землеробства. 
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Для стримування розвитку шкідливих об’єктів застосовують систему захисту, яка 
включає агротехнічний, біологічний, генетичний та хімічний методи [2, 7]. 

Виконання елементів технології вирощування пшениці озимої на належному рівні 
сприяє формуванню задовільного фітосанітарного стану посівів. За допомогою агротехнічних 
заходів можна створювати несприятливі умови для розмноження шкідників і розвитку хороб 
та сприятливі – для росту уражених ними рослин і розмноження корисних видів 
членистоногих. До таких заходів відносять сівозміну, систему обробітку ґрунту, удобрення, 
строки і способи сівби, боротьбу з бур’янами, строки і способи збирання, тощо. Поряд з 
агротехнічними чинниками, істотно впливають на структуру фітоценозу терміни проходження 
рослинами фенофаз, температура, родючість ґрунту, вологозабезпеченість та інші [5, 6]. 

Однак хімічний метод нині лишається основним для захисту рослин від різних видів 
фітофагів, хвороб і бур’янів та посідає провідне місце в системах захисту 
сільськогосподарських культур. Застосування хімічного методу забезпечує швидкість та 
надійність захисного ефекту, а прогрес в удосконаленні хімічних засобів захисту є гарантією 
застосування цього методу і в майбутньому. 

Необхідність застосування пестицидів у кожному конкретному випадку має бути 
всебічно обґрунтована. Критерієм такого обґрунтування є обліки чисельності шкідників, 
поширення хвороб та інтенсивність ураження ними на кожному полі [6, 7, 8]. 

Отже, на сьогодні головною метою є оптимізація хімічного захисту на основі критеріїв 
доцільності застосування пестицидів з урахуванням чисельності популяцій фітофагів, 
наявності ентомофагів, ступеня стійкості сортів до пошкодження комахами та ураження 
хворобами. 

Досліди і спостереження проводили впродовж 2019–2022 рр. на полях Науково-
виробничого центру Білоцерківського національного аграрного університету. 

В цілому погодні умови за вегетаційні періоди вищезазначених років були достатньо 
різноманітними за кількістю опадів, температурним режимом та видалися дещо складними для 
рослин пшениці озимої. 

Досліди закладали за загальноприйнятими методиками польових дослідів [1]. Обліки та 
спостереження за комахами здійснювали за загальноприйнятими методиками ентомологічних 
досліджень: за допомогою ентомологічного сачка, облікових майданчиків, методом відбору 
рослинних проб, та ін. 

Ураження рослин хворобами восени визначали на початку кущіння, навесні – у період 
відновлення весняної вегетації. Обліки поширення і інтенсивність ураження хворобами 
здійснювали за стандартними методиками з застосуванням шкал Степанова, Чумакова [3, 4]. 

За обстеження посівів пшениці озимої на забур'яненість використовували окомірний, 
кількісний та кількісно – ваговий методи. 

Насіння пшениці озимої використовували сорту Ладижинка. 
Хімічних захист рослин пшениці розпочинали з протруювання насіння. Застосовували 

інноваційний контактно-системний фунгіцидний протруйник Кінто Дуо, який дезінфікує ґрунт 
i знезаражує насіння, контролює сажкові хвороби, кореневі гнилі, снігову плісняву. Також 
додавали інсектицид Канонір Дуо для захисту посівів пшениці озимої від багатьох шкідливих 
комах. Ці препарати показали відмінні результати за передпосівного протруюванні насіння. 
Вказані засоби захисту рослин застосовувались в рекомендованих нормах витрати. 

Проведені обліки у фазу осіннього кущення пшениці озимої показали, що 
протруювання насіння надійно захищає рослини від кореневих гнилей та снігової плісняви. На 
контрольних ділянках, де насіння не протруювали, уражених рослин кореневими гнилями в 
середньому було 27 %, а сніговою пліснявою – 34 %. На ділянках із застосуванням фунгіцидів 
цей показник становив відповідно 1,6 % і 7,4 %, (за порогових – 5 % і 20 %). 

У результаті спостережень за комахами в цей період встановлено, що на ділянках, де 
насіння не було оброблено інсектицидом, рослинам завдавали шкоди злакові попелиці, 
цикадові, личинки пластинчастовусих, коваликів, підгризаючих совок та ін. Так, зокрема 
злакових попелиць нараховували 24,3 екземплярів на стебло, личинок підгризаючих совок –  
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4 гусениці на м2. На ділянках, де насіння було оброблене інсектицидом, видовий склад 
фітофагів був подібним, але не перевищував порогову чисельність. 

У фазу весняного кущення пшениці озимої на ранніх стадіях активного росту бур’янів 
для захисту культури від сегетальної рослинності застосовували гербіцид Гренадер Максі ВГ. 
Разом із ним застосовували АгроПАВ, це дозволяє посилити поглинання гербіциду листям 
бур’янів, особливо за складних погодних та польових умов. 

Цей гербіцид впродовж чотирьох років показував високу ефективність. Бур’яни були 
знищені на 95,3 %. На контрольних ділянках дводольних бур’янів виявлено 25–50 % від 
кількості культурних рослин, що за чотирибальною шкалою А.І. Мальцева становить 3 бали. 

У фазу прапорцевого листа здійснювали обприскування рослин фунгіцидом Фалькон 
460 ЕС для захисту рослин від борошнистої роси, септоріозу, бурої іржі, фузаріозу листів. На 
контрольних ділянках були найгірші показники поширення хвороби та інтенсивності 
ураження. 

За спостереження за фітфагами встановлено, що максимальна їх щільність припадала на 
фазу молочної стиглості. Одночасно шкоди завдавали хлібні жуки, хлібні клопи, попелиці, 
трипси, жуки хлібної жужелиці, тому хімічну обробку здійснювали проти комплексу 
шкідників. Застосовували інсектицид ЕНЖІО 247 SC. Біологічна ефективність становила в 
цілому за роками від 88,9 до 92,3 %. 

Проти мишей і полівок у жилі нори розкладали зернові принади на основі фосфіду 
цинку. 

За застосування хімічного захисту урожайність пшениці озимої становила від 47,3 до 
52,1 ц/га, а на ділянках без пестицидів – 15,1. При цьому рентабельність виробництва була на 
рівні 47 %, а без хімічного захисту 12 %. 
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На даний час у зв’язку з впровадженням ефективних засобів боротьби з шкідниками та 

хворобами, з підвищенням загального рівня землеробства, широкого застосування гербіцидів при 
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вирощуванні фабричних буряків все ширше застосовують більш низькі норми висіву. Щодо 
вирощування маточних буряків ставляться інші вимоги до густоти насадження, норми висіву і 
рекомендації для фабричних буряків застосовувати стосовно маточних не можна. Для маточних 
буряків повинні бути рекомендовані свої науково-обґрунтовані норми висіву насіння [1]. 

На початку організації насінництва, в зв’язку з широким розповсюдженням 
вирощування маточних буряків методом штеклінгів при посіві маточних буряків, сіяли насіння 
з розрахунку 16–20 кг/га. 

Потім в 1950 роках розраховували норми висіву в залежності від природно-кліматичних 
умов та цінності сорту на маточні посіви в кількості 20–24 кг і для репродукування 18–20 кг на 
1 га [2–6]. 

Дослідження, які проводились у 1960 роках, дозволили рекомендувати норму маточних 
буряків насіння однонасінних буряків – 40 схожих плодів на 1 погонний метр, що дозволило 
механізувати формування насадження і отримати високий вихід коренеплодів. 

У 1980 роках застосовували норму висіву насіння на посів маточних буряків у межах 
18–20 кг/га. При таких нормах висіву необхідно було значної кількості ручної праці для 
формування насадження, при цьому 80 % праці використовувалось на догляд за посівами, а це 
обумовлено високою собівартістю посадкового матеріалу, і в цілому, зниженням 
рентабельності насінництва [7–9]. 

На даний час, згідно методичних вимогщодо проведення польового оцінювання 
насіннєвих посівів буряків цукрових коефіцієнт виходу садивних коренеплодів визначається за 
формулою [10]: 

К = (к1/п1,) + (к2/п2), 
де: К – коефіцієнт виходу садивних коренеплодів; 
к1 – кількість коренеплодів масою 50–150 г, тис. шт.;  
к2 – кількість коренеплодів масою 150–300 г, тис. шт.; 
п1, п2 – кількість коренеплодів, необхідних на один га насінників, тис. шт. 
Формування оптимальної густоти насаджень маточних буряків при рівномірному 

розміщені рослин є важливою умовою якісної роботи бурякозбиральних машин і закладки на 
зберігання здорового посадкового матеріалу. 

На густоту насаджень маточних буряків впливають способи посіву (ширина міжрядь), 
норма висіву базового насіння, якість посівного матеріалу, вирівняність насіння, польова 
схожість. На час збирання маточних буряків густота насаджень при рівномірному розміщенні 
рослин у зоні недостатнього зволоження 120–140 тис/га, що забезпечує вихід коренеплодів для 
посадки 4–5 гектарів насінників. 

При дотриманні усіх елементів технології вирощування маточних буряків 
забезпечується збільшення коефіцієнту виходу садивних коренеплодів до 4,0–5,0, що дає змогу 
отримати більше ніж у два рази їх кількість у порівнянні з існуючими технологіями. 
Результати досліджень показують, оптимальні норми висіву насіння для отримання маточних 
гібридів буряків цукрових наступні: чоловічостерильного компоненту – 22–24 плода, 
батьківського – 18–20 на 1 м довжини рядка. 

У проведених дослідженнях, при зниженні норми висіву до 14 схожих плодів на 1 
погонний метр можна збільшити коефіцієнт розмноження до 1450–1580. При цьому затрати 
праці скорочуються більше, ніж у 2 рази. 
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЯГІД СОРТІВ ОЖИНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Досліджено вміст хімічних елементів у плодах ожини різних сортів. Встановлено рівень сухих 

розчинних речовин, цукрів і загальної кислотності ягід. Проведено дегустаційну оцінку ягід в результаті якої 
виділилися сорти Тріпл краун (9,2 бала) та Смутстем (8,9 бала), що вирізнялися десертним смаком і тонким 
ароматом. 

Ключові слова: ожина, сорт, маса ягоди, сухі розчинні речовини, цукри, загальна кислотність, 
дегустаційна оцінка. 
 

Свіжі ягоди ожини користуються заслуженим попитом у споживача завдяки високим 
смаковим якостям. До того ж ожина має безсумнівні переваги перед іншими ягідними 
культурами: висока врожайність, незначне ураження хворобами і шкідниками, що дозволяє 
вирощувати за принципом органічного землеробства, дає чисту і корисну ягоду приємного 
смаку. Виробники шукають великоплідні сорти десертного смаку, привабливого зовнішнього 
вигляду та придатних для більш тривалого зберігання [1, 2]. 

Окрім того, свіжі плоди корисні для здоров’я людини. Ожина містить повний набір 
поживних і фармакологічних речовин, в тому числі: сахарозу, глюкозу, фруктозу (до 5 %), 
лимонну, винну, яблучну, саліцилову і інші органічні кислоти, вітаміни В, С, Е, К, Р, РР, 
провітамін А, мінеральні речовини (солі калію, міді і марганцю), фенольні та ароматичні 
речовини, пектинові речовини, білки і різні макро- і мікроелементи [2, 4]. Якість ягід ожини 
визначається характерними рисами – консистенцією м’якоті, соковитістю, смаком, ароматом, 
хімічним складом [1, 3]. 

Сортовивчення ожини проходило протягом 2021–2022 рр. на дослідному полі НВЦ 
БНАУ відповідно до наукової тематики кафедри генетики, селекції і насінництва 
сільськогосподарських культур «Вивчення адаптивних властивостей ягідних культур з метою 
створення генетичних колекцій», номер державної реєстрації 0122U200129. Об'єктами 
досліджень були 6 інтродукованих сортів ожини: Арапахо, Блек сатін, Рубен, Смутстем, 
Торнфрі, Тріпл краун. Схема розміщення рослин 3,0 х 1,5 м. Вимірювання вмісту сухих 
розчинних речовин проводили з допомогою рефрактометра з подальшим перерахунком вмісту 
цукрів. Загальну кислотність вимірювали Ph-метром Ezodo 6044A. 

Якісні показники визначаються зовнішнім виглядом та смаковими властивостями 
продукції. За показником маси ягоди найбільш привабливим був сорт Тріпл краун, середня 
маса ягоди якого становила 8,02 г (таблиця). 

Дрібними ягодами відзначився сорт Торнфрі – 2,84 г. Маса ягоди інших досліджуваних 
сортів знаходилась в межах 3,75–4,56 г. 

Смакові якості свіжих ягід залежать від гармонійності та збалансування вмісту цукрів 
та кислот. За результатами досліджень найвищий вміст цукрів був у ягодах сорту Тріпл краун 
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(5,80 %), високий показник отримали також у сортів Смутстем і Арапахо (5,56 і 5,45 % 
відповідно). 

 
Таблиця – Хімічні та дегустаційні показники ягід ожини (середнє 2021–2022 рр.) 

Сорт Маса ягоди, 
г 

Вміст сухих 
розчинних 
речовин, % 

Вміст цукрів, % Загальна 
кислотність, % 

Дегустаційна  
оцінка, бал 

Арапахо 4,56 9,43 5,45 3,28 7,0 

Блек сатін 4,10 7,77 4,46 3,60 6,8 

Рубен 3,75 8,41 4,87 3,25 8,4 

Смутстем 3,83 9,63 5,56 3,35 8,9 

Торнфрі (к) 2,84 7,50 4,35 3,58 7,5 

Тріпл краун 8,02 10,11 5,80 3,79 9,2 

 
Досліджуючи вміст загальної кислотності у ягодах ожини встановлено, що всі сорти 

мали приблизно однакові показники в межах 3,79–3,25 %. Найвищий вміст органічної кислоти 
притаманний сорту Тріпл краун (3,79 %), а найменший – сорту Рубен (3,25 %). 

За даними літературних джерел, сорти ожини в умовах Київської області мають 
посередній смак плодів [5]. Ймовірно, для більшого накопичення цукрів їм не вистачає тепла і 
сонця. В результаті наших досліджень високу дегустаційну оцінку отримали сорти Тріпл 
краун (9,2) та Смутстем (8,9), які вирізнялися десертним смаком і тонким ароматом плодів. 
Серед сортів ожини хорошим смаком ягід відрізнялися сорти Рубен, Торнфрі (8,4–7,5 бала). 
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Основними проблемами у вітчизняній овочепереробній галузі є відсутність у більшості підприємств 
налагоджених зв’язків з постачальниками сировини та доступу до ринків збуту, низький рівень забезпеченості 
овочесховищами для зберігання продукції протягом року та постійної підтримки виробничого процесу 

Ключові слова: овочі, стан, галузь, проблеми, зберігання та переробка овочевої продукції. 
 

Важливим елементом агропромислового комплексу України є галузі, які забезпечують 
зберігання та перероблення овочевої продукції. 

Овочева продукція переробної промисловості є важливою складовою харчового ланцюга. 
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Асортимент овочів, що пропонуються виробниками на споживчому ринку України, є 
досить обмеженим, що зумовлено об’єктивними природно-кліматичними умовами, 
недостатнім рівнем адаптації технології вирощування у різних природно-кліматичних зонах. 

В Україні в природно-кліматичних умовах вирощується понад 100 видів овочів, які 
мають різний вегетаційний період, при різному рівні стиглості використовуються для 
харчування, вживаються в їжу свіжими, або переробленими, одні види можна зберігати 
тривалий час, інші ні. Тому склалася певна практика виробництва овочів: для споживання в 
період після збирання, для поточного споживання і тривалого зберігання, для переробки, 
зберігання і реалізації переважно протягом року. 

У розвиненому аграрному секторі на території нашої держави зберігання і переробка 
овочевої продукції виконує дані функції, а саме: 

– упродовж зимового періоду дає можливість накопичити та зберігати окремі види 
овочів, необхідні для харчування населення та подальшої переробки; 

– забезпечує зберігання коренеплодів та бульбоплодів, як насіневого матеріалу для 
подальшого використання; 

– допомагає відкласти надлишкову пропозицію овочів, яка виникає в 
післязбиральний період, для утримання балансу на відповідному ринку, та можливого 
експорту [1, 103 с.]. 

Дослідженню проблем овочевої галузі, зберігання і переробки овочів та виробництва 
овочів останнім часом приділяють увагу як вітчизняні учені: Л.М. Галат, М.Д Пузік., Р.В. 
Гордієнко, І.М. Логоша, О.С. Ульянченко та ін. 

Серед основних причин, що зумовили таке падіння обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, науковці виділяють не тільки порушення технології 
вирощування, недостатню забезпеченість технікою і низький рівень механізації, але й 
відсутність надійної та налагодженої системи збуту, не узгодженість роботи інфраструктури 
сільського господарства (зберігання, переробка тощо). За останні роки загальна кількість 
посівних площ дуже скоротилася, товарна якість вирощеної продукції має низький рівень. 
Тому забезпеченість населення свіжою та переробленою овочевою продукцією також суттєво 
знизилася [2, 58 с.]. 

Україна входить до першої десятки світових лідерів за валовим виробництвом овочевих 
і баштанних культур та має значний експортний потенціал, сучасний стан промислової 
переробки овочів зменшив зацікавленість великих сільськогосподарських підприємств у 
розширенні площ та інвестування в галузь овочівництва. 

Перш за все, потребою у забезпеченні населення країни високоякісною продукцією 
овочівництва, яка є основним джерелом поповнення організму різного типу вітамінами, 
мінералами, мікроелементами, унікальні властивості яких є однією зі складових здоров’я 
суспільства. 

Овочі є незамінним продуктом в раціоні харчування населення будь-якої країни, тому 
насиченість вітчизняного ринку овочевою продукцією забезпечить продовольчу безпеку 
України та створить необхідні передумови для заповнення нею відповідної ніші на 
внутрішньому та світовому ринку продовольства. 

Для переробки, доробки і навіть зберігання овочів, на сьогодні відсутні необхідні 
потужності. В Україні функціонує 703 сховища загальною місткістю 1,4 млн. тонн для 
зберігання картоплі і майже 640 сховищ місткістю майже 1 млн. тонн для зберігання овочів. 
Крім того, ¾ сільгосппідприємств не має відповідного обладнання з доробки та переробки 
овочів, що не дозволяє їм отримати додаткові прибутки, адже, помиті і розфасовані овочі 
можливо реалізувати на 15–20 % дорожче. Немає майже цехів із заморожування овочів. Надалі 
запровадження переробки, заморожування та перспективного напрямку 

– сушіння – дозволить виробнику диверсифікувати канали збуту продукції та 
підвищити рентабельність бізнесу [3, 70 с.]. 

В країні існують потенційні можливості щодо збільшення валового виробництва овочів, 
постійно зростає попит на овочеву продукцію. 
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Сучасні технології вирощування культур, сільськогосподарським підприємствам слід 
застосовувати, які мають максимально пристосовуватися до кліматичних та ґрунтових умов 
країни, сорту і вимог замовника до готової продукції. Підприємствам необхідно випускати 
якісну та конкурентоспроможну продукцію для успішного розвитку овочепереробної галузі. 

Отже, для задоволення потреб населення в овочевій продукції потрібно не тільки 
збільшити її виробництво, а й домогтися рівномірного постачання овочів протягом року у 
рекомендованому асортименті за рахунок раціонального поєднання розвитку овочівництва, 
переробки та закладання продукції на зберігання. Проблема зберігання овочевої продукції 
однаково актуальна і для великих, і для малих підприємств різних форм власності. 
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Батьківщиною Очеретянки звичайної (Phalaris arundinacea L.) вважаються території 
Північної Америки, а саме Канади і північних штатів США. Наразі це широко поширена 
рослина також Європи, Азії, північної Африки [8]. Вид з величезним розмаїттям біотипів і 
незначною генетичною різницею у процесі поширення вирізняється відчутною 
вологолюбністю, а тому полюбляє достатньо зволожені місцевості – русла річок, болота, 
заплави та прибережні луки, однак не любить довгих періодів затоплення ґрунту [7]. Рослина 
вважається інвазивним видом, що приводить до зміни природної екосистеми. 

В культурі Очеретянка звичайна відома давно і у ряді країн вирощується широко, в 
першу чергу, як кормова рослина на зелену масу та декоративна культура (з варієгатним 
листям). Це багаторічна тонконогова верхова кореневищна трава, яка добре тримається у 
травостої природних ценозів без надмірного використання десятки років. У кормовиробництві 
частіше вирощується на сіно. Випасання не переносить і за частого випасу випадає порівняно 
швидко. У кормовому відношенні Очеретянка звичайна відноситься до групи багаторічних 
злаків, багатих протеїном. Вміст сирого протеїну в сіні Очеретянки звичайної може досягати 
13,01–15,05 % [6], 11,65–14,63 % [5], у той час як у сіні стоколосу безостого – 7,26–9,63 %. У 
100 кг сіна міститься у середньому 47,5 кг к. од. і 4,7 кг перетравного протеїну, а в 100 кг трави 
відповідно 14,3 к. од. і 2,5 кг перетравного протеїну [3]. Очеретянка звичайна може 
забезпечувати отримання 2–3 укосів [1, 5]. Це сінокісна і зернова культура (4). Найкращий 
спосіб використання Очеретянки звичайної – укісний. Термін господарського використання 
може досягати 12–15 років [5]. 
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На зерно Очеретянка звичайна вирощується значно рідше, а тому, в даному разі, вона 
може розглядатися як нішева культура. В основному зерно очеретянки використовується на 
корм декоративним та співочим птахам, а менш якісне зерно – на лакофарбові потреби. Тому 
важливо отримувати якісне зерно Очеретянки звичайної, так як його можна продати дорожче. 
Так в європейських країнах ціна за тону зерна Очеретянки звичайної становить у середньому 
800–850 євро і змінюється від пропозиції. 

У господарстві ТОВ АФ «Білоцерківська» Білоцерківського району Київської області 
Очеретянка звичайна являється економічно вигідною культурою не дивлячись на те, що її 
врожайність на насіння далеко нестабільна і дуже залежить від погодних умов року. Найвищу 
урожайність зерна Очеретянки звичайної господарство отримує у теплі і добре зволожені 
опадами роки. За таких умов, наприклад, у 2021 році, господарство з площі 143 га отримало по 
2,1 т/га зерна базисних кондицій. 2022 рік був малосприятливим, так як весна і літо були 
занадто сухими, а днів з сумою температур вище 10 градусів було недостатньо для отримання 
високої урожайності зерна. 

Метою проведених досліджень було вивчення та вдосконалення технології вирощування 
перспективної малопоширеної кормової культури Очеретянки звичайної на насіння в умовах 
ТОВ АФ «Білоцерківська» Білоцерківського району Київської області.  

Очеретянка звичайна сорту Первенец вирощується на насіння у господарстві уже цілий 
ряд років. Дослідження з вивчення технології вирощування Очеретянки звичайної проводили у 
2020–2022 рр. у польовій сівозміні ТОВ АФ «Білоцерківська» Білоцерківського району 
Київської області.  

У польовому досліді вивчали такі елементи технології: строки сівби, норми висіву, 
застосування фунгіциду та інсектициду. Повторність досліду триразова. Ґрунт дослідної 
ділянки чорноземи глибокі малогумусні карбонатні. Вміст гумусу в орному шарі (0–30 см) 
складав 3,12 %, загального азоту – 3,20 %, рухомого фосфору й обмінного калію – відповідно 
62 і 323 мг/кг абсолютно сухого ґрунту, CaO – 2,19 %, MgO – 1,02 %.  

Технологія вирощування Очеретянки звичайної дуже схожа з традиційною технологією 
вирощування ранніх ярих культур. Найкращими попередниками для цієї культури є бобові 
трави, хоча у господарстві її вирощують лише по просапних, так як після бобових трав 
вирощуються більш пріоритетні культури. З осені вносять порівняно невеликі дози фосфорно-
калійних добрив (по 30–45 кг д.р.), а азотні добрива по 60–90 кг д.р. на 1 га – весною перед 
сівбою. Доза внесення добрив у господарстві по роках може змінюватися з різних причин. 

Основний обробіток ґрунту – оранка плугом з використанням культурних корпусів з 
полицями на глибину 26–28 см. З метою мінімалізації обробітку ґрунту восени інших прийомів 
механічного обробітку у господарстві не проводиться.  

Першим весняним прийомом обробітку є боронування поля за першого можливого 
виходу у поле при досяганні фізичної стиглості ґрунту. Оскільки насіння Очеретянки звичайної 
дрібне, то поверхню ґрунту необхідно добре вирівнювати шлейфами та боронувати, а 
безпосередньо перед сівбою верхній шар до 3 см розробляти до дрібногрудочкуватого стану. 

Для сівби використовують насіння, зібране з своїх посівів, добре очищене, яке 
зберігалося з вологістю 12 %. Насіння перед сівбою обробляють протруйником Ламардор ПРО 
18 % чи аналогічним. 

Сіють у вологий і теплий ґрунт без запізнення. По строках сівба проводиться приблизно 
з сівбою соняшника. Запізнюватися зі строками сівби не варто, бо за сухої весни отримати 
дружні сходи буде неможливо. Встановлено, що запізнення зі строком сівби на 1 тиждень 
приводило, залежно від умов року, до зниження урожайності зерна на 9–24 %, а на два тижні – 
на 15–39 %. 

Особливістю культури являється розтягнутий період появи сходів та, як результат, 
різновіковість рослин у посіві, що у свою чергу, приводить до неодночасного дозрівання та 
значної розбіжності у посіві урожайності окремих рослин. Для попередження цих негативних 
явищ та їх мінімального прояву для сівби використовують лише добре відрегульована сівалка 
Horsch Focus TD, яка дає можливість створення якісного насіннєвого ложа та максимально 
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можливого точного висіву на глибину 3 см з рівномірним розміщенням насіння та шириною 
міжрядь 15 см.  

Наступною особливістю цієї культури є невисока схожість насіння. У господарстві 
польова схожість цієї культури становила від 68 до 82 %. При цьому, у середньому, лише 60 % 
рослин у посіві дають зерно. Тому дуже важливо вибрати оптимальну норму висіву. Зазвичай 
оптимальна норма висіву Очеретянки звичайної за широкорядного способу сівби на зелену 
масу становить 10–12 кг/га за 100 % господарської придатності [2]. Трирічними дослідженнями 
встановлено, що за рядкового способу сівби з міжряддям 15 см за норми висіву 15 кг/га 
урожайність насіння складала 1,01 т/га, за норми висіву 20 кг/га – 1,27 т/га, за норми висіву  
25 кг/га – 1,53 т/га, за норми висіву 30 кг/га – 1,57 т/га, а за норми висіву 35 кг/га лише 1,56 т/га. 
Таким чином встановлено, що оптимальною є норма висіву 25 кг/га. 

За період вегетації догляд за очеретянкою незначний. В основному це досходове 
боронування посівів за появи бур’янистої рослинності у фазі «ниточки» та внесення фунгіциду 
у період від цвітіння до формування зерна. Фунгіцид вносити не обов’язково. Його вносять 
лише за стійкої дощової погоди, а у сухий період – не вноситься. В період дозрівання зерна 
обов’язковим є обробіток посівів інсектицидом проти групи шкідників. Це дає змогу отримати 
невражене зерно, яке після належних досушки і очистки може мати гарні базові кондиції. 

Зазвичай період вегетації Очеретянки звичайної у господарстві складав 90–100 днів і 
подовжувався при внесенні вищих доз азотних добрив та в роки з достатнім зволоженням. За 
умови посушливих весни і літа або враження хворобами період вегетації культури 
скорочувався, що приводило до зниження врожайності на 35–78 %. 

Очеретянка звичайна у господарстві збирається орієнтовно як і ячмінь – в ті ж строки. Як 
правило ця культура стійка до осипання і в господарстві не полягала. На період вегетації висота 
посівів складала 75–90 см і корелювала залежно від забезпеченості поживними речовинами і 
вологою. Чим краща забезпеченість поживними речовинами і доступною вологою у ґрунті тим 
висота рослин у посіві була вищою. Варто відзначити, що це позитивно впливало і на рівень 
урожайності зерна. 

Збирання зерна Очеретянки звичайної у господарстві проводиться лише сучасними 
комбайнами фірми Джон Дір, що дає змогу мати менші втрати, порівняно з старішими 
комбайнами. Окрім того збирання сучасними комбайнами з жаткою захватом 7,2 м дає 
можливість збирати за зміну 35–40 га посівів. 

Після збору врожаю зернову масу досушують декілька днів розстеляючи її під навісом 
нетовстим шаром і щоденно перемішуючи декілька разів за допомогою очисника вороху-
зернометальника ОВС-70М. Після доведення вологості зерна до 12 % його доочищають за 
допомогою пневматичного стола G 40 фірми PETKUS. Очищене зерно перед продажом 
пакують у відповідні упаковки, розраховані на 1 т зерна. Таке зерно є готовим до продажу за 
кордон. 

Таким чином можна вважати, що малопоширена кормова культура Очеретянка звичайна 
(Phalaris arundinacea L.) являється перспективною культурою у господарстві і потребує 
подальшого вдосконалення технології вирощування з метою отримання стійких і стабільних 
урожаїв незалежно від погодних умов. Оптимальним строком сівби являється оптимально ранній – 
відразу після сівби групи ранніх ярих культур, а оптимальною нормою висіву – 25 кг/га. 
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У 2017–2020 рр., в умовах дослідного поля науково виробничого центру Білоцерківського НАУ, 
досліджували характер успадкування довжини головного колосу у F1, отриманих за гібридизації різних за 
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Пшениця (T. aestivum L.) озима – стратегічно важлива продовольча культура України [1, 

2], для стабілізації урожайності зерна якої і покращення його якості необхідне створення та 
добір нових генетичних джерел цінних ознак [3, 4]. В сучасних умовах сортові ресурси – 
важливий екологічний фактор вирішення поставленого завдання [5, 6]. Колос пшениці, як 
генеративний орган, відіграє важливу роль у підвищенні продуктивного потенціалу [7].  

Метою досліджень у 2017–2020 рр., в умовах дослідного поля науково виробничого 
центру Білоцерківського НАУ, було встановлення особливостей успадкування довжини 
головного колосу у F1, отриманих за гібридизації різних за скоростиглістю сортів пшениці 
м’якої озимої. Важливо також було виявити вплив підібраних батьківських пар для 
схрещування і умов року на тип успадкування досліджуваної ознаки.  

Вихідними формами, що залучалися до гібридизації, були сорти пшениці м’якої озимої, 
а саме ранньостиглі: Миронівська рання, Кольчуга, Білоцерківська напівкарликова; 
середньоранні: Золотоколоса, Чорнява, Щедра нива; середньостиглі: Столична, Відрада, 
Миронівська 61, Антонівка, Єдність; середньопізні: Добірна, Пивна і Вдала.  

Біометричний аналіз батьківських форм і гібридів проводили за середнім зразком 25 
рослин у триразовій повторності [8, 9]. Агротехніка – загальноприйнята для вирощування 
пшениці м’якої озимої в Лісостепу України. Попередник гірчиця. Ступінь фенотипового 
домінування за довжиною головного колосу визначали за методикою B. Griffing [10], а 
отримані дані групували за класифікацією G.M. Beil, R.E. Atkins [11]: позитивне 
наддомінування (ПНД) hp > +1; часткове позитивне домінування (ЧПД) +0,5 < hp ≤ +1; 
проміжне успадкування (ПУ) –0,5 ≤ hp ≤ +0,5; часткове від’ємне успадкування (ЧВД) –1 ≤ hp < 
–0,5; негативне наддомінування (ННД) hp < –1. 

Аналіз отриманих експериментальних даних за довжиною головного колосу свідчить 
про значну диференціацію, у роки досліджень, показників батьківських форм (7,1-9,9 см) і 
гібридів (7,8-11,8 см).  

Нами встановлено, що найбільш поширеним типом успадкування довжини головного 
колосу, у 2018–2020 рр., було позитивне наддомінування (hp = 1,01–101,0). Так, за 
використання в гібридизації материнською формою ранньостиглих сортів, позитивне 
наддомінування визначено нами у 75 % гібридів (2018 р.), 100 % – 2019 р. та в 55 % гібридів – 
2020 р. За частковим позитивним домінуванням успадкування довжини головного колоса 
відбувалося у 20 % гібридів – 2018 р. і 15 % – 2020 р. У 2018 р. для 5 % гібридів характерним 
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було часткове від’ємне успадкування. В умовах 2020 р. 25 % гібридів детермінували ознаку за 
негативним наддомінуванням, а 5 % за проміжним успадкуванням (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типи успадкування довжини головного колосу в F1, отриманих за використання 

материнською формою ранньостиглих сортів. 
 

За використання в гібридизації середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів 
позитивне наддомінування визначено у 86,4 % гібридів – 2018 р., 90,5 % – 2019 р. і 59,1 % у 2020 р. 
У 2018 р. 9,1 % гібридів детермінували ознаку за частковим позитивним домінуванням, а 4,5 % за 
проміжним успадкуванням. В умовах 2019 р. у 9,5 % гібридів відмічено позитивне 
наддомінуванням, а у 2020 р. негативне наддомінування (18,2 %), проміжне успадкування (13,6 %) і 
часткове позитивне домінування (9,1 %) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Типи успадкування довжини головного колосу в F1, отриманих за  

використання в гібридизації середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів. 
 

Стабільне позитивне наддомінування, в 2018–2020 рр., за довжиною головного колосу 
визначено нами у дев’яти з 20 комбінацій схрещування за використання материнською 
цитоплазмою ранньостиглих сортів і восьми з 16 комбінацій за гібридизації середньоранніх, 
середньостиглих і середньопізніх сортів.  

Нами встановлено значний вплив підбору батьківських компонентів гібридизації і умов 
року на формування довжини головного колосу у F1 і показник ступеню фенотипового 
домінування. 

З метою отримання стабільного позитивного наддомінування, за довжиною головного 
колосу і формування високих показників досліджуваної ознаки, в F1 пшениці м’якої озимої для 
практичної селекційної роботи ми рекомендуємо використовувати материнською формою 
ранньостиглі сорти Миронівська рання і Білоцерківська напівкарликова в схрещуванні з 
середньораннім сортом Золотоколоса, середньостиглими Єдність, Антонівка, Відрада та 
середньопізніми Вдала і Добірна. За використання в гібридизації середньоранніх, 
середньостиглих і середньопізніх сортів селекційну цінність мають комбінації схрещування: 
Золотоколоса / Щедра нива, Золотокоса / Антонівка, Золотоколоса / Відрада, Золотоколоса / 
Столична, Щедра нива / Відрада, Антонівка / Відрада, Антонівка / Столична, Вдала / Столична. 
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Наведено матеріали, щодо розвитку органічного виробництва в умовах 2022 року. Представлено 

результати досліджень по врожайності сочевиці в умовах дослідного поля БНАУ. 
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Органічне виробництво в Україні залишається одним із пріоритетних напрямків. Не 

дивлячись на повномасштабну війну та її наслідки, органічні виробники продовжують 
працювати та навіть збільшили обсяги експорту в 2022 році. «Органічне виробництво 
залишається одним із пріоритетів подальшого розвитку агропромислового комплексу (заявив 
під час онлайн-конференції «Органічний день в Україні» перший заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України Тарас Висоцький). 

За даними опитування українських виробників органічної продукції в березні 2022 року, 
30 % виробників стверджували, що призупинили свій бізнес, а 15 % були на межі цього. Станом 
на червень 2022 року 1/5 органічної землі знаходиться під окупацією (Херсонська та Запорізька 
області). Близько 30 % органічних виробників призупинили свою діяльність, але 70 % 
продовжують працювати як органічні. Проте ситуація постійно змінюється і виробники відразу 
після звільнення окупованої території поновлюють/подають заявки на сертифікацію органічної 
діяльності [2]. 
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На даний час в Україні успішно реалізовано грантову підтримку операторів органічного 
виробництва. Наприкінці березня німецький «Фонд майбутнього для сільського господарства» 
розпочав кампанію зі збору пожертвувань. До цього часу було зібрано близько 560 000 
європожертвувань, завдяки яким було успішно надано допомогу більш ніж 170 підприємствам 
органічного сектору. На отримання термінової допомоги надійшло майже 200 заявок, рішення 
про підтримку ухвалював Оціночний комітет у складі шести осіб: представників з України, від 
німецького Проєкту та «Фонду майбутнього». Допомогу було виплачено 170 підприємствам 
через Федерацію органічного руху України. Згідно даних громадської організації Органік 
Стандарт станом на 2022 рік, в Україні налічується близько 473 підприємств різної форми 
власності зі статусом органічного виробництва і переробки. 

Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні продовжує 
розширюватись. Основними видами органічної продукції, яка виробляється в Україні є: молоко 
та молочна продукція, круп’яні і зернові вироби, борошно, пасти, насіння, овочі та фрукти, 
соки, напої, яйця, м’ясна продукція, прянощі та спеції, цукор, олія, морозиво та інша продукція, 
до якої входять хлібобулочні та макаронні вироби, мед, шоколад, чай та кава [1]. 

Тому метою наших досліджень було удосконалення елементів технологій вирощування 
сільськогосподарських культур за органічного виробництва. Зокрема сочевиці. 

Сочевиця належить до зернобобових культур, це одна з найдавніших 
сільськогосподарських культур. В Україні її почали вирощувати наприкінці XIV століття. 
Культуру вирощують для продовольчих і кормових цілей. Уміст білка в зерні досягає до 36 %, 
білок добре засвоюється організмом людини, має добрі смакові якості, які не поступаються 
квасолі, добре розварюється. У харчовій промисловості з борошна виготовляють печиво, 
ковбасні вироби, шоколад та ін. Як кормова культура використовується на зелений корм і сіно, 
в якому міститься 6–10 % білка, за кормовою цінністю прирівнюється до лучного сіна [1–2]. 

Дослідження проводились на базі НВЦ Білоцерківського НАУ в зерно-просапній 
сівозміні. Сочевиця сорту Данринка, попередник гречка. Вивчали допоміжні продукти, для 
покращення поживного режиму: Без добрив (контроль); Гумат калію, Гумісол. Всі допоміжні 
продукти внесені до переліку дозволених продуктів у органічному виробництві. 

В результаті досліджень отримали врожайність на рівні 1,9–2,3 т/га. прибавку врожайності 
за застосування Гумату Калію на 12 %, порівняно до контролю, а за застосування Гумісолу 12 %.  

Отже застосування допоміжних продуктів за вирощування сочевиці в органічному 
виробництві, позитивно впливає на врожайність культури та поживний режим ґрунту. 
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В Україні пшениця озима є головною національною культурою, її посівні площі щороку 
сягають 6–7 млн. га, що становить близько 38 % від площі усіх зернових. Виробництво зерна 
забезпечує зайнятість і вагому частку прибутку сільського населення, продовольчу безпеку та 
експортний потенціал країни. Проте врожайність і якість зерна пшениці озимої в окремі роки 
залишаються не сталими.  

Надзвичайно важлива роль у формуванні врожайності і якості зерна, належить генотипу. 
В рівних агроекологічних умовах, за однакового агротехнологічного процесу можна 
одержувати неоднакову врожайність лише тому, що посіяні різні сорти. Не кожен сорт може 
задовольнити вимоги аграріїв відносно продуктивності, адаптивних властивостей та якості 
зернової продукції.  

Аналіз літературних наукових джерел засвідчує, що починаючи із зародження 
вітчизняної наукової селекції на початку минулого століття і до нинішнього часу, постійно 
ведеться селекційна робота зі створення, вдосконалення та ефективного використання сортів 
пшениці [1–4]. У нинішній час великого поширення набули сучасні сорти Естафета 
миронівська, МІП Ассоль, Балада миронівська, МІП Дніпрянка, Трудівниця миронівська, 
Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка, Астарта, Грація білоцерківська, Легенда білоцерківська, 
Зорепад білоцерківський, Водограй білоцерківський та інші [3].  

З аналізу наукових джерел також випливає проблема вдосконалення добору й розміщення 
сортів у підзонах, мікрозонах і окремих господарствах, адаптованих до посушливих умов та 
стресових ситуацій генотипів з високим генетичним потенціалом і доброю якістю зерна [1]. 

Більшість дослідників єдині в тому, що за створення, добору і використання сортів 
важливо враховувати якісні показники продовольчого зерна, які характеризують його 
технологічні, борошномельно-хлібопекарські властивості й споживчу цінність [2].  

Агрокліматичні умови в частині Правобережного Лісостепу, де проводилися досліди, в 
останні роки погіршуються у зв’язку зі зміною клімату. Дедалі більше проявляється степовий 
клімат. За даними Національної аграрної академії наук України, за останні десятиліття 
відбувається фактичне зміщення меж природно-кліматичних зон країни на 100–150 км на 
північ. В погоді спостерігаються особливості, яких не було раніше. В осінній та весняно-літній 
періоди почастішали ґрунтові й повітряні посухи, в період настання оптимальних строків сівби 
пшениці озимої часто не вистачає вологи, подовжені терміни осінньої вегетації, пом’якшали 
зими з частими відлигами. Стресові чинники негативно впливають на вегетацію пшениці 
озимої, роблять проблемним стале виробництво зерна, що цілком узгоджується з висновком про 
те, що найбільшою причиною погіршення умов вирощування пшениці, ячменю та інших 
культур стали зміни клімату зі стійкою тенденцією до підвищення температури та зменшення 
кількості опадів у зимово-осінній і весняно-літній періоди вегетації [2]. 

З посиленням посушливості клімату і впливу аномально стресових явищ зростає 
актуальність впровадження у виробництво сортів пшениці озимої не тільки з високим 
потенціалом продуктивності, але й доброю адаптивністю до несприятливих абіотичних 
чинників і, в першу чергу, до посух, які в Україні стають дедалі частішими та інтенсивнішими. 
Посухи часто призводять до низки незворотніх змін на клітинному рівні, порушують 
фотосинтез рослин, знижуючи продуктивність посівів [4].  

Звідси можна прийти до логічного висновку, що розробка методологічних основ з 
належними науковими обґрунтуваннями та створення надсильних сортів пшениць має 
надзвичайно важливе наукове, виробниче, економічне та загальнодержавне значення. Адже 
сорти, які володіють добрими генетично успадкованими властивостями можуть формувати 
надсильне зерно за створених належних агроекологічних умов і мають переваги перед іншими 
генотипами. Із впровадженням сортів з екстрависоким рівнем якості зерна та відповідних 
агротехнологій, в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, підзонах і мікрозонах країни створюються 
реальні можливості одержання продукції з найвищими показниками якості.  
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Завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам, Україна є одним із головних в 
Європі регіоном зростання лікарської рослинної сировини. У більшості розвинених країн, і 
Україна не є винятком, сировинна база лікарської рослинної сировини формується переважно з 
трьох джерел: заготівлі, культивування, імпорту лікарської рослинної сировини [6]. 

Лікарські рослини є надзвичайно цінним ресурсом для виробництва сучасних 
лікарських засобів. Близько 1300 видів використовуються у Європі, з яких 90 % є 
дикорослими. У Сполучених Штатах Америки близько 118 з топ – 150 рецептурних лікарських 
засобів виготовляють з натуральної сировини [6]. 

Надзвичайно перспективним є поширення посівних площ ефіроолійних рослин. Деякі 
вітчизняні та закордонні дослідники наводять структуровані методи, що регламентують 
питання розробки лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини. 
Для України, як для країни з різкоконтинентальним кліматом і жарким літом, культура 
ромашка лікарська може представляти неабиякий інтерес серед дослідників і виробничників. 
Затверджена належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного 
походження (GACP ЄC) введена в дію наказом № 118 МОЗ України від 14.02.2013 [6]. 

Бахмат М.І., Падалко Т.О. [1] стверджують, що в спеціалізованих господарствах 
ромашку лікарську сіють у різні строки, з таким розрахунком, щоб продовжити період 
цвітіння культури з червня до серпня, відповідно, і збирання квіток, що зменшує пікове 
навантаження, особливо за її сушіння. 

Науковці О.В. Князюк та Р.А. Крешун вважають, що строки і способи сівби ромашки 
лікарської впливали на схожість насіння рослин та сприяли кращому виживанню [4, 107–110 
с.]. Дослідники С.О. Четверня, Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, вважають, що завдяки 
інтенсивним процесам життєдіяльності та короткому онтогенезу (M. Recutita) може 
пригнічувати розвиток малорічних бур’янів за умови достатньої кількості мінеральних сполук 
і зволоженості ґрунту, ромашка загалом характеризується низькою конкурентністю щодо 
багаторічних бур’янів, особливо напочатку вегетації [8, 6 с.]. 

Тоцька С.А. з проведених досліджень стверджує, що сівба ромашки лікарської з 
нормою висіву насіння 6 кг/га дозволяє зекономити посівний матеріал з розрахунку 2 кг/га, а 
кращий строк сівби – осінній при зволоженому стані ґрунту, весняний та літній строки 
продовжують період цвітіння культури з червня по серпень, відповідно і збору суцвіть [7, 4 с.]. 
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За результатами досліджень М.П. Шпек, Г.М. Коссак, Н.К. Гойванович, О.М. Лупак 
виявлено, що в умовах Передкарпаття України за сівби ромашки лікарської застосовують 
біостимулятори росту рослин Вермістил та Вимпела (у фазі сходів), що покращує показник 
урожайності культури [3, 112–117 с.]. 

Методична оцінка проведення комплексу польових і лабораторних досліджень, 
передбачала визначення якості проведення дослідів. Ґрунти досліджуваної території – це сірі 
лісові на карбонатному лесі. Клімат території, де закладалися досліди, 
помірноконтинентальний з теплим літом, м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. 
Попередник ‒ озима пшениця. Початок фази відмічали, коли в неї вступало 10 % рослин, за  
75 % рослин, вхожих в фазу фіксували повне знаходження у конкретній фазі росту чи розвитку 
рослин ромашки лікарської [6]. Урожайність суцвіть рослин ромашки лікарської, залежала від 
усіх досліджуваних факторів і коливалася в межах 0,5–2,0 т/га. Для виділення ефірних олій 
використовували свіжозібрану, підв’ялену, висушену ферментовану сировину ромашки 
лікарської. Якість лікарської рослинної сировини – це один із основних критеріїв оцінки 
урожаю, тому, оцінюється цілим комплексом технологічних умов і хімічним складом 
сировини (відповідно до стандартів ДФУ, 2.0, 3 т., ст. 445) [2; 5 с. 234‒240]. 

Завдяки данним технологіям, вдосконалено технологічні схеми вирощування, де 
виділено найбільш перспективний сорт, виявлено кращі строки сівби та ефективні норми 
висіву насіння даної культури, що в подальшому, стає рентабельним і високоприбутковим на 
ринку лікарського рослинництва. 
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В даний час відзначається стійка тенденція збільшення використання лікувальних та 
профілактичних препаратів рослинного походження, що потребує подальшого розвитку 
лікарського та ефіроолійного рослинництва. 

Тому на сьогодні, слід надавати перевагу зональним енергозаощаджуючим технологіям 
вирощування , розробленим для конкретних грунтово кліматичних умов в зв’язку із зміною 
клімату. Крім цього, вирощування лікарських рослин має свої особливості, так як підвищення 
продуктивності можливе лише за рахунок агротехнічних засобів та застосування біологічно 
активних, екологічно безпечних препаратів, тоді як застосування хімічних засобів слід звести 
до мінімуму. Однією з таких культур є базилік звичайний, який користується широкою 
популярністю в усьому світі, а віднедавна і в Україні. 

За даними літературних джерел, зацікавленість людства у вирощуванні васильків 
(базиліку) зростає з кожним роком, тому в умовах сьогодення вони набувають все більш 
ширшого розповсюдження особливо в приватному секторі. 

Базилік (Ocimum L.) багатий на різні вітаміни, мінеральні солі, ефірні олії, глюкозиди, 
флавоноїди, гіркі речовини та інші корисні сполуки; при застосуванні у консервуванні були 
відзначені їх антисептичні та бактерицидні властивості. У листках васильків міститься від 0,03 
до 1 % складної ефірної олії, до складу якої входить кілька ароматичних речовин (євгенол, 
цитронелол, ліналоол, цитраль, лімонен та терпінеол), які надають рослині приємного запаху 
та смаку. Залежно від сорту співвідношення цих речовин різне, що надає рослинам особливий 
аромат та смак. В органах рослин містяться камфора, фітонциди, бета-каротин, витамини (А, В 
1 , В 2 , В 3 ), витамину С у яких 2,5 разу більше, ніж в зелені петрушки. У 100 г свіжого листя 
міститься 175 % добової потреби людського організму у вітаміні А і бета-каротині. Крім 
приємного смаку та запаху вони мають протизапальні та антибактеріальні властивості. 
Завдяки багатому хімічному складові та корисним властивостям вони виступають джерелом 
рослинної сировини для консервної, харчової, кондитерської, горілчаної, лакофарбової, 
парфумерної і фармацевтичної (ефірна олія для аромотерапії, джерело евгенолу та камфори), є 
чудовими медоносними рослинами. 

Васильки справжні вирощують безрозсадним і розсадним способом. За розсадного 
способу – насіння висівають на глибину 0,5 см з відстанню між рослинами 3–5 см у кінці 
березня – квітні у ящики або касети. Ґрунтосуміш для вирощування розсади повинна бути 
рихлою, мати достатню кількість поживних речовин з включенням таких компонентів: 1 
частина торфу, 2 перегною і 1 частина дернової землі. Розсаду вирощують з дотриманням всіх 
технологічних вимог, які включають поливи, підтримання оптимальної температури, 
освітлення та інших вимог рослин. Сходи з’являються на 10–15 добу. Після появи другого 
справжнього листка розсаду пікірують у горщечки розміром 6х6 або 8х8 см 

При безрозсадному способі вирощування, насіння висівається безпосередньо в грунт. 
Основними недоліками цього способу є пізні строки посіву, недостатня польова схожість, пізні 
терміни настання технологічної стиглості базиліка, небезпека не дозрівання насіння. 

У ґрунтово-кліматичних умовах Поділля для отримання пряно- ароматичної та 
ефіроолійної сировини гарної якості базилік рекомендується вирощувати розсадним способом. 
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Використання земель сільських територій великою мірою залежить від правильно організованої системи 
управління ними. Це потребує впровадження соціально-економічних та екологічних стандартів і нормативів 
функціонування нової структури сільського землекористування. 
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У процесі дослідження встановлено, що сільська територія є територіальним 
утворенням із специфічними природно-кліматичними, соціально-економічними умовами, де 
економічно і екологічно збалансовані та енергетично взаємопов’язані різні ресурси (природні, 
трудові, матеріальні, енергетичні, інформаційні, фінансові, тощо) з метою творення сукупного 
суспільного продукту конкретної території та повноцінного життєвого середовища для 
сучасного і майбутнього поколінь. Таким чином, сільські території об’єднують природні, 
виробничо-господарські соціальні, політичні складники, що перебувають під управлінським і 
регулятивним впливом територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів 
державної влади, бізнесу та громадськості. Результативність розвитку сільських територій 
залежить від їхнього раціонального використання. [1, 71 с.] 

Раціональним вважається використання землі, за якого: здійснюються охорона і 
відтворення продуктивних та інших корисних властивостей земельних ресурсів; найбільш 
повно враховуються природні й економічні умови і властивості конкретних земельних 
територій; досягається висока ефективність виробничої та іншої діяльності; забезпечується 
оптимальне поєднання громадських, колективних і особистих інтересів у використанні землі. 
Раціональне використання земель сільських територій базується на сталому (збалансованому) 
розвитку. 

Дослідженнями доведено, що сталий (збалансований) розвиток земель сільських 
територій оснований на трьох рівноправних складових: соціальній, екологічній та економічній. 
Інституціоналізація – це процес визначення закріплення соціальних правил і норм, ролей і 
статусів, приведення їх до системи, здатної діяти в інтересах задоволення певних суспільних і 
соціальних потреб, схвалюваних певним соціальним середовищем, поведінкою людей. 
Сучасна система організації землекористування є недостатньо інституціонально забезпеченою 
(існуюче забезпечення є в межах 30 %) і не може забезпечити позитивний результат в 
досягненні високої економічної ефективності та екологічної безпеки в землекористуванні [2]. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, вирішено, що нагальною потребою є розробка 
цілісної, послідовної, науково обґрунтованої стратегії розвитку земель сільських територій та 
ефективного використання земельного фонду України, оптимізація законодавчого 
забезпечення, запровадження належного управління земельними ресурсами сільських 
територій. [3, 15 с.] 

До системи земельних відносин та землекористування залучені у прямій та 
опосередкованій формах усі члени суспільства, надаючи цим відносинам різноманітності 
спільних, взаємодоповнювальних або, навпаки, взаємовиключних потреб, інтересів, ціннісних 
настанов, орієнтації і мотивацій. Це означає, що система земельних відносин та 
землекористування є складним пунктом загальнонаціональних, групових (відомчих, 
територіальних) та індивідуальних інтересів, які виникають з приводу розподілу й 
перерозподілу земельних ресурсів, їх продуктивного опанування та ефективного 
використання, а також охорони і раціонального відновлення втрачених у процесі 
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господарської діяльності корисних споживчих властивостей землі. За підсумками даного 
дослідження теоретично сформовано основні загальні засади еколого-економічного 
регулювання земельних відносин та обґрунтовано основні перспективи його розвитку. 
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земельний фонд. 
 

Земельні інтереси, які виникають у суспільстві в системі управління земельними 
ресурсами і землекористуванням поділяються на три групи: соціальні – з приводу задоволення 
фізичних, психологічних, інтелектуальних та інших потреб людей; економічні – щодо товарно-
грошових параметрів земельної власності; екологічні – стосовно ефективного освоєння 
природних властивостей земельного ресурсу. Відповідно вдосконалення управління 
земельними ресурсами та землекористуванням вказує на необхідність виокремлення оцінки 
ефективності управління вищих державних управлінців та власне землекористувачів, яка 
повинна розглядатися в кількох аспектах: стосовно довкілля як екологічна ефективність; 
матеріального виробництва – як економічна ефективність; суспільства в цілому – як соціальна 
та бюджетна ефективність. Обґрунтовано, що критерії і показники оцінки ефективності 
управління земельними ресурсами та управління землекористуванням мають бути 
диференційовані, зокрема: у сфері управління земельними ресурсами – адміністративно-
територіальним, соціальним, екологічним, економічним та інституціональним (правовим) 
напрямами; у сфері управління землекористуванням – адміністративно-господарським, 
технологічним (інженерно-технологічним), соціальним, екологічним, економічним та 
інституціональним (правовим). [1, 100 c.] 

За результатами аналізу тенденцій змін у земельному фонді України за період 2010–2020 
років виявлено, що найбільше зменшилися площі сільськогосподарських земель (на 1925,7 тис. 
га) та земель лісогосподарського призначення (на 481,7 тис. га). Одночасно зросла площа 
земель організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призначення (на 2878,6 тис. га), у тому числі природо- заповідного та 
іншого природоохоронного призначення (на 2601,6 тис. га), що можна оцінювати, із екологічної 
позицій, як позитивний процес у перерозподілі земельних ресурсів. За досліджуваний період 
збільшилася площа забудованих земель (на 16,5 тис. га), що у соціальному аспекті можна 
вважати позитивними змінами в перерозподілі земельних ресурсів. Аналіз розподілу земель за 



 

57 

основними землекористувачами та формами власності на землю свідчить, що найбільша 
частина земель України 2020 року перебувала у власності та користуванні громадян – 32 896,9 
тис. га (55,1 %), у тому числі у приватній власності – 31 088,1 тис. га (94,5 %). У власності та 
користуванні сільськогосподарських підприємств (без урахування оренди земельних часток 
(паїв) перебуває 1585,4 тис. га (2,7 %) земель, в інших землевласників та землекористувачів 
несільськогосподарських форм господарювання – 25 191,9 тис. га (42,2 %), у тому числі у 
приватній власності – 34,7 тис. га, або 0,1 %. Ще глибші зміни відбулися у структурі власності 
земель сільськогосподарського призначення. Так станом на 2020 р. серед таких земель, що 
перебувають у державній власності найбільша питома вага (88,4 %) припадала на інших 
землекористувачів (державні підприємства тощо). Стосовно спільної (колективної) власності, 
то найбільшу питому вагу (89,6 %) становили сільськогосподарські підприємства; у приватній 
власності – відповідно у громадян (99,8 %). Такі разючі зміни в розподілі земель 
сільськогосподарського призначення за формами власності відбулися переважно протягом 
2000–2020 років. [2, 59 c.] 

Оцінка екологічної стабільності землекористування вказує, що за роки земельної 
реформи на території України вона майже не змінилася і характеризується як стабільно 
нестійка (Кек.ст 0,40). Разом з тим, у восьми регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській областях) 
землекористування є екологічно нестабільним. Екологічна стабільність погіршилася 
Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, 
Черкаській та Чернівецькій областях. Таким чином, землекористування України, на жаль, не 
відповідає екологічним вимогам щодо загального стану. 

Оцінка тенденцій зміни вартості земельних ресурсів характеризує економічну ефективність 
управління. Вона визначається шляхом капіталізації рентного доходу (нагромадження земельної 
ренти протягом періоду окупності капіталу при відповідному банківському відсотку). Збільшення 
вартості земель відбувається як унаслідок покращення кон’юнктури, зростання ділової активності 
(низький банківський процент – «дешеві гроші»), так і додаткових капіталовкладень, що 
перевищують необхідні для відтворення. Підвищення вартості земельних ресурсів тісно пов’язане 
з розширеним відтворенням інших капіталів, залучених у процес землекористування. Розширене 
відтворення земельного капіталу відбувається шляхом капіталізації – перетворення доданої 
вартості, отриманої у процесі землекористування. Отже, від величин земельної ренти І і ІІ 
залежить безпосередньо і вартість земельних ресурсів та землекористування. Зауважимо, що існує 
постійна зміна факторів, які впливають на формування земельної ренти У цьому разі здатність 
земель (ґрунтів) задовольняти певні потреби людей та створювати відповідні блага має 
безпосередній вплив на величину вартості земельних ресурсів. Тому величина земельної ренти 
значною мірою залежить від основного цільового та функціонально використання земельних 
ресурсів. [3, 259 c.] 

Згідно з оцінкою тенденцій стану використання земель України в період 2010–2020 
років, що суттєвих змін у розподілі земель за соціальними інтересами не відбулося. Більше 
того, загальна площа землекористування громадян зменшилася на 553 тис. га, або 10,7 %. 
Одночасно значно змінився розподіл земель за економічними інтересами. Так, загальна площа 
землекористування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, збільшилася на 
7228,8 тис. га, або 311,4 %, землекористування юридичних осіб, навпаки зменшилося на 1729,7 
тис. га, або 4,4 %. Розподіл земель за екологічними інтересами залишився практично без змін. 
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Як відомо, Україна має найбільшу в Європі площу родючих земель. Забезпечення 
оптимального управління цим ресурсним потенціалом є вкрай важливим завданням. З цих 
позицій питання державного адміністрування використання та їх охорони представляють 
інтерес для розв’язання проблемних питань, пов’язаних із економічним розвитком країни в 
перспективі. Наразі в Україні приватизоване житло у містах, три чверті сільськогосподарських 
земель на сільських територіях. Попри це, громадяни можуть звертатися за одержанням прав 
на землі інших категорій, що перебувають у державній власності. Проте, залишаються 
невирішеними важливі питання управління використанням та охороною земель, існує 
невизначеність і дублювання функцій органів адміністрування діяльності у сфері 
землекористування. [1, 200 с.]. 

На основі синтезу концептуальних підходів до поняття сутності земельного 
адміністрування зарубіжних і вітчизняних учених з’ясовано, що державне адміністрування 
використання та охорони земель (земельне адміністрування) – це процес забезпечення 
раціонального використання та охорони земель на основі затверджених норм і правил. 
Запропоновано авторське, визначення, а саме: державне адміністрування використання та 
охорони земель – це скоординовані дії державних органів управління і територіальних громад, 
спрямовані на розвиток інституційного середовища адміністрування землекористування в 
Україні для забезпечення раціонального використання, охорони та збереження земельно-
ресурсного потенціалу й ефективного функціонування сталого (збалансованого) 
землекористування. Доведено, що адміністрування має відбуватися безперервно, 
цілеспрямовано з урахуванням принципів, функцій, методів та інструментів як мотивуючий 
вплив на суб’єктів господарювання для здійснення ними землеохоронних заходів у процесі 
використання земель. Із цих позицій мають дієво запрацювати ринкові та адміністративні 
методи впливу на землекористувачів. Стосовно здійснення земле- та природоохоронних 
заходів, передбачених у проектах і програмах планування землекористування, має 
застосовуватися гнучка система економічного примусу для землевласників у вигляді 
встановлення податкових пільг, цільових кредитів, штрафів, компенсацій, викупу земель та 
інших. [2, 159 с.]. 

Розв’язання екологічних проблем у країнах світу концентрується в основному на трьох 
напрямах: по-перше, безпосередня організація, фінансування та реалізація 
загальнонаціональних проектів природоохоронного призначення; по-друге, повне 
забезпечення нормативно-правового регулювання через розроблення природоохоронного 
законодавства, контроль за його виконанням, екологічну експертизу проектів, екологічне 
інспектування та ліцензування діючого виробництва, установлення екологічних стандартів, 
норм, квот тощо; по-третє, економічне стимулювання природоохоронної діяльності 
приватного сектору державними структурами з наданням субсидій, податкових пільг (для 
досягнення екологічних цілей та охорони земель, сприяння зміні форми власності на землю, 
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установлення диференційованого земельного податку і т. ін.), позик (надання безповоротних 
позик, дотацій, кредитів за низькими відсотками, режиму прискореної амортизації 
природоохоронного устаткування, купівлі-продажу прав на забруднення, виплати рентних 
платежів, фінансування природо- і землеохоронної діяльності, компенсація втрат фермерам, 
надання інвестицій тощо). 

Арсенал засобів економічного впливу на землевласників і землекористувачів із метою 
досягнення раціонального землекористування є доволі значним і застосовується в різних 
формах та проявах. Проте характерним для цих засобів є те, що держава активно впливає на 
процеси стимулювання та контролю: не тільки вкладає значні фінансові активи, але й бере 
активну участь у регулюванні та раціональному розподілі коштів. [3, 142 с.]. 

Методологічний процес державного адміністрування використання та охорони земель в 
Україні, яка, на відміну від існуючої, передбачає формування базису адміністрування 
землекористування, зокрема: територіального планування, розподілу (перерозподілу) земель за 
основним цільовим призначенням, землевпорядних регламентів у проектах землеустрою та 
економічного стимулювання за впровадження землеохоронних заходів з метою раціонального 
використання земель, їх охорони та підвищення родючості ґрунтів. Послідовне впровадження 
в практику моделі земельного адміністрування сприятиме досягненню ефективного, 
екобезпечного землекористування. 

Державне адміністрування має забезпечувати єдність управління правами, обмеженнями, 
обов’язками і ризиками щодо власності, землі і природних ресурсів. Права на використання 
(експлуатацію) земель та інших природних ресурсів, обмеження й обов’язки повинні 
регулюватися спільно. Рівень регулювання обмежень і обов’язків, пов’язаних із використанням 
земель та їх охороною, набуває значимості в системі земельного адміністрування. 
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На сьогодні зростає необхідність у прогнозуванні розвитку небезпечних природно техногенних 
геологічних процесів в зоні, прилеглій до газопроводу, а також в обґрунтуванні точності геодезичних 
спостережень на небезпечній ділянці газопроводу. 

Ключові слова: геодезичний моніторинг, магістральні газопроводи, експлуатація трубопроводів, 
напружено-деформований стан, прогнозування. 

 
Сучасний стан газопровідної інфраструктури України потребує великого обсягу робіт 

для розв’язання проблем із забезпеченням надійного функціонування і підвищенням 
комплексної безпеки і стійкості газопроводу та його об’єктів. Обов’язковою умовою 
безаварійної експлуатації магістральних газопроводів є виконання геодезичного моніторингу. 

Наявна система управління при всіх своїх перевагах не дозволяє в повній мірі 
забезпечити надійність газотранспортних систем, а саме, не забезпечує надійності лінійної 
частини магістральних газопроводів та вказує на ряд недоліків, зокрема: відсутній комплекс 
законодавчої, нормативної та науково технічної документації в яких би чітко 
регламентувалася точність геодезичних робіт та порядок, щодо забезпечення безпеки об'єктів 
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системи магістральних газопроводів при виникненні надзвичайних і аварійних ситуацій. 
Також з недоліків існуючого на даний момент нормативно-технічного забезпечення є підхід, 
при якому забезпечення безпеки газопроводу, розглядається переважно на стадії експлуатації. 
Відповідно до даного підходу вважається, що безпека газопроводу на стадії експлуатації 
забезпечена, якщо дотримуються всі вимоги нормативно-технічних документів та вимог. 
Проте, в жодному технічному документі не зважають на питання побудови моделі взаємодії 
газопроводу з навколишнім середовищем в різних кліматичних та складних умовах, а так само 
при різних соціально економічних умовах. Тому, нормативні і регламентуюча документації 
вимагають детального опрацювання. Недоліком також є відсутність порядку та основних 
принципів формування системи геодезичного моніторингу та прогнозування виникнення 
аварійних ситуацій на компресорних станціях магістральних газопроводів. 

Огляд літератури підтвердив відсутність інформації про методи моніторингу 
газопроводів і прилеглої до них природнього середовища, що призводить до висновку, що 
основний обсяг моніторингу заснований на різних видах періодичного контролю: 
аерокосмічне і наземне інспектування; обстеження внутрішньотрубної діагностики — 
снарядами і дефектоскопами; дослідженнями із застосуванням магнітних і електричних полів; 
вимагає збільшити значимість безперервного геодезичного моніторингу стану газопроводів і 
навколишнього середовища [1, 2, 3]. 

Методики моніторингу газопроводів є громіздкою і складною розробкою заходів, щодо 
забезпечення безпечної реалізації проекту і мінімізації впливу негативних наслідків 
небезпечних подій. Майже всі спостереження вимагають пересування працівників вздовж 
трубопроводу, що є небезпечним для життя. Також, застосування оптичних приладів збільшує 
час виконання спостережень. Для вирішення практичних геодезичних завдань, необхідно 
розробити такі методики та алгоритми, які, будуть спрямовані на прогнозування аварійних 
ситуацій та забезпечать зниження впливу геологічного чинника ризику на функціонування 
магістрального газопроводу. По-третє, відсутній алгоритм оцінки похибок розрахункових 
характеристик, на рахунок напружено-деформованного стану (НДС) газопроводу та різні 
варіанти комбінування і способів геодезичного моніторингу по розвантаженню газопроводів 
від надмірних напруг. Враховуючи те, що найточніше розрахований напружено – 
деформований стан газопроводу буде тільки з урахуванням спільних деформацій труби та 
навколишнього ґрунту. Всякий інший розрахунок є наближеним, умовним. 

Проаналізувавши роботи Бурак К.О., Перовича Л.Н., що займалися визначенням 
переміщення просторового положення трубопроводів, можна стверджувати, що обґрунтування 
точності геодезичних спостережень були виконані без врахування факторів навколишнього 
середовища, які створюють вплив на ділянку газопроводу. А також, виконані розрахунки 
проводилися методами скінченних елементів, що є застарілими. 

Автори відомих публікацій Субботін І.Е., Шевердін П.Г, Перун Й.В., що займалися 
питаннями про надійність експлуатації трубопроводів у складних умовах, не виконували 
моделювання та оцінку окремих чинників та їх можливих комбінацій, що призводять до 
напруги і деформації величини недопущених деформації поверхні ґрунту. Проблематикою 
визначення просторового положення підземних газопроводів геодезичними методами 
займалися Рудаченко А.В., Шлапак Л.С. та інші [4]. 

Актуальним наразі залишається вдосконалення геодезичних методик щодо визначення 
просторового положення протяжного підземного газопроводу з урахуванням напружено 
деформованого стану та за результатами оцінки планово висотного положення лінійної 
частини в окремих точках з урахуванням можливих похибок вимірювань і інженерно-
геологічних умов [5]. З урахуванням всіх вище перерахованих недоліків методик та технологій 
чисельного моделювання трубопровідних систем необхідно врахувати вплив геологічних 
чинників ризику на функціонування магістрального газопроводу; визначити напружено-
деформований стан небезпечних ділянок магістрального газопроводу; удосконалити методики 
моделювання геодезичної точності спостережень за переміщеннями газопроводу. 
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Проаналізовано ефективність створення, функціонування електронних реєстрів і баз даних в Україні та 
доцільність їх синхронізації. Обґрунтовано, що в більшості життєвих сфер значно розширилися можливості 
використання електронних реєстрів та баз даних. 

Ключові слова: синхронізація, база даних, земельний кадастр, земельні ділянки. 
 

Ліквідація відмінностей між двома копіями даних є головною метою синхронізації 
даних про земельні ділянки. Спосіб синхронізації даних залежить від додаткових припущень, 
що робляться, а головною проблемою є те, що незалежно зроблені зміни можуть бути 
несумісні одна з одною. 

Виділяють декілька способів синхронізації даних про земельні ділянки, зокрема: 
- найпростіший – коли припускають, що зміни вносилися лише до робочої копії, інша 

копія просто переписалася. записується її вмістом; 
- неодноразове внесення правок з вказанням дати і час останньої зміни запису; 
- загальний – автоматичне внесення, але якщо це не можливо, дані вносяться вручну. 

За розпорядженням Прем'єр-міністра ще у вересні 2019 року всі бази даних, у яких 
міститься інформація про земельні ділянки мали бути об’єднані, тобто синхронізовані. Станом 
на 01.10.2019 р. інформація про 70 % земельних ділянок міститься у Державному земельному 
кадастрі. [1, 1 с.]. Але ж окремо ведуться містобудівний кадастр, кадастр родовищ і проявів 
корисних копалин, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр територій та об'єктів природно-
заповідного фонду та інші кадастри. І проблема не тільки в цьому, адже ефективно захищати 
права на земельні ділянки, незареєстровані в земельному кадастрі, практично неможливо. 

Здійснення відбувається поетапно: спочатку наповнили даними Державний земельний 
кадастр (головна мета: має зробити ринок земель ефективним і прозорим для громадян та 
бізнесу), далі – наповнення інформацією реєстру прав власності на землі, і на завершення: 
повна синхронізація земельного кадастру і реєстрів прав власності [2, 1 с.]. 

Реалізація концепції електронного врядування та окремих його численних складових 
останніми роками все частіше обговорюється в наукових колах та на практичних конференціях 
і круглих столах. Однак є певні нюанси, зокрема, ефективність реалізації складових 
електронного врядування безпосередньо залежить від постійного моніторингу ефективності їх 
впровадження, а також постійного поліпшення модулів до потреб користувачів і синхронізація 
таких модулів між собою. [3, 2 с.]. Одними з перших сфер, які потрапили під реалізацію 
електронного врядування, стали житлова, земельна сфери, сфера фінансових послуг, 
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правосуддя та виконання судових актів. За їх аналізом вже можна робити певні висновки про 
недоліки впровадження електронного врядування. 

Актуальність процесу синхронізації показано на прикладі досліджуваної території 
сільськогосподарського землекористування ПП «Миколай-Плюс» і ПП «Сорт в межах 
Березанської міської об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської 
області, зокрема встановлені площі по ПП «Миколай-Плюс» – 461,5 га, у тому числі паї – 
461,5 га, з них неідентифіковані (без зареєстрованих прав оренди) три ділянки площею 8,6 га; 
по ПП «Сорт» – 606,1 га, з них паї – 589,6 га, комунальні землі – 16,5 га, неідентифіковані 17 
земельних ділянок, загальною площею 45,9 га (показано на рис. 1 відповідним кольором). 

 

 
 

Рис.1. Територія землекористування ПП «Миколай-Плюс» і ПП «Сорт Пандемія». 
 
COVID-19 та діджиталізація більшості важливих сфер взаємодії фізичних та 

юридичних осіб значно розширили можливості використання електронних реєстрів та баз 
даних з одночасним відставанням нормативно-правового регулювання даної сфери та оцінки 
перспектив підвищення ефективності таких реєстрів та баз даних у різних сферах 
життєдіяльності. 

Реалізація концепції електронного врядування постійно потребує вдосконалення, бо є 
певні проблеми, зокрема, які виявляються при дослідженні таких сфер регулювання: житлова, 
земельна, фінансових послуг, правосуддя та виконання судових актів, за якими на даний час 
достатньо сформована система електронних реєстрів та баз даних. Одним з напрямів реалізації 
пропонуємо синхронізацію електронних реєстрів, баз даних та інших модулів для 
систематизації, спрощення та оперативності отримання інформації щодо певного об’єкта або 
суб’єкта правовідносин, перевірки даних тощо. 

А об'єднання кадастру землі та реєстру прав на нерухомість дасть змогу вдосконалити 
процедури оцінки майна при здійсненні угод купівлі-продажу нерухомості. 
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Земля, як природний ресурс виступає головним і незамінним засобом виробництва, 
тому потребує раціонального і ефективного використання. 

Україна є найбільшою країною Європи за земельними ресурсами (0,45 % світового 
земельного фонду, але тільки 2,4 % займає рілля) та однією з найбагатших держав світу за 
біопродуктивністю та якісним складом ґрунтів. Україна займає посідає п’яту сходинку в світі 
за площею сільськогосподарських угідь (41,8 млн. га). Провідною роллю земельного фонду є 
висока природна продуктивність ґрунтового покриву і є найважливішим видом ресурсів 
економічного розвитку та найціннішою частиною національного багатства України. 

На сьогодні використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам 
раціонального природокористування. Адже, порушено екологічно допустиме співвідношення 
площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що має негативний вплив на 
стійкість агроландшафтів. Також вплив на погіршення властивостей чорноземів, а отже і 
якості земельних ресурсів є водна та вітрова ерозії. 

Земельні ресурси, порівнянно з іншими природними ресурсами, при раціональному та 
збалансованому їх використанні здатні зберігати свою родючість. Важливо, що невелика 
частина земної поверхні має родючий ґрунтовий покрив, який можна задіяти для використання 
в аграрній сфері, тому питання збереження природних властивостей ґрунтів, ефективного та 
збалансованого використання і охорони земель має економічну, екологічну та соціальну 
важливість для забезпечення продовольчої безпеки держави. 

Для того, щоб забезпечити доцільне землекористування та охорону земельних ресурсів, 
необхідно дотримувати шляхів досягнення ефективного їх використання. Насамперед 
враховувати національні інтереси, соціальні аспекти землекористування, згідно з якими 
земельні ресурси повинні використовуватися без втрати корисних властивостей та погіршення 
стану навколишнього природного середовища. Належне ведення господарської діяльності 
сприятиме безпечній економічній та екологічній землевіддачі від одиниці цих земельних 
ресурсів, збереженню оптимального складу необхідних поживних речовин у ґрунті, 
компенсації вмісту гумусу та вжиття заходів з попередження розвитку ерозійних процесів. 

На ефективне землекористування суттєво впливає матеріальне забезпечення 
підприємств, що ведуть аграрне виробництво, проте цей фактор жодним чином не повинен 
спричиняти зниження рівня родючості земель та погіршення їхніх властивостей. Усі без 
винятку земельні ресурси нашої держави потребують турботливого використання та охорони. 
В Україні частка чорноземів становить 30 % від усього ґрунтового покриву. Невиважене 
використання ґрунтів, недотримання технологічних вимог ведення сільського господарства 
деякими сільгосппідприємствами, що піклуються лише про свій прибуток і не дбають про 
збереження природного потенціалу, призводять до негативних, а іноді й до неповоротних 
наслідків. Саме тому значно погіршується стан ґрунтів України (виснажуються та зазнають 
впливу ерозійних процесів), а питання раціонального використання земельних ресурсів постає 
актуальною проблемою сьогодення. 

Система заходів для забезпечення охорони земельних ресурсів повинна починатися з 
агроекологічного моніторингу, метою якого є вчасне виявлення змін у якісному стані земель 
сільськогосподарського призначення та їх еколого–економічна оцінка; надання рекомендацій з 



 

64 

економічно ефективного та екологічно безпечного землекористування, а також інформації 
суспільству про стан земель. Суть такого моніторингу полягає у визначенні причин 
деградаційних процесів через дослідження технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, а також причин негативного впливу. 

Економічне стимулювання розглядається як один із важливих заходів у питанні 
раціонального використання земельних ресурсів і застосовується до тих господарюючих 
суб’єктів, що зарекомендували себе з позитивного боку в сфері користування 
сільськогосподарською землею з метою зацікавлення їх до ведення своєї діяльності так, щоб 
постійно поліпшувати стан земель, щоб шкода, яка їм завдається була б зведена до мінімуму. 
Для тих землекористувачів, які нехтують вимоги щодо раціонального й екологічно безпечного 
використання земельних ресурсів, доцільно було б створити систему щодо застосування 
штрафних санкцій або й навіть конфіскації земель. 

Для забезпечення раціонального землекористування досить значимою є управлінська 
діяльність. Мається на увазі робота компетентних органів влади, які б забезпечували 
додержання всіма суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства, виявлення 
порушень і притягнення їх до відповідальності. Ця робота полягає у спостереженні, контролі, 
проведенні екологічної експертизи, програмуванні, прогнозуванні та іншій діяльності. 

Ще одним аспектом раціонального землекористування є охорона земель, суть якої 
полягає в забезпеченні продуктивної здатності земель і продовольчої безпеки держави. 
Особливості земель характеризують її з різних сторін. З одного боку, земельні ресурси 
сільськогосподарського призначення є об’єктом господарської діяльності, з іншого – об’єкт 
природокористування. 

На мою думку, на сьогодні будуть актуальні «принципи еколого– ландшафтного 
землеробства», в основі яких досягнення балансу між сільськогосподарськими угіддями 
(садами, луками, пасовищами) та природними комплексами (лісами, озерами, водоймами, 
заповідниками) таким чином, щоб воно було економічно вигідним та екологічно безпечним. 
Підвищення родючості ґрунтів можна досягти шляхом застосування органічних і мінеральних 
добрив, що значно впливають на кількість і якість продукції сільського господарства та 
покращують показники родючості ґрунтів. Завдяки раціональному внесенню добрив, 
виконанню науково обґрунтованої системи технологій, контролюванню показників 
кислотності ґрунту, правильному вибору сортів, визначенню строків і норм висіву та садінню 
сільськогосподарських культур, проведенню заходів боротьби із бур’янами, шкідниками та 
хворобами рослин одержують досить добрі врожаї. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, стосовно того, що досягти 
ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення аграрні 
виробники можуть за умови додержання технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції, які сприяють підвищенню родючості ґрунту, збереженню й відновленню їх 
природних властивостей та отриманню високих урожаїв. Господарська діяльність кожного 
землекористувача має бути зорієнтована на дбайливе ставлення до земельних ресурсів завдяки 
цільовому використанню земель, що відповідає їхньому господарському призначенню, 
охороні земельних ресурсів та досягненню екологічної збалансованості використання земель. 
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В Україні відбувається земельна реформа та децентралізація влади, які передбачають 
передачу повноважень і ресурсів територіальним громадам. Важливим компонентом та 
запорукою реалізації даних реформ є формування спроможних громад та можливість громад 
управляти своїми територіями, в тому числі шляхом розроблення документів місцевого 
планування, одним з яких є комплексний план просторового розвитку території територіальної 
громади [2]. 

Ухвалення Закону України від 17.06.2020 No 711-IX «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо планування використання земель» [1], який набув чинності 
24 липня 2021 року, дало можливість територіальним громадам отримати новий інструмент 
управління територіями – комплексний план просторового розвитку території територіальної 
громади, що є одночасно і документацією із землеустрою, і містобудівною документацією на 
місцевому рівні, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, 
основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування 
населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки 
і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і 
техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного 
середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та 
традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації 
рішень, у тому числі етапність освоєння території [1]. 

Комплексний план включає планувальні рішення щодо перспективного використання 
всіх ресурсів території громади та надає громаді інструмент для врівноваження соціально-
економічного розвитку з охороною навколишнього природного середовища. 

Якщо раніше від появи наміру будівництва на своїй території потрібного об’єкта до 
початку його проєктування громаді потрібно було пройти багаторічний шлях розроблення, 
погодження та затвердження 4 видів містобудівної документації та 6 видів документації із 
землеустрою, то тепер в переважній кількості випадків достатньо розробити новий вид 
містобудівної документації – комплексний план просторового розвитку території 
територіальної громади (рис) [2]. 
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Рис. Схема комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. 

 
Комплексний план складається з: 
1) генеральних планів населених пунктів затверджених до прийняття комплексного 

плану; 
2) планів зонування на всю територію громади; 
3) землевпорядкування на всю територію громади; 
4) генеральних планів населених пунктів, необхідність розроблення яких 

встановлена рішенням про затвердження комплексного плану; 
5) генерального плану адміністративного центру територіальної громади; 
6) детальних планів території у межах території територіальної громади; 
7) планувальних рішень генеральних планів інших населених пунктів та детальних 

планів територій у межах території територіальної громади; 
8) планувальних рішень детальних планів територій (у тому числі формування 

земельних ділянок), на яких планується розміщення за рахунок державного або місцевого 
бюджету: 

• об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-
комунального господарства); 

• об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та 
схемою планування області; 

• об’єктів, для розташування яких відповідно до закону може здійснюватися 
примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності; 

• інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування [1]. 
Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади 

призначений для перспективного планування та функціонального зонування всієї території 
територіальної громади, встановлення обмежень на використання територій навколо 
режимоутворюючих об’єктів, забезпечення центрального населеного пункту громади 
генеральним планом, а багатьох інших (в першу чергу невеликих) населених пунктів – 
планувальними рішеннями, які сприятимуть їх сталому розвитку. Також комплексний план 
включає в себе планувальні рішення окремих детальних планів територій, що дозволить 
сформувати та зарезервувати земельні ділянки для розміщення об’єктів, які реалізують 
державні, регіональні і громадські інтереси. Завдяки цьому одразу після затвердження 
комплексного плану з’явиться можливість надавати такі ділянки, а також містобудівні умови 
та обмеження для проєктування відповідних об’єктів. Результати комплексного плану 
обов’язково мають бути в електронному вигляді і стануть джерелом наповнення Державного 
земельного та містобудівного кадастрів [3]. 

Комплексний план містить тематичні розділи та їх підрозділи, такі як: 
1) просторово-планувальна організація території; 
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2) землеустрій та землекористування; 
3) ландшафтне планування; 
4) обмеження у використанні земель; 
5) функціональне зонування території територіальної громади; 
6) забудова територій та господарська діяльність; 
7) обслуговування населення; 
8) транспортна мобільність та інфраструктура; 
9) інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації; 
10) охорона земель, інженерна підготовка та благоустрій території [2]. 
Даний перелік свідчить, що комплексний план охоплює всі аспекти життєдіяльності 

територіальної громади та містить планувальні рішення щодо перспективного використання 
всієї території громади. Також даний вид містобудівної документації надає можливість 
проаналізувати проблеми та переваги розвитку громади. Комплексний план визначає 
пріоритети розвитку громади та заходи щодо уникнення можливих потенційних загроз в 
громаді, збалансовує інтереси громади, влади та бізнесу. 

Отже, можемо зробити висновок, що розробка комплексного плану просторового 
розвитку території територіальної громади є основним планувальним документом та стане 
позитивним кроком щодо забезпечення сталого розвитку громади. 
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Реалізація завдань сучасного ринку землі в Україні була б неможливою без 
діджиталізації галузі. Адже економічна спільнота європейських держав вже має ряд 
електронних ресурсів, що забезпечують швидке і якісне надання послуг купівлі-продажу та 
оренди земельних ділянок і етапи входження України до Європейського Союзу передбачають 
існування певних ресурсів геокадастру. Проілюструємо це питання деякими прикладами. Так, 
серед множини проєктів на земельному ринку України можна побачити наступні допоміжні 
електронні системи, які зроблені у вигляді: довідників («Земельний довідник України – 2020» 
[4]), земельних агенцій («Volodar» [1]), мап («Земельна мапа України» [3], «Інтерактивна 
карта: GEOMAP.LAND.KIEV.UA» [5], «Нормативна грошова оцінка сільгоспземель: карта 
НГО» [6]), онлайн-освітніх платформ («Земельні котики» [7], «Володар Земель» [2]) тощо. 
Наприклад, «Володар Земель» [2] є освітнім курсом (відео-лекції, конспекти, тести) про ринок 
землі від аграрної онлайн платформи «Культиварій», що професійно підготує фермерів до 
труднощів на ринку землі відповідно нових стандартів. Курс обслуговують інструктори, з 
якими можна проконсультуватися. 

Земельна агенція «Volodar» [1] надає послуги нотаріального супроводу процесу купівлі-
продажу землі та інвестування. «Земельні котики» [7] – це перший повний онлайн-курс про 
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управління зембанком. Він зорієнтований на фахові потреби фермерів та керівників агробізнесу, 
має інструкторів, що кваліфіковано допоможуть вирішити усі можливі ситуації аграрного сектору. 

«Земельна мапа України» [3] пропонує користувачам деталі операцій з с/г землею в 
онлайні. Зокрема, вона відображає: 1. Дані операцій купівлі-продажу земельних ділянок для 
товарного с/г виробництва; 2. Карту середньозваженої вартості земельних ділянок по території 
України; 3. Основні цифри по кількості операцій, площі та вартості. 

На сайті «Volodar» [1] розміщено оголошення про продаж земельних ділянок. Також 
тут можна отримати консультацію фахівців щодо захисту права власності на землю. Окрім 
цього, на сайті Держгеокадастру та в нотаріальних конторах розміщені інформаційні стенди з 
алгоритмами купівлі-продажу землі, що покроково візуалізують дії клієнтів у поданні та 
оформленні документації [8]. 

Звісно виникнення згаданих проєктів спиралося частково на досвід країн ЄС, де ринок 
землі діє вже давно та успішно розвивається. Це, наприклад, Німеччина, Франція, США та 
інші країни, що мають значний земельний ресурс у користуванні. Зокрема, в країнах ЄС 
існують електронні системи для контролю за ринком продажу земель. Ці системи виконують 
три основні функції: регулювання цін, податкове регулювання та кількісні обмеження на 
продаж. Реалізацією цих механізмів у Німеччині займається «Bodenverwertungs-und-
verwaltungs GmbH» (BVVG), в Угорщині – «Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt», у Франції – 
асоціація з розвитку земель та регіонального розвитку «Société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural» (SAFER). До складу таких установ входять представники аграрних 
профспілок, фермери та учасники ринку землі. Це дозволяє виробникам аграрної продукції 
посилити контроль над чиновниками й захищати свої права та інтереси [9]. 

Функції таких організацій-посередників достатньо прорекламовані та загальноприйняті 
держгеокадастрами країн. Оптимальних методів купівлі-продажу чи оренди існує декілька і 
вони визначені земельними ринковими традиціями окремих держав. Наприклад, у Франції 
ніхто не може продати землю безпосередньо, а тільки через державу. Так, якщо француз має 
бажання продати свою земельну ділянку, він спочатку повідомляє про це агенство SAFER. Цей 
орган веде перемовини із покупцем та продавцем з метою досягнення взаємної згоди, стосовно 
купівлі-продажу земельної ділянки. У випадку, якщо сторони не можуть досягти спільного 
рішення, SAFER може запропонувати продавцю обрати іншого покупця або визначити іншу 
ціну. Також агентство має право викупить таку ділянку та здавати її в оренду або 
законсервувати, але протягом 5 років воно зобов’язане її продати [9]. 

За перспективними поглядами на досліджуване нами питання, можливим стає 
припущення, що запозичення європейського досвіду не тільки прискорить усунення недоліків 
на земельному ринку України, а й імплементує нашу систему геокадастру до електронного 
доступу ЄС. Електронні ресурси Держгеокадастру України включають оцифровані матеріали 
попередніх років (починаючи з 2015 р.), що дозволило не тільки уникнути корупційних схем у 
роботі ринку землі, а й уможливило скоротити терміни упорядкування документації фізичних 
та юридичних осіб в одному кадастрі. Діджиталізація геокадастру забезпечує швидкий обіг 
документації та всеукраїнський і міжнародний доступ до них. 
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Агроінновація – це вид інновацій, який полягає у впровадженні в агропромислову 
сферу діяльості результатів науково-дослідної роботи, нової техніки та технологій, що 
приводить до забезпечення високої конкурентоспроможності продукції агропромислового 
комплексу на внутрішніх і зовнішніх ринках [2]. 

На фоні загального розвитку українського IT-ринку українські розробники останніми 
роками все більше звертають увагу на такий популярний напрям, як розроблення аграрних 
інновацій. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 200 нових агростартапів, і 
близько 30 із них уже стали успішними компаніями зі своєю базою клієнтів не лише в Україні, 
а й за кордоном. Серед них можна виділити такі як Kray Technologies, GrainTrack, eFarmer, 
Skok Agro, BIOsens, SmartEP, UAberry, AgroportEx, Tradomatic. 

Український стартап Kray Technologies розробив перший в світі автоматичний агродрон для 
нанесення засобів захисту рослин і підживлення польових культур. Агродрон дозволяє позбутися 
втрат врожаю, пов’язаних з нанесенням засобів захисту рослин та застосувати нові технології 
частого підживлення польових культур, які обіцяють приріст врожайності на 20–40 % [5]. 

GrainTrack – інформаційна система для управління бізнес-процесами зернотрейдерів: 
контрагентами, ланцюжком поставок, логістикою, платежами та документами [8]. 

Ще однією потужною українською розробкою є eFarmer – агростартап, який пропонує 
навігаційну систему паралельного керування через смартфон для більш точної обробки земель 
агротехнікою, з функцією обліку та аналізу цих операцій. Програми eFarmer запускаються на 
смартфонах і планшетах, для них не потрібні спеціальні термінали. Зараз компанія співпрацює 
зі 120 фермерами зі 147 країн світу [6]. 

Компанія Skok Agro – є українським виробником твердомірів ґрунту та автоматичних 
пробовідбірників "Ромашка". Виконує на замовлення виробництво систем метеомоніторингу 
для самохідних обприскувачів, та встановлення модульних метеостанцій. Твердомір дає 
можливість визначити глибину залягання ущільнень в ґрунті для правильного планування 
обробітку, а також виконує контролюючу функцію, після обробітку, для перевірки якості 
виконання технологічних операцій [3]. 

Українська компанія BIOsens розробила мобільний аналізатор, який дозволяє швидко і 
точно виявляти токсичні сполуки – мікотоксини – у сільськогосподарських культурах. Прилад 
дозволяє провести аналіз зерна кукурудзи на вміст найбільш поширених мікотоксинів. Також 
розробники приладу планують аналізувати пшеницю, арахіс та ряд інших 
сільськогосподарських культур [4]. 

Smartep – іноваційна українська компанія у сфері автоматизації сільського 
господарства. Smartep – це готові рішення управління датчиками, вузлами фертигації і 
змішування добрив, метеостанції для теплиць, оранжерей, зимових садів та відкритого грунту. 
Smartep удосконалює підхід до вирощування, що дозволяє економити час, електроенергію, 
воду, добрива і мінімізувати собівартість продукції [1]. 

Uaberry – агростартап, який представляє високотехнологічне AgTech – доповнення до 
виробництва каркасних теплиць та вирощування полуниці [10]. 

Agroportex.Bio – Маркетплейс, який забезпечує комунікації між органічними 
виробниками та покупцями на локальних та світових ринках. AgTech-сервіс гарантує прямий 
доступ до перевірених операторів органічного ринку без посередників. Agroportex.Bio працює 
в 35 країнах світу [7]. 



 

70 

Tradomatic – це професійний інструмент для торгівлі агропродукцією. На платформі 
можна продати і закупити олію, соняшник, пшеницю, кукурузу, сою, ріпак і ячмінь по 
найкращій ціні [9]. 

Отже, можна зробити висновок, що в Україніи є всі можливості для перетворення на 
великий центр аграрних інновацій, а саме: розвинуте сільське господарство; 
висококваліфіковані IT-фахівці; вирощування більшості культур, які ціняться на світових 
біржах (це означає, що інноваційний продукт, який буде розроблений в Україні, буде 
затребуваний аграріями у всьому світі); низький рівень зарегульованості діяльності наукових і 
дослідницьких компаній, порівняно з ЄС, США та Австралією. 
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За матеріалами лісовпорядкування (таксаційної повидільної бази даних) проаналізовано розподіл площ і 

вікову структуру дубових насаджень Лівобережного Лісостепу України за категоріями лісів. 
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матеріали лісовпорядкування. 
 

Дуб звичайний (Quercus robur L.) є одним із найбільш поширених деревних видів у 
лісах України. Дубові насадження займають площу близько 1,7 млн га [6], зокрема у межах 
Лівобережного Лісостепу України – близько 284 тис. га [1, 2, 4, 5, 7, 9]. Дубові ліси виконують 
надзвичайно важливі еколого-захисні та рекреаційно-оздоровчі функції, а також 
задовольняють потреби економіки країни в цінній деревині [2, 5, 8, 9]. 

Функціональний розподіл лісів є важливим підґрунтям для розроблення відповідних 
заходів щодо забезпечення збалансованого багатоцільового використання лісових екосистем з 
урахуванням їхньої видової та вікової структури [3]. Для визначення режиму користування й 
ефективного ведення лісового господарства, зокрема, в дубових лісах Лівобережного 
Лісостепу, доцільним є поліпшення вікової структури цих насаджень із урахуванням їхнього 
функціонального призначення, що визначається їх належністю до певної категорії лісів. 

Матеріали лісовпорядкування були основою для проведення розрахунків. Загалом було 
проаналізовано близько 70 тис. таксаційних виділів дубових насаджень різного походження в 
межах Лівобережного Лісостепу Охоплено лісовий фонд 29 державних підприємств лісового 
господарства в межах Київського та по м. Києві (2 підприємства), Полтавського (8 підприємств), 
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Сумського (9 підприємств), Харківського (6 підприємств), Черкаського (1 підприємство) та 
Чернігівського (3 підприємства) обласних управлінь лісового та мисливського господарства. 

Аналіз матеріалів лісовпорядкування свідчить, що видовий склад головних лісотвірних 
порід у лісах Лівобережного Лісостепу є доволі різноманітним і представлений загалом 70 
деревними видами. Найпоширенішими є насадження за участю дуба звичайного (Quercus 
robur L.), які займають 46 % (284 тис. га), сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) – 31 % (192 тис. 
га, вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) – 5 % (32 тис. га), ясена звичайного (Fraxinus 
excelsior L.) – 3 % (19 тис. га) та інших видів. 

Дубові насадження регіону виконують надзвичайно важливі екологічні, захисні та 
рекреаційно-оздоровчі функції, а також задовольняють потреби економіки країни в цінній 
деревині. Найбільша їхня частка припадає на рекреаційно-оздоровчі – 39 % (109,7 тис. га) та 
захисні ліси – 28 % (79,9 тис. га). Частка лісів природоохоронного, наукового, історико- 
культурного призначення становить 18 % (51,8 тис. га), а експлуатаційних – 15 % (42,7 тис. га) 
від загальної площі. 

Дещо продуктивнішими є дубові насадження в межах лісів природоохоронного, 
наукового, історико-культурного призначення та експлуатаційних лісів (260 та 258 м3 га-1), 
менш продуктивними – в межах рекреаційно-оздоровчих та захисних лісів (249 та 237 м3 га-1). 
Разом за всіма категоріями лісів середній запас дубових насаджень незалежно від їхнього 
походження сягає 249 м3 га-1. 

Дубові насадження є розбалансованими за віком із істотним переважанням за площею 
середньовікових дубняків незалежно від їхнього походження. Так, в експлуатаційних лісах 
майже половину загальної площі (46 %) займають середньовікові насадження. Майже третину 
загальної площі (31 %) займають пристиглі насадження. Частка площі стиглих і перестійних 
насаджень, а також молодняків є майже однаковою та становить відповідно 11 % та 12 %. 

Дубняки в захисних лісах характеризуються таким розподілом насаджень за групами 
віку: середньовікові насадження є найпоширенішими та займають 80 % від загальної площі 
дубових лісів категорії; частка стиглих і перестійних насаджень і молодняків становить 
відповідно 8 % та 6 %, а найменшу частку займають пристиглі насадження – майже 6 % від 
загальної площі. 

Аналізуючи розподіл площі дубняків у лісах природоохоронного, наукового, історико-
культурного призначення, встановлено, що найбільшу частку також займають середньовікові 
насадження – 73 % від загальної площі дубових лісів цієї категорії. Значну частку займають 
стиглі та перестійні, а також пристиглі насадження – відповідно 12 % та 11 %. Частка 
молодняків є незначною – лише 4 % від загальної площі. 

У рекреаційно-оздоровчих лісах також відзначено істотне переважання середньовікових 
насаджень, частка яких становить 82 % від загальної площі дубових лісів даної категорії. 
Частка пристиглих насаджень становить 8 %, стиглих і перестійних насаджень – 6 %, 
молодняків – 4 % від загальної площі. 

Таким чином, в усіх категоріях лісів виявлено розбалансованість вікової структури 
дубових лісів з переважанням середньовікових і пристиглих насаджень, доволі значною 
часткою стиглих і перестійних насаджень та незначною часткою молодняків. Це є важливою 
підставою для проведення лісогосподарських заходів, спрямованих на оптимізацію вікової 
структури дубових лісів Лівобережного Лісостепу. 

Віднесення кожної окремої лісової ділянки дубових насаджень до певної категорії лісів 
зумовлює встановлення для неї відповідного режиму лісокористування. Результати 
проведених досліджень доцільно враховувати під час розроблення відповідних рекомендацій, 
впровадження яких сприятиме підтриманню складної багатоярусної структури дубових лісів, 
підвищенню їхньої продуктивності та посиленню виконання ними важливих екологічних, 
захисних і рекреаційно-оздоровчих функцій. 
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Застосування інтеркалярної вставки у насадженнях яблуні дозволяє отримати компактне дерево з 
потужною кореневою системою на підщепі сіянця. Підщепа сіянець може служити основою для вирощування 
середньо рослих чи карликових дерев яблуні. 
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Одним із найважливіших завдань садівництва на даному етапі розвитку галузі є 

розробка та впровадження у виробництво нових технологій підвищення потенційної 
продуктивності яблуні. 

Одержання стабільних врожаїв високої якості знаходиться в прямій залежності від 
застосування ефективних прийомів агротехніки, що направлені на більш повну реалізацію 
біологічних ресурсів насаджень яблуні. Тому значний успіх у галузі може бути досягнутий при 
досконалому вивченні та більш повному використанні біологічних особливостей росту та 
розвитку яблуні і реалізації високої потенційної плодоносності яблуні. Детальніше пізнання 
процесу та закономірностей розвитку генеративних органів з перспективою прогнозування та 
програмування врожаю – найперше завдання плодовода. До того ж, яблуневе дерево має 
високу потенційну врожайність. 

Вивчення сучасних інтенсивних технологій садівництва неодмінно включає в себе питання 
підбору високопродуктивних сортопідщепних комбінувань, застосування різних способів 
обрізування з урахуванням процесів формування продуктивності. Вирішення таких питань дало б 
можливість максимально використати досить великий потенціал яблуневого дерева. 

В інтенсивному плодівництві великого значення набули слаборослі, зокрема карликові 
підщепи, оскільки слаборослість та скоропліднсть –основні параметри дерева яблуні в 
сучасному саду. Велике значення при цьому має правильний підбір сортопідщепної комбінації 
в певних кліматичних умовах. 

Підщепа є найефективнішим та дешевим способом регулювання загального росту та 
розвитку плодового дерева. 

Характерною рисою сучасного плодівництва є витіснення садів на сіянцях 
інтенсивними насадженнями на клонових підщепах. Переважна частина площ (80-90%) 
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зайнята садами з використанням останніх. Багато дослідників проводили господарсько-
біологічну оцінку клонових підщеп яблуні, що дозволило з маточників та розсадників 
виділити найбільш перспективні. 

При переході плодівництва до інтенсивних технологій вирощування потрібно враховувати 
якісні характеристики не тільки підщеп, а й сортів. Вони повинні бути скороплідними, з 
компактними кронами та давати плоди високої товарної та смакової якості. Можливо, в 
недалекому майбутньому будуть виведені культурні вкорінюванні сорти, але поки що підщепа у 
поєднанні з сортом є основним донором сили росту, скороплідності, якості плодів та ін. 

Одним із способів створення інтенсивних насаджень яблуні є трикомпонентні саджанці. 
Основою цих дерев служить сильноросла вегетативна підщепа, або сіянець. Проміжною 
вставкою (інтеркалярною) є карликова типу М9, 62-396 та ін. довжиною 20…25 см, а третім 
компонентом є помологічний сорт. 

Існує декілька причин створення таких рослин. По-перше: для дерев на карликових 
підщепах необхідна підпора у вигляді кілка або шпалери, що вимагає значної затрати коштів, а 
дерева з вставками не потребують такої опори за рахунок більшої якісності кореневої системи 
першого компоненту. По-друге використання стійких підщеп та вставок дозволяє підвищити 
зимостійкість плодового дерева, під впливом вставок карликових підщеп знижується ріст 
дерева і підвищується урожайність. 

Проміжна вставка не може повністю замінити карликову підщепу, адже вона не може у 
повній мірі забезпечити скороплідності, компактних розмірів та продуктивності дерев, 
істотним недоліком є триваліший процес вирощування садивного матеріалу, значне утворення 
прикореневої порослі. Проте, саджанці з вставкою значно переважали сіянцеві підщепи за 
продуктивністю, а вегетативні за якісністю та морозостійкістю, менше пошкоджуються 
гризунами. На підвищення продуктивності дерев з вставкою у порівнянні з сіянцевою 
підщепою без вставки вказують і інші вчені. 

Отже, рекомендації по впровадженню у виробництво тих чи інших підщеп (вставок) і 
сортів для створення високопродуктивних насаджень яблуні можливі тільки після всебічного 
вивчення в умовах конкретного регіону. 
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Популярність сортів яблуні визначається їх технологічними і ринковими 
можливостями. Перевагу, зазвичай, віддають технологічним, скороплідним, високоврожайним 
сортам із плодами високих товарних, відмінних смакових і хіміко-технологічних якостей, 
стійких щодо несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля [1, 34 c.]. Вивчення стану 
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оптово-роздрібної торгівлі свіжими плодами яблуні в Україні показало, що серед великого 
розмаїття сортів найбільшим попитом користуються сорта, що поєднують високу врожайність, 
відмінні споживчі якості та тривалу лежкоспроможність [2, 27 с.]. 

Сьогодні, коли світова селекція досягла значних успіхів, отримавши цінні за всіма 
показниками форми, бажання закладати промислові сади саме такими сортами цілком 
обґрунтоване. Підвищення врожайності й економічної ефективності садівництва значною 
мірою залежить від впровадження у виробництво нових скороплідних, слаборослих або 
помірної сили росту інтенсивних високоврожайних сортів [3, 8 с.]. Таким чином, теперішній 
районований сортимент потребує постійного вдосконалення та вивчення в певних ґрунтово-
кліматичних умовах. 

Дослідження проводились в інтенсивному саду яблуні ТОВ Харківська фруктова 
компанія, що знаходиться у селі Коробочкіно Чугуївського району Харківської області. Сад 
посаджено у 2017 році за схемою 3,2*0,9 м (3472 рослини на 1 га). 

В якості об’єктів досліджень використовували сорти Дельбарестівале та Целесте – 
пізньолітнього строку достигання, а також сорти Амброзія та Моді (імунний до парші) – 
зимового строку достигання. Дослідження проводились протягом 2018–2021 років згідно 
загальноприйнятих методик. Урожайність підраховували шляхом поділу урожаю з ділянки на 
кількість дерев у цій ділянці. Для визначення урожайності з 1 га – урожайність з дерева 
множили на кількість дерев на 1 га. 

За результатами наших досліджень (табл.1) на другий рік після посадки (2018 р.) усі 
досліджувальні сорти вступили у плодоношення. Так, максимальну урожайність мали дерева 
сорту Дельбарестівале 8,3 т/га, що на 3,6 та 4,8 т/га більше порівняно з сортами Амброзія, 
Целесте та Моді відповідно. 

У наступному році досліджень спостерігалось активне нарощування урожайності на 
сортах Дельбарестівале та Целесте. Урожайність зазначених сортів, порівняно з 2018 роком, 
збільшилась на 10,9 та 11,7 та становила 19,2 і 15,2 т/га відповідно. Збільшення урожайності 
також відмічено і для сортів Моді та Амброзія. Урожайність сорту Моді становила 10,8 т/га, 
що на 7,3 більше ніж в попередньому році. Дерева сорту Амброзія забезпечили урожайність на 
рівні 8,9 т/га, що лише на 4,6 т/га порівняно з попереднім роком. Таким чином, як і на другий 
рік після посадки, максимальну урожайність мали дерева сорту Дельбарестівале. 
 
Таблиця 1– Урожайність інтродукованих сортів яблуні, т/га 

Сорт 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. Сумарний урожай за 
2018-2021 рр.. 

Дельбарестівале 8,3 19,2 22,4 35,4 85,3 
Целесте 3,5 15,2 3,2 30,8 52,7 

Моді 3,5 10,8 14,2 36,9 65,4 
Амброзія 4,7 8,9 14,1 38,7 66,4 

 
У 2020 році 21–22 квітня протягом двох ночей температура повітря опускалась до  

-4,3 оС. Дане пониження температури негативно вплинуло на генеративні органи дерев сорту 
Целесте, який в цей час знаходився в фазі розрихлення бутонів. По іншим сортам пошкодження 
від заморозків були значно меншими завдяки тому, що вони знаходились у фазі рожевого 
бутону. Отже, більш ранній початок вегетації сорту Целесте мав негативні наслідки, так як був 
пошкоджений пізніми весняними заморозками. В результаті цього урожайність даного сорту в 
2020 році значно знизилась та становила лише 3,2 т/га. Характеризуючи інші досліджувальні 
сорти, можна зазначити незначне збільшення урожайності порівняно з 2019 роком. Як і в 
попередні роки досліджень максимальну урожайність отримано на деревах сорту 
Дельбарестіале – 22,4 т/га. Проте даний показник є значно меншим і не відповідає вимогам 
урожайності, що повинна бути на четвертий рік після посадки дерев на карликових підщепах. 
Урожайність сортів Моді та Амброзія становила відповідно 14,2 та 14,1 т/га. 

На п’ятий рік після посадки дерева на карликових підщепах вступають у період повного 
плодоношення і повинні забезпечувати урожайність на рівні 40–45 т/га. За результатами наших 
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досліджень лише урожайність сорту Целесте була нижче необхідного рівня і становила лише 
30,8 т/га. Всі інша досліджувальні сорти були приближені до оптимальних показників. Так, 
максимальну урожайність забезпечили дерева сорту Амброзія – 38,7 т/га, що на 1,8 т/га більше 
порівняно з сортом Моді та на 3,3 т/га порівняно з сортом Дельбарестівале. Аналізуючи 
сумарну урожайність досліджувальних сортів за чотири роки, доведено, що найбільшу 
продуктивність в умовах лівобережного Лісостепу України мають дерева сорту Дельбарестівале 
– 85,3 т/га, а найменшу сорт Целесте. 

Таким чином, за результатами чотирьох річних досліджень за показником урожайності 
найкраще себе показав пізньолітній сорт Дельбарестівале. Досить непогані показники урожайності 
було отримано для зимових сортів Моді та Амброзія. При закладанні інтенсивних насаджень 
яблуні рекомендуємо використовувати сорти Дельбарестівале, Моді та Амброзія. 
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Японські сади нагадують природні пейзажі. Надихаючись горами, руслами річок, 
струмками та водоспадами, які пронизують країну, японські садівники посилаються на фізичні 
ландшафти країни. Ці сади можна розглядати як абстрактні пейзажі – ландшафти підсвідомості, на 
які вплинули духовність буддизму, синтоїзму та давні звичаї. 

Найбільш невловимим, невизначеним і тому найчастіше забутим елементом японського 
саду є його дерева – нівакі. Дерева – це універсальна риса японського саду, оскільки вони є 
живими, дихаючими істотами. 

Відвідуючи будь-який храмовий сад в Японії, прогулюючись приміськими вуличками 
будь-якого міста або насолоджуючись видом з вікна поїзда, ви неодмінно відмітите важливе 
значення дерев в культурі країни. Вони всюди. 

Однак, виглядають дерева, в японських садах по-різному. Нівакі, формуються, 
стрижуться та обрізаються так, щоб вписатися в ландшафт саду у спосіб, властивий Японії. 

Джерелом натхнення для створення японських садів є три основні чинники: сама країна (її 
ландшафти, географія та клімат), релігійні вірування (синтоїзм і буддизм) і культурна естетика 
Японії. Ці джерела нерозривно пов’язані, і їх потрібно розглядати разом, щоб отримати загальну 
картину садів. Що ж таке «Нівакі»? На Заході термін «бонсай» більш поширеніший, ніж «нівакі» і 
є зрозуміліший для більшості садівників. Значна кількість людей погано розуміє особливості 
японського саду, знаючи лише про квітучі вишні і японські клени. Цікаво, однак, що бонсай і 
нівакі вирощують для досягнення однієї мети: відобразити суть дерева, яке росте в природі. 

Спочатку нівакі розуміли як «великий бонсай». Проте, коли вживається термін 
«великий бонсай», то він суперечить його основному значенню, адже буквально бонсай – це 
«дерево в горщику» . Нівакі ж вирощуються в землі, і в цьому є суттєва відмінність між цими 
поняттями. Насправді схожість є, оскільки вони мають багато спільного. Вони втілюють в собі 
дух та сутності дикого дерева, і для їх формування садівники використовують подібні техніки і 
схожу термінологію для їх опису. Зрозуміло, що їхні масштаби відрізняються, адже бонсай, 
все таки, вимагає більшої уваги до деталей. 



 

76 

Масштаб дерев-нівакі визначається їх роллю та місцем у саду. Воно обмежується, з одного 
боку, природним розміром, якого досягають дерева, з іншого, практичними міркуваннями посадки 
та обрізки. Бонсай, однак, обмежений розміром свого горщика. У той час, як нівакі є частиною 
саду, бонсай є окремим деревом, а у стилі «сайкай» – це цілий пейзаж в горщику. 

В Японії бонсаї рідко можна зустріти в саду, скоріше їх виставляють на столиках біля 
будинку. Нівакі завжди садять прямо в землю у самому саду. За межами Японії ця різниця 
менш чітка, особливо з огляду на недавню хвилю імпорту нівакі в великих контейнерах. 

З самого початку японські сади були задумані як мікрокосми ширшого ландшафту, а 
пересаджені дерева вибиралися через їх невеликий зріст. Щоб зберегти їх у мініатюрному 
масштабі, були розроблені певні методи обрізки, багато з яких по суті імітували природні 
елементи дерева. Головна мета утримання дерева в певному розмірі є фундаментальною для 
нівакі, перші садівники зверталися до природи, коли розробляли методи обрізки. 

Незважаючи на всі варіації японських садів, більшість садівників прагнуть отримати від 
своїх дерев-нівакі одне і те ж: характер зрілості. Цей характер досягається шляхом 
формування та обрізання гілок, щоб створити враження, що вони більші та старші, ніж є 
насправді. Формування передбачає надання гілкам витягнутих горизонтальних ліній, які 
мають дорослі дерева, тоді як обрізка збільшує кількість наявних бруньок, ефективно 
зменшуючи масштаб дерева, ущільнюючи його, зберігаючи точні пропорції. 

Розуміння японського сприйняття природного балансу має вирішальне значення для 
розуміння нівакі загалом. Потрібно подивитися, як дерева поводяться в дикій природі, на 
моделі окремих видів у різних ситуаціях. В дерев має переважати асиметрія та нерегулярність. 
Однак культивування нівакі передбачає не лише спостереження за природою, а й активну її 
інтерпретацію. В японській культурі та естетиці це злиття між людиною та природою є 
важливим фактором у створенні садів. Те, як люди уявляють собі природний баланс, впливає 
на те, як вони обрізають і формують свої садові дерева. 

У японському саду непарні числа переважають над парними (дерева рідко садять 
парами, більше поодинці або по три), асиметричний баланс має перевагу над симетрією, а 
неправильні лінії мають перевагу над прямими. З цією метою дерева з протилежними гілками 
часто проріджують, видаляючи альтернативні гілки. 

Дерево, яке одноосібно визначає японські сади – це не квітуча вишня і не клен, а сосна. 
Жодне інше дерево не займає такого високого положення в японській свідомості. В Японії 
сосни, здається, є всюди, від скелястих берегів і глибоких гір до парків і садів. Крім їхнього 
фізичного поширення, вони є невід’ємною частиною японської культури. Вони є символом 
довголіття, оскільки доживають до глибокої старості і часто здаються ще старшими, символом 
мудрості і знань. Вони стійкі до змін, залишаючись вічнозеленими протягом усіх сезонів, 
стійкі проти стихій. Усіма цими чеснотами сосон захоплюються японці та усі не байдужі до 
природи люди. [1, 45 с.] 
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та проведено комплексну оцінку декоративних особливостей. Виявлено найбільш життєздатні й декоративні 
сорти тюльпанів для вирощування у відкритому ґрунті. 

Ключові слова: тюльпан, сорт, цибулина, квітка, декоративність. 
 

Серед усього багатства та різноманітності царства флори тюльпани займають особливе 
місце. Це визначається високими декоративними якостями культури, невибагливістю до умов 
вирощування, незамінністю при створенні ландшафтів у ранньовесняний період [1, 31 с.]. 
Історія тюльпану налічує багато століть. Ще у XIV столітті перський поет Хафіз складав про 
цю квітку вірші. Презентувати букет тюльпанів мовою квітів означає одне – подарувати 
побажання щастя, радості та процвітання. Шлейф цієї поваги та поваги до тюльпанів і сьогодні 
робить букет тюльпанів найвдалішим подарунком у будь-якій ситуації [2, 305 с.]. 

Постійно створюються нові сорти тюльпанів, тому необхідно вивчати їх на придатність 
для різноманітного використання. 

Мета дослідження – дати порівняльну оцінку різним сортам тюльпанів для використання у 
ландшафтному дизайні Правобережного Лісостепу. Завдання дослідження полягало у проведенні 
фенологічних, морфологічних спостережень, визначенні декоративної цінності сортів тюльпана 
гібридного та їх використання в ландшафтному дизайні. 

Об'єктами досліджень були 7 сортів тюльпана гібридного: 
1. Зеленоквітковий «Evergreen». 
2. Зеленоквітковий «China Town». 
3. Папужний "Black Parrot". 
4. Багатоквітковий "Color Spectacle". 
5. Махровий пізній Charming Lady. 
6. Махровий пізній "Carnaval de Nice". 
7. "Kameleon". 

Експериментальну роботу проводили у 2020–2021 роках на колекційній ділянці Навчальної 
лабораторії «Ботанічний сад» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». 

Фенологічні спостереження, біометричні дослідження проводили за методиками  
Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка [3, 248 с.]. 

У процесі проведення досліду було відзначено дати основних фенологічних фаз: 
посадка, поява сходів, бутонізація, початок цвітіння, масове цвітіння, закінчення цвітіння, 
в'янення та відмирання листя, стебел; дата викопування. Фенологічні спостереження 
проводилися з інтервалом у 7 днів після бутонізації 1 раз на 3 дні, оглядали всі сорти за один 
день і порівнювали їх між собою. За початок цвітіння приймали дату, коли на облікових 
рослин з'явилися суцвіття (не менш ніж 10 %). За масове цвітіння приймали дату, коли на 
облікових рослин з'явилися квіти щонайменше 50 %. 

Повторність досвіду – чотирикратна, у кожній повторності по 10 рослин. Усього 
облікових рослин – 105 штук (по 15 шт. для кожного сорту). Посадку цибулин було проведено 
у 2020 році – 12 жовтня. Цибулини були висаджені у пластикові ґратчасті ящики, які 
дозволили при викопуванні не травмувати цибулини та дітки. Загальна площа дослідної 
ділянки 20 м2. 

Посадку цибулин усіх сортів тюльпану було проведено 12 жовтня 2020 року. Перші 
сходи з'явилися 10.04.2021 р. у сорту Color Spectacle, потім 13.04.2021 р. – у сортів Evergreen, 
Black Parrot та Kameleon. Пізніше за всіх (15.04.2021 р.) – у сортів China Town, Carnaval de 
Nice та Сharming Lady. 

Фаза бутонізації розпочалася приблизно через 27–30 днів після появи сходів. Цвітіння 
розпочалося у досліджуваних сортів на 35–41 день від появи сходів. Раніше за всіх почали 
цвісти сорти Color Spectacle і Kameleon (на 35-й день), потім Evergreen і Black Parrot (на 39-й 
день), пізніше за всіх (на 41-й день від появи сходів) – сорти: China Town, Carnaval de Nice та 
Сharming Lady. 

Раніше за всіх досягли піку декоративності (масове цвітіння) сорти Color Spectacle і 
Kameleon (на 40–42 день від появи сходів). У сортів Evergreen і Black Parrot масове цвітіння 
відмічалося на 44-й день від появи сходів, пізніше за всіх (на 47-й день) – у сортів: China Town, 
Carnaval de Nice і Charmang Lady. Раніше всіх закінчили цвітіння (на 43–45 день) сорти Color 
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Spectacle і Kameleon, потім (на 47-й день) – сорти Evergreen та Black Parrot, пізніше за всіх (на 
50-й день) – сорти: China Town, Carnaval de Nice та Charming Lady. 

За тривалість цвітіння ми брали період від початку до закінчення цвітіння. 
Досліджувані сорти тюльпанів цвіли від 8 до 10 днів. 

При аналізі біометричних даних різних сортів гібридних тюльпанів ми оцінювали: 
висоту рослин (см), лист (форма, забарвлення), квітка (форма, забарвлення, діаметр, висота); 
декоративність (за 5-бальною шкалою). Листки у досліджуваних сортів були різним: 
подовжено-овальної форми, по краю хвилясті; забарвлення варіювало від світло-зеленого до 
зеленого, з білими смугами по краю. 

Висота у досліджуваних сортів тюльпанів також була різною (від 40,3 до 58,0 см). 
Найвищим був сорт Carnaval de Nice (58 см), а найнижчим – China Town (40,3 см). 

Забарвлення квіток у досліджуваних сортів також було різним. Забарвлення було 
яскравим і дуже ефектним: зелене (в розпуску біле) у сорту Evergreen, оранжево-рожеве з 
зеленими смужками – China Town, червоне з жовтими смужками – Color Spectacle, темно-
фіолетове – Black Parrot, біле з червоними смужками – Carnaval de Nice, рожеве – Charming 
Lady та біло-рожеве – Kameleon. 

Діаметр квіток варіював від 4,0 см (у сортів Evergreen та Black Parrot) до 13,0 см (сорт 
Kameleon). Висота квітки у вивчених сортів була різною (варіювала від 4,0 до 9,5 см). Найвищі 
квітки (9,5 см) розвивалися на рослинах сорту China Town, найнижчі – у сортів Carnaval de 
Nice та Charming Lady (4,0 см). 

Декоративність у вивчених сортів тюльпану була досить високою. У сортів China Town 
і Charming Lady вона склала по 5,0 балів, у сортів Color Spectacle і Kameleon – 4,8 бала, 
Carnaval de Nice та Black Parrot – 4,0 бала та сорт Evergreen отримав 3,5 бала. 

Таким чином, всі досліджувані сорти гібридного тюльпана були високо декоративні, з 
квітками різного розміру, оригінальної форми та забарвлення. 

Висновки: 
1. Кліматичні умови у роки досліджень (2020–2021) були сприятливими для росту та 

розвитку досліджуваних сортів гібридного тюльпана. 
2. Результати фенологічних спостережень показали, що раніше за всіх досягли піку 

декоративності (масове цвітіння) сорти "Color Spectacle" і "Kameleon" (на 40–42 день від появи 
сходів). 

3. За строками цвітіння всі сорти були умовно поділені на 3 групи: рано квітучі (на 35-й 
день від появи сходів) – "Color Spectacle" та "Kameleon"; середньо квітучі – "Evergreen" та 
"Black Parrot" (на 39-й день); пізно квітучі (на 41-й день) – "China Town", "Carnaval de Nice" та 
"Charming Lady". 

4. Всі вивчені сорти гібридного тюльпана були високо-декоративні, з квітками різного 
розміру, оригінальної форми і забарвлення. 

5. Оцінка біометричних показників показала, що найвищим був сорт Carnaval de Nice 
(58,0 см), а найнижчим – China Town (40,3 см). 

6. Найвищі квітки (9,5 см) розвивалися на рослинах сорту China Town, найнижчі  
(4,0 см) – у сортів Carnaval de Nice та Charming Lady. 

7. Найбільший діаметр квіток (до 13,0 см) був у сорту «Kameleon», а найдрібніший  
(4,0 см) у сортів Evergreen та Black Parrot. 

8. Найбільш декоративними були сорти: China Town, Charming Lady (5,0 бала) та Color 
Spectacle, Kameleon (4,8 бала). 

На основі проведених досліджень можна рекомендувати досліджувані сорти гібридного 
тюльпана в наступних видах квіткового оформлення: 

1. Низькорослий, високо декоративний сорт China Town для ранньовесняного 
оформлення та створення переднього плану в змішаних квітниках, рабатках, клумбах, 
рокаріях, а також у низьких кашпо. 

2. Сорти Evergreen та Carnaval de Nice для ранньовесняного оформлення для 
створення середнього плану у змішаних квітниках, рабатках, клумбах, рокаріях, а також у 
бордюрах та кашпо. 
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3. Сорти Color Spectacle, Black Parrot, Charming Lady та Kameleon з високо 
декоративними квітками оригінальних забарвлень для ранньовесняного оформлення при 
створенні заднього плану у змішаних квітниках, рокаріях, а також у контейнерах та на зріз. 
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Вертикальне озеленення є одним із перспективних напрямів альтернативного озеленення міських 
просторів, що дозволяють вирішувати екологічні проблеми через збільшення площ зелених насаджень в 
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конструктивними особливостями будівель, тощо. 
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міського середовища. 

 
Ущільнена забудова сучасних мегаполісів та окремих районів міст є причиною зниження 

екологічних показників через зменшенням площ зелених насаджень. Сучасні технології 
альтернативного озеленення міських просторів дозволяють вирішувати цю проблему з 
урахуванням містобудівельних тенденцій в урбанізованих просторах. На даний час важливим 
напрямком у покращенні архітектури міста є застосування сучасних способів зовнішнього 
озеленення будівель. Найбільш поширеними видами альтернативного озеленення є вертикальне 
озеленення і технологія створення «зелених» дахів.  

Мета статті – визначити основні прийоми та конструктивні схеми вертикального 
озеленення будівель та окреслити перспективи його використання в Україні. 

У вертикальному озелененні застосовують спеціальні конструкції, які дозволяють 
утримувати рослини на стінах або використовують різні види витких рослин.  

Вертикальне озеленення має тисячолітню історію, починаючи від садів Єгипту і 
Стародавньої Греції, де виноград (Vitis vinifera) був дуже популярною харчовою культурою і 
його вирощували з метою отримання плодів, але й висаджували для створення тіні у місцях, де 
садити дерева було неможливо.  

За останні століття вертикальне озеленення за допомогою винограду або інших деревних 
ліан неухильно поширювалося по всьому світі, інтегруючи природу у міста, де через обмежені 
горизонтальні площі, воно стало простим і недорогим способом озеленення. Такі види, як 
виноглрад дівочий (Parthenocissus quinquefolia), виноград трикінчастий (Parthenocissus 
tricuspidata), плющ звичайний (Hedera helix) є одними з найбільш поширених видів для 
вертикального озеленення, враховуючи їх здатність зростати у різних кліматичних умовах і 
прикріплюватися до фасадів без допомоги решітки. 

Варто згадати ще одне втілення вертикального садівництва відоме як дерева на шпалерах 
(Espalier), яке було дуже популярними у Франції у XVII ст. У такий спосіб вирощували плодові 
дерева, найчастіше яблуні та груші, їх прив’язували до дротяного каркасу вздовж стін будівель 
або огорож, щоб змусити молоді гілки зростати в певних формах (кордони, пальмети, арки).  

Хоча вертикальне садівництво існувало протягом усієї історії садово-паркового 
мистецтва, його сучасний бум популярності почався лише у 1980-х роках. Високий рівень 
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урбанізації, забруднення навколишнього середовища, зростання міського населення і 
ущільнення міської забудови поставило завдання зі збільшення площі зелених насаджень, в 
тому числі і за рахунок вертикального озеленення будівель, для покращення мікроклімату як 
житлових територій, так і міст в цілому.  

Сприяли цьому урядові програми з підтримки міського озеленення у країнах Західної 
Європи та Сполучених Штатів Америки. А також наукові дослідження німецького ученого 
Манфреда Кьолера (1987), який написав дисертацію про теплові властивості вертикальних 
садів, що зелений фасад охолоджує будівлі влітку та зберігає тепло взимку, додатково 
створюючи ефект енергозбереження. Рослини, на відміну від штучних поверхонь, мають 
здатність поглинати сонячне тепло, а не накопичувати його. Тож зниження температури може 
сягати 10–14 °С для стін з південною орієнтацією, що призводить до зниження температури 
внутрішнього повітря приміщення на 1 °С. За підрахунками фахівців система природного 
охолодження зеленими фасадами може призводити до зменшення навантаження на систему 
кондиціонування будівель на 5–10 %.  

Засновником і розробником інноваційного засобу вертикального озеленення фасадів 
вважається Патрік Бланк [1], який запропонував технологію «вертикальних садів» (Vertical 
Garden System). Це гідропонна система його бренду Mur Vegetale, яку він застосував для 
реалізації масштабних всесвітньо відомих проєктів зелених стін по всьому світу (рис. 1). Його 
перший великий проєкт був завершений у 1996 р., з тих пір вертикальні сади Бланка є найбільш 
впізнаваним широкою публікою типом вертикальних садів. Його сади вирощуються на 
середовищі, яке складається лише з двох тонких шарів повсті, тому система є відносно легкою. 
Через відсутність ґрунту вирощені на гідропоніці зелені стіни чутливі до меншої кількості 
шкідників і потребують менше структурних модифікацій фасадів, щоб витримувати вагу. З 
моменту першого встановлення Патріком Бланком вертикальних садів Mur Vegetale на ринку 
послуг з озеленення з’явилося багато подібних систем. 
 

  
 

Рис. 1. Вертикальні сади Пітера Бланка: а – декорування непривабливої бетонної стіни 5-поверхового 
будинку в Парижі; б – вертикальний сад на вулиці в Провансі. 

 
Вертикальне садівництво продовжує змінюватися та розвиватися як у бік естетичності, 

так й екологічності. Багато популярних проєктів передбачають повторне використання різних 
матеріалів, з яких виготовляють конструкції для вертикального озеленення.  

У німецькому Дюссельдорфі фасад п'ятиповерхового офісного центру Kö-Bogen II 
вкрили живоплотом довжиною 8 км з грабу (Carpinus betulus L.) – рослини, легкої у догляді, а 
також з високими екологічними властивостями (рис. 2). Тепер це найбільша будівля із зеленим 
фасадом в Європі. 
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Рис. 2. Фасад офісного центру Kö-Bogen II  

з вертикальним живоплотом з грабу, Дюссельдорф, Німеччина. 
 

Кількість і різноманітність проєктів вертикального озеленення фасадів, які реалізовані у 
світі, свідчать про спроможність даної технології поліпшити екологічну ситуацію у 
мегаполісах. Дослідженню озеленення фасадів присвячені праці вітчизняних і зарубіжних 
фахівців [2–6]. 

Конструктивно зелені фасади можна поділити на два типи: традиційні та подвійні (зі 
структурною опорою). У традиційному зеленому фасаді виткі рослини висаджуються у ґрунт 
перед будівлею, щоб укрити стіни фасаду. Традиційний зелений фасад вважається найбільш 
дешевим і підходить для низькоповерхових забудов. До його недоліків відносяться ризики 
пошкодження облицювання, що буде піддаватися впливу вологи, і ймовірність падіння зеленого 
шару через велику вагу.  

Подвійний зелений фасад створюється за рахунок встановлення перед фасадом 
вертикальної структурної опори - модульної решітки, тросів або сітки з нержавіючої сталі, щоб 
спрямовувати ампельні і виткі рослини рости вздовж стіни будівлі (рис. 3). Каркаси 
встановлюють на відстані від стіни, створюючи порожнину між стіною будівлі та зеленим 
шаром. Порожнина впливає на швидкість повітрообміну, що своєю чергою впливає на 
температуру поверхні стін і температуру повітря в приміщенні. Дослідниками з’ясовано, що 
оптимальна відстань між будівлею і фасадом складає 30 см [4]. 
 

  
Рис. 3. Приклад конструкції подвійного фасаду. 

 
Живі стіни, що дозволяють швидко покривати рослинністю висотні будівлі, є більш 

інноваційними, ніж зелені фасади. У зелених стінах можна використовувати різноманітні види 
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рослин (трави, багаторічні рослини, кущі, кущики, сукуленти тощо), які підбираються 
відповідно до кліматичних умов, посухостійкості, розвитку коренів і для досягнення виразних 
естетичних ефектів [5]. Системи живих стін мають складнішу конструкцію: спеціальні опорні 
елементи, середовище для вирощування рослин, систему поливу, що й дозволяє розширити 
асортимент рослин. З точки зору архітектурної виразності, системи живих стін з декількома 
видами рослин виглядають більш різноманітно, але потребують більш ретельного 
обслуговування. Рішення використання для зелених стін досить різноманітні – вони можуть 
застосовуватися для покриття всієї поверхні фасаду, або вибірково в найбільш привабливих 
місцях, можуть перетворюватися на «живу рекламу» у вигляді настінного покриття  у формі  
логотипу компанії. Залежно від способу застосування системи живих стін можуть бути 
суцільними (рис. 4а) або модульними (рис. 4б) [6]. 

 
 

Рис. 4. Різні типи конструкцій «живих стін»:  
а – суцільні живі стіни; б – модульні живі стіни [6]. 

 
Суцільні живі стіни не вимагають субстрату з ґрунту, рослини ростуть у легких і 

поглинаючих екранах у вигляді шару фетру, розрізаного для формування кишень, який 
підтримується базовою панеллю, безпосередньо прикріпленою до несучої конструкції – рами, 
закріпленої на стіні. Ці системи базуються на гідропонній техніці [5, 7]. Водопостачання, як 
правило, забезпечується зрошувальною системою, встановленою у верхній частині споруди, а 
водопроникний шар забезпечує рівномірний розподіл води та поживних речовин [5].  

Модульні живі стіни характеризуються панелями з рослинами, які ростуть у спеціальних 
опорних елементах (ємностях, лотках, гнучких мішках тощо). Середовище для вирощування 
складається з органічного та/або неорганічного субстрату, який добре утримує вологу. 
Зрошувальна система, відповідно до конфігурації опорних елементів, зазвичай встановлюється 
між панелями, а вода відводиться через панелі на весь фасад і збирається на дні [5, 8].  

Порівнюючи зелені фасади з живими стінами з точки зору вартості, виявлено, що останні 
є більш вартісними, проте їх перевага полягає у легкій заміні або більш швидкому відновленні 
рослинності у разі несподіваних проблем.  

Незважаючи на очевидні переваги вертикального озеленення, для його широкого 
використання в Україні, особливо сучасних інноваційних систем, існують ряд стримуючих 
факторів. Впровадження таких технологій гальмують кліматичні умови, фінансовий аспект, 
конструктивні особливості будівель, відсутність підтримки з боку держави тощо.  

Так як технологія створення живих стін пов’язана з висадкою рослин у спеціальну 
систему горщиків або модулів, де неможливо розмістити  достатній для теплоізоляції шар 
субстрату, такі конструкції стають уразливими у наших кліматичних умовах, де спостерігається 
велике коливання між зимовими і літніми температурами. За створення живих стін в умовах 
українського клімату необхідно враховувати, що майже 50–70 % рослин треба буде замінювати 
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кожного року внаслідок їх вимерзання. Асортимент рослин також є значно обмеженим у 
порівнянні з європейськими країнами, разом з тим, взимку фасади з живими стінами взагалі 
можуть втрачати свій візуальний ефект. Тож, найбільш придатним для вітчизняних 
кліматичних умов залишається вертикальне озеленення з використанням акліматизованих видів 
ліан (різноманітні види винограду, плюща).  

Вартість систем вертикального озеленення також значною мірою впливає на рішення 
замовників застосовувати той чи інший тип. Так зелений фасад з виткими рослинами вартує 30-
45 євро/кв. м; зелений фасад з виткими рослинами та спеціальною конструкцією: 40–75 євро/кв. 
м; вартість «живої стіни» буде коливатися у діапазоні 350–1200 євро/кв. м [9]. 

Конструктивні особливості системи зелених фасадів і живих стін також потребують 
урахування навантаження на будівлю. Й хоча системи вертикального озеленення мають полегшену 
конструкцію порівняно із зеленими дахами – 40 кг/кв. м. проти 300–900 кг/кв. м, таке навантаження 
потрібно враховувати на етапи проєктування будівлі, особливо  із сучасними фасадами з SIP-
панелей. Краще їх застосувати на будівлях з таких матеріалів, як цегла, бетон тощо. 

Важливим фактором розвитку вертикального озеленення фасадів в Україні може стати 
залучення досвіду інших країн, де налагоджена система державної підтримки у вигляді 
покривання витрат, зниження податкового навантаження для забудовників, що підхоплюють 
ініціативу альтернативного озеленення міських просторів. Очікується, що лідерами активного 
впровадження вертикального озеленення може стати сегмент комерційної нерухомості – офісні, 
торгові та бізнес центри, які розташовані в місцях з великим антропогенним навантаженням та 
у частинах міст з ущільненою забудовою. Незважаючи на певні стримуючі фактори, сучасне 
вертикальне озеленення може бути «комерційно цікавим», адже здатне вигідно вирізняти 
об’єкти в урбаністичних ландшафтах. 
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Одним з найбільш перспективних матеріалів для створення унікального ландшафтного 

дизайну слід вважати природний та декоративний камінь. Природний камінь довговічний і 
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міцний, він має особливу енергетику. Штучний камінь майже не поступається натуральним 
аналогам в плані декоративності, проте коштує він набагато дешевше. За допомогою цього 
твердого, красивого і довговічного матеріалу можна втілювати у життя цікаві ідеї та задумки.  

Класифікація кам’янистих композицій за Ю.Б. Марковським включає наступні 
різновиди: альпійська гірка, кам’яниста гірка, архітектурний рокарій, ландшафтний рокарій, 
терасований схил, скелі, гірський схил, гірська долина, альпійська галявина, лісовий яр, 
ущелина, кам’яниста гряда, стінка, водний каскад та гірський струмок, болітце, міксбордер, 
мініатюрний рокарій, кімнатний кам’янистий сад [1]. 

В.В. Лещинська виділяє такі різновиди кам’янистих композицій: припіднята клумба, 
терасований квітник, штучні скелі, ущелини, яри, розсипи, плоский рокарій, гравійний сад, 
мініатюрний рокарій, кам’янисті доріжки і сходи, водойми серед каміння, японський сад, 
каміння в оформленні групових посадок, рабаток та бордюрів. 

За останні десятиліття в нашій країні значно підвищився інтерес до використання 
каміння у зеленому будівництві, проте варто розглянути історію створення найбільш відомих 
на сьогоднішній день камʼянистих композицій у світі.  

Мета: проаналізувати зарубіжний і вітчизняний досвід створення кам’янистих 
композицій, як декоративного прийому у ландшафтному дизайні та здійснити теоретичне 
обгрунтування  особливостей використання декоративного каменю в зеленому будівництві.  

Перший знаменитий «сад каміння» виник у XV ст. як монастирський сад Реандзі в Кіото. 
Це один з найвідоміших «садів каменів» храму Реандзі, в якому розміщено лише п’ятнадцять 
каменів. Сад побудований у 1499 р. майстром Соамі. Це невеликий за розмірами прямокутний 
майданчик засипаний білим гравієм. На майданчику розташовано 15 чорних необроблених 
каменів, які організовані в п’ять груп. Навколо кожної групи, як обрамлення, посаджений 
зелений мох. З трьох сторін сад обгороджений невисоким парканом. З якої б точки не розглядав 
відвідувач саду цю композицію, пʼятнадцятий камінь завжди виявляється поза полем його зору, 
загороджений іншими каменями [2, 6]. 

Згодом садово-паркове мистецтво Японії та Китаю визначало камінь одним із головних 
композиційних елементів. Японці, вважають, що вищим творінням природи, являється не 
людина, а камінь. Використовується каміння різного походження – велике каміння, що 
утворилося в результаті вивітрювання гірських порід, обломки морських скель, відшліфоване 
водою річкове каміння і річковий гравій, морська галька [4].  

Е.В. Голосова зазначає, що в залежності від місця використання каміння в композиції, 
японські майстри розрізняють 138 типів каміння. Будь-який японський сад – «сад каміння», так 
як камінь являється основним елементом при їх створенні. Розрізняють три типи каміння у 
японській культурі: камінь сюсекі (головний), камінь фукусекі (перший підпорядкований), 
камінь кіакусекі (другий підпорядкований). При поєднанні цих типів каміння повинен 
утворитись співрозмірний трикутник. Інколи може застосовуватись два фукусекі у кам’янистій 
групі, деколи – кілька кіакусекі. В такому випадку два або три каміння разом утворюють одну із 
вершин трикутника [5]. 

У XVII столітті у парках Англії камінь виступає як самостійний декоративний елемент. З 
нього будують гроти, а згодом великі садибні парки стали прикрашати групами масивних каменів.  

За літературними даними роком появи першого альпінарію можна було б вважати 1772 р., 
коли в оранжереї Фізік Гарден у Челсі (Англія) для колекції рослин, завезених зі Швейцарських 
Альп, були використані ісландські гравій та базальтова лава.  

Приблизно в цей же час (кінець XVIII – початок XIX століття) в Риджентс-парку  
закладається альпінарій зі штучного каменю, який і донині вважається найкрупнішим в Англії 
альпінарієм такого типу. Це унікальне  творіння занесене до "Yellow Book Scheme" (на зразок 
"Червоної книги" в Україні) та охороняється урядом Великобританії [3]. У 1867 році у садах К'ю 
під Лондоном (Королівський ботанічний сад), а у 1871 році – в Единбурзі.  

На початку XX століття провідним авторитетом у галузі будівництва альпінаріїв був Р. 
Фаррер, а його книга "Мій кам’янистий сад", як пише д-р Д.Г. Хессайон, стала настільною 
книгою ландшафтного дизайнера.  
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Започаткована в Англії мода на  кам’янисті сади поширюється усією Європою. Серед 
перших можна назвати альпінарій у Відні, у Чехії майже сто років налічує альпінарій у 
Пругоніце поблизу Праги.  

В.М. Дударець у своїй праці [4] наводить особливості використання води і каміння в 
ландшафтному мистецтві.  

В.В. Лещинська виділяє три основні види природного каміння:  
− надзвичайно тверде і важке каміння вулканічного походження (базальт, граніт та ін.); 
− шарувате каміння, часто із вмістом заліза (наприклад, пісковик);  
− метаморфне каміння – каміння, що утворилось під впливом зовнішніх чинників та 

змінило свої характеристики (сланець, гнейс, мармур). Під час створення кам’янистих садів 
використовують каміння всіх трьох типів, але найбільше застосовують вапняк, пісковик, граніт, 
базальт, туф. 

Ю.Б. Марковський вважає, що основними вимогами до вибору каміння є: щільність, 
однорідність, вишуканість. Автор наводить класифікацію матеріалів придатних для 
використання в камʼянистих композиціях: вапнякові породи (доломіт, травертин, шаруватий 
вапняк, вапняковий туф та ін.), мармур, ракушняк, пісковик, граніт, гнейс, щільні вулканічні 
породи (базальт, діабаз, діоріт, вулканічний туф). До супутніх матеріалів Ю.Б. Марковський 
відносить: щебінь, гравій, пісок, торф, хвоя, кора. 

Що стосується природного матеріалу, то в ландшафтному дизайні саду можуть 
використовуватися граніт, мармур, піщаник, базальт, галька, сланець, вапняк тощо. 

Камінь класифікують не тільки за походженням, але і за способом обробки. Залежно від 
цього критерію породи можуть мати натуральний необроблений вигляд, бути шліфованими, 
колотими, колото-пиляними тощо. 

Декоративне каміння для зеленого будівництва може бути різним за розміром та 
формою: кам'яні брили, валуни, булижники, щебінь, галька, кам'яна крихта. 

Розглянемо характеристику основних видів каміння, що рекомендується 
використовуються в ландшафтному дизайні:  

Вапняк – легкий матеріал з низькою щільністю та схильністю до вивітрювання, 
оброблений вітром, дощем, снігом. Перевага цього каміння – легко вивітрюється, так що гострі 
кути незабаром згладжуються. Вапняк досить міцний, оригінальний за формою, білого або 
сірого, блакитного або золотого кольору. Вапняк кремового відтінку легко розшаровується. 
Вапняк застосовується для створення садових композицій, для фасадної обробки будинків і для 
внутрішнього оформлення стін. [1, 4].  

Підходять і доломітові породи, в яких, окрім вапняку, міститься магнезія. Бажано знайти 
вапняковий туф – вид вапняку з характерною пористою структурою. Перевагами туфу є 
легкість, він наполовину легший за звичайний вапняк. Завдяки пористій структурі це каміння 
добре поглинає вологу та створює сприятливі умови для росту та розвитку рослин.  

Часто в кам’янистих садах використовують пісковики, які легко вбирають воду, тому 
довго зберігають вологу. Перевагою є різноманітність відтінків. Контури каміння округлі. 
Пісковик вивітрюється повільніше і гострі кути довго зберігаються. Забарвлення кремово-сіре, 
пісочне або червонувате. Єдиним недоліком є недовговічність, особливо глинистих пісковиків. 
Найбільш цінні пісковики, що містять вапно, так як вони найміцніші.  

Популярним каменем для ландшафтного дизайну вважається граніт. Його відрізняє 
висока щільність, твердість і міцність, довговічність. Протягом довгих років граніт зберігає 
свою форму і не змінює кольору. Крім іншого, слюда, кварц, шпат, і інші вкраплення, які 
входять до складу каменю, визначають його декоративні властивості [7].  

Гірські породи вулканічного походження (базальт, діабаз, діорит, вулканічний туф) 
відрізняються високою щільністю, формою та фактурою. Вони добре підходять для закріплення 
схилів, створення підпірних стінок та штучних скель. Базальт відноситься до вулканічним 
породам і по своїй міцності майже не поступається граніту. Важливою властивістю базальту 
вважається його пористість, а також красива і широка палітра кольорів: чорного, сірого і 
зеленого відтінків. 
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Сланець – шаруватий  мінерал з широкою гамою кольорів. Серед відтінків цього каменю 
можна зустріти чорні, зелені, сині, бордові, червоні і навіть жовті тони. Подібна порода 
відрізняється крихкістю, її тонкі шари з плином часу можуть відколюватися один від одного, 
але саме цю особливість і обіграють ландшафтні дизайнери в своїх композиціях. 

Сланці (гнейси) мають шарувату структуру та різноманітне забарвлення : зелене, 
фіолетове, сіре. Чудово в гірських умовах виглядає гнейс, який виділяється світлим 
забарвленням і вмістом слюди у великій кількості. Через те, що дана порода складається з шарів 
різного забарвлення, нагадуючи листковий пиріг, нею часто викладають доріжки в саду, 
стежини, тераси і сходинки. Красивий камінь різних відтінків сірого, зеленого або червоно-
фіолетового кольору. Гострі кути з часом згладжуються [1, 3]. 

Мармур – благородна  гірська порода кристалічної структури. Мармур відноситься до 
дорогих каменів, його вартість обумовлена дуже довгим терміном служби, надзвичайно 
високою міцністю, відмінними експлуатаційними характеристиками, великою різноманітністю 
забарвлень і винятковою декоративністю. Мармур добре піддається обробці, тому його можна 
використовувати як в природному, так і в гладко відполірованому вигляді. 

Ракушняк, що має щільну структуру добре підходить для кам’янистих садів по всім 
параметрам, але така порода – рідкість. Із-за недостатньої міцності цей різновид каміння 
застосовується рідко. 

Окрім перерахованих гірських порід, для створення ландшафтних композицій 
використовують такі матеріали: пісок, щебінь, гравій, галька, мармурова та гранітна крихта, 
бетон, торф, хвоя, кора, грунт.  

Пісок – універсальний інертний матеріал, що використовується в основному для 
розпушування ґрунту та дренажу. За походженням він буває гірським, річковим або морським. 
За розміром фракцій – крупнозернистим, дрібнозернистим. Краще підходить крупнозернистий 
пісок, оскільки містить мінімальну кількість солей [7].  

Щебінь являє собою нерівні шматки каміння, утворені в результаті подрібнення гірських 
порід. В залежності від материнської породи, щебінь буває гранітний, доломітовий, 
базальтовий та ін. За розміром фракції щебінь поділяється на: щебінь особливо дрібної фракції 
(3–10 мм), дрібної фракції (10–12 мм), середньої фракції (20–40 мм) та крупної фракції (40– 
70 мм). Щебінь дрібної фракції використовують для дренажу окремих посадкових місць. 
Оброблений льодовиком гранітний щебінь – найкращий матеріал для декорування дна водойм, 
влаштування каскадів.  

Гравій використовують аналогічно як і щебінь. Найкращим вважається гранітний гравій. 
Доломітовий гравій, який містить вапно зазвичай додають у ґрунтову суміш для рослин, що 
ростуть на лужних ґрунтах.  

Мармурова та гранітна крихта – елітний матеріал серед каміння дрібної фракції. Тому, 
щоб здешевити вартість влаштування кам’янистих садів, використовують подрібнену цеглу або 
керамічну крихту [4, 7].  

З штучних каменів, які найчастіше застосовуються для прикраси дачних ділянок, можна 
виділити цегла і бетон. Ці порівняно дешеві матеріали досить довговічні, прості в роботі, 
екологічні. Бетонні камені можна зробити власноруч, надавши їм будь-яку бажану форму і 
відтінок. 

Отже, у ландшафтному дизайні камінь займає центральне місце, оскільки різної форми 
каміння гармонійно скріплюють всі інші елементи композиції в єдине ціле. «Душа»  ландшафту 
– це камінь, а інші компоненти – «тіло», яке створюється або з композицій, або взаємозамінних 
елементів. Частина елементів дизайну неможливо створити без використання каменю, а це – 
популярні басейни, водоспади, підпірні стінки, огорожі, бруковані доріжки або ультрамодні 
тренди: альпійські і східні мотиви.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ГАЗОГЕНЕРАТОРА 
НА СОЛОМІ ПШЕНИЦІ 

 
Досліджено вплив порозності шару соломи, об’єму повітряного дуття та коефіцієнту якості дуттьового 

перекриття потоками повітря горловини камери на кількість теплоти, яку можна отримати при спалюванні 
виробленого газу. 

Ключові слова: синтез-газ, газогенератор, камера газифікації, солома. 
 
Експериментальні дослідження виконувалися на експериментальній установці з 

протипотоковим газогенератором, що працює на соломі, продуктивністю 58…70 м3/год (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Газогенераторна установка з протипотоковим газогенератором: 1 – газогенератор;  
2 – вентилятор; 3, 24 – ваги; 4, 5, 6, 10 – термопари; 7 – теплообмінник; 8 – змійовик; 9 – зворотний 

клапан; 11 – фільтр грубого очищення; 12 – фільтр тонкого очищення; 13 – газовий калориметр;  
14 – вакуумний насос; 15 – відокремлювач вологи; 16, 19, 23 – патрубок; 17 – вентиль;  

18 – лічильник; 20 – бак; 21 – система подачі палива; 22 – ресивер; 25 – лічильник. 
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Для встановлення зв’язку між незалежними факторами (k, Vпов, ) і залежним (QV), 
визначення характеру цього зв’язку і знаходження математичного рівняння виконано 
багатофакторний експеримент за методикою [1]. Реалізовано п’ятирівневий план другого 
порядку. Дослідження здійснювалися в трикратній повторюваності. Кодування факторів: Х3=, 
Х2=Vпов, Х1=k. Де об’єм повітряного дуття (Vпов) становив 32, 41 та 50 м3/год; коефіцієнт якості 
дуттьового перекриття горловини камери – 0,7, 0,75 та 0,8; порозність шару соломи – 34, 42 та 
50 %. 

В результаті експериментальних досліджень і статистичних розрахунків отримано масив 
даних QV, наведений у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Матриця планування багатофакторного експерименту. 

План експерименту Результати експерименту Перевірка адекватності моделі 
№ 

Х0 Х3 Х2 Х1
 QV3 QV2 QV1 QVср. QVср.р. 

(QVср. – 
QVср.р.) 

(QVср. – 
QVср.р.)2 

1 + 0 0 0 470,5 475,5 471 472,3 471,2 -1,1 1,21 

2 + – – 0 278,5 278 280,5 279,0 280,9 1,9 3,61 

3 + + – 0 277,5 278 278,5 278,0 276,8 -1,2 1,44 

4 + – + 0 354,5 355 357 355,5 356,1 0,6 0,36 

5 + + + 0 489,5 492,5 491 491,0 489,0 -2 4 

6 + 0 0 0 471,5 473 470,5 471,7 471,2 -0,5 0,25 

7 + – 0 – 327,5 328 325,5 327,0 319,6 -7,4 54,76 

8 + + 0 – 409 411,5 412,5 411,0 406,3 -4,7 22,09 

9 + – 0 + 394 398 397 396,3 403,0 6,7 44,89 

10 + + 0 + 437,5 438 436,5 437,3 446,2 8,9 79,21 

11 + 0 0 0 468 472 469,5 469,8 469,9 0,1 0,01 

12 + 0 – – 300,5 299 298,5 299,3 304,1 4,8 23,04 

13 + 0 + – 474 473,5 475,5 474,3 482,2 7,9 62,41 

14 + 0 – + 408,5 408 412 409,5 401,6 -7,9 62,41 

15 + 0 + + 513,5 512,5 517 514,3 509,4 -4,9 24,01 

 
Значення коефіцієнтів регресії наступні: b0=472,636; b1=32,217; b2=69,95; b3=33,219; 

b12=-16,987; b13=-12,05; b23=35,01; b11=-1,998; b22=-43,96; b33=-76,01. 
Результати дослідження обробляли за допомогою програми “Statistica 10”. Однорідність 

дисперсії перевіряли за критерієм Кохрена. Оскільки Gрозр=0,31<Gтабл(0,05; 15; 2)=0,4 процес є 
відтворюваним. 

При визначенні довірчих інтервалів коефіцієнтів регресії використали критерій 
Стьюдента, Gтабл якого при 5 % рівні значущості та f1=2 становить t=4,3 [1]. Значимість 
коефіцієнтів регресії перевіряли за довірчими інтервалами. Перевірку адекватності гіпотези 
отриманому рівнянню регресії виконували за критерієм Фішера. Fрозр при дисперсії 
неадекватності S2

неад=3,14 та дисперсії відтворюваності експерименту Sy
2=3,07 склало 

Fрозр=8,79. Табличне значення критерію Фішера, прийняте при 5 % рівні значущості, за [1] 
становить Fтабл(0,05; f1; f2)=19,38, де f2=8, а f1=2. Оскільки, Fрозр=8,79<Fтабл(0,05; f1; f2)=19,38, 
то гіпотеза щодо адекватності рівняння регресії підтверджується. Коефіцієнт детермінації склав 
R2=0,927. Рівняння регресії матиме вид: 
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222 ·01,76·96,43·998,1··01,35

··05,12··987,16·219,33·95,69·217,32636,472









повпов

повповV

VkV
kVkVkQ

 

 
де QV – кількість теплоти, отримана під час спалювання газу в об’ємі, який вироблено 

газогенератором впродовж годинного циклу роботи, МДж/год; k – коефіцієнт якості дуттьового 
перекриття; Vпов – об’єм повітря, необхідний на процес газифікації, м3/год;  – порозність шару 
соломи, %. 

Дослідженнями встановлено, що: 
– Існує оптимальний діапазон значень , в якому отримано високі значення QV=504…520 

МДж/м3 і він складає 44,5…46,5 %. При значеннях  менших за 45 % зростає опір, який чинить 
шар соломи проходженню крізь нього повітря. При значеннях  понад 46,5 % зменшується 
площа контакту поверхні палива з повітрям, що також спричиняє зменшення кількості теплоти. 

– Із збільшенням Vпов з 32 до 45 м3/год QV зростає з 282 до 515 МДж/год в діапазоні 
=44,5…46,5 % при значенні k=0,75. При цьому QV продовжує зростати за рахунок збільшення 
об’єму виробленого синтез-газу навіть за умови, що QV при цьому зменшується незначною 
мірою. Оптимальним є діапазон значень Vпов=45…48 м3/год. Максимальне значення QV=525 
Мдж/год отримано при =44,5 %, Vпов=48 м3/год та значенні k=0,8. 

– Із збільшенням k значення QV також зростає. При зростанні k більший приріст QV є 
характерним для менших об’ємів Vпов. Із зростанням k вплив Vпов на QV зменшується. Отримані 
залежності вказують на досягнення близьких максимальних значень QV, які варіюються в межах 
505…522 Мдж/год. Це свідчить про необхідність регулювати дуття в межах оптимального 
діапазону і зменшує вплив конструкції фурмового поясу камери. 

При зростанні Vпов, Vгаз зростає швидше, ніж знижується його ВТЗ. Тому QV має 
максимум, зміщений відносно ВТЗ в бік збільшення Vпов. При оптимальних режимах 
виробництва газу (Vпов=48 м3/год, =47 %, k=0,8) від спалювання газу отримано 522 МДж/м3 
теплоти. Це більше за QV=505 МДж/м3, отриману від спалювання максимальної кількості газу 
(70 м3) з ВТЗ=8 МДж/м3. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОЗУЮЧОГО ПРИСТРОЮ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ 

 
Встановлено раціональні параметри дозуючого пристрою установки для підготовки насіння пшениці до 

посадки. Отримані результати дозволили підвищити ефективність передпосівного обробітку насіннєвого зерна 
пшениці. 

Ключові слова: насіння, передпосівний обробіток, дозуючий пристрій. 
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Установка для протруювання насіння зерна пшениці забезпечує автоматичне, за 
допомогою пневматичних пристроїв, завантаження насіннєвого матеріалу в дозуючий пристрій 
з попереднім усуненням пилу. Вказане обумовлює конструкцію дозуючого пристрою у вигляді 
циклону зі здатністю відокремлювати та усувати з робочої зони механічний пил. 

З метою забезпечення високої ефективності процесу дозування матеріалу, технічної 
досконалості конструкції та естетичності дозуючого пристрою слід обґрунтувати такі його 
важливі геометричні параметри як діаметр випускного отвору та кут нахилу стінок пристрою. 
Під час вибору кута нахилу стінок пристрою потрібно враховувати величину кута природного 
ухилу насіннєвого матеріалу та коефіцієнт тертя між сталевими поверхнями пристрою і зерном. 
Коефіцієнт тертя зернин пшениці об сталь за вологості пшениці 14 % становить 0,28...0,46, що 
відповідає куту природнього ухилу зерна 18...270 [1]. Відповідно, із зростанням вологості 
значення кута природного ухилу та коефіцієнту тертя зростає. З метою уникнення явища 
зависання насіннєвої маси на похилих стінках дозуючого пристрою і в воронці рекомендується 
кут нахилу стінок пристрою встановлювати більшим за кути тертя і природного ухилу. Кут 
нахилу стінок пристрою визначається за формулою: 

 
,      (1) 

де  – кут нахилу стінок дозуючого пристрою, град; – кут природного ухилу 
насіннєвого матеріалу, град;  – коефіцієнт запасу, який враховує ступінь засміченості, 
вологість насіннєвої маси тощо ( =1,03...1,12). 

З метою забезпечення універсальності конструкції протруювача для обробки насіннєвого 
матеріалу широкого спектру зернових культур, під час виготовлення дозуючого пристрою кут 
нахилу стінок обирають виходячи з максимального значення кута природного ухилу для 
відомих зернових культур. 

Для нормальної роботи дозуючого пристрою його максимальна пропускна здатність 
повинна бути більшою за максимальну продуктивність установки. Витрата зернової маси за 
умов вільного витікання зерна з дозуючого пристрою залежить, першочергово, від швидкості 
руху матеріалу та площі перерізу отвору дозувального конуса. Зокрема, форма отвору не 
чинить істотного впливу, проте використовувати отвори круглого перерізу краще, оскільки в 
прямокутних отворах спостерігається явище заторів зернової маси в кутах, що зменшує 
загальну ефективну площу отвору. Представимо аналітичну залежність пропускної 
спроможності дозуючого пристрою від площі вивантажуювального отвору. Пропускна 
спроможність дозуючого пристрою за [2], т/год: 

,   (2) 
де  – насипна щільність зернової маси, кг/м3;  – швидкість витікання зерна через 

отвір подачі насіння дозуючого пристрою, м/с; F – площа поперечного перерізу отвору подачі 
насіння дозуючого пристрою, м2. 

Площа поперечного перерізу F отвору круглої форми для подачі насіннєвого матеріалу 
для умов даного дослідження становитиме, м2: 

,   (3) 
де  – діаметр отвору подачі насіннєвого матеріалу дозуючого пристрою, м;  – 

еквівалентний діаметр зернин, м. 
Оскільки за розмірами насінини зернових культур є грубозернистими часточками, розмір 

яких лежить в діапазоні 1,8…10,5 мм [2], тоді в межах даного дослідження розміром насінин 
можна знехтувати. Враховуючи зазначене залежність (3) набуде виду: 

,    (4) 
За нормальних умов швидкість руху зерна через отвір подачі насіннєвого матеріалу 

залежить від форми та розмірів даного отвору та гідравлічного радіуса, м/с: 
,   (5) 
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де  – гідравлічний радіус отвору подачі насіннєвого матеріалу, м; g – прискорення 
вільного падіння, м/с2; – коефіцієнт висипання зерна через отвір подачі насіннєвого 
матеріалу. 

Коефіцієнт висипання зерна через отвір подачі насіннєвого матеріалу: 

, (6) 
де – коефіцієнт внутрішнього тертя зернового матеріалу ( =0,42…0,65). 
Гідравлічний радіус отвору подачі насіннєвого матеріалу, м: 

.    (7) 
Оскільки, розмір зернин насіннєвої маси набагато менший за діаметр отвору подачі 

насіннєвого матеріалу, його значенням в подальшому нехтуємо. Підставляючи формули (6) і (7) 
в аналітичну залежність (5) та виконавши відповідні математичні операції та розрахунки при 
=0,57 і g=9,81 м/с2, напишемо рівняння для визначення швидкості подачі насіння: 

,    (8) 
Підставляючи рівняння (4) і (8) в аналітичну залежність (2) та виконавши відповідні 

математичні операції, представимо рівняння для визначення пропускної здатності дозуючого 
пристрою установки для протруювання насіння: 

 (9) 
За виведеною залежністю при різних значеннях діаметра отвору подачі насіннєвого 

матеріалу дозуючого пристрою, розрахуємо теоретичну пропускну здатність дозуючого 
пристрою для зерна пшениці (таблиця1). 
 
Таблиця 1 – Теоретична пропускна здатність дозуючого пристрою для зерна пшениці. 

Діаметр отвору 
подачі 

насіннєвого 
матеріалу, м 

Пропускна 
здатність, 

т/год 

Площа отвору 
подачі 

насіннєвого 
матеріалу, м2 

Діаметр отвору 
подачі 

насіннєвого 
матеріалу, м 

Пропускна 
здатність, 

т/год 

Площа отвору 
подачі 

насіннєвого 
матеріалу, м2 

0,077 5,92 4656,5 0,220 19,3 38012,2 
0,066 4,98 3421,1 0,210 17,5 34635,1 
0,055 2,01 2375,8 0,20 15,4 31415,0 
0,044 1,50 1520,5 0,190 13,8 28352,0 
0,033 0,68 855,3 0,180 12,1 25446,2 
0,022 0,27 380,1 0,170 10,7 22697,3 
0,011 0,06 95,0 0,160 9,4 20105,6 
 
Отримана за аналітичними залежностями таблиця даних пропускної здатності дозуючого 

пристрою для зерна пшениці дозволяє налагодити експериментальний зразок установки для 
протруювання насіння. За результатами експериментальних досліджень можна налагоджувати 
виробничий зразок установки для протруювання насіння на задану продуктивність за 
насіннєвим матеріалом. 

Представлені розрахунки пропускної здатності дозуючого пристрою установки для 
протруювання насіння можуть лягти в основу осучасненої методики розрахунку обладнання 
для передпосівного обробітку насіннєвого матеріалу. 
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Досліджено залежність опору шару зернової маси від режимів псевдозрідження в зерносушарці з 
псевдозрідженим шаром. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність зерносушарки. 
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Розширенню псевдозрідженого шару зерна перешкоджає сила опору, спрямована в бік, 

протилежний напрямку розширення, і пропорційна швидкості руху верхнього рівня шару щодо 
газорозподільного решета, тобто: 

                  (1) 
Такою силою є об’ємна вага шару і його опір потоку повітря. Виведемо диференціальне 

рівняння руху поверхні шару. За законом Ньютона матимемо: 

     (2) 
де k і λ – позитивні константи. 
Нижня точка шару здійснює вертикальний рух від випадкових зовнішніх збурень 

газовими струменями, що вриваються крізь газорозподільні грати: 

   (3) 

       (4) 
Отже, рівняння зміни об'ємної густини η має наступний вид: 

  (5) 
За умови виникнення на рівні решітки періодичних коливань густини з частотою ω та 

амплітудою  матимемо: 
.        (6) 

Весь шар, загалом, набуде коливального руху з тією ж частотою: 
       (7) 

Підставляючи рівняння (7) в (5), отримаємо: 

,   (8) 
рішення якого має вигляд: 
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    (9) 
 
Амплітуда коливань щільності експоненційно зростає за висотою. За законами, 

подібними (9), але з відповідними зрушеннями за фазою, змінюються за висотою швидкості 

окремих зернин υ (z, t) і пульсації локальних перепадів тиску  Механічна система матиме 
певну частоту власних коливань ω за наявності пружності, що прагне повертати систему в 
певне положення рівноваги та інерції, щоб, дійшовши до рівноважного становища та 
набуваючи певної швидкості, вона не зупинялася, а проходила це положення. 

При певному режимі дуття зі швидкістю u зерна рухаються в різні сторони і об'ємна 
щільність зернистої фази набуває середнього значення σ, коли сили тертя потоку 
врівноважують вагу зерна. Якщо при цьому від зовнішнього впливу шар випадково стиснеться і 
σ стане більшим за , то швидкість потоку в проміжках між зернами зросте, сили тертя потоку 
стануть більшими за вагу шару і він почне розширюватися. Якщо при розширенні шару σ стане 
меншим за , то швидкість потоку в проміжках між зернами впаде, сили тертя стануть 
меншими за масу і шар почне стискатися. Різниця між зваженою силою тертя зерна і вагою 
шару є квазіупружною силою, що прагне в обох випадках повернути шар у вихідний 
рівноважний стан із середньою щільністю , що залежить від u. 

Повертаючись у положення рівноваги, зерна розганяються, набувають кінетичної енергії 
і шар проскакує це положення рівноваги, як при коливаннях маятника на полі земного тяжіння. 
Продовжуючи цю аналогію, слід зазначити, що амплітуда коливань точок маятника зростає з 
віддаленням їх від точки підвісу. Подібна властивість псевдозрідженого шару підтверджується 
рівнянням (9). За (9) амплітуда коливань щільності шару зростає по мірі віддалення від 
газорозподільних ґрат, де ці коливання виникають при хаотичному русі потоків повітря, що 
входять у шар, і залежить від амплітуди цих збурень А0. 

Коливання загального рівня шару H відбуватимуться з тією самою частотою ω. Для 
рівноважного стану шару з висотою H0 запишемо: 

     (10) 
При виникненні пульсацій висота шару Н=Н0+ Н буде змінюватися, але загальна маса 

зерна у кожний момент часу залишатиметься незмінною, тобто: 

  (11) 
 

Перехід нерухомого шару зерна в псевдозріджений стан ускладнений неправильними 
параметрами газорозподільної сітки. Зазвичай повітряний потік підводиться до шару зерна 
через незначну кількість отворів решітки малого перерізу. Поблизу отворів швидкість окремих 
потоків повітря не встигає вирівнятися уздовж перерізу решітки і тому швидкість над отвором є 
вищою за середню. Отже, для досягнення задовільного псевдозрідження, слід, щоб перепад 
тиску в нижній частині шару був більшим, ніж у верхній. В іншому випадку псевдозрідження 
відбуватиметься лише у вузькому конусі. Відразу після цього, зерна з центральної зони конуса 
будуть викинуті на поверхню шару, утворюючи там бугор, і тоді тиск різко впаде, так як 
повітря вільно проходитиме по каналу, що утворився. Таким чином, матиме місце викидання 
певної частини зерна та утворення каналу, а не псевдозрідження всього шару. Слід зазначити, 
що такі канали не створюються у високих шарах. В цьому випадку верхня частина шару зерна 
буде зріджуватися, а нижня – буде прорізана каналами, що призведе до нерівномірного і більш 
інтенсивного нагрівання зерна біля газорозподільних грат. Слід врахувати, що внаслідок 
інтенсивного теплообміну зерно нагріється до гранично допустимої температури 55...60 °С вже 
за 50–200 с, залежно від температури агенту сушіння [1]. У нашому випадку, при підсушуванні 
зернової кипи та зниженні вологості зерна на 3…4 % цього часу буде достатньо. 
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Встановлено, що для задовільної рівномірності розподілу потоку повітря розмір отворів 
сита, яким оснащений газорозподільний пристрій, має становити близько 1/10 діаметра 
«киплячих» частинок [2]. В нашому випадку при зрідженні шару зерна ця умова є надмірною, 
оскільки зерно надходитиме відразу після прибирання комбайном і матиме високу вологість та 
засміченість. Отже, раціональний підхід до конструювання грат для сушіння зерна полягає у 
відсутності проривів потоків повітря у випадково оголеному зверху місці грат та глухих зон у 
випадково загородженому місці грат в місцях розташування дефектів шару (домішки, злиплі 
грудки зерна, сторонні предмети). 

Ступінь зависання шару визначається значенням [2]: 

    (12) 
де Р – гідравлічний опір псевдозрідженого шару, Па. 
Умовою задовільного зрідження по всій поверхні грат буде: 

,      (13) 
де Ро.гр., Рз.гр., Ргр. – гідравлічний опір грат в оголеному, загородженому та закритому 

матеріалом місці відповідно, Па;  
Ршару – гідравлічний опір шару зерна над закритим матеріалом місцем, Па. 
Швидкість витікання повітря з вільного (оголеного) отвору [1]: 

        (14) 
де  – коефіцієнт закінчення; ξ’ – коефіцієнт опору. 
Аналогічно для витікання через закритий матеріалом отвір [2]: 

        (15) 
Відношення швидкостей повітря через закриту та оголену частини грат: 

 (16) 

    (17) 
Швидкість фільтрації зростає при оголенні грат в п раз, тобто: 

,        (18) 
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де >1 (при звичайному відцентровому типі повітродувних машин). Приймаючи опір 

ґрат квадратичним: ,       (19) 
де Ргр. – опір грат за нормальної робочої швидкості фільтрації. 
Позначимо через Ргр./Ршару=х відношення опору грат при робочій швидкості фільтрації до 

опору псевдозрідженого шару і розглянемо граничний випадок існування псевдозрідження, 
тобто умови, коли , де  – швидкість фільтрації при граничній стійкості. Отже, 
у нашому випадку: 

.    (20) 
.     (21) 

У разі тонкого псевдозрідженого шару, коли його опір становить лише невелику частку 
загального опору системи, маємо  

При роботі зі швидкостями фільтрації Vф більшими за граничні значення задля 
досягнення зрідження над отворами, закритими шаром зерна, , тобто гідравлічний опір 
грат має бути не меншим, за опір псевдозрідженого шару. 
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