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ФЛАҐМАНУ АГРАРНОЇ НАУКИ НА ПОЛТАВЩИНІ – 125 

 
Нинішньої осені в історії вітчизняної аграрної 

науки знаменна подія: 125-річчя з часу засну-
вання старішої в Україні наукової установи – 
Полтавської сільськогосподарської дослідної 
станції. 
Передумови створення цієї унікальної станції 

склалися ще в далекому 1865 році, коли було 
організовано Полтавське сільськогосподарське 
товариство, яке поставило своїм завданням по-
шук такої системи ведення сільського господар-
ства, яка б забезпечила високу дохідність у по-
реформований період, у нових економічних умо-
вах, при розвитку переробної промисловості і 
всезростаючому попиті на сільськогосподарську 
продукцію. Робота даного товариства будувала-
ся на науковій основі – скрупульозного вивчення 
економічних і статистичних даних, можливостей 
збуту продукції. Саме тут і зародилася ідея ство-
рення дослідних полів і станцій. 
Ініціатором об’єднання сільських господарств 

Полтавської губернії та організації Полтавського 
сільськогосподарського товариства став князь 
С.В. Кочубей, якого згодом було обрано першим 
президентом товариства. 
До планів товариства входило здійснення під-

йому сільського господарства, організація гу-
бернської виставки, племінної вівчарні, школи. 
Однак через відсутність необхідних коштів ці 
заходи залишилися нереалізованими. 
Проте вже через рік, точніше, 29 вересня 1866 

року, сільськогосподарське товариство обговори-
ло пропозицію щодо створення полів або ферми 
для проведення сільськогосподарських дослідів, 
яка надійшла від першого секретаря товариства 
Ф.І. Гейдука. У даній пропозиції ставилися за-
вдання, що охоплювали майже всі галузі сільсь-
когосподарського виробництва, а також пропа-
ганду отриманих результатів досліджень. Майже 
впродовж вісімнадцяти років Полтавське сільсь-
когосподарське товариство поверталося до пи-
тання організації Полтавського дослідного поля, 
неодноразово звертаючись до царського уряду з 
проханням виділення необхідних коштів, але 
позитивної відповіді так і не отримало. 
Тому 15 липня 1884 року товариство знову 

направило губернським земським зборам клопо-
тання про відкриття Дослідного поля виключно 
на кошти земства. Губернські земські збори від-
пустили Товариству на щорічні витрати 

3050 крб. і затвердили статут Дослідного поля. 
На основі цього статуту 28 жовтня (10 листопада) 
1884 року Полтавське сільськогосподарське това-
риство обрало першу раду Дослідного поля, покла-
вши цим початок його існування. 
Активну участь в організації Полтавського 

Дослідного поля взяв професор Харківського 
університету А.Є. Зайкевич. За рекомендацією 
професорів Зайкевича і Стебута, загальні збори 
членів Товариства 31 березня 1885 року обрали 
директором Дослідного поля Бориса Петровича 
Черепахіна. Він закінчив курс Петровської сіль-
ськогосподарської академії й працював на кафе-
дрі у А.Є. Зайкевича, який уже мав певні навич-
ки в постановці сільськогосподарських дослідів. 
Значну допомогу в роботі Дослідного поля нада-
вав і президент Товариства Д.К. Квітка, який, як 
згадував Б.П. Черепахін, "… следил шаг за ша-
гом за той работой, которая проводилась на 
Опытном поле, и неоднократно облегчал приня-
тую мной на себя сложную и совершенно новую 
задачу". 
У травні 1885 року Б.П. Черепахін вніс на роз-

гляд Полтавського сільськогосподарського това-
риства проект дослідів з озимими хлібами, – і 
перші досліди з озиминою були закладені уже в 
1885 році. Тоді ж уперше був проведений і без-
змінний посів озимого жита. Дослід продовжуєть-
ся безперервно і триває по даний час. 
Пізніше Б.П. Черепахін – за участю А.Є. Зайке-

вича, І.О. Стебута, О.О. Ізмаїльського, В.В. Доку-
чаєва, П.А. Костичева – складає першу програму 
робіт на 1886-1894 роки. 
Основним методом досліджень був польовий 

метод, у результаті якого одержуються дані в 
природних умовах, "с гарантией для них науч-
ной точности", як відзначав в своему першому 
звіті Б.П. Черепахін. Красномовним був і наве-
дений перед початком звіту епіграф: "Слова и 
иллюзии проходят, факты же остаются". 

1909-го року Дослідне поле відзначало свій 
25-річний ювілей. Підсумки роботи й головні ви-
сновки були опубліковані в журналі "Хуторянин". 
Широка пропаганда одержаних у дослідах да-

них, впровадження їх у сільськогосподарське 
виробництво сприяли підвищенню урожайності 
в Полтавській губернії. 
Ефективність прийомів, розроблених на До-

слідному полі, характеризується даними 
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1913 року: так, середній урожай зерна з гектара 
складав 13 ц/га, тоді як на початку дослідницької 
роботи він не перевищував 7 ц/га. Це підтвер-
джує правильність, життєвість прийнятих Дослі-
дним полем програми і методики робіт. Окрім 
того доведено, що лише тісний зв’язок наукових 
досліджень із практикою є запорукою успіхів у 
сільськогосподарському виробництві. 
З часом поняття "полтавський хлібороб" стало 

синонімом високої агротехнічної культури. 
У 1901 році Полтавські губернські збори при-

йняли рішення перетворити Полтавське дослідне 
поле в дослідну станцію другого розряду, пору-
шивши про це клопотання перед Міністерством 
землеробства. І лише в 1909 році (під час свят-
кування 25-річного ювілею Дослідного поля) 
було вирішено питання про перетворення його в 
дослідну станцію з організацією в ній нових на-
укових відділів, розширенням робіт із рільницт-
ва, у тім числі: вивчення впливу різних мінера-
льних добрив на озимину й ярину, способів, гус-
тоти і часу посіву озимих і ярих хлібів, способів 
обробітку старих люцернищ, розширення ви-
вчення порівняльної продуктивності сортів ози-
мих і ярих хлібів, конюшини, буряка кормового, 
картоплі та гарбузів. Розроблені тут прийоми 
обробітку ґрунту стали азбукою агрономії, – їх 
поширення вийшло далеко за межі Полтавщини. 
Результати дослідної станції широко популяри-

зуються на сільськогосподарських виставках, нара-
дах, використовуються у вітчизняній сільськогос-
подарській літературі, підручниках і т. ін. 
У 1910 році на дослідній станції були створені 

ентомологічний і агрохімічний відділи, в 
1912 році – відділ тваринництва, в 1913 – відділ 
метеорології, а в 1914 році – відділ із вивчення 
бур’янів. 
Відділ ентомології організував М.В. Курдю-

мов, ставши автором першої програми його ро-
боти. До праць Полтавської дослідної станції 
прикладної ентомології в Росії не існувало. Уже 
в перші роки роботи відділ був забезпечений об-
ладнанням. У 1910 році були побудовані інсек-
тарій, веґетаційний будинок, виготовлений за 
власною конструкцією політермостат із шість-
мома камерами різної температури для вивчення 
її впливу на розвиток комах. 
На базі відділу була створена спеціальна ен-

томологічна бібліотека, унікальна в своєму роді, 
яка існує і понині. 
Агрохімічний відділ значно розширив свою 

роботу із вивчення впливу на ґрунт технічних 
прийомів. Основна увага надавалася питанням 
мобілізації азоту, фосфору і калію в ґрунті. У 

веґетаційному будинку, крім порівняння родю-
чості ґрунтів парових ділянок, реакції їх на доб-
рива, в умовах веґетаційного досліду вивчалася 
коренева система. 
Відділ тваринництва розпочав свою роботу з 

проведення дослідів із дрібними тваринами – 
свиньми, вівцями і птицею. Метою цих дослідів 
стало вивчення питань підвищення їх продук-
тивності і розробка рекомендацій, які б могли 
практично використовуватися дрібними селян-
ськими господарствами. 
Проводилися досліди з порівняльної відгодівлі 

свиней при змішаній і чисто зерновій годівлі; 
визначалися кормові переваги люцерни при ви-
користанні в зеленому кормі з додаванням різ-
них зернових культур; встановлювався вплив 
теплового і холодного утримання свиней на вар-
тість їх відгодівлі; вивчалася можливість вико-
ристання вики як білкового корму. 
Не менш цікаві досліди проводилися з вівцями 

і птицею. 
Метеорологічний відділ вивчав головні ме-

теорологічні елементи погоди – температуру по-
вітря і ґрунту, вологість повітря, опади, випаро-
вування, сонячну радіацію, що впливають на 
розвиток рослин. 
Проводилися також спостереження за фазами 

розвитку основних сільськогосподарських куль-
тур, з’ясовувалося, які з метеорологічних еле-
ментів сприятливі для розвитку рослин, як вони 
пов’язані з нагромадженням сухої маси, наливом 
зерна зернових і ярих хлібів, нагромадженням 
крахмалу в картоплі. 
У 1914 році було організовано відділ із ви-

вчення бур’янів. 
Розробляючи прийоми підвищення урожайно-

сті культурних рослин, Полтавське дослідне по-
ле ще на початку своєї діяльності вказувало на 
необхідність вивчення бур’янів і пошуку ефек-
тивних прийомів боротьби з ними. 
У 1930-1931 роках проводиться реорганізація 

сільськогосподарських науково-дослідних уста-
нов. Полтавська сільськогосподарська дослідна 
станція, в якій тривалий час здійснювалося ви-
вчення кормових культур, під кінець 1930 року 
реорганізовується в Українську науково-дослід-
ну станцію кормових рослин, яка в 1931 році 
стає Українським науково-дослідним інститутом 
кормів. 
Водночас на базі окремих відділів станції 

створюються самостійні сільськогосподарські 
дослідні установи; зокрема, на базі відділу тва-
ринництва створюється Полтавський науково-
дослідний інститут свинарства і дослідна станція 
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вівчарства. Відділ метеорології перетворюється 
в Полтавську метеорологічну станцію. 
Протягом 25 років Український інститут кор-

мів – Український філіал Всесоюзного інституту 
кормів – проводить досліди в плані кормодобуван-
ня. За цей час розробляються, удосконалюються і 
впроваджуються у виробництво окремі заходи, які 
дали можливість значно поліпшити й зміцнити 
кормову базу, а в результаті – збільшити продук-
тивність тваринництва. 
На той час значно розширилася селекційно-

насінницька робота з кормовими культурами: 
люцерною, еспарцетом, вівсяницею лучною, ко-
стрицем безостим, викою, кормовим буряком, 
кормовими гарбузами. За цей період було виве-
дено й передано в державне сортовипробування 
20 сортів кормових культур. Із них 12 сортів – 
районовані; окремі з них районовані не лише в 
області й на Україні, а й в окремих областях і 
краях республік колишнього СРСР. 
Так, наприклад, сорт синьої люцерни Українська 

256 був районований у 10 областях, буряк кормо-
вий Ідеал полтавський – у 5 областях, люцерна 
Зайкевича районована в 40 областях і краях. Цей 
сорт люцерни відомий і донині. 
У 1956 році на базі Українського філіалу Все-

союзного науково-дослідного інституту кормів 
була створена Полтавська державна обласна сіль-
ськогосподарська дослідна станція. Після перетво-
рення філіалу Інституту кормів у дослідну станцію 
наукова робота значно розширилася, створилися 
нові відділи – тваринництва, садівництва, механі-
зації сільського господарства, економіки, наукової 
інформації та масового дослідництва. 
Станція стала й залишається до сьогодні важ-

ливою зв’язуючою ланкою між наукою і сільсь-
когосподарським виробництвом. У загальних 
успіхах аграрного сектора Полтавської області є 
вагома частка й праці наукових співробітників її 
колективу. 
Успіхи ж Полтавщини в аграрному секторі не-

заперечні. Впродовж останніх років сільське го-
сподарство області забезпечує стійкі темпи зрос-
тання валової продукції. За січень-вересень 2009 
року виробництво валової продукції сільського 
господарства, в порівняльних цінах, зросло на 
4,9% порівняно з відповідним періодом 2008 ро-
ку, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах 
– на 3,4%, у господарствах населення – на 6,3%. 
За темпами росту валової продукції Полтавсь-

ка область посідає восьме місце в Україні, за об-
сягом виробництва – п’яте, за обсягом виробни-
цтва на одну особу – шосте місце. 
Зберігається тенденція до інтенсифікації галу-

зі рослинництва. Зріс рівень культури землероб-
ства. Область другий рік поспіль – лідер із вало-
вого збору зерна в Україні. Минулого року зі-
брано найбільший вал зерна за всю історію Пол-
тавщини. Нинішнього року намолочено понад 
3,5 млн. тонн за середньої урожайності 37,9 ц/га. 
Область подає іншим регіонам країни приклад 

дбайливого ставлення до землі, дотримання на-
уково-обґрунтованої структури посівних площ, 
застосування енерґозберігаючих технологій об-
робітку ґрунту, впровадження у виробництво 
нових сортів і гібридів, ведення насінництва. Тут 
працює справжня школа екологічного землероб-
ства. 
Нині Полтавська область займає перше місце в 

Україні за кількістю поголів’я великої рогатої ху-
доби та корів. На 12,4% зросло виробництво моло-
ка, на 8,5% – м’яса. Зросли середньодобові приро-
сти великої рогатої худоби та свиней, обсяги виро-
бництва яєць, одержано більше приплоду телят і 
поросят. Є всі можливості значно перевищити  
4-тисячний рубіж за надоями молока. 

125 років тому Полтавське дослідне поле ус-
пішно почало прокладати нові шляхи в дослідній 
агрономічній науці, внісши неоціненний вклад в 
її розвиток. 
У 1910 році директор Полтавської дослідної 

станції Сергій Федорович Третьяков запросив 
групу студентів Московського сільськогоспо-
дарського інституту для проходження практики. 
В її складі був і Микола Іванович Вавилов, піз-
ніше – видатний радянський вчений, академік, 
перший президент ВАСГНІЛ, всесвітньо відо-
мий біолог широкого профілю. Вавилов М.І. під-
тримував постійні зв’язки з колективом дослід-
ної станції, відвідував її в 1912 і 1923 роках, вів 
активне листування з її директором В.І. Сазано-
вим. 
У зв’язку з цим доречно вкотре згадати фіґу-

ральний вислів із привітання М.І. Вавилова до 
40-річчя дослідної станції в 1924 році:"… Полта-
вское опытное поле было окружено ореолом по-
двига, славы, безупречной крупнейшей научно-
исследовательской работы. 
Лично для меня Опытное поле, весь его кол-

лектив дал импульс для всей дальнейшей рабо-
ты, дал веру в агрономическую работу. 
Самые лучшие воспоминания связаны с Пол-

тавским полем… 
Пусть длинная вереница деятелей, подобных 

Черепахину, Дьякову, Соколовскому, Третьяко-
ву, Курдюмову, Сазанову, высоко держит знамя 
агрономической науки. 
Впереди ещё много нерешённых проблем. 
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Пусть по-прежнему Полтава будет маяком  
опытного дела в нашем Союзе". 
То ж нехай буде так завжди! 

Нехай і надалі ця визнана наукова установа 
буде маяком дослідної справи в Україні! 

 
М.М. Опара, проректор із науково-педагогічної, 
наукової роботи Полтавської державної аграрної 
академії, кандидат сільськогосподарських наук, 
Заслужений працівник сільського господарства 
України, лауреат медалі Т.С. Мальцева, колишній 
директор Полтавської державної сільськогосподарської 
дослідної станції, 
Н.М. Опара, викладач Полтавської державної 
аграрної академії. 
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Постановка проблемы. Использование инде-
ксов при комплексном анализе растительного 
материала является довольно распространенным 
методом при всех измерительных работах. Это 
доказывает, что всякий индекс лучше и удобнее 
абсолютной величины. Теоретически таких пре-
имуществ два: уменьшение изменчивости и 
установление какой-либо закономерности, неза-
метной на абсолютных величинах.  
Поиск эффективных методов оценки селекци-

онного материала предусматривает также изуче-
ние корреляционных связей между индексами и 
признаками, особенно таких, которые прямо или 
косвенно характеризуют продуктивность растения.  
Анализ основных исследований и публика-

ций по данной теме. Выявление корреляцион-
ных взаимосвязей между признаками или индек-
сами широко применяется в решении различных 
селекционных задач. Впервые В.А. Драгавцевым 
и др. [1] была установлена значительная измен-
чивость генетических корреляций главных при-
знаков, определяющих урожайность, в зависи-
мости от резко отличающихся условий среды. 
Для ряда количественных признаков и индексов 
отмечено противоположное направление генети-
ческих корреляций, с одной стороны, и средовых 

корреляций – с другой, при смене конкретного 
лимитирующего фактора [4, 5]. 
При анализе парных и парциальных (частных) 

генетических корреляций признаков продуктивно-
сти колоса (масса зерна, число зерен с колоса и 
масса 1000 зерен) с урожаем селекционных линий 
пшеницы озимой установлено, что парные генети-
ческие корреляции не отражают фактические свя-
зи признаков и являются нестабильными по годам 
и срокам посева в силу крайней изменчивости при-
знака – количество колосьев на 1 м2 (NS/m2) среди 
линий пшеницы из-за их различий по зимостойко-
сти. Выравнивание корреляционных связей между 
урожаем и признаками колоса по NS/m2 дало воз-
можность выявить тесные в большинстве случаев 
генетические корреляции признаков колоса с уро-
жаем зерна [2-3]. 
Цели работы: 1) изучить величину и измен-

чивость генетических (межлинейных) корреля-
ций признаков и селекционных индексов, функ-
ционально или опосредовано связанных с про-
дуктивностью, у различных селекционных ли-
ний по сравнению с изменчивостью средовых 
(внутрилинейных) корреляций; 2) проанализи-
ровать парные и частные коэффициенты корре-
ляции между урожаем зерна, с одной стороны, и 
признаками продуктивности колоса, с другой, 
при постоянном значении числа продуктивных 
колосьев на 1 м2 и сделать заключение о целесо-
образности использования того или другого типа 
корреляционных связей в селекционных програ-
ммах по пшенице озимой.  
Материал и методика. Материалом для исс-

ледований служили 107 селекционных линий F4 
– F5 из 16 комбинаций скрещивания, получен-
ных после однократного индивидуального отбо-
ра в F2 и 2 однолинейных сорта – Левада и Доля. 
Полевые эксперименты проводили на опытном 
поле Полтавской аграрной академии; площадь 
делянки 1,8 м2, повторность двукратная; через 
каждые 10 делянок располагали стандарт – сорт 
Альбатрос Одесский.  

Вивчені кореляції між ознаками й індексами у се-
лекційних ліній F4-F5 пшениці озимої. Показано, що 
якщо генетичні й середовищні компоненти кореля-
ції спрямовані у протилежних напрямах, це дозво-
ляє виявити бажаний генетичний каркас уже в 
поколіннях, що розщеплюються. Застосування 

 парціальної генетичної кореляції дало можливість 
виявити тісні зв'язки ознак колоса з урожаєм зер-
на при вирівнюванні за числом колосів на м2. Та-
кож показано, що коефіцієнти кореляції зростали 
з посиленням  впливу лімітуючих чинників середо-
вища й ослаблялися за сприятливих умов для  
зростання і розвитку рослин пшениці озимої. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
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В процессе роста и развития растений и после 
уборки учитывали следующие признаки и селек-
ционные индексы (у каждой селекционной ли-
нии измерения проводили по 20 растениям, у 
сортов – по 100): 
Признаки: WG – масса зерна с колоса; NG – 

число зерен с колоса; WTG – масса 1000 зерен; 
WP – масса растения; WS – масса колоса; NS/m2 
– число колосьев/m2; LS – длина стебля; WСh – 
масса половы; WSt – масса стебля; H – высота 
растения; AIL – длина верхнего междоузлия; YG 
– урожай зерна. 
Селекционные индексы: уборочный – HI = 

WG/WP; аттракции – AI = WS/WSt; микрорасп-
ределений – MDI = WG/WCh; полтавский – PI = 
WG/AIL; линейной плотности колоса – LDS = 
NG/LS; продуктивности колоса – SPI = 
WG/WS; мексиканский – Mx = WG/H; интенси-
вности – SI = WSt/H. 
Генетические коэффициенты корреляции (rg) 

определяли по межлинейным связям среди ли-
ний, средовые коэффициенты корреляции (re) – 
по внутрисортовым и внутрилинейным связям. 
Для анализа парциальных корреляций были 

взяты следующие признаки: урожай с делянки, 
g/m2 (YG); масса зерна с колоса, г (WG); коли-
чество зерен с колоса (NG); масса 1000 зерен, г 
(WTG); количество продуктивных колосьев на  
1 м2 (NS/m2) . 
Генетические коэффициенты корреляции (rgd – 

парные, rgp – парциальные), коэффициенты вари-
ации (CV%), статистические показатели и их 
ошибки вычисляли с помощью программы 
STATISTICA.  
Весенне-летний период вегетации был разбит на 

4 периода (1, 2, 3 и 4), каждый из которых по ко-
личеству осадков и температуре воздуха относили 
к одному из трех классов: благоприятные условия 
среды (БC), обычные (OC) и неблагоприятные 
(НC). В основу деления на периоды были взяты 
фазы развития растений пшеницы озимой: 1-ый – 
весеннее отрастание - выход в трубку; 2-ой – вы-
ход в трубку - цветение; 3-ий – цветение - налив 
зерна; 4-ый – налив зерна - созревание.  
Результаты исследований. Начиная с 1999 г., 

нами разработана новая программа селекционно-
генетических исследований пшеницы озимой с 
учетом вышеизложенных факторов на основе 
эколого-генетического подхода, которая пред-
усматривает создание сортов с улучшенными 
параметрами урожая, качества, адаптивности и 
других хозяйственно полезных признаков. 
Изучена изменчивость генетических (меж-

линейных) корреляций признаков и индексов, 

функционально или опосредовано связанных с 
продуктивностью у различных селекционных 
линий пшеницы озимой (табл.1). Индекс аттрак-
ции (АІ) отражает отток ассимилированных пла-
стических веществ из стебля и листьев в генера-
тивные органы (колос), начиная с фазы выхода в 
трубку и до фазы налива зерна, причем его вели-
чина полностью зависит от генотипа, т.к. средо-
вой компонент корреляции (re) между AI и WG 
близок к 0.  
Индекс микрораспределений (MDI) определя-

ется, в основном, фотосинтетическим потенциа-
лом зеленых частей колоса и отражает степень 
оттока из них пластических веществ на форми-
рование зерна.  
Выявлены или подтверждены следующие за-

кономерности: индекс аттракции (AI) показал 
тесную или среднюю генетическую корреляцию 
с числом зерен в колосе, что указывает на его 
основной вклад в продуктивность колоса, начи-
ная с ранних этапов органогенеза растения пше-
ницы; индекс микрораспределений (MDI) тесно 
коррелировал с массой 1000 зерен за счет эксп-
рессии генного комплекса MDI на конечных 
этапах формирования продуктивности колоса. 
Использование непрямого отбора по оптималь-
ному сочетанию в генотипе AI и MDI будет спо-
собствовать повышению эффективности селек-
ции пшеницы озимой на максимальную продук-
тивность колоса.  
Уборочный индекс (HI) показал тесную кор-

реляцию с продуктивностью колоса и всеми ин-
дексами, приведенными в табл. 1, но применение 
его для анализа большого количества селекци-
онного материала достаточно трудоемко. По-
этому мы используем найденный нами полтавс-
кий индекс (РІ), который характеризуется тес-
ной корреляцией с основными признаками и ин-
дексами, связанными с продуктивностью колоса, 
достаточно высоким коэффициентом наследуе-
мости (h2 = 0,51), простотой и быстротой изме-
рения, что позволяет в короткий период между 
уборкой и посевом пшеницы озимой оценить 
большое количество селекционного материала.  
В процессе исследований в качестве маркера 

высокой продуктивности колоса выделился ин-
декс линейной плотности колоса (LDS). Так, те-
сная генетическая корреляция между WG, NG и 
LDS стабильно наблюдалась во все годы испы-
таний и сроки посева. Анализ rg между LDS и 
WTG показал, что корреляция или отсутствова-
ла, или имела слабый отрицательный характер. 
Это указывает на то, что индекс LDS и признак 
WTG контролируются достаточно независимы-
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ми генетическими системами и при этом создае-
тся благоприятная ситуация для положительного 
отбора по обоим параметрам. Было показано, 
что LDS наряду с тесной положительной корре-
ляцией с признаками продуктивности колоса 
обладает значительной генетической вариансой 
и удачно используется в кластерном анализе в 
качестве одного из группирующих факторов. 
Для повышения эффективности отбора и луч-

шего обнажения генетического каркаса большое 
значение имеет поиск фенотипических корреля-
ций, у которых генетический (аддитивный) ком-
понент направлен в одну сторону, а средовой – в 
противоположную или приближается к 0. В нашем 
случае к такому типу корреляций можно отнести: 
WG – H; WG – AI; AI – H; AI – HI; AI – NG; AI 
– MDI; AI – AIL; MDI – WP; MDI – WST; MDI – 
WTG; MDI – AIL; MDI – LS (табл.1).  
Установлено, что парные (rrd) генетические 

корреляции признаков продуктивности колоса 
(масса зерна, число зерен с колоса и масса 1000 
зерен) с урожаем селекционных линий пшеницы 
озимой не отражают фактические связи призна-

ков и являются нестабильными по годам и сро-
кам посева в силу крайней изменчивости при-
знака – количество колосьев на 1 м2 (NS/m2) сре-
ди линий пшеницы из-за их различий по зимо-
стойкости. Выравнивание корреляционных свя-
зей между урожаем и признаками колоса по 
NS/m2 парциальному коэффициенту корреляции 
(rgp) дало возможность выявить тесные – в боль-
шинстве случаев – генетические корреляции 
признаков колоса с урожаем зерна.  
В основу анализа был взят эксперименталь-

ный материал из различных лет и сроков посева 
– всего 7 вариантов. Весенне-летний период ве-
гетации был разбит на 4 периода (1, 2, 3 и 4), ка-
ждый из которых по количеству осадков и тем-
пературе воздуха относили к одному из трех 
классов: комфортные условия среды (КС), обыч-
ные (ОС) и неблагоприятные (НС). В основу де-
ления на периоды были взяты фазы развития ра-
стений пшеницы озимой: 1-ый – весеннее отрас-
тание - выход в трубку; 2-ой – выход в трубку - 
цветение; 3-ий – цветения - налив зерна; 4-ый – 
налив зерна - созревание (рис. 1).  

1. Коэффициенты генетической (межлинейной) rg и средовой (внутрилинейной) re 
корреляции между признаками и селекционными индексами у пшеницы озимой 

rg/re Признаки, индексы WG AI MDI PI LDS 
H -.48/.21 -.81/.08 -.14*/-.28* -.51 -.23 

WG - .48/00 .45/.32 .84 .73 
WP .54/.89 -.19*/-.14* -.49/00 .27 .34 
WS .82/85 .47/.23 .00/00 .59 .58 

WST .65 -.68/-59 -.58/.15* -.16* .03* 
NG .85/88 .68/.03* .17*/37 .77 .89 

WTG .55/41 .06*/.06* .73/.08 .35 .00 
HI .72/58 .80/10* .75/.66 .76 .62 
AI .48/.00 - .29/-.40 .69 .45 

MDI .45/32 .29/-.40 - .59 .55 
PI .84 .69/00 .59/.50 - .66 

LDS 73 .45 .55 .66 - 
AIL -.09*/ -.48/.00 -46/00 - -.21 
LS .26 -.04*/.10* -.52/00 - -.12* 

 Примечание: * недостоверны; варианты с альтернативными rg and re отмечены жирным 

2. Коэффициент вариации (CVg %) массы зерна (WG), числа зерен с колоса (NG) и массы  
1000 зерен (WTG) у селекционных линий  пшеницы озимой в различные годы испытаний 
Год, срок посева WG NG WTG NS/m2 

1994 13,9 13,8 8,6 19,6 
1995 11,9 12,6 7,8 44,5 
1996 11,8 14,2 6,8 47,3 

2001 – ранний 20,6 17,2 10,4 33,3 
2001 – поздний 17,8 13,9 8,7 31,2 
2002 – ранний 15,7 25,6 8,0 28,6 
2002 – поздний 13,6 29,8 7,4 19,8 
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Урожайность (g/m2) определяется произведением 
двух основных признаков: количеством продуктив-
ных колосьев на единицу площади (NS/m2) и мас-
сой зерна с колоса (WG). В свою очередь, величи-
на WG определяется произведением числа зерен в 
колосе (NG) и массой 1000 зерен (WTG). 
Пшеница озимая отличается от яровой еще и 

тем, что на нее воздействуют осенне-зимне-
весенние факторы среды, которые отражаются 
на NS/m2: зимостойкость различных линий и 
сортов пшеницы озимой зависит от генов чувст-

вительности к фотопериоду, морозостойкости, 
потребности к определенной продолжительнос-
ти стадии яровизации, генов “per se” и др. Гено-
типические различия между линиями и сортами 
пшеницы озимой, в основном, отражаются на 
количестве перезимовавших растений, т. е. на 
NS/m2, в связи с чем генетический коэффициент 
вариации (CVg%) признака NS/m2 превосходил 
CV% WG, NG и WTG в различных вариантах 
среды в несколько раз (табл. 2).  

 

3. Изменчивость коэффициентов парной (rgd) и парциальной (rgp) генетической 
(межлинейной) корреляции в зависимости от года испытаний и срока посева  

WG NG WTG Год, срок посева Y 
t/ha 

NS/m2

rgd rgd rgp rgd rgp rgd rrp 
1994 5.087 .72  .31* .97 -.07* .69 .57 .61 
1995 4.562 .65  .52 .98 .36 .77 .25* .33 
1996 5.567 .62  .24* .97 .20* .83 .03* .089* 
1997 4.543 .74  .01* .98 .68 -.09* .65 .89 
2000 1.927 .86  .68 1,00 .57 .94 .57 .52 

2001 – ранний 3.876 .66 .28 .94 .11* .75 .25 .48 
2001 – поздний 4.556 .75 .16* .92 .02* .73 .22* .53 
2002 – ранний 5.912 .82  .36 .82 .25 .63 .31 .36 
2002 – поздний 5.892 .68 .21 .71 .38 .69 .23 .042* 

 Примечание: * r недостоверный  

 
Рис. 1. Изменчивость парциальных корреляций (rgp) между урожаем зерна (YG) и 

признаками колоса – масса зерна (WG), число семян (NG) и масса 1000 зерен (WTG) в 
зависимости от погодных условий года  
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Можно было полагать, что урожай во всех ва-
риантах будет определяться, в основном, NS/m2. 
Это наглядно показано в табл. 3, где представле-
ны результаты определения парных (rgd) и пар-
циальных (rgp) коэффициентов генетической ко-
рреляции между урожаем зерна с единицы пло-
щади (YG), с одной стороны, и NS, NG и WTG, 
с другой. Во всех 7 вариантах между YG и 
NS/m2 наблюдалась значительная или тесная ко-
рреляция: rqd по годам и срокам посева колебал-
ся от 0,62 до 0,86. По признакам же продуктив-
ности колоса (WG, NG и WTG) rgd был крайне 
нестабилен из-за очень сильного влияния измен-
чивости признака NS/m2. Для получения истинной 
картины взаимосвязи признаков колоса с урожай-
ностью был применен метод вычисления парциаль-
ных коэффициентов корреляции (rgp) при постоян-
ной величине признака NS/m2 (табл. 3, рис. 1). 
В отличие от rgd, во всех вариантах наблюда-

лись высокие величины положительной rgp меж-
ду урожаем и массой зерна с колоса (rgp = 
0,40….0,98), причем корреляционные связи ме-
жду указанными выше признаками усиливались 
в неблагоприятных условиях произрастания и 
ослаблялись в комфортных условиях. rgp между 
урожаем, с одной стороны, и числом зерен в ко-
лосе и массой 1000 зерен, – с другой, также рез-
ко возросли по сравнению с rgd, но их величина в 
большей степени зависела от сложившихся 
условий года в различные периоды весенне-
летней вегетации: 1 и 2 – от весеннего отраста-
ния до цветения, а 3 и 4 – от цветения до созре-
вания. Из рис.1 видно, что парциальные корре-
ляции между YG – NG и YG – WTG во всех ва-
риантах направлены в противоположные сторо-
ны, хотя в большинстве случаев они в разной 
степени положительно связаны с YG, за исклю-
чением 1996, 1997 и 2002 гг. (поздний срок по-
сева). Можно с уверенностью полагать, что от-
сутствие достоверных rgp между YG и WTG в 
1996 и 2002 (поздний срок посева) обусловлено 
исключительно благоприятными условиями для 
налива зерна всех испытуемых генотипов и гены 
устойчивости к неблагоприятным факторам для 
формирования WTG слабо экспрессировали.  
Анализ rg между LDS и WTG показал, что ко-

рреляция или отсутствовала или имела слабый 
отрицательный характер. Это указывает на то, 
что индекс LDS и признак WTG контролируют-
ся достаточно независимыми генетическими си-
стемами и при этом создается благоприятная 
ситуация для положительного отбора по обоим 
параметрам.  
В годы со стрессовыми условиями, среди кото-

рых в Лесостепи главным лимитирующим факто-
ром является засуха, наблюдается закономерное 
повышение коэффициентов корреляции (осо-
бенно парциальных) между урожаем и призна-
ками продуктивности колоса. Напротив, в бла-
гоприятных условиях парциальные коэффициен-
ты корреляции между ними снижаются вплоть 
до нулевой отметки, а парные снижаются до 
слабых отрицательных. Согласно Драгавцева и 
др. [1], в связи с резкой флуктуацией по годам 
погодных условий происходит переопределение 
действия генов. В нашем случае в благоприят-
ные по увлажнению и температурным условиям 
годы, например, гены, контролирующие различ-
ную устойчивость генотипов к засухе и жаре, 
особенно во 2-ой период жизни пшеницы ози-
мой, не экспрессируют и генетические корреля-
ции резко падают. Напротив, в резко засушли-
вые годы наблюдается экспрессия генов засухо-
устойчивости (если генотипы различаются по 
этому признаку), резко повышаются корреляции 
между урожаем и признаками продуктивности 
колоса, что дает возможность селекционеру ото-
брать засухоустойчивые генотипы, используя 
метод корреляционно-регрессионного анализа. 
Наличие в корреляционном анализе NS/m2 ис-

кажает влияние на урожайность WG. В этом 
случае применение парциального коэффициента 
корреляции нивелирует (элиминирует) влияние 
NS/m2 на связь между урожайностью и продук-
тивностью колоса.  
Следовательно, использование корреляцион-

ного анализа в селекционных программах по 
пшенице озимой требует соблюдения ряда огра-
ничений. В условиях крайне нестабильных и ча-
сто неблагоприятных для перезимовки наблюда-
ется высокая вариабильность по количеству 
продуктивных колосьев на 1 м2  в силу генетиче-
ских различий между испытуемыми селекцион-
ными линиями и сортами по устойчивости к раз-
личным лимитирующим факторам среды в осен-
ний, зимний или ранневесенний периоды. По-
этому, если мы хотим использовать признаки 
продуктивности колоса для отбора высокоуро-
жайных генотипов, парные коэффициенты не 
дадут объективной картины из-за преобладаю-
щего влияния на урожайность признака NS/m2, и 
только применение частных корреляций при вы-
равнивании последнего может выявить действи-
тельную роль признаков продуктивности колоса 
в определении урожая зерна с единицы площади.  
Выводы. Из полученных экспериментальных 

результатов можно сделать следующие выводы: 
- индекс аттракции (AI) показал тесную или 
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среднюю генетическую корреляцию с числом 
зерен в колосе, что указывает на его основной 
вклад в продуктивность колоса на ранних фазах 
развития растения пшеницы озимой до фазы ко-
лошения; 

- индекс микрораспределений (MDI) показал 
тесную корреляцию с массой 1000 зерен, что 
указывает на то, что отток пластических веществ 
от ассимилирующей части колоса к формирую-
щемуся зерну определяется, в основном, генным 
комплексом MDI, экспрессирующим во второй 
половине жизни растения пшеницы, начиная от 
фазы цветения; 

- использование на ранних этапах селекции 
пшеницы озимой непрямого отбора по оптима-
льному сочетанию в генотипе AI и MDI будет 
способствовать повышению эффективности се-
лекции на максимальную продуктивность коло-
са; 

- найденный нами полтавский индекс (РІ), ко-
торый характеризуется тесной корреляцией с 
основными признаками и индексами, связанны-
ми с продуктивностью колоса, достаточно высо-

ким коэффициентом наследуемости, простотой и 
быстротой измерения, что позволяет в короткий 
период между уборкой и посевом пшеницы ози-
мой оценить большое количество селекционного 
материала; 

- найдены связи признаков и индексов, гене-
тические и средовые компоненты корреляции 
которых направлены в противоположные сторо-
ны, что позволяет обнаружить желаемый гене-
тический каркас уже в расщепляющихся поколе-
ниях;  

- применение парциальной (частной) генети-
ческой корреляции признаков продуктивности 
колоса (масса зерна, число зерен с колоса и мас-
са 1000 зерен) с урожаем селекционных линий 
при выравнивании по числу колосьев/м2 дало 
возможность выявить тесные в большинстве 
случаев генетические корреляции признаков ко-
лоса с урожаем зерна; 

- коэффициенты корреляции возрастали при 
усилении влияния лимитирующих факторов 
среды и ослаблялись в благоприятных условиях 
для роста и развития растений пшеницы озимой. 
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Постановка проблеми. Входження України 
до Європейського співтовариства неможливе без 
ефективної реалізації базових принципів сталого 
розвитку, суть якого полягає в необхідності до-
сягнення узгодженості економічних і екологіч-
них цінностей суспільства. Приєднавшись до 
міжнародних угод, що підписані на Конференції 
ООН по навколишньому середовищу і розвитку 
та Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, 
Україна підтвердила тим самим курс на гармоні-
зацію розвитку суспільства і природи на основі 
структурної, технологічної та інституційної пе-
ребудови. Проведене дослідження поставлених 
на Всесвітньому саміті задач глобального розви-
тку на XXI сторіччя дозволило визначити, що всі 
вони так або інакше пов’язані зі зміною існуючої 
системи поводження з відходами, а також необ-
хідністю виявлення факторів цього впливу. На 
регіональному рівні вклад кожного фактора у 
формування механізму сталого розвитку най-
більш очевидний (рис. 1) [2, 3]. 
Існуюча система поводження з твердими по-

бутовими відходами (ТПВ) у Полтавському ре-
гіоні, як і в Україні загалом, передбачає їх роз-
міщення на полігонах і звалищах. У Полтавській 
області (станом на 1.09.2008 р.) налічується 1003 

полігони й організованих звалищ твердих побу-
тових відходів, з яких у незадовільному стані (за 
всіма основними параметрами) знаходяться 197 
звалищ. Тільки 103 звалища і полігони мають 
відповідну проектну документацію та паспорти; 
решта створена й функціонує без належного 
проектного обґрунтування. Практично всі сміт-
тєзвалища експлуатуються без необхідного еко-
логічного й інженерного забезпечення та моні-
торинґових досліджень їх впливу на довкілля [7]. 
Експлуатація всіх звалищ здійснюється з грубим 
порушенням Закону України “Про відходи”. 
Крім того, практично в усіх населених пунктах 
області зафіксовано наявність несанкціонованих 
звалищ. Протягом 2007 р. було виявлено 1095 
несанкціонованих сміттєзвалищ загальною пло-
щею 38,98 га, на яких було накопичено 81,27 
тис. м3 твердих побутових відходів [4]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Проблемам розробки й реалізації різних підходів 
і методів управління сферою поводження з ТПВ 
у контексті сталого розвитку суспільства при-
свячені роботи багатьох вітчизняних і закордон-
них авторів, зокрема І.К. Бистрякової, Б.В. Бур-
кинського, Т.П. Галушкіної, Л.С. Гринів, 
Н.Й. Коніщевої, В.С. Кравцової, Ю.Ю. Туниці, 
С.К. Харічкової, М.А. Хвесика, Г.В. Черевка, 
Г.А. Моткіна, Е.М. Кривченкової, Фонтейн Ж., 
Франке М., І.О. Александрова, О.Ф. Балацького, 
С.І. Дорогунцова, С.М. Ілляшенка, Л.Г. Мельни-
ка, В.С. Міщенка, Н.О. Хижнякової, О.О. Век-
лич, І.М. Грабинського, Е.В. Гірусова, М.М. Гу-
зева, В.В. Глухова та ін. Однак у даних дослі-
дженнях не висвітлюється практичний механізм 
отримання оціночних параметрів впливу відхо-
дів на стан навколишнього середовища. Потріб-
но враховувати, що обґрунтування будь-яких 
заходів у сфері поводження з відходами повинно 
спиратися на еколого-економічну оцінку цієї ді-
яльності.  

Найбільшу частку у сумарний збиток довкіллю від 
експлуатації полігонів і звалищ ТПВ в області 

здійснюють полігон ТПВ м. Кременчука на Деївсь-
кій горі –11362,985 тис. грн., чи 55,2% від загаль-
ного збитку по області та звалище ТПВ м. Полта-
ва, що обслуговується КАТП-1628, розташоване 
поблизу с. Макухівка – 2331,047 тис. грн., або 

11,3%. Як наслідок – сфера поводження з відхода-
ми інтенсивно впливає на навколишнє середовище, 
екологічні та соціальні збитки від функціонування 
сфери поводження з відходами не покриваються, 
що призводить до погіршення не тільки екологіч-
ного, але й соціально-економічного стану регіону. 
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Рис. 1. Фактори впливу організації системи поводження з твердими  
побутовими відходами на сталий розвиток регіону 

 

Рис. 2. Динаміка утворення ТПВ у Полтавській області 
Базові принципи екологічно безпечного пово-

дження з ТПВ відображені як у міжнародних 
документах [2, 3], так і в Законі України “Про 

відходи”. До них належать: зведення до мініму-
му обсягів утворення ТПВ; сприяння максима-
льно можливій утилізації ТПВ шляхом викорис-
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тання їх ресурсно-цінних фракцій; безпечне ви-
далення ТПВ, що не підлягають утилізації. Про-
те для удосконалення самої системи управління 
ТПВ потрібен час, а питання з розміщенням ТПВ 
на полігонах і звалищах, вплив останніх на до-
вкілля та здоров’я людей є гострою проблемою 
сьогодення. Тим більше, що Україна відзнача-
ється безпрециндентними для Європи обсягами 
утворення й накопичення відходів.  
Завдання дослідження: провести еколого-

економічну оцінку впливу полігонів та звалищ 
твердих побутових відходів на стан навколиш-
нього природного середовища в контексті стало-
го розвитку регіону. 
Результати дослідження. У містах і селищах 

міського типу Полтавської області щорічно 
утворюється й вивозиться на звалища близько 
1,0 млн. м3 твердих побутових відходів (ТПВ), 
що становить 0,6 м3 на одного мешканця. Обсяг 
вивезення твердих побутових відходів, за дани-

ми Державного комітету України з питань жит-
лово-комунального господарства для Полтавсь-
кої області, показаний на рис. 2 [5]. 
Незважаючи на значні площі, які має Україна, 

безконтрольний ріст санкціонованих та несанк-
ціонованих звалищ твердих побутових відходів 
призводить до погіршення екологічної ситуації, 
збільшення захворюваності населення, виник-
нення небезпеки епідемій у результаті забруд-
нення атмосферного повітря, водних об’єктів і 
ґрунтів. Об’єкти видалення відходів спричиня-
ють як короткочасний, так і довготривалий 
вплив на навколишнє середовище. Короткочас-
ний вплив створюють викиди звалищного газу 
(біогазу) протягом 10-50 років, які є максималь-
ними у початковій фазі, довготривалий створює 
фільтрат протягом 5-100 років, який забруднює 
підземні та поверхневі води. Рівень екологічної 
небезпеки 28 найбільших полігонів і звалищ 
ТПВ у Полтавській області наведений на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Рівень екологічної небезпеки 28 найбільших полігонів і звалищ ТПВ  
у Полтавській області 
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У сільських населених пунктах взагалі відсут-
ні спеціалізовані підприємства у сфері пово-
дження з побутовими відходами: їх складують у 
природних рельєфних утвореннях (балках, ярах, 
долинах річок). Тому для всіх районів області 
характерна наявність значної кількості несанкці-
онованих звалищ і смітників. Це становить еко-
логічну небезпеку, оскільки стічні води, насиче-
ні забруднюючими речовинами, потрапляють у 
водні об'єкти. Зростання кількості та площі не-
санкціонованих звалищ в області наведено на 
рис. 4. 
Проведені дослідження викиду біогазу від 

звалищ області свідчать, що сумарні викиди по 
метану від цих звалищ становлять 142076,162 т, 
вуглекислого газу – 331183,860 т, толуолу – 
2347,320 т, аміаку – 1538,8512 т, ксилолу – 
1441,579 т, оксиду вуглецю (чадного газу) – 
1179,575 т, діоксиду азоту – 619,333 т, формаль-
дегіду – 292,983 т, етилбензолу – 308,431 т, ангі-
дриду сірчистого – 768,035 т, сірковуглецю – 
104,275 т (див. табл.). 
Проведена оцінка впливу полігонів і звалищ 

Полтавської області на стан атмосферного пові-
тря за допомогою програмного комплексу ЕОЛ 
показала, що перевищення гранично допустимих 
концентрацій на відстані 5 км спостерігається 
поблизу території трьох звалищ: звалища ТПВ  
м. Кременчук Деївська гора – за всіма компонен-
тами; звалища ТПВ м. Полтава, с. Макухівка – 
по метану, оксиду вуглецю, аміаку; звалища 
ТПВ Хорольського ВУЖКГ – по метану. 

На основі водного балансу полігонів був роз-
рахований обсяг фільтрату звалищ Полтавської 
області, що утворився у 2007 році, який становив 
727,9 тис. м3 (рис. 5) [6]. 
Із метою оцінки впливу звалищ та полігонів 

Полтавської області на стан навколишнього 
природного середовища було розроблено мето-
дику розрахунку еколого-економічного збитку за 
систематичне забруднення навколишнього сере-
довища викидами біогазу і фільтратом [1]. 
Збиток за забруднення навколишнього сере-

довища викидами біогазу від полігонів та зва-
лищ пропонується розраховувати за формулою: 
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де: У – економічний збиток, що причиняється 

реципієнтам у результаті забруднення атмосфе-
ри, грн.; 
γ – константа, чисельне значення якої встано-

влюється з урахуванням інфляції; 
f – поправка (безрозмірна), що враховує харак-

тер розсіювання шкідливих речовин в атмосфері; 
δj – коефіцієнт (безрозмірний) відносної не-

безпеки забруднення атмосферного повітря над 
територіями різного типу j, який залежить від 
різного ступеня стійкості реципієнтів до забруд-
нення атмосфери та асиміляційного потенціалу 
території; 

Vk – теоретичний потенціал утворення метану 
з органічної складової ТПВ, м3/рік; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Площі та обсяги несанкціонованого видалення ТПВ на території  
Полтавської області (за даними мінжитлокомунгоспу) 

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
рік

пл
ощ

а,
 га

0
0,1

0,2
0,3

0,4
0,5
0,6

0,7
0,8

0,9
1

об
ся
г, 

 
м
лн

. к
уб

. м
ет
рі
в

Площа, га Орієнтовні обсяги ТПВ, млн. куб. м 



Маса викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря Полтавської області від звалищ у 2007 році 
Маса викиду шкідливих речовин із звалищ, т 

Звалище метан діоксид  
вуглецю толуол аміак ксилол оксид 

вуглецю
діоксид 
азоту 

формаль-
дегід 

етилбен-
зол 

ангідгрид 
сірчаний

сірковуг-
лець 

Звалище ТПВ Кар-
лівського ВУЖКГ 431,49700 1005,83173 7,12900 4,67361 4,37819 3,58246 1,88096 0,88982 0,93673 2,33258 0,31669 
Звалище ТПВ  

Оржицького ККП,  
с. Онішки 

172,60000 402,33534 2,85162 1,86946 1,75129 1,43299 0,75239 0,35593 0,37469 0,93304 0,12668 

Звалище ТПВ Вели-
кобагачанського ККП 33,98100 79,20961 0,56141 0,36805 0,34478 0,28212 0,14813 0,07007 0,07377 0,18369 0,02494 

Звалище ТПВ  
с. Петрівка-
Роменська  

Гадяцького району 
28,55300 66,55723 0,47174 0,30926 0,28971 0,23706 0,12447 0,05888 0,06198 0,15435 0,02096 

Звалище ТПВ МКП 
„Комун сервіс”,  

с. Хітці  
Гадяцького району 

345,26700 804,82723 5,70435 3,73964 3,50326 2,86655 1,50507 0,71200 0,74953 1,86644 0,25340 

Звалище ТПВ Гре-
бінківського ККП 239,21300 557,61226 3,95217 2,59095 2,42718 1,98604 1,04277 0,49330 0,51930 1,29313 0,17557 
Звалище ТПВ  

Диканського ККП 3205,50800 7472,13783 52,96002 34,71941 32,52477 26,61346 13,97333 6,61028 6,95879 17,32832 2,35263 
Звалище ТПВ  
м. Зіньків 188,70900 439,88655 3,11777 2,04394 1,91474 1,56674 0,82261 0,38915 0,40967 1,02012 0,13850 

Звалище ТПВ  
смт Опішня  

Зіньківського р-ну 
43,15800 100,60351 0,71304 0,46746 0,43791 0,35832 0,18813 0,08900 0,09369 0,23331 0,03168 

Звалище ТПВ Козе-
льщинського ККП 771,25600 1797,82174 12,74236 8,35361 7,82557 6,40329 3,36203 1,59045 1,67431 4,16925 0,56605 
Звалище ТПВ  

Котелевський ККП 161,54300 376,56096 2,66894 1,74970 1,63910 1,34119 0,70419 0,33313 0,35069 0,87327 0,11856 
Звалище ТПВ  
м. Кременчук,  
Деївська гора 

111020,7 258792,67 1834,236 1202,4844 1126,4745 921,73999 483,95738 228,9426 241,0130 600,155 81,4818 

Звалище ТПВ  
м. Червонозаводське  
Лохвицького району 

702,73800 1638,10331 11,61033 7,61147 7,13035 5,83442 3,06335 1,44916 1,52556 3,79886 0,51576 
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Маса викиду шкідливих речовин із звалищ, т 
Звалище метан діоксид  

вуглецю толуол аміак ксилол оксид 
вуглецю

діоксид 
азоту 

формаль-
дегід 

етилбен-
зол 

ангідгрид 
сірчаний

сірковуг-
лець 

Звалище ТПВ  
с. Ручки  

Лохвицького району 
2845,01900 6631,82626 47,00417 30,81489 28,86706 23,62053 12,40190 5,86689 6,17621 15,37959 2,08805 

Звалище ТПВ  
Решетилівського 

ККП 
98,22100 228,95631 1,62277 1,06385 0,99660 0,81547 0,42816 0,20255 0,21323 0,53096 0,07209 

Звалище ТПВ  
Шишацького ККП 143,83300 335,27931 2,37635 1,55788 1,45941 1,19416 0,62699 0,29661 0,31224 0,77753 0,10556 
Звалище ТПВ  
с. Вишневе  

Лохвицького району 
2603,38200 6068,56262 43,01195 28,19768 26,41528 21,61436 11,34857 5,36859 5,65164 14,07335 1,91071 

Звалище ТПВ  
Лубенського ВУЖКГ 1236,96600 2883,40522 20,43662 13,39779 12,55091 10,26980 5,39214 2,55082 2,68531 6,68678 0,90785 

Звалище ТПВ  
с. Зачепилівка  

Новосанжарського 
р-ну 

239,74800 558,85928 3,96101 2,59675 2,43261 1,99049 1,04510 0,49440 0,52046 1,29603 0,17596 

Звалище ТПВ  
Пирятинського ККП 159,49200 371,77983 2,63505 1,72748 1,61829 1,32417 0,69525 0,32890 0,34624 0,86218 0,11706 

Звалище ТПВ  
Хорольського 

ВУЖКГ 
1578,33700 3679,15132 26,07660 17,09524 16,01463 13,10401 6,88023 3,25479 3,42639 8,53216 1,15839 

Звалище ТПВ  
смт. Чутове 70,66500 164,72154 1,16749 0,76538 0,71700 0,58669 0,30804 0,14572 0,15340 0,38200 0,05186 
Звалище ТПВ  
м. Кременчук 119,75700 279,15636 1,97857 1,29710 1,21511 0,99427 0,52204 0,24696 0,25998 0,64738 0,08789 
Звалище ТПВ  

Семенівського ККП 52,73800 122,93489 0,87132 0,57122 0,53511 0,43786 0,22990 0,10876 0,11449 0,28509 0,03871 
Звалище ТПВ  

Глобинського ККП 2691,62500 6274,25891 44,46986 29,15345 27,31064 22,34698 11,73323 5,55056 5,84320 14,55037 1,97547 
Звалище ТПВ  
с. Білики  

Миргородського р-ну 
513,34400 1196,61951 8,48124 5,56011 5,20865 4,26199 2,23775 1,05860 1,11441 2,77503 0,37676 

Звалище ТПВ  
м. Полтава  
с. Макухівка 

12378,29500 28854,18230 204,50883 134,07143 125,59668 102,76973 53,95900 25,52604 26,87184 66,91451 9,08484 
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Рис. 5. Обсяг фільтрату звалищ Полтавської області (2007 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Економічний збиток за забруднення навколишнього середовища,  
що спричинили полігони та звалища Полтавської області у 2007 році 
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Мk – маса органічної складової у загальному 
обсязі відходів, т/т за рік; 

h – константа (безрозмірна) утворення метану 
з органічних відходів; t – час із моменту відкрит-
тя полігону, років; 
Сі – масова частка і-ї шкідливої речовини у за-

гальному обсязі біогазу; 
Аі – показник (безрозмірний) відносної агре-

сивності і-ї шкідливої речовини; 
Кt – безрозмірний коефіцієнт, що враховує 

щільність відходів і визначається 
Кt =1,625-0,015ρ,                                           (2) 
де: ρ – щільність відходів, кг/м3. 
Розрахунок економічного збитку за забруд-

нення навколишнього середовища фільтратом 
полігонів та звалищ визначається за формулою: 

іі

І

і
і CаWЕbАУ ⋅−−⋅⋅⋅= ∑

=

)(
1

lα ,           (3) 

де: У – економічний збиток, спричинений ре-
ципієнтам у результаті забруднення водних ре-
сурсів, грн.; 
α – константа, чисельне значення якої встано-

влюється з урахуванням інфляції, грн./т; 
Аі – показник відносної аґресивності скиду за-

бруднюючих речовин у водойми, безрозмірний; 
bі – показник відносної екологічної небезпеки 

скиду забруднюючих речовин у водойми, без-
розмірний; 

l – загальний об’єм притоку води (опади та всі 
види поверхневого чи ґрунтового притоку), 
м3/рік; 

E – об’єм випаровування та транспірації води, 
м3/рік; 

a – поглинаюча здатність відходів; 
W – щорічна маса відходів, що видаляються на 

звалищі чи полігоні, т/рік; 
Сі – масова частка забруднюючої речовини у 

фільтраті. 
Розрахований економічний збиток за забруд-

нення навколишнього середовища, що спричи-
нили полігони та звалища Полтавської області у 
2007 році, проведений за вищенаведеною мето-
дикою, показаний на рис. 6.  
Висновок. Таким чином, найбільший «вне-

сок» у сумарний збиток довкіллю від експлуата-
ції полігонів і звалищ ТПВ в області здійсню-
ють:  

- полігон ТПВ м. Кременчука на Деївській го-
рі – 11362,985 тис. грн., або 55,2% від загального 
збитку по області. Суттєвий рівень економічного 
збитку від забруднення довкіллю, що спричиняє 
полігон ТПВ м. Кременчука на Дівеївській горі, 
пояснюється значною кількістю промислових 
відходів, які надходять на полігон, у тім числі 
інфекційно небезпечних (у центрі полігону роз-
ташований скотомогильник); 

- звалище ТПВ м. Полтава, що обслуговується 
КАТП-1628, розташоване поблизу с. Макухівка, 
– 2331,047 тис. грн., або 11,3%. Дане звалище 
одне з найбільш перевантажених об’єктів вида-
лення відходів в області, яке ні за рівнем еколо-
гічної небезпеки, ні за рівнем економічного зби-
тку довкіллю не повинно приймати відходи.  
Як наслідок – сфера поводження з відходами 

здійснює інтенсивний вплив на навколишнє се-
редовище, екологічні та соціальні збитки від  
функціонування сфери поводження з відходами 
не покриваються, що призводить до погіршення 
не тільки екологічного, але й соціально-
економічного стану регіону. 
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Постановка проблеми. Відомо, що кукурудза 
належить до посухостійких культур (мезофілів). 
Однак, у даному регіоні існуючий в ґрунті дефі-
цит запасів вологи – серйозний лімітуючий фак-
тор в отриманні високих врожаїв її зерна. Екст-
ремальні погодні умови, які часто спостеріга-
ються в північному Степу України (суховії, ви-
сока температура, нестача продуктивної вологи), 
негативно впливають не тільки на ріст і розвиток 
рослин цієї культури, а й знижують ефективність 
внесених добрив. 
Водний режим в даному регіоні відноситься 

до непромивного типу. Надходження води в 
ґрунт відбувається лише за рахунок атмосфер-
них опадів без наскрізного промочування ґрунту, 
і для його характерний дефіцит вологи протягом 
усієї веґетації. Природна вологозарядка прохо-
дить, в основному, пізньої осені та взимку. Мак-
симум вмісту вологи у ґрунті спостерігається 
лише навесні. Атмосферні опади, які випадають 
за весняно-літній період, у значній мірі випаро-

вуються, стікають з поверхні ґрунту, а та їх не-
велика кількість, що проникла в ґрунт, в основ-
ному зосереджується в його орному шарі. Як 
правило, ґрунт нагромаджує вологу в нижньому 
шарі за рахунок осінніх та зимових опадів, а літні 
опади залишаються зверху, переважно в орному 
шарі й легко з нього випаровуються. В ґрунті в 
основному залишається 30-50% вологи від тієї кі-
лькості, яка нагромаджується в ньому за рахунок 
опадів, а в посушливі роки навіть і ще менше. В 
зв’язку з цим однією з головних проблем у даному 
регіоні є збереження і раціональне використання 
продуктивної вологи. Розгляду цих питань і при-
свячена дана стаття. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. З 
вологістю ґрунту, як відомо, пов’язані майже всі 
процеси життєдіяльності рослинного організму. 
Невипадково вивченню змін ґрунтової вологи 
значне місце відводиться в роботах В.В. Докуча-
єва, Г.Н. Висоцького, А.А. Ізмаїльського, 
Н.А. Качинського, А.А. Роде та інших видатних 
вчених. В умовах недостатнього зволоження 
Степу України, де основним лімітуючим факто-
ром є волога, ефективність агротехнічних при-
йомів у значній мірі визначається їх впливом на 
водний режим ґрунту.  
Урожайність зерна кукурудзи залежить також 

від біологічних властивостей попередників, об-
робітку ґрунту, генетичного потенціалу, систем 
удобрення, погодних умов та інших чинників. 
Кожен із них проявляє свою дію в певному на-
прямі. Так, внаслідок неоднакового використан-
ня вологи попередники по-різному висушують 
ґрунт, що обумовлено характером розвитку та 
розповсюдженням їх кореневої системи, а також 
тривалістю веґетаційного періоду. 
В умовах Степу України дефіцит вологи для 

На основі багаторічних даних вивчено вплив міне-
ральних добрив на водоспоживання гібридів куку-
рудзи різних груп стиглості й з’ясована дія на цей 
показник двох чинників: гібриду та умов зволо-

ження. З настанням посухи в першій декаді червня 
більш розвинені рослини скоростиглих гібридів ін-
тенсивніше використовують ґрунтову вологу на 
випаровування, ніж рослини інших груп стиглості. 
А якщо дефіцит опадів проявляється в кінці черв-
ня, то у більш пізньостиглих гібридів проходження 
фаз розвитку відбувається при нижчій вологості 
ґрунту, ніж у середньостиглих біотипів. Під впли-
вом внесених добрив гібриди всіх груп стиглості 

зменшують коефіцієнт водоспоживання. 
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рослин відмічається протягом 60% років. Запаси 
її в глибоких шарах ґрунту навесні не є визнача-
льними для оптимальної забезпеченості впро-
довж веґетації, а врожайність культури, в основ-
ному, залежить від опадів веґетаційного періоду 
і рівня зволоження в його другу половину. Біль-
шість дослідників [1-10] вважає, що до збіль-
шення витрат вологи призводить:  

1) загущення посівів; 
2) тривалий обробіток ґрунту (допосівні куль-

тивації, міжрядний обробіток та ін.). 
В умовах недостатнього зволоження степово-

го регіону на ріст, розвиток й продуктивність 
кукурудзи особливо негативний вплив проявляє 
посуха. Коли атмосферна і ґрунтова посуха на-
ступають одночасно, заподіяна ними шкода осо-
бливо значна. В Україні посухи найчастіше спо-
стерігаються в зоні Степу, де вони чергуються 
через кожні 2-3 роки. А тому вивчення впливу 
по вмісту в ґрунті продуктивної вологи на вро-
жайність, коефіцієнт водоспоживання та якість 
зерна кукурудзи є досить важливим і актуальним 
питанням не тільки в умовах сьогодення, – в 
зв’язку з глобальним потеплінням клімату воно 
не втратить свого значення і в майбутньому. 
Мета досліджень та методика їх проведення. 

Мета досліджень полягає у вивченні впливу на 
продуктивність і водоспоживання гібридів куку-
рудзи різних груп стиглості та їх батьківських 
форм двох чинників: ступеня загущення посівів і 
мінерального живлення рослин. Дослідження про-
водились на Ерастівській дослідній станції Ін-
ституту зернового господарства УААН (1995-
1997 рр.), (2000-2003 рр.), (2002-2004 рр.). Осно-
вним методом проведення досліджень були 
польові досліди. 
Для вивчення особливостей росту, розвитку і 

формування продуктивності агроценозів, встанов-
лення закономірностей реакцій їх на рівень зволо-
ження ґрунту, належного наукового обґрунтування 
висновків і практичних рекомендацій виробниц-
тву в дослідах проводили наступні спостережен-
ня і дослідження: 1) вміст у ґрунті продуктивної 
вологи (мм) визначали термостатньо-ваговим 
методом (ГОСТ 29268-89) у п’ятикратній повто-
рності, шляхом відбору буром зразків ґрунту че-
рез кожні 10 см на глибину 0-150 см, що суміщає 
час проведення відбору в бюкси зразків ґрунту з 
настанням основних фаз росту і розвитку рослин 
у наступні строки: фонова (вихідна); перед сів-
бою; перед збиранням врожаю. Зважування бюк-
сів із ґрунтом проводили в лабораторії на техно-
хімічних терезах із точністю до 0,01 г, із наступ-
ним висушуванням у сушильній шафі до постій-

ної маси при температурі 105°С. Розрахунок су-
марного водопостачання та коефіцієнта водо-
споживання проводили за методом водного ба-
лансу. Вплив на продуктивність і рівень водо-
споживання доз, строків і способів внесення до-
брив вивчали в трьох польових дослідах (1995-
1997 рр.), (2000-2003 рр.), (2002-2004 рр.), а сту-
пеня загущення в одному (2000-2003 рр.). Поряд 
з цими використані урожайні дані, отримані в 
роки з різним ступенем зволоження в різні стро-
ки посіву.  
У дослідах сівалкою СУПН-8 висівали райо-

новані гібриди першого покоління в оптимальні 
строки при стійкому прогріванні ґрунту до 10-
12°С на глибині загортання насіння. Сівбу про-
водили пунктирним способом насінням першого 
класу, схожість якого становила 98%, за допомо-
гою серійних сівалок СУПН-8, з шириною між-
рядь 70 см. 
Сіяли гібриди кукурудзи різних груп стиглості 

з урахуванням норм висіву, рекомендованих Ін-
ститутом зернового господарства УААН для сте-
пової зони України, які забезпечували отриман-
ня при збиранні врожаю оптимальної густоти 
стояння рослин: ранньостиглих – 60 тис./га, се-
редньоранніх – 50, середньостиглих – 40 і серед-
ньопізніх – 30 тис./га. 
Площа посівних ділянок у 1995-1997 рр. ста-

новила 210 м2, облікових – 100 м2, повторність – 
триразова; а в 2000-2003 рр. та 2002-2004 рр. 
площа облікових ділянок становила 63,8 і 50 м2 
відповідно, повторень – чотири. Розміщення на 
ділянках у повторенні систематичне, в одну сму-
гу. Основні агротехнічні заходи проводили у 
відповідності з зональними рекомендаціями 
комплексом існуючих сільськогосподарських 
машин і аґреґатів. Дослідження проводили від-
повідно до загальноприйнятих методичних ре-
комендацій (Б.А. Доспєхов, 1985; ВНДІ кукуру-
дзи, 1980). 
Результати досліджень. Аналіз погодних 

умов за 100-річний період (1900-2000 рр.), вико-
наний за даними Комісарівської метеорологічної 
станції (П’ятихатський район Дніпропетровської 
області), свідчить, що посухи в цьому регіоні – 
не випадкове явище, а, швидше, закономірність. 
І тому погодні умови, що склалися у веґетацій-
ний період, у значній мірі визначають рівень 
врожайності зерна кукурудзи. Щоб пересвідчи-
тися в цьому необхідно співставити врожайні 
дані зерна гібридів кукурудзи різних груп стиг-
лості, отримані в роки з різним рівнем зволо-
ження (табл. 1). У вологі роки врожайність зерна 
кукурудзи знаходиться на рівні 53,8-60,2 ц/га , у 
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слабопосушливі – 46,2-51,2, посушливі – 36,4-
44,0, а в сильнопосушливі знижується до 22,3-
28,1 ц/га. 
Дослідженнями встановлено, що на початку 

свого розвитку кукурудза засвоює з ґрунту дуже 
мало вологи, бо росте повільно. В даний період 
кількість листків на рослинах невелика, а атмос-
ферне повітря в цей час має підвищену відносну 
вологість і помірну температуру, тобто вологи 
рослинам на цьому етапі онтогенезу вистачає 
повністю. За перший місяць життя в рослинах 
нагромаджується тільки близько 2% сухої маси 
від загального врожаю. Відмічено, що витрачан-
ня води помітно підвищується в міру збільшення 
маси рослин і, зокрема, їх листкової поверхні, 
яка є основним органом витрачання води.  
Іншою, не менш важливою, причиною збіль-

шення витрат води рослиною є поступове під-
вищення температури повітря з одночасним 
зниженням його відносної вологості, що насту-
пає з початку веґетації і триває майже до кінця 

липня, а іноді ще довше. 
На час появи 10-12 листків кукурудза інтенсивно 

нарощує загальну масу, зокрема листкову повер-
хню. Свого найвищого рівня вона досягає в пік 
свого розвитку, який знаходиться в міжфазний 
період, від початку цвітіння до молочної стигло-
сті зерна. В цей період, який триває протягом 
майже 30 діб (це якраз припадає на липень і по-
чаток серпня), рослини кукурудзи витрачають 
понад половину всієї кількості води (близько 
60%) від тієї загальної, яку вони використовують 
за ввесь період свого онтогенезу. Цей період роз-
витку вважається для кукурудзи критичним сто-
совно поглинання води. 
Особливо небезпечна нестача вологи в ґрунті 

у період, в який проходить формування початків. 
За таких умов на рослинах розвивається тільки 
один невеликий початок, або навіть зовсім не 
утворюється жодного. Навпаки, при достатній 
забезпеченості рослин вологою і поживними ре-
човинами на рослинах розвиваються не тільки

1. Врожайність зерна гібридів кукурудзи в залежності від строків сівби  
та ступеню зволоження ґрунту (за Селяніновим) 

Група стиглості гібридів 
середньостиглі середньопізні 

строки сівби Роки 
Ступінь 
зволо-
ження 

ГТК 

ранній  оптима-
льний пізній ранній  оптима-

льний пізній 

1974 вологий 1,3-1,6 59,4 57,7 53,8 60,2 59,2 54,5 
1970 37,4 38,2 38,6 35,4 33,3 30,0 
1973 49,2 51,7 50,6 49,6 50,7 49,6 
1988 54,1 56,4 53,5 55,6 56,1 51,0 
1990 68,1 63,5 60,7 69,1 63,7 57,3 
1991 52,7 53,6 53,3 38,9 42,2 52,5 
1993 

слабопо-
сушливі 1,0-1,3 

45,8 43,1 33,0 56,1 54,1 36,5 
Середнє   51,2 51,1 48,3 50,8 50,0 46,2 

1966 34,4 33,8 33,4 32,3 31,1 25,6 
1967 37,4 37,7 34,5 37,0 36,2 28,2 
1969 27,2 27,2 25,0 12,4 11,4 6,7 
1971 45,0 43,4 43,6 45,8 44,0 42,6 
1987 60,6 54,0 59,5 62,1 62,7 56,7 
1989 42,1 42,7 39,8 50,6 48,9 41,7 
1992 46,3 47,2 44,9 48,9 42,8 37,0 
1994 

посушли-
ві 0,7-1,0 

58,2 55,7 63,1 49,5 41,1 52,1 
Середнє   43,9 44,0 43,0 42,3 39,8 36,4 

1968 23,1 25,0 24,5 22,3 23,0 22,1 
1972 17,9 16,7 14,3 2,3 1,8 1,6 
1975 23,5 22,3 24,4 24,5 21,6 21,6 
1986 

сильнопо-
сушливі 0,4-0,7 

47,9 46,5 45,5 47,2 46,5 44,0 
Середнє   28,1 27,6 27,2 24,1 23,2 22,3 
Примітка: ранній строк сівби – 22 квітня; оптимальний – з 25 квітня по 10 травня; пізній – після 10 

травня. 
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верхівковий, а й другий зверху менш розвинений 
початок. Тому в цей важливий період найповні-
ше забезпечення потреб агроценозів гібридів 
кукурудзи різних груп стиглості у волозі, пожи-
вних речовинах та інших життєвих факторах є 
вирішальним у реалізації їх високих генетичних 
потенційних можливостей. 
Важливою біологічною особливістю кукурудзи 

є те, що вона відноситься до посухостійких куль-
тур, які вкрай економно використовують воду на 
утворення однієї вагової частина сухої маси стеб-
ла і початків. В цілому ж тривала посуха різко 
порушує синхронність процесів синтезу і гідролі-
зу, вмикаючи механізм субклітинного рівня – 
піднесення активності ферментів і підсилення 
водоутримуючої здатності за рахунок продуктів 
розкладу. Разом із цим слід підкреслити, що захи-
сні ресурси рослин кукурудзи також обмежені. 
Так, у тому випадку, коли рослини вже отримали 
значну кількість води, в них відбувається зни-
ження інтенсивності транспірації, порушується 
синхронність проходження фотосинтетичних 
процесів і дихання, посилюється розпад вуглево-
дів і навіть білків – у результаті в клітинах не 
утворюються нові речовини протоплазми, що 
призводить до формування значно нижчого від 
потенційно можливого врожаю зерна. 
Незважаючи на те, що кукурудза споживає 

менше води на утворення одиниці сухої речови-
ни, ніж інші сільськогосподарські культури, за-
гальна її витрата за веґетаційний період у неї 
значно більша. Це пов’язано з тим, що кукуру-
дза, маючи тривалий веґетаційний період, при 
повному забезпеченні потреб у поживних речо-
винах використовує на формування великої маси 
значну кількість води, що тим самим забезпечує 
високу її продуктивність. 
За цих умов рослини страждають більше від 

недостатньої кількості вологи або від посухи, 
ніж від інших чинників. Нестача вологи у крити-
чний період росту й розвитку рослин призводить 
до негативних змін у проходженні в клітинах 
тканин фізіологічних процесів. Рослини під час 
посухи для того аби вижити в екстремальних 
погодних умовах, перебудовують свій організм 
на більш економне використання ґрунтової во-
логи. Однак зміни, що відбулися в рослинному 
організмі під впливом цього чинника, обумов-
люють зниження продуктивності агроценозів. 
Таким чином, урожайність зерна кукурудзи 

знаходиться у прямій залежності від рівня запа-
сів у ґрунті продуктивної вологи. Ось чому у цій 
зоні оптимальне забезпечення агрофітоценозів 
продуктивною вологою є одним із основних 

чинників, що суттєво впливає на показники уро-
жаю зерна кукурудзи. У зв’язку з цим нами при-
ділялася значна увага вивченню даного – досить 
важливого питання – в умовах польового дослі-
ду в роки з різним рівнем зволоження в агроце-
нозах гібридів кукурудзи різних груп стиглості 
шляхом проведення порівняльної оцінки витрат 
продуктивної вологи на ділянках із різним рів-
нем загущення і вмістом поживних речовин у 
ґрунті (удобрених і контрольних варіантах). 
Відомо, що в технології вирощування кукуру-

дзи важлива роль (поряд зі строками сівби) на-
лежить і оптимальній густоті стояння рослин. 
Вона визначає умови вирощування гібридів, що, 
в свою чергу, позначається на темпах їх росту і 
строках настання основних фаз розвитку рослин. 
У загущених посівах послаблюються процеси фо-
рмування генеративних органів, у зачатках майбу-
тніх початків і волотей закладається менше число 
квіток, що негативно позначається на продуктив-
ності рослин. У сприятливі за зволоженням роки 
загущені посіви збільшують приріст рослин у ви-
соту, а в сухі роки, навпаки, темпи лінійного при-
росту зменшуються; спостерігається раннє відми-
рання нижніх листків. Розріджені посіви забезпе-
чують високу індивідуальну продуктивність ро-
слин, але при недостатній щільності на одиниці 
площі спостерігається зниження врожаю.  
Більшість дослідників вказували, що загущен-

ня рослин кукурудзи призводить до збільшення 
витрат вологи. При оптимальній густоті посіву 
коефіцієнт водоспоживання був найменшим. У 
різні за зволоженням роки при загущенні посівів 
у гібридів спостерігалась однакова закономір-
ність зниження запасів вологи в період цвітіння 
волотей. У посушливі 2001-2002 рр. ця тенден-
ція була більш помітною порівняно з вологим 
2000 роком. Дещо меншими запасами вологи в 
ґрунті відзначалися посіви ранньостиглого гіб-
рида Кадр 195 СВ, що свідчить про інтенсивніше 
використання води його рослинами в першу по-
ловину веґетації (табл. 2). 
На водоспоживання кукурудзи впливали не 

тільки густота стояння рослин і біологічні влас-
тивості гібрида, а й вологозабезпеченість посівів 
протягом веґетаційного періоду. Відмічено, що в 
середньому за роки досліджень за практично одна-
кового рівня водозабезпечення рослин запаси во-
логи в шарі ґрунту 0-150 см закономірно зменшу-
валися в міру загущення посівів із 30-40 до 60-70 
тис./га. Подібна ситуація свідчить про підвищене 
споживання вологи рослинами в посівах щільно-
го стеблостою, що й позначилося на зростанні 
загальних витрат її з ґрунту. Спостерігається те-
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нденція дещо менших витрат вологи рослинами 
середньопізнього гібрида Кадр 443 СВ у загуще-
них посівах, що, ймовірно, пов’язано з меншими 
втратами її з поверхні ґрунту внаслідок кращої 
облистяності його рослин і затінення нижніх 
ярусів листків.  
Показники коефіцієнта водоспоживання гіб-

ридів кукурудзи свідчать про підвищений рівень 
використання вологи на формування одного 
центнера зерна при загущенні посівів. Особливо 
негативно на зростання щільності стеблостою в 

ракурсі ефективного використання ґрунтової 
вологи реагували рослини середньопізнього гіб-
рида Кадр 443 СВ – коефіцієнт водоспоживання 
підвищувався більше, ніж удвічі. Подібна ситуа-
ція спостерігалась і у середньораннього гібрида 
Кадр 267 МВ, хоча характеристика його проце-
сів споживання вологи представлена тільки за 
посушливі 2001-2002 роки (табл. 3). Ці два важ-
ливі чинники – густота стояння рослин і погодні 
умови року – досить суттєво вплинули 

2. Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-150 см залежно  
від густоти стояння рослин, мм 

Запаси вологи 
перед сівбою у фазу цвітіння перед збиранням 

роки Гібриди 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис./га 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

40 131,8 115,6 106,3 146,8 126,1 92,6 Кадр 195 СВ 60 220,9 230,1 208,6 132,2 94,2 95,8 141,2 95,1 73,5 
40 - 120,2 123,3 - 116,1 110,9 
50 - 120,0 110,3 - 98,5 109,3 Кадр 267 МВ 
60 

- 230,1 208,6 
- 116,7 109,5 - 92,2 92,6 

40 148,0 142,0 104,3 143,2 101,2 70,7 Дніпровський 
337 МВ 60 220,9 230,1 208,6 146,1 139,2 102,6 139,8 90,4 62,6 

30 174,3 176,9 122,0 163,5 93,0 106,4 
40 159,9 166,2 114,9 160,9 89,9 102,7 Кадр 443 СВ 
60 

220,9 230,1 208,6 
149,6 150,0 108,1 143,5 65,8 100,5 

3. Вологозабезпеченість та водоспоживання гібридів кукурудзи залежно  
від густоти стояння рослин, 2000-2002 рр. 

Гібриди 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис/га 

Сумарна 
волого-
забезпе-
ченість, 
мм 

Запаси вологи 
перед збиран-

ням, мм 

Загальні ви-
трати вологи 
за період веґе-

тації, мм 

Урожайність 
зерна, ц/га 

Коефіцієнт 
водоспожи-
вання, м3/ц 

40 121,8 301,6 42,6 83,0 
50 112,3 311,1 45,0 82,4 
60 103,3 320,1 45,2 90,5 Кадр 195 СВ 

70 

423,4 

93,4 330,0 43,5 104,8 
40 113,5 269,8 31,2 87,0 
50 103,9 279,4 31,5 89,6 
60 92,4 290,9 22,8 128,7 Кадр 267 МВ* 

70 

383,3 

87,7 295,6 21,4 138,5 
30 118,9 304,5 49,9 66,2 
40 105,0 318,4 51,7 70,1 
50 102,6 320,8 49,9 75,9 

Дніпровський 
337 МВ 

60 

423,4 

97,6 325,8 48,5 81,5 
30 121,0 302,4 57,7 57,5 
40 117,8 305,6 55,4 65,7 
50 106,1 317,3 53,3 76,3 Кадр 443 СВ 

60 

423,4 

103,3 320,1 48,5 87,0 
Примітка: * середнє за 2001-2002 рр. 
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на урожайність зерна гібридів кукурудзи різних 
груп стиглості. Так, за період вегетації 2000 та 
2003 рр. гібриди сформували найвищу урожай-
ність зерна, яка найбільше відповідала потенцій-
ним можливостям досліджуваних форм. 
У посушливих умовах 2001 і 2002 рр. знижен-

ня урожайності зерна у ранньостиглого гібрида 
Кадр 195 СВ складало 64-72%, у середньоран-
нього Кадр 267 МВ – 63-75%, у середньостигло-
го Дніпровський 337 МВ – 54-64% а у середньо-
пізнього Кадр 443 СВ – 53-69%. Така тенденція 
свідчить про неоднаковий рівень посухостійкос-
ті гібридів і пристосованості їх до конкретних 
умов вирощування: найбільш пристосованими 
виявилися пізньостиглі форми. Відзначено, що в 
2000 та 2003 рр. найвищу урожайність гібриди фо-
рмували при дещо вищій густоті, ніж у посушливі 
роки (табл. 4).  
У середньому за роки досліджень максимальна 

врожайність зерна у гібрида Кадр 195 СВ форму-
валася при густоті 60 тис/га і становила 54,5 ц/га. 
При густоті 70 тис./га врожайність зменшувала-
ся на 2,9 ц/га. У середньому за 2001-2003 рр. від-
мінності між варіантами 50 і 60 тис./га були не-
суттєвими. У гібрида Кадр 267 МВ найбільшу 
врожайність зафіксовано при густоті 50 тис./га 
(49,9 ц/га). При збільшенні її до 70 тис./га спо-
стерігалося суттєве зниження врожаю. 
У середньостиглого гібрида Дніпровський 337 

МВ найвищий урожай (у середньому за роки до-
сліджень) формувався при густоті стояння        
40 тис./га, загущення посівів до 50 тис./га при-
зводило до втрат 1,7-2,6 ц/га зерна. Середньопіз-
ній гібрид Кадр 443 СВ найбільшу урожайність 
забезпечив при густоті 30 тис./га. Подальше збі-
льшення щільності стеблостою призводило до 
зниження виходу продукції.  
У наших дослідах значних змін якісних показ-

ників зерна кукурудзи під впливом густоти не 
спостерігалося (табл. 4). Однак, можна констату-
вати певну тенденцію до зниження вмісту білка 
при збільшенні густоти від 40 до 70 тис./га у гіб-
ридів Кадр 195 СВ та Кадр 267 МВ і від 30 до     
60 тис./га – у Дніпровського 337 МВ та Кадр 443 
СВ. Так, якщо при 40 тис./га його було в зерні 
ранньостиглого та середньораннього гібридів 
8,5%, то при 70 тис./га – 7,1-7,5%. Найбільшим 
вмістом протеїну в зерні відзначався середньо-
стиглий гібрид. Показники кількості жиру, крох-
малю та клітковини знаходилися майже на одно-
му рівні.  
Поряд із рівнем загущення на інтенсивність 

водоспоживання агроценозів кукурудзи вплива-
ють також дози, строки та способи внесення до-

брив. Так, дефіцит вологи в ґрунті, який у біль-
шості випадків створюється в літні місяці, знач-
но ґальмує надходження в рослини фосфору і в 
меншій мірі впливає на інтенсивність поглинан-
ня азоту. При нестачі калію рослини кукурудзи 
раніше засихають і відмирають. У випадку оп-
тимального їх забезпечення калієм такі рослини 
на формування одиниці сухої маси використо-
вують значно менше води. З ефективністю вико-
ристання води агроценозами тісно пов’язане за-
стосування води рослинами кукурудзи рекомен-
дованих доз добрив. 
Із літературних джерел [3] відомо, що дію до-

брив можна прогнозувати за запасами продукти-
вної вологи в шарі ґрунту від 0,2 до 1,0 м, з яко-
го волога слабко випаровується, якщо дотриму-
ватись відповідних науково обґрунтованих зона-
льних агротехнічних заходів. Так, найбільш 
сприятливі умови для росту й розвитку рослин 
кукурудзи створюються лише тоді, коли запаси 
продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-50 см рівні 
або більші за 60 мм, а температура повітря зна-
ходиться в межах 19-26°С. Зниження запасів про-
дуктивної вологи в цьому шарі суттєво погіршує 
умови для росту і розвитку кукурудзи, а при по-
дальшому їх зменшенні за 20 мм вони вже бу-
дуть характеризуватися, як несприятливі. 
Отримані результати сумарного водоспожи-

вання гібридів кукурудзи різних груп стиглості за 
веґетацію свідчать: більш ощадливо витрачалась 
вода на удобрених варіантах, про що свідчать по-
казники коефіцієнтів водоспоживання, які на ді-
лянках удобрених варіантів біли значно нижчими, 
ніж на контрольних. Найбільші витрати вологи на 
формування однієї тонни зерна спостерігались на 
неудобрених варіантах. Застосування добрив 
знижувало цей показник на 13-22%. 
Результати аналізів свідчать, що в умовах 

2000 р. посіви гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості були добре забезпечені вологою про-
тягом періоду веґетації, що дало змогу сформу-
вати високий урожай зерна. В період збирання 
кукурудзи кількість продуктивної вологи в пів-
тораметровому шарі ґрунту зменшувалася зі збі-
льшенням дози добрив. Так, у посівах ранньо-
стиглого гібрида Кадр 195 СВ на фоні без доб-
рив її було на 12,9% більше, ніж у варіантах з 
оптимальною дозою. У гібридів Дніпровський 
337 МВ та Кадр 443 СВ ця різниця становила 6,2 
та 26,9% (табл. 5).  
У 2001 р. рослини всіх гібридів на фоні N60P60 

зазнавали більшого дефіциту вологи протягом 
веґетації, ніж на фоні без добрив. Так, різниця 
забезпеченості продуктивною вологою між цими  
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4. Врожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, ц/га 
Роки  Середнє за:  Гібриди Густота стояння 

рослин, тис/га 2000  2001  2002  2003  2001-2003 рр. 2000-2003 рр.
40 72,8 28,4 26,5 77,9 44,3 51,4 
50 77,9 29,7 27,5 80,0 45,7 53,8 
60 83,2 26,9 25,6 82,4 45,0 54,5 Кадр 195 СВ 

70 85,3 23,2 22,0 75,9 40,4 51,6 
40 – 29,1 33,2 83,9 48,7 – 
50 – 29,3 33,6 86,9 49,9 – 
60 – 21,2 24,3 86,1 43,9 – Кадр 267 МВ 

70 – 20,6 22,2 85,0 42,6 – 
30 75,9 33,9 40,0 86,2 53,4 59,0 
40 83,2 31,8 40,2 89,5 53,8 61,2 
50 84,6 30,9 34,2 88,4 51,2 59,5 

Дніпровський 
337 МВ 

60 84,6 28,9 32,1 86,4 49,1 58,0 
30 88,6 42,4 42,1 90,6 58,4 65,9 
40 94,8 37,0 34,3 90,1 53,8 64,0 
50 97,6 29,7 32,5 87,2 49,8 61,8 Кадр 443 СВ 

60 91,1 25,6 28,8 86,5 47,0 58,0 
гібридів 4,16 1,44 1,68 1,69     
густоти 4,81 1,44 1,68 1,69     
взаємодії 8,32 2,88 3,37 3,37     НІР0,95 для 

Р, % 2,49 2,84 3,12 1,14     

5. Забезпеченість продуктивною вологою протягом веґетаційного періоду гібридів кукурудзи 
в шарі ґрунту 0-150 см залежно від доз добрив, мм 

Перед сівбою У фазу цвітіння Перед збиранням 
роки Гібриди Дози добрив

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
без добрив 223,3 253,8 201,0 174,0 158,1 131,0 140,8 184,3 95,1 

N30P30 223,3 253,8 201,0 191,2 150,0 130,5 136,6 156,8 95,0 Кадр 195 
СВ N60P60 223,3 253,8 201,0 172,0 147,1 126,4 124,7 156,7 72,2 

без добрив - 253,8 201,0 - 144,7 124,8 - 109,8 80,2 
N30P30 - 253,8 201,0 - 130,0 111,4 - 106,1 72,8 Кадр 267 

МВ N60P60 - 253,8 201,0 - 120,8 108,4 - 89,0 62,5 
без добрив 223,3 253,8 201,0 144,5 157,8 130,1 137,5 110,4 102,7 

N30P30 223,3 253,8 201,0 146,3 143,7 118,4 130,4 101,0 90,1 Дніпровсь-
кий 337 МВ N60P60 223,3 253,8 201,0 147,1 133,4 112,1 129,5 90,9 89,6 

без добрив 223,3 253,8 201,0 192,9 114,9 108,0 164,9 101,5 66,5 
N30P30 223,3 253,8 201,0 181,1 91,3 107,4 150,7 84,7 66,2 Кадр 443 

СВ N60P60 223,3 253,8 201,0 152,7 90,8 97,8 129,9 84,4 61,0 
 

варіантами у ранньостиглого гібрида становила 
7%, у середньораннього та середньостиглого ко-
ливалась в межах від 15,5 до 17,0%, а у серед-
ньопізнього гібрида вона становила 21%. Проте, 
на час збирання врожаю різниця між запасами во-
логи в неудобрених та удобрених варіантах була в 
межах 15-19% (табл. 6). При різному рівні мінера-
льного живлення в першій половині вегетації 
2002 р. посіви гібридів Кадр 267 МВ та Дніпровсь-
кий 337 МВ вологу використовували майже з одна-

ковою інтенсивністю. Менш активно вона спожи-
валась гібридами Кадр 195 СВ та Кадр 443 СВ при 
внесенні оптимальної дози добрив, у результаті чо-
го у фазу цвітіння волотей вміст продуктивної воло-
ги в посівах цих гібридів був на 7-10% меншим, ніж 
у варіантах без добрив, тоді як у середньораннього 
та середньостиглого гібридів подібна різниця ста-
новила 13-14%. В умовах вологого 2000 р. гібриди 
кукурудзи мали найменший коефіцієнт водоспожи-
вання відносно до посушливих 2001 та 2002 рр.  
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6. Вологозабезпеченість та водоспоживання гібридів кукурудзи під впливом добрив,  
2000-2002 рр. 

Гібриди Дози добрив 
 Сумарна во-
дозабезпече-
ність, мм 

Запаси во-
логи перед 
збиранням, 

мм 

Загальні ви-
трати вологи 
за період веге-

тації, мм 

Урожай-
ність зер-
на, ц/га 

Коефіцієнт 
водоспожи-
вання, м3/ц 

без добрив 140,1 297,1 36,2 98,1 
N30P30 129,5 307,7 41,8 90,6 Кадр 195 СВ 
N60P60 

437,1 
117,9 319,3 44,9 87,7 

без добрив 95,0 306,7 22,9 134,2 
N30P30 89,5 312,3 25,0 125,2 Кадр 267 МВ* 
N60P60 

401,7 
75,8 326,0 26,9 121,4 

без добрив 116,9 320,3 38,6 97,1 
N30P30 107,2 330,0 44,6 91,0 Дніпровський 

337 МВ N60P60 
437,1 

103,3 333,8 47,9 84,0 
без добрив 111,0 326,2 41,3 93,1 

N30P30 103,9 333,3 47,3 88,2 Кадр 443 СВ 
N60P60 

437,1 
91,8 345,4 50,1 85,2 

Примітка: * – середнє за 2001-2002 рр.  
 
У середньому за роки досліджень найнижчим 

цей показник був у середньостиглого гібрида 
Дніпровський 337 МВ і середньопізнього Кадр 
443 СВ на фоні мінімальної та оптимальної дози 
добрив, збільшення його у варіантах без добрив 
становило 15,6 та 9,3%. У гібридів Кадр 195 СВ 
та Кадр 267 МВ коефіцієнт водоспоживання змі-
нювався аналогічно, а підвищення цього показ-
ника становило 11,9 та 10,5% відповідно. 
Дослідження зі встановлення коефіцієнтів во-

доспоживання батьківських форм гібридів куку-
рудзи різних груп стиглості на різних фонах мі-
нерального живлення, які проводили на Ерастів-
ській дослідній станції протягом 2002-2004 рр., 
показали, що при вирощуванні на удобрених 
фонах вищевказані показники у всіх батьківсь-
ких форм знижувалися, порівняно з неудобре-
ними, причому помітніше при внесенні добрив із 
розрахунку N60P60K60, що свідчить про продук-
тивніше використання води рослинами кукуру-
дзи на оптимально підживлених варіантах. 
Так, у варіантах з N60P60K60 у ліній ДК 293 

МВ, ДК 429 СВ і простих гібридів Крос 200 М, 
Крос 440 С вищевказаний коефіцієнт становив 
122,4; 104,1; 72,3; 57,8 м3/ц. Зі зниженням рівня 
мінерального живлення до N30P30K30 коефіцієнт 
водоспоживання зростав на 16,7; 11,9; 4,7; 
15,1%, до нульового – на 20,1; 26,3; 11,9; 33,4% 
відповідно. Слід зауважити, що прості стерильні 
гібриди для створення центнера продукції вико-
ристовували значно менше води, ніж самозапи-
льні лінії. Найбільш економним коефіцієнтом 
водоспоживання відзначався середньопізній сте-

рильний гібрид Крос 440 С, який сформував 54,5 
ц/га урожаю на фоні мінерального живлення 
N60P60K60, витративши при цьому лише 3151 т 
води (табл. 7). 
Результати дослідів показали, що при застосу-

ванні добрив сумарні витрати вологи посівами 
всіх гібридів та їх батьківських форм зростали, а 
коефіцієнт використання її на створення одиниці 
продукції знижувався. 
Підвищення продуктивності рослин у резуль-

таті дії добрив позначилось на рості врожайнос-
ті. Дані обліку урожаю зерна показали, що вели-
чина його, в основному, залежала від морфобіо-
логічних властивостей досліджуваних гібридів 
кукурудзи, доз добрив, а також погодних умов 
періоду веґетації. Серед досліджуваних форм 
найбільшу урожайність практично в усі роки 
сформував середньопізній гібрид Кадр 443 СВ. 
Найменший рівень продуктивності показав ран-
ньостиглий Кадр 195 СВ. 
Значний вплив на формування урожайності 

досліджуваних форм здійснювали погодні умови 
періоду веґетації. Так, у найбільш сприятливі за 
гідротермічним режимом 2000 і 2003 рр. рівень 
врожаю на фоні N60P60 у ранньостиглого Кадр 
195 СВ становив 78,3-80,7 ц/га, у середньоран-
нього Кадр 267 МВ – 80,2 ц/га, у середньостиг-
лого Дніпровський 337 МВ – 81,0-82,9 ц/га, а в 
середньопізнього Кадр 443 СВ – 86,7-88,2 ц/га. У 
посушливих умовах 2001-2002 рр., внаслідок 
занадто високих температур та низької відносної 
вологості повітря і недостатньої кількості опадів 
в літній період, рівень урожайності гібридів зни-
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зився більше, ніж удвічі. Слід зазначити, що 
найбільше зменшували продуктивність ранньо-
стиглий та середньоранній гібриди – в серед-
ньому на 67%. Зниження урожайності у серед-
ньостиглого гібрида Дніпровський 337 МВ ста-
новило 62-64%, а у середньопізнього Кадр 443 
СВ – 61-64%, що також свідчить про їх більшу 
пристосованість до жорстких кліматичних умов 
Степу (табл. 8).  
Варто зауважити, що у варіантах без добрив та 

з мінімальною їх дозою зниження врожаю в по-
сушливі роки відносно сприятливих відбувалося 
меншими темпами, ніж при застосуванні N60P60. 
У середньому за роки досліджень найбільший 

урожай зерна гібрида Кадр 443 СВ отримали у 

варіантах із внесенням N60P60 (59,3 ц/га). Приріст 
врожаю від застосування мінімальної дози доб-
рив становив 6,5 ц/га, а при використанні N60P60 
– 10,3 ц/га. У гібрида Кадр 195 СВ ріст врожаю 
на фоні N30P30 складав 5,9 ц/га, а на фоні N60P60 – 
9,2 ц/га; різниця врожайності між дозами добрив 
становила 3,3 ц/га. 
Аналогічна тенденція формування врожаю 

спостерігалась і у середньораннього гібрида 
Кадр 267 МВ, у якого розбіжність між варіан- 
тами доз добрив складала 3,1 ц/га. У гібрида  
Дніпровський 337 МВ у середньому за роки до-
сліджень найбільший урожай зерна одержали 
також при застосуванні оптимальної дози N60P60 

7. Вологозабезпеченість та водоспоживання батьківських форм  
під дією різних доз добрив, 2002-2004 рр. 

Батьківські  
форми Дози добрив 

Сумарна 
 вологозабез-
печеність, мм

Запаси 
 перед зби-
ранням, мм 

Загальні 
витрати за 

вегетацію, мм

Урожай-
ність 

 зерна, ц/га 

Коефіцієнт 
водоспожи-
вання, м3/ц 

без добрив 439,2 135,0 304,2 20,7 147,0 
N30P30K30 439,2 134,8 304,4 21,3 142,9 ДК 293 МВ 
N60P60K60 439,2 133,2 306,0 25,0 122,4 
без добрив 439,2 147,3 291,9 36,1 80,9 
N30P30K30 439,2 143,8 295,3 39,0 75,7 Крос 200 М 
N60P60K60 439,2 142,9 296,3 41,0 72,3 
без добрив 454,1 135,8 318,3 24,2 131,5 
N30P30K30 454,1 137,2 316,9 27,2 116,5 ДК 429 СВ 
N60P60K60 454,1 136,5 317,6 30,5 104,1 
без добрив 454,1 137,3 316,8 41,1 77,1 
N30P30K30 454,1 133,8 320,3 48,2 66,5 Крос 440 С 
N60P60K60 454,1 139,0 315,1 54,5 57,8 

8. Врожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від доз добрив, ц/га 
Роки  Середнє за: Гібриди Дози добрив 2000 2001 2002 2003 2001-2003 рр. 2000-2003 рр.

без добрив 64,4 21,7 22,4 67,5 37,2 44,0 
N30P30 75,8 25,5 24,1 74,1 41,2 49,9 Кадр 195 СВ 
N60P60 80,7 28,9 25,0 78,3 44,1 53,2 

без добрив – 22 23,8 69,9 38,5 – 
N30P30 – 24,6 25,3 75,0 41,6 – Кадр 267 МВ 
N60P60 – 26,7 27,0 80,2 44,7 – 

без добрив 64,4 22,7 28,7 69,9 40,5 46,4 
N30P30 78,8 25,2 29,8 75,3 43,5 52,3 Дніпровський 

337 МВ N60P60 82,9 28,7 32,1 81,0 47,3 56,2 
без добрив 68,5 26,8 28,7 72,1 42,5 49,0 

N30P30 83,6 27,3 30,9 80,1 46,1 55,5 Кадр 443 СВ 
N60P60 88,2 29,6 32,5 86,7 49,6 59,3 
гібридів 5,69 1,94 1,51 1,48   

доз добрив 5,69 1,68 1,30 1,28   НІР0,95 ц/га, для 
взаємодія 9,86 3,36 2,61 2,57   

Р, % 3,3 3,76 2,74 0,98   
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 (56,2 ц/га), при мінімальній – зниження продук-
тивності сягало 3,9 ц/га. 
Умови зволоження вплинули не тільки на 

врожайність зерна, а й на його якість. Так, у від-
носно вологий рік зерно формувалось крупне, а в 
посушливий дрібне. Крім того відмічена така 
закономірність: чим нижчий вміст у ґрунті про-
дуктивної вологи і вища температура атмосфер-
ного повітря, тим вищий вміст у зерні білку й, 
навпаки, в значно вологіші роки спостерігається 
зворотна тенденція. 
У відносно вологі роки зі збільшенням об’єму 

зернівки найбільш інтенсивно змінився відсоток 
вмісту в ній протеїну, що потім вплинуло на фі-
зичні властивості зерна. Так, із зростанням роз-
мірів зернівок чітко помітне зменшення вмісту в 
них сирого протеїну (до 7,5%), а в дрібній фрак-
ції зерна вміст білку, навпаки, зростає до 8,4%. 
Це пояснюється тим, що в ендоспермі білок роз-
ташований нерівномірно: в основному його 
вміст вищий у периферійній частині, яка, згідно 
з анатомічною будовою зернівки, прилягає до 
алейронового шару, а ближче до центру ендо-
сперму, навпаки, його кількість поступово зме-
ншується. 
Висновки. На основі проведених досліджень 

можна зробити наступні висновки: 

1. В умовах північного Степу України заходи 
сортової агротехніки, такі, як густота стояння 
рослин та дози мінеральних добрив, відіграють 
суттєву роль у реалізації біологічного потенціа-
лу продуктивності гібридів і навіть за умов по-
сухи створюють сприятливі умови для росту, 
розвитку і формування урожайності зерна цієї 
культури. 

2. Добір гібридів, у різній мірі пластичних до 
рівня агротехніки, є важливим чинником стабілі-
зації виробництва зерна. Серед форм, що вивча-
лися, за комплексом адаптивних ознак виділя-
лись підвищеною продуктивністю середньостиг-
лий Дніпровський 337 МВ та середньопізній 
Кадр 443 СВ, які економно витрачали вологу на 
формування одиниці продукції та характеризу-
валися стабільністю утворення продуктивних 
органів і структурних елементів урожаю, а також 
найвищим рівнем врожайності зерна. 

3. Оптимального поєднання індивідуальної 
продуктивності і густоти стояння рослин досяг-
ли при загущенні посівів ранньостиглого гібрида 
до 60 тис. шт./га, середньораннього – 50, серед-
ньостиглого – 40 і середньопізнього – 30 тис. 
шт./га. Найвища урожайність зерна досліджува-
них біотипів була на фоні N60P60. 
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Постановка проблеми. Колорадский жук 
(Leptinotarsa decemlineata Say.) – характерный 
представитель массовых членистоногих вреди-
телей, относящихся к сверхдоминантным видам 
в энтомофауне агробиоценозов. Это вид с чрез-
вычайно высокой экологической пластичностью, 
в основе которой лежит значительный внутри-
видовой полиморфизм [1, 8]. В результате адап-
тационного полиморфизма популяции колорадс-
кого жука способны к ускоренному формирова-
нию широкого спектра экологических адаптаций 
к всевозможным изменениям абиотических, био-
тических факторов среды и сохранению при 
этом высокой потенциальной жизнеспособности 
и вредоносности [6].  
Анализ основных исследований и публика-

ций по проблеме. В основе управления филоге-
нетически адаптивными реакциями вредных 
компонентов системы «хозяин-паразит» лежат 
факторы, обеспечивающие стабилизирующий, а 
не движущий отбор в агроландшафтах. В опти-
мизации фитосанитарного состояния агроэко-
систем важную роль играет их конструирование, 
позволяющее обеспечивать целенаправленное 

регулирование динамикой численности популя-
ций полезной и вредоносной фаун. При оптими-
зации агробиоценозов используют в первую оче-
редь естественные (биотические) факторы агро-
экосистемы, способные ограничивать (снижать) 
численность и вредоносность этих организмов. 
Речь должна идти именно об управлении числен-
ностью вредителей, а не об уничтожении, поско-
льку так называемый "вредитель" – на самом деле 
всего лишь один из элементов среды, которая ин-
тенсивно размножается через нарушение биологи-
ческого равновесия.  
В основе современной интегрированной сис-

темы защиты растений лежит расширение спек-
тра и уровней (организменного, биоценотичес-
кого, агроландшафтного, биосферного) факторов 
управления динамикой численности популяций 
полезных и вредоносных видов [2, 4, 5].  
Сегодня известна большая группа перспектив-

ных биологических агентов в качестве альтерна-
тивных средств биоконтроля вредителей [7, 8]. 
Bacillus thuringiensis (Bt) является доминантом из 
арсеналов биологических средств фитозащиты во 
всем мире. Энтомоцидными компонентами  
Bt-клеток являются споры и кристаллы белкового 
δ-эндотоксина. Это протоксин, который протеоли-
тически расщепляется в кишечнике насекомых 
трипсино-, химотрипсиноподобными ферментами, 
образуя активизированный, так называемый «ис-
тинный» токсин. При поедании насекомыми  
Bt-спор, кристаллы белка растворяются в щелоч-
ной среде пищеварительного тракта насекомого, и 
эндотоксин активизируется, превращаясь в мелкие 
молекулы; происходит связывание токсинов со 
специфическими рецепторами макроорганизмов-
«мишеней» и формирование ими пор в мембранах 

Проведено аналіз взаємодії Bt var. thuringiensis і  
Bt var. darmstadiensis з личинками Leptinotarsa 

decemlineata Say. молодшого віку і виявлено підси-
лення клітинного розкладу та деяку структурну 
дезорганізацію кишкового епітелію інфікованих 
тест-об’єктів, що свідчить про гістопатологіч-

ний ефект ентомотоксину Bt. 
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клеток кишечника. В результате это приводит к 
нарушению клеточного гомеостаза, или к лизису 
клеток и разрушению целостности эпителия кише-
чника инфицированного организма.  
Таким образом, по характеру проникновения и 

первичного поражения Bt относятся к патогенам 
кишечного действия: попадая в кишечник насе-
комого-хозяина и располагая системой хитино-
литических ферментов, разрушают перитрофи-
ческие мембраны и эпителий кишечника.  
Цель исследований состояла в изучении осо-

бенностей инфекционно-патологических взаимоот-
ношений патогена и хозяина, возникающих в попу-
ляциях фитофагов, в частности колорадского жука, 
под влиянием разновидностей энтомопатогенов BBtt  с 
использованием гистологических подходов. 
Результаты исследований. Эффекты взаимо-

действий «патоген-хозяин» изучались в естест-
венных и лабораторных условиях, где в качестве 

модельных биотестов использовали личинок ко-
лорадского жука младших возрастов и энтомо-
патогены Bt двух серотипов – BtH1 (var. 
thuringiensis) и BtH10 (var. darmstadiensis) – акти-
вно продуцирующие экзо- и эндотоксины. 
Инфицирование личинок бактериальными су-

спензиями Bt определенного титра проводили 
методом per os в разных концентрациях, вклю-
чая сублетальные: разведения – 1:2 (0,05 мл /1 г 
корма); 1:4 (0,025 мл/1 г корма); 1:8 (0,0125 мл / 
1 г корма). Учет энтомоцидной активности Bt – 
на 3, 5, 10, 15 сутки. Количество личинок в каж-
дом варианте опыта – 25; повторность – трёхк-
ратная. Контроль – стерильная вода и (или) сте-
рильная питательная среда. Для гистологическо-
го анализа использовали контактные и интакт-
ные тест-личинки (материал фиксировали, за-
ключали в заливочную среду – фиксация глюта-
ровым альдегидом, заливка в Эпон).  

 А) Контроль 

   Б) BtH1 

   В) BtH10 

Рис. 1. Анализ взаимодействий «Bt-Leptinotarsa decemlineata Say»: 
 продольные срезы средних отделов кишечника личинок младшего возраста (L2), х 400. 
А) контроль, нормальные микроструктуры эпителиальных клеток тест-объекта.  
Б) и В) контактные образцы на ранних стадиях инфицирования энтомопатогенами 

BtH1 и BtH10.  
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Основное место локализации энтомопатогенов 
Bt – средний отдел кишечника. На рис. 1 пред-
ставлены серии срезов средней кишки личинок 
колорадского жука 2 возраста (продольные сек-
ции). Неинфицированные отделы средней кишки 
(контрольные варианты) представляют собой 
хорошо сохранившиеся слои эпителиальных 
клеток. В передних и задних частях пищеварите-
льного канала инфицированного насекомого ги-
стологические изменения наблюдаются редко, 
что зависит от хитинового слоя, выстилающего 
эти отделы кишечника. Полость кишечника за-
полнена остатками растительной пищи (фраг-
менты хлоропластов, крахмальные зерна, цел-
люлозные волокна) и некоторой бактериальной 
микрофлорой, что типично для листогрызущих 
насекомых.  
Изменения отмечены в образцах контактных 

личинок, в частности в микроструктуре их сред-
ней кишки, состоящей в основном из эпителиа-
льного слоя с кубическими или цилиндрически-
ми клетками, соединительнотканной оболочки, 
внутреннего кольцевого слоя мышц и внешнего 
продольного их слоя. Отмечен палочковоисчер-
ченный край эпителия, некоторая деструкция 
отдельных участков среднего кишечника. Одно-
временно в инфицированных образцах зафикси-
ровано увеличение клеточного объема. Более 
глубокие изменения в слизистой оболочке кише-
чника наступают на поздних стадиях инфициро-
вания; при этом возможно сохранение только 
общей конфигурации пищеварительного канала. 
При инфицировании личинок более высокой до-
зой энтомопатогена изменения в среднем отделе 
кишечника наступают раньше. Глубина гистоло-
гических изменений средней кишки зависит как 
от количества вводимого патогена, так и от вре-
мени его воздействия. 
Выводы. Таким образом, структурная дезор-

ганизация кишечного эпителия инфицированных 
личинок колорадского жука младших возрастов 
указывает на гистопатологические эффекты эн-

томотоксинов Bt в среднем отделе кишечника. 
Именно там наблюдаются первичные участки 
локализации инфекции и ответа. Кроме того, 
отмечено, что инфекционный патологический 
процесс, возникающий в популяциях насекомых-
вредителей под влиянием разновидностей энто-
мопатогенных бактерий Bt, может происходить в 
изолированных клетках (более круглых, умень-
шенных в числе цитоплазматических проектиро-
ваний).  
Схема действия энтомотоксинов Bt представ-

ляется следующим образом:  
- связывание с рецептором мембран клеток-

мишеней; 
- внедрение токсина в клеточную мембрану с 

последующей олигомеризацией и образованием 
пор (ионных каналов) в мембране; 

- осмотический дисбаланс и лизис клеток. 
Развитие и интенсивность токсико-септице-

мических процессов имеют непостоянный хара-
ктер и зависят как от тест-насекомого (видовая, 
возрастная специфичность), так и от конкретно-
го штамма энтомопатогенных бактерий Bt. В 
популяциях вредных насекомых после инфици-
рования Bt наблюдаются определенные периоды 
патогенного процесса: начальный, «острый», 
или период массовой гибели насекомых, период 
хронического действия, или последействия Bt.  
Особенности механизма действия энтомоток-

синов Bt на организм насекомого, а также долго-
временный практический опыт применения Bt 
различных серотипов для контроля численности 
насекомых уже само по себе служит достаточ-
ной предпосылкой для широкого практического 
применения препаратов на основе Bt в системе 
микробиоконтроля насекомых. Обязательным 
условием эффективного использования энтомо-
токсинсодержащих препаратов Bt, а в равной 
мере и других биоинсектицидов, является учет 
особенностей биопрепарата и механизма его 
действия. 
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Постановка проблеми. Тривале вирощування 
сої людиною сприяло раціональному запрова-
дженню технології вирощування з метою меха-
нізованого проведення всіх технологічних про-
цесів – від сівби до збирання. Подальшому роз-
ширенню посівних площ і підвищенню врожай-
ності сої сприятиме впровадження нових сортів 
із високим потенціалом продуктивності, адапто-
ваних до специфічних умов місцевості, які за-
безпечують раціональне використання наявної 
нині техніки. 
Останнім часом у науковій літературі вказу-

ється на доцільність подальшого прогресу в під-
вищенні урожайності сільськогосподарських 
культур шляхом зниження частки емпіричної 
складової у сучасній селекційній практиці. На 
думку селекціонерів, у цьому плані важливе зна-
чення мають тенденції зміни комплексу госпо-
дарсько цінних ознак у процесі сортозміни. У 
селекційній роботі відбулися значні зміни архі-
тектоніки рослин сої. Співвідношення елементів 
структури врожаю на різних етапах селекційних 
робіт мали визначений характер. Від тривалості 
міжфазних періодів залежав ріст і розвиток сої. 
Високопродуктивні сорти сої мають фізіологічні 
особливості, які впливають на механізм пере-
розподілу пластичних речовин між органами 

рослин. У результаті аналізу експериментально-
го матеріалу обґрунтовані параметри моделі сор-
тів сої з потенціалом врожайності 4,5 т/га. 
Сорти сої, які вирощуються в Україні, створе-

ні для різних ґрунтово-кліматичних зон і суттєво 
відрізняються один від одного за вимогами до 
факторів зовнішнього середовища та господар-
сько цінними показниками. Зміна району вирощу-
вання по відношенню до місця створення сортів сої 
у більшості випадків негативно впливає на їх 
продуктивність. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Україна вважається значним землеробським ре-
гіоном й основним репродуцентом сої в Європі. 
Вона має складну і багату історію її випробуван-
ня, створення сортів, розробки технології виро-
щування та впровадження на європейському ко-
нтиненті [2]. 
У 1927 р. на полях Полтавського сільськогос-

подарського політехнікуму (нині – аграрно-
економічний коледж Полтавської державної аг-
рарної академії) П.П. Бардаковим була висіяна 
колекція сої з 19 номерів: ”...Цілком виняткового 
значення я надаю селекції соєвих бобів. Селекцію 
сої я маю на увазі проводити двома головними на-
прямками: харчовим і олійним, поділивши 
останній на дві частини – селекцію на здобуття 
висохлих олій (для фарбової промисловості) і 
селекцію на високий відсоток та смакову вар-
тість соєвої олії. Одночасно проводитиметься 
добирання на високу врожайність та скоростиг-
лість. При технікумі влаштовується спеціальна 
лабораторія для проведення хімічних аналізів 
соєвих бобів...”, – зауважував свого часу дослід-
ник (Записки Полтавського сільськогосподарсь-
кого політехнікуму, 1927, с. 322). 
За вимогами до факторів життя сою відносять 

до теплолюбних, вологолюбних і світлолюбних 
культур. За багатовікову історію селекції і ви-
рощування вона ввібрала найкращі властивості 
рослинного світу, відзначається пластичністю, 
чутливістю до ґрунтово-кліматичних умов, ви-
соким потенціалом продуктивності, різною хо-

 Сорти сої, створені для різних ґрунтово-
кліматичних зон, суттєво відрізняються один від 
одного за вимогами до факторів зовнішнього сере-
довища та господарсько цінними показниками. 
Зміна району вирощування у більшості випадків 
негативно впливає на їх продуктивність. Добір 
сортів сої для умов лівобережної частини Лісо-
степу України потрібно проводити на основі ба-
гаторічних досліджень, оскільки умови зовнішньо-
го середовища різних років здійснюють суттєвий 
вплив на цей показник. У результаті вивчення  
великого вибору сортів сої виділені найбільш 

 продуктивні, які в умовах лівобережної частини 
Лісостепу поєднують короткий період веґетації 

та основні компоненти продуктивності.  
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лодостійкістю, посухостійкістю, водоспоживан-
ням, строками достигання [3]. 
Соя – теплолюбна культура, що сформувалася 

в умовах теплого мусонного клімату. Температу-
ра для неї – основний кліматичний фактор. Завдя-
ки величезній кількості сортів вона пластична до 
умов вирощування; ареал її поширення значний – 
від екватора до 52-54˚С північної широти [4]. Для 
більшості сортів за веґетаційний період необхідна 
сума активних температур повітря понад 10˚С 
становить від 1600-2000˚С до 3200˚С. Потреба в 
активних температурах дещо різна: для досить 
ранньостиглих сортів – 1600-1900˚С, ранньостиг-
лих – 2000-2200˚С, середньостиглих – 2300-
2700˚С, середньо-пізньостиглих – 2800-2950˚С, 
пізньостиглих – 3000-3200˚С [5, 6]. 
Продуктивність сої за вирощування в умовах 

знижених позитивних температур зменшується в 
зв’язку зі зміною фізіолого-біохімічних процесів 
(зниження інтенсивності фотосинтезу, ґальму-
вання обміну речовин і енерґії в клітинах), пере-
важна частина продуктів асиміляції використо-
вується на репарацію [8].  
Ці зміни суттєво впливають на закладку і фор-

мування репродуктивних органів, спричиняють 
морфологічні та функціональні зміни пилкових 
зерен, знижують їх фертильність. Японські вчені 
дійшли висновку, що головною причиною опа-
дання квіток у сої при зниженій температурі є 
передчасне розкривання пильників і пов’язане з 
цим висипання недозрілого пилку, який має ни-
зьку якість [10]. 
Тривалість веґетаційного періоду має важливе 

значення, оскільки даний показник впливає на 
продуктивність сої. Новостворені сорти повинні 
гарантувати достигання за оптимальних строків 
сівби та мінімальних енерґетичних затратах на 
досушування насіння [1, 7]. 
В останні роки виведені продуктивні сорти 

сої, які мають високу адаптивну пристосованість 
до стресових факторів, насіння яких може про-
ростати в умовах низьких температур. Для сіль-
ськогосподарського виробництва вкрай важли-
вим є оптимальний строк сівби сої: при цьому 
краще використовуються запаси вологи, 
з’являються більш дружні сходи, раніше прохо-
дить цвітіння й достигання рослин [9] . 
Методика проведення досліджень. Метою 

наших досліджень було агротехнічне оцінювання 
сортів сої – з точки зору рослинництва – для вияв-
лення найбільш придатних для вирощування в 
умовах Лівобережного Лісостепу України. Для 
цього вивчали декілька типів сортів із різною три-
валістю веґетаційного періоду. Спосіб посіву – 

широкорядний, із міжряддями 45 см. Усі варіанти 
досліду мали чотириразове повторення. 
Результати досліджень. У групі ранньостиг-

лих сортів середня тривалість веґетаційного пе-
ріоду становила 125-126 днів і мало вирізнялася 
по роках досліджень. Однак у 2001 році розмах 
мінливості цього показника був більшим, аніж в 
інші роки. Це стало свідченням того, що погодні 
умови викликали затримку росту і розвитку сої, 
викликавши певну варіативність генотипів за 
тривалістю веґетаційного періоду (табл. 1). 
У групі середньоранніх сортів спостерігали 

таку ж залежність. Прохолодні умови 2001 року 
сприяли збільшенню тривалості веґетаційного 
періоду в цілому, особливо це було характерним 
в окремих міжфазних періодах (посів – сходи, 
галуження – цвітіння). Мінімальна тривалість 
веґетаційного періоду була у сорту Київська 27 
(125 днів), максимальна – 133 дні.  
Таким чином, отримані дані свідчать: добір 

сортів сої для умов нестійкого зволоження ліво-
бережної частини Лісостепу України потрібно 
проводити на основі багаторічних досліджень, 
оскільки умови зовнішнього середовища різних 
років суттєво впливають на цей показник. Ви-
вчені сорти по-різному реагували на погодні 
умови. Ранньостиглі сорти (Соєр 5/95, Юг 30, 
Устя) за тривалістю вегетаційного періоду варі-
ювали в межах 123-130 днів. 
У групі середньоранніх сортів (Київська 27, 

Аркадія одеська, Іванка, Горизонт) даний період 
тривав від 125 до 133 днів. У групі середньости-
глих сортів (Витязь, Чернівецька 8) тривалість 
веґетації рослин коливалася по роках від 123 до 
133 днів. Насіннєва продуктивність сої – досить 
складний показник, який залежить від кількості 
плодоносних вузлів, бобів і насінин на одній рос-
лині, кількості насінин у бобі, а також маси 1000 
насінин. 
Результати трирічних досліджень допомогли 

нам виявити, що величина таких господарсько 
цінних ознак, як висота рослин, висота прикріп-
лених нижніх бобів, кількість плодоносних вуз-
лів, бобів і насінин на рослині, а також загальна 
маса насіння з однієї рослини суттєво залежали 
від умов зовнішнього середовища (табл. 1). 
У групі ранньостиглих сортів коливання висо-

ти рослин становило від 64,1 до 73,5 см; серед-
ньоранньостиглих – від 90,8 до 114,2 см; серед-
ньостиглих – від 64,1 до 118 см. Ще більший ко-
ефіцієнт мінливості цієї ознаки спостерігався у 
кількості плодоносних вузлів, бобів і насінин на 
одній рослині. Коефіцієнт мінливості цих ознак 
коливався від 15,5 до 43,0% (табл. 2). 
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1. Тривалість веґетаційного періоду та урожайність сортів сої різного строку дозрівання 
 в умовах нестійкого зволоження лівобережної частини Лісостепу України 

Веґетаційний період, днів Урожайність, т/га Сорт 1999 р. 2000 р. 2001 р. Середнє 1999 р. 2000 р. 2001 р. Середнє
Соєр 5/95 123 124 130 125 1,88 3,56 1,88 2,44 
Юг 30 123 124 130 125 1,58 3,81 2,62 2,67 
Устя 123 124 130 126 1,54 2,81 1,75 2,03 

Київська 27 129 125 133 129 1,76 3,46 2,05 2,43 
Аркадія одеська 129 128 133 130 2,20 3,41 2,37 2,66 

Іванка 129 128 133 130 2,18 3,29 1,90 2,46 
Горизонт 128 124 133 128 1,87 2,94 2,09 2,30 
Витязь 133 123 133 130 2,04 3.38 1,93 2,45 

Чернівецька 8 133 123 133 130 2,04 3,64 1,75 2,48 
НІР0,5  6,3 5,1 4,9  0,20 0,34 0,27  

2. Господарсько цінні ознаки та елементи продуктивності сортів сої  
різного строку дозрівання (середнє за 1999-2001 рр.) 

Висота, см Кількість на рослині 
Сорт рослин прикріплення 

нижнього боба гілок бобів насінин 

Маса насіння 
з однієї  

рослини, г 
Соєр 5/95 64,1 9,0 1,8 14,8 29,1 5,2 
Юг 30 73,5 10,8 1,9 15,2 30,0 5,3 
Устя 64,2 9,0 1,7 16,5 29,5 5,0 

Київська 27 90,8 15,0 2,1 15,8 29,9 6,1 
Аркадія одеська 113,7 14,0 2,0 13,6 25,2 4,8 

Іванка 112,4 14,1 1,9 18,3 31,7 4,6 
Горизонт 114,2 12,0 2,3 18,8 34,4 5,9 
Витязь 118,0 13,8 1,8 13,6 25,2 4,2 

Чернівецька 8 110,4 13,3 1,9 13,6 23,1 5,9 
НІР05 4,8 0,6 0,09 0,6 1,5 0,13 

 
На думку дослідників-селекціонерів, сорт вар-

то розглядати як збалансовану систему прояву 
окремих показників та ознак, що тісно пов’язані 
між собою. Зменшення або збільшення одного з 
них призводить до суттєвої зміни інших показ-
ників. Загальна продуктивність рослин залежить 
від оптимального поєднання господарсько цін-
них ознак в одному сорті. Вивчення кореляцій-
них зв’язків між умовами зовнішнього середо-
вища та господарсько цінними ознаками сої має 
практичне значення. Нами встановлений тісний 
зв’язок між висотою прикріплення нижніх бобів і 
загальною урожайністю сої, що в більшості випад-
ків пов’язуємо з втратами врожаю насіння при 
збиранні на високому зрізі. Дані експерименталь-
них досліджень свідчать про те, що чим більш 
пізньостиглий сорт, тим вплив висоти прикріп-
лення нижніх бобів проявляється сильніше. 
Сорт повинен мати наступні параметри госпо-

дарсько цінних ознак: 
- бути стійким до знижених температур у пе-

ріод проростання насіння та появи сходів; 

- бути стійким до нестачі вологи в ґрунті, під-
вищеної температури та посушливих умов літ-
нього періоду; 

- мати високу інтенсивність росту й накопи-
чення надземної маси на початку веґетаційного 
періоду з метою раціонального використання 
весняних запасів вологи і біологічного регулю-
вання чисельності бур’янів; 

- у період до повного цвітіння повністю сфор-
мувати фотосинтетичний та симбіотичний апа-
рат, і ці два взаємопов’язаних процеси повинні 
функціонувати тривалий період, що дозволить 
сповна забезпечити генеративні органи синтети-
чними речовинами й легкодоступними сполука-
ми азоту; 

- необхідно збільшити кількість продуктивних 
вузлів головного та бокових пагонів, частку три-
насінних бобів і крупність насіння; 

- скоротити розрив між показниками урожай-
ності у різні за погодними умовами роки, зроби-
вши сорти пластичними. 
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3. Деякі параметри господарсько цінних ознак сорту сої, пристосованого  
до умов нестійкого зволоження лівобережної частини Лісостепу України  

 Ознаки, властивості Показник 
Урожайність насіння, т/га 2,5-3,0 

Висота рослин, см 70-75 
Кількість гілок на рослині, шт. 1,8-2,2 
Кількість бобів на рослині, шт. 25-30 
Кількість насінин на рослині, шт. 50-60 
Кількість насінин у бобі, шт. 2,0-2,2 

Маса 1000 насінин, г 160-180 
Тривалість веґетації, днів 110-120 

Висота прикріплення нижніх бобів, см 15-17 
Стійкість до вилягання Висока 
Збиральний індекс, % 40-45 

Реакція на фотоперіодизм Слабка 
Посухостійкість Висока 

Азотфіксуюча здатність, мкг/рослину/год. 20-30 
Тип росту Напівдетермінантний 

Вміст у насінині, %  
– білка 40-45 
– жиру 20-25 

 
У результаті вивчення великого вибору сортів 

сої виділені найбільш ранньостиглі (Устя, Юг 
30), які в умовах нестійкого зволоження лівобе-
режної частини Лісостепу поєднують короткий 
період веґетації та основні компоненти продук-
тивності. Погодні умови веґетаційного періоду 
суттєво впливали на тривалість міжфазних пері-
одів. Сорти по-різному реагували на комплекс 
факторів зовнішнього середовища. Виділені від-
носно стабільні за даним показником сорти. Ос-
новні елементи насіннєвої продуктивності, а та-
кож загальний урожай насіння в більшій мірі 
залежали від умов зовнішнього середовища. 
Урожай насіння з однієї рослини залежав, перед-
усім, від висоти головного стебла, кількості пло-
доносних вузлів, бобів та насінин на рослині. У 
пізньостиглих сортів проявлявся значний нега-
тивний вплив висоти прикріплення нижніх бобів 
на насіннєву продуктивність. 
На основі вивчення господарсько цінних 

ознак районованих і перспективних сортів про-
понуємо окремі практичні показники для моде-
лювання сортів сої в умовах лівобережної части-
ни Лісостепу України (табл. 3).  
Дані показники продуктивності дають можли-

вість раціонального використання ґрунтово-
кліматичних умов зони нестійкого зволоження, 
забезпечуючи високу економічну ефективність 
вирощування. 
Висновки. Сорти сої, створені для різних 

ґрунтово-кліматичних зон, суттєво відрізняють-
ся один від одного за вимогами до факторів зов-
нішнього середовища та господарсько цінними 
показниками. Зміна району вирощування у біль-
шості випадків негативно впливає на їх продук-
тивність. Добір сортів сої для умов лівобережної 
частини Лісостепу України потрібно проводити 
на основі багаторічних досліджень, оскільки 
умови зовнішнього середовища різних років ма-
ють суттєвий вплив на цей показник.  
Сорти сої по-різному реагували на погодні 

умови: ранньостиглі (Соєр 5/95, Юг 30, Устя) за 
тривалістю веґетаційного періоду знаходилися в 
межах 123-130 днів; середньоранні (Київська 27, 
Аркадія одеська, Іванка, Горизонт) – від 125 до 
133 днів, середньостиглі (Витязь, Чернівецька 8) 
– від 123 до 133 днів. 
Величина таких господарсько цінних ознак, як 

висота рослин, висота прикріплених нижніх бо-
бів, кількість плодоносних вузлів, бобів і насі-
нин на рослині, а також загальна маса насіння з 
однієї рослини суттєво залежали від умов зовні-
шнього середовища. У групі ранньостиглих сор-
тів коливання висоти рослин складало від 64,1 
до 73,5 см; середньоранніх – від 90,8 до 114,2 см; 
середньостиглих – від 64,1 до 118 см. Ще біль-
ший коефіцієнт мінливості даної ознаки спосте-
рігався у кількості плодоносних вузлів, бобів і 
насінин на одній рослині (від 15,5 до 43,0%).  
Вивчення кореляційних зв’язків між умовами 
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зовнішнього середовища та господарсько цінни-
ми ознаками сої має неабияке практичне значен-
ня для рослинництва. Встановлений тісний 
зв’язок між висотою прикріплення нижніх бобів 
і загальною урожайністю сої, що – в більшості 
випадків – пов’язуємо з втратами врожаю насін-
ня при збиранні на високому зрізі. Дані свідчать 
про те, що чим більш пізньостиглий сорт, тим 
вплив висоти прикріплення нижніх бобів прояв-
ляється сильніше. 
У результаті вивчення великого вибору сортів 

сої виділені найбільш ранньостиглі (Устя, Юг 30), 

які в умовах лівобережної частини Лісостепу 
поєднують короткий період веґетації та основні 
компоненти продуктивності. Погодні умови ве-
ґетаційного періоду суттєво впливали на трива-
лість міжфазних періодів. Сорти по-різному реа-
гували на комплекс факторів зовнішнього сере-
довища. Урожай насіння з однієї рослини зале-
жав, передусім, від висоти головного стебла, кі-
лькості плодоносних вузлів, бобів та насінин на 
рослині. У пізньостиглих сортів проявлявся зна-
чний негативний вплив висоти прикріплення 
нижніх бобів на насіннєву продуктивність. 
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Постановка проблеми. Генетичні ресурси 
рослин (ГРР) – це основа для вирішення широ-
кого кола проблем, у тому числі й найважливі-
ших для людства. Відомо, що чимало гострих 
соціальних і міжнародних конфліктів виникає на 
підґрунті нестачі продовольства чи певних видів 
рослинної продукції.  
Генетичне різноманіття рослин відіграє виріша-

льну роль у задоволенні багатогранних, постійно 
зростаючих життєвих потреб людей, забезпеченні 
функціонування народного господарства, у під-
триманні та поліпшенні оточуючого середовища. 
Саме різноманіття видів, сортів і форм культурних 
рослин, які відрізняються за напрямами викорис-
тання, якістю продукції, адаптивністю до біотич-
них та абіотичних чинників середовища, іншими 
господарсько цінними ознаками дозволяє стабіль-
но забезпечувати населення продуктами харчуван-
ня, обумовлюючи національну та глобальну про-
довольчу безпеку [7]. 
Необхідність збору і збереження зразків гено-

фонду рослин для нинішнього та майбутнього по-
колінь обумовлена також тим, що внаслідок бурх-
ливого розвитку науково-технічного прогресу на 
величезних площах сільськогосподарських угідь 
велике різноманіття сортів замінюється одним або 
кількома, які на даний час вважаються найбільш 

урожайними, тобто зростає генетична однорідність 
посівів і плантацій. Іде також звуження видового 
різноманіття культурних рослин: триває вирощу-
вання лише тих, що забезпечують найбільший на 
даному етапі прибуток. Як свідчить трагічний до-
свід людства, ця ситуація періодично ставить під 
загрозу сільське господарство в цілому, а, отже, 
добробут і саме існування населення, оскільки при 
цьому дестабілізується виробництво, зростає враз-
ливість посівів і плантацій шкідниками та хворо-
бами, погодними чинниками, кліматичними змі-
нами [8]. 
Стародавні, так звані “місцеві“ сорти і форми 

рослин, створені талантом і працею багатьох поко-
лінь селян (народною селекцією), характеризують-
ся високою пристосованістю до умов вирощування, 
стійкістю або толерантністю до хвороб та шкідни-
ків, несуть різноманітні, неперевершені показники 
якості продукції. Це ж стосується і сортів, створе-
них світовою науковою селекцією для різних регі-
онів світу протягом більше сторічного періоду. 
Багато цінних генів мають дикорослі види – родичі 
культурних рослин. Спадкова основа важливих 
ознак, яку вони несуть, є невичерпною скарбни-
цею, що завжди буде джерелом вихідного матеріа-
лу для створення нових поколінь сортів [7]. Вод-
ночас завдяки використанню сучасних технологій, 
розвитку генної інженерії та біотехнологій значно 
зросла цінність і роль зародкової плазми, як вихід-
ного матеріалу для селекції. Багатогранність про-
блеми полягає в тому, що жодна країна у світі не 
може бути самозабезпечена рослинним різнома-
ніттям. 
Отже, збір, збереження, всебічне вивчення та 

ефективне використання генетичного різнома-
ніття рослин є однією з основ економічної і соці-
альної стабільності й сталого розвитку у кожній 
країні й зокрема у світі в цілому як у наш час, 
так і в майбутньому. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дані дослідження ґрунтуються на спектрі як 

Висвітлено місце і роль Устимівської дослідної 
станції рослинництва у вітчизняній та світовій 
системі збереження й вивчення генетичного різ-
номаніття рослин. Підведено підсумки діяльності 
установи за 55-річний період роботи з генетични-
ми ресурсами рослин та подано динаміку зростан-
ня колекції їх генофонду за останні 5 років. Розгля-
нуто кроки в аспекті наукових здобутків та шляхи 
вирішення нагальних і перспективних завдань, що 
забезпечать підтримання зразків наявної колекції 

у стані життєздатності та генетичної  
аутентичності. 
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опублікованих [1-18], так і неопублікованих ма-
теріалів. Важливим їх джерелом стали офіційні 
наукові та виробничі звіти дослідної установи за 
55-річний період роботи з генофондом рослин. 
Методологічну основу роботи становлять істо-
рико-науковий, логічний та проблемно-
хронологічний методи. 
Метою даного дослідження є висвітлення мі-

сця і ролі Устимівської дослідної станції рос-
линництва у вітчизняній та світовій системі збе-
реження і вивчення генетичного різноманіття 
рослин. 
Результати досліджень. Світовий досвід збо-

ру, збереження та ефективного використання 
генетичних ресурсів рослин (ГРР) ґрунтується на 
узагальненні досягнень та висвітленні недоліків 
національних програм, котрі реалізуються у пе-
реважній більшості країн світу, а також на спі-
льному впровадженні сучасних концепцій робо-
ти з ними. 
Існують такі підходи до збереження генофон-

ду рослин [18]: 
1) In situ – у природних екосистемах, шляхом 

виділення резерватів дикорослих форм. 
2) On farm – для місцевих давніх сортів і форм 

рослин, створених народною селекцією – в умо-
вах, де вони проявляють свої характерні ознаки: 
у селянських, фермерських, присадибних госпо-
дарствах із традиційним господарським укладом. 

3) Ex situ – створення банків насіння, мерис-
тем та інших тканин in vitro, пилку, ДНК, а для 
рослин, що розмножуються веґетативно, – коле-
кційних садів, плантацій (“польових генбанків“). 
Кріоконсервація – у рідкому азоті при темпера-
турі 196°С та його парах (при 160°С) забезпечу-
ють тривале збереження органів і тканин у ген-
банках. 
Вітчизняний і світовий досвід довів, що для 

збереження генофонду культурних рослин най-
більш надійним шляхом є створення банків ГРР 
[18]. Загальновизнано за доцільне, щоб у кожно-
му регіоні світу (бажано у кожній країні) були 
створені генбанки, в яких повинен зберігатися 
власний генофонд рослин, – як унікальна части-
на світового рослинного різноманіття, за яку ця 
країна несе відповідальність. 
За даними ФАО, у світі функціонує 1480 гене-

тичних банків, у яких зберігається понад 6 млн. 
зразків генофонду рослин [16]. Діяльність із ГРР у 
різних країнах координується організацією "Bio-
versity International" (“Міжнародне біорізноманіт-
тя“, Рим, Італія). Для надійного збереження, під-
вищення ефективності використання рослинного 
різноманіття у селекційних, наукових та інших 

програмах, захисту прав ориґінаторів та володарів 
ГРР із 2004 року набрала чинності Міжнародна 
угода з даної проблеми для продовольства та сіль-
ського господарства, учасниками якої стали понад 
100 держав. Здійснюється збереження генетичного 
різноманіття in situ – у національних парках, запо-
відниках і под. Надається державна підтримка збе-
реженню місцевих стародавніх форм культурних 
рослин on farm. Фермери, які зберігають ці форми, 
одержують фінансову компенсацію за недоотри-
ману продукцію, порівняно з сучасними високо-
продуктивними сортами. У більшості країн відре-
гульована процедура залучення зразків рослин для 
наукових цілей з-за кордону. Митні та фітосані-
тарні процедури максимально спрощені й здешев-
лені. Для довготривалого зберігання світового ге-
нофонду рослин, що буде використаний майбутні-
ми поколіннями нашої планети, створено Міжна-
родне сховище насіння зразків генофонду в умовах 
до-вічної мерзлоти на острові Свальбард, архіпелаґ 
Шпіцберґен (Королівство Норвегія). Україна та-
кож докладає зусиль для наповнення міжнародно-
го сховища. Національний центр ГРР України вже 
підготував до закладки на тривале зберігання у 
цьому сховищі 970 зразків генофонду зернових та 
зернобобових культур, вирощених кількома уста-
новами – співвиконавцями державної програми 
“Генетичні ресурси рослин“, у тому числі й Усти-
мівською дослідною станцією. 
Україна бере участь у реалізації “Глобального 

плану акцій зі збереження і сталого використан-
ня генетичних ресурсів рослин для продовольст-
ва та сільського господарства“, прийнятого IV 
Міжнародною технічною конференцією із гене-
тичних ресурсів рослин (17-23 липня 1996 р., 
Лейпциг, Німеччина) [16]. Верховна Рада Украї-
ни розглядає проект Закону України про приєд-
нання до Міжнародної угоди з ГРР [17]. Ці до-
кументи спрямовані на збереження й ефективне 
використання генетичного різноманіття рослин 
із максимальною користю для кожної країни і 
для світової спільноти в цілому. Реалізацію цих 
програмних документів покладено на систему 
генетичних ресурсів рослин України. 
Загалом же система генетичних ресурсів рослин 

України включає 35 установ, науково-методичне 
та організаційне керівництво якою здійснює На-
ціональний центр генетичних ресурсів рослин 
України (НЦ ГРР України), що функціонує у скла-
ді Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. 
Системою ГРР України сформований і підтриму-
ється Національний генетичний банк рослин зага-
льним обсягом 131,3 тис. зразків, які належать до 
347 культур, 1253 видів рослин [8]. Це – один із 
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найбільших генбанків рослин у світі. 
Установи Системи ГРР України щорічно за-

лучають до колекцій 7-8 тис. нових вітчизняних і 
зарубіжних зразків генофонду різних сільського-
сподарських культур, вивчають за комплексом 
господарсько цінних ознак 25-30 тис. зразків, у 
результаті чого виділяють 1,0-1,5 тис. джерел та 
донорів цих ознак. Лише за останні 6 років ство-
рені з використанням зразків Національного ге-
нетичного банку рослин і включені у Державний 
реєстр сортів рослин України 348 сортів та гіб-
ридів сільськогосподарських культур. Системою 
ГРР України здійснюється широке міжнародне 
співробітництво з генетичними банками, міжна-
родними центрами сільськогосподарських дослі-
джень, науковими та селекційними установами 
зарубіжних країн, у т.ч. в рамках Європейських 
кооперативних програм із ГРР (ECPGR), Міжна-
родного каталогу з ГРР (EURISCO), Інтеґгрова-
них європейських колекцій ГРР(AEGIS) та ін. 
Інформація про результати вивчення зразків 

Національного генетичного банку рослин публі-
кується у каталогах зразків генофонду, моногра-
фіях, статтях у наукових та науково-популярних 
виданнях. Національний центр ГРР України з 
2002 р. видає міжнародний науковий журнал 
“Генетичні ресурси рослин“. 
Одна, через відсутність відповідної законо-

давчої бази та сучасного – за технічним рівнем – 
Національного сховища зразків генофонду рос-
лин, а також через фізично і морально застарілу 
матеріальну базу проведення досліджень уста-
нови системи ГРР України часто не можуть ви-
конувати доручену роботу на рівні міжнародних 
стандартів. Світова спільнота виявляє значну 
зацікавленість у співпраці з нашим вітчизняним 
генбанком рослин і очікує, що після вжиття на 
державному рівні невідкладних заходів із питань 
збереження й використання генетичних ресурсів 
України наша система ГРР запрацює більш ефе-
ктивно та якісно.  
Невід’ємною складовою частиною системи 

генетичних ресурсів рослин України є Устимів-
ська дослідна станція рослинництва, діяльність 
котрої базується на власному 55-річному досвіді 
роботи з генофондом рослин, а також на вивчен-
ні та впровадженні на станції сучасних розробок 
із цієї проблеми в Україні, Європі та світі. Наразі 
серед науково-дослідних установ України, які 
займаються вивченням та збереженням генетич-
ного різноманіття рослин, станція має найбіль-
ший досвід такої діяльності, адже розпочата ця 
робота ще в 1954 році, коли Устимівська дослід-
на станція Інституту каучуконосів змінила на-

прям наукових досліджень і була підпорядкова-
на Всесоюзному науково-дослідному інституту 
рослинництва ім. М.І. Вавилова [6]. 
З цього часу розпочалося становлення та роз-

будова станції, формування її високопрофесій-
ного колективу. Велика коґорта вчених, які пра-
цювали з геноресурсами упродовж 55 років (а це 
більше, ніж 60 осіб, із яких 15 – кандидати сіль-
ськогосподарських наук), досліджуючи генетич-
ний потенціал та закономірності організації рос-
линного різноманіття, здобула для станції авто-
ритет, визнання й повагу як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців. Співробітники станції з 
метою залучення до колекції нового генетичного 
матеріалу брали участь у багатьох експедиціях 
територією України, Молдови, Російської Феде-
рації, кількох західноєвропейських країн [13]. 
У численних публікаціях та виступах на гене-

тичних з’їздах, симпозіумах, конференціях вчені 
Устимівської дослідної станції постійно інфор-
мували наукову спільноту про результати своїх 
досліджень, про виявлені джерела та донори го-
сподарсько цінних ознак, про наявність і склад 
колекцій культурних рослин та їх диких співро-
дичів. За роки роботи станції з генетичним різ-
номаніттям рослин селекційним установам 
України та колишнього Радянського Союзу було 
передано значний обсяг вихідного матеріалу для 
селекції зернових, зернобобових, круп’яних, 
технічних, кормових, овочевих та інших сільсь-
когосподарських культур. Безпосередньо на ста-
нції, на основі колекційного матеріалу створено 
сорти ячменю ярого Устимівський, маку Крис-
тал, Корал, Колорит, Жар, амфідиплоїд гречки, 
перспективні форми квасолі, пшениці озимої, 
тритикале та проса [15]. 
У широкому аспекті науковцями станції на 

природному та штучних інфекційних фонах про-
водився пошук джерел стійкості до стеблової 
нематоди, колорадського жука й вірусних хво-
роб серед світового різноманіття культурних і 
диких форм картоплі, сажки проса, твердої та 
летючої сажки ячменю ярого, вірусної мозаїки 
гречки, бактеріальних захворювань зернобобо-
вих культур. Виконана значна робота з вивчення 
загальної та специфічної комбінаційної здатності 
зразків колекції пшениці озимої методом діале-
льних схрещувань. Окремим розділом дослі-
джень зернобобових культур проведена оцінка 
зразків на посухо- та жаростійкість, солевитри-
валість, реакцію на фотоперіодичні умови виро-
щування, підвищену азотофіксуючу здатність і 
чутливість до інокуляції активними штамами 
бульбочкових бактерій. За час роботи з ГРР біо-
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хімічною лабораторією станції досліджено знач-
ний об’єм зразків зернових, зернобобових, 
круп’яних, технічних і кормових культур на 
вміст поживних та шкідливих речовин. Так, у 
результаті вивчення видової й сортової колекцій 
люцерни виділено джерела для створення тим-
панійно-безпечних сортів цієї культури, а також 
форми люцерни зі зниженим вмістом сапонінів у 
кормовій масі [3, 4, 11, 12]. Особливої уваги 
співробітники станції завжди надавали залучен-
ню до колекції та вивченню генетичних ресурсів 
диких родичів сільськогосподарських рослин – 
джерел цінних генів стійкості до хвороб та шкід-
ників, несприятливих абіотичних чинників сере-
довища й ін. З метою одержання нового вихідно-
го матеріалу і збагачення генофонду кукурудзи 
на станції виконано цілу низку досліджень зі 
створення та вивчення властивостей міжродових 
гібридів кукурудзи з теосинте [15]. 
Виявлений та створений науковцями станції ви-

хідний матеріал різних сільськогосподарських 
культур було включено до селекційних програм 
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Миронів-
ського інституту пшениць, Інституту олійних 
культур, Полтавської державної аграрної академії, 
Веселоподільської дослідно-селекційної станції, 
Інституту картоплярства, Сумського національно-
го аграрного університету, Поліської дослідно-
селекційної станції ім. О.М. Засухіна та інших се-
лекційних установ нашої держави. Створений на 
станції вихідний матеріал видів картоплі за стійкі-
стю до враження шкідниками та хворобами вклю-
чено в селекційну роботу вченими Росії та Таджи-
кистану [14]. Поряд з основною тематикою, 
пов’язаною з вивченням генетичного потенціалу та 
спектру мінливості ознак зразків колекції ГРР, ко-
лектив науковців займався вивченням генетичної 
природи гетерозису і розробкою методів селекції 
високо гетерозисних гібридів зернових та 
круп’яних культур, пошуком типів і класів хіміч-
них сполук, які мають гаметоцидні властивості. У 
результаті – одержано 22 авторських свідоцтва на 
гаметоциди [2].  
У 1956 році на базі станції створено інтродук-

ційно-карантинний розсадник, за роки роботи 
якого перевірено на приховану зараженість по-
над 20 тисяч інтродукованих зразків.  
За час роботи з ГРР, спочатку в системі ВІР 

ім. М. І. Вавилова, потім – у системі Інституту 
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва та НЦГРР Украї-
ни – на станції відбувалися певні структурні й 
кадрові зміни. В даний час станція має три нау-
кових лабораторії та виробничий підрозділ. До 
складу лабораторій входять 11 секторів окремих 

культур та груп культур, а також інтродукційно-
карантинний розсадник, біохімічна лабораторія, 
дендрологічний парк і метеоспостережний 
пункт. Колектив науковців налічує 18 наукових 
співробітників (із яких 8 – кандидати наук) та 15 
лаборантів.  
Починаючи з 1993 року Устимівська дослідна 

станція – як співвиконавець державної програми 
“Генетичні ресурси рослин“ – працює в таких 
напрямах: 

- інтродукція нових зразків та визначення їх 
цінності;  

- карантинна перевірка рослинного матеріалу; 
- всебічне вивчення зразків генофонду, виді-

лення джерел і донорів цінних ознак та їх реєст-
рація, формування базових, ознакових, генетич-
них, спеціальних та інших колекцій генофонду й 
подання їх на реєстрацію; 

- збереження насіння генофонду колекцій 
установи (активні, дублетні та інші колекції), 
зберігання генофонду багаторічних та веґетати-
вно розмножувальних культур у "польових ген-
банках", вирощування зразків генофонду з ме-
тою поповнення життєздатності, розмноження 
насіння та передача його до НЦГРРУ для закла-
дки в Національне сховище, закладка на серед-
ньострокове зберігання в сховище Устимівської 
дослідної станції; 

- паспортизація генофонду, створення баз да-
них (ознакових, родоводів та ін.); 

- забезпечення вихідним матеріалом та інфор-
мацією про нього селекційних і наукових про-
грам, учбових закладів, інших споживачів. 
Крім того, за завданнюм НЦ ГРРУ співробіт-

никами станції щорічно проводиться експертне 
вивчення окремих зразків генофонду, що харак-
теризуються певним, особливим проявом ознак 
або їх поєднанням. 
Виконання державної програми значно роз-

ширило діапазон роботи науковців з наявною на 
станції колекцією ГРР.  
Та й сама колекція, яка в 1992 році налічувала 

близько 10 тисяч зразків сорока сільськогоспо-
дарських культур значно зросла. Станом на 
01.10.2009 року загальний обсяг колекції станції 
нараховує 25315 зразків, що становить п’яту ча-
стину від загальної колекції нашої держави. У 
ній представлені 115 сільськогосподарських 
культур:  

- зернові культури – пшениця м’яка і тверда, її 
амфідиплоїди, малопоширені пшениці та співро-
дичі, ячмінь ярий та озимий, яре та озиме трити-
кале, озиме жито, овес; 
круп’яні культури – гречка, просо та просови-
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дні культури; 
- кукурудза та теосинте; 
- зернобобові культури – чина, квасоля, вика, 

люпин, горох, вигна; 
- технічні культури – мак, гірчиця, коноплі, 

ріпак, перила, лялеманція; 
- кормові культури – люцерна, конюшина, бро-

мус, еспарцет, буркун, лядвенець, козлятник, рай-
грас, стоколос, житняк, пирій, костриця, грястиця 
збірна, тимофіївка, лисохвіст, мітлиця, суданська 
трава, сорґо та малопоширені культури; 

- овочеві культури – капуста, буряки цукрові, 
кормові та столові, морква, петрушка, селера, фен-
хель, цибуля, кріп, салат, шпинат, гарбузи, кабач-
ки, огірки, перець, диня, кавуни, баклажани, помі-
дори, редиска, пастернак, патисони а також мало-
поширені та пряно-ароматичні овочеві культури; 

- картопля; 
- декоративні культури – 483 ботанічних види, 

різновидності, садові форми, сорти та гібриди 
Державного дендрологічного парку "Устимівсь-
кий". 
До складу колекції входить 1920 сортів вітчиз-

няної селекції, 5204 сорти зарубіжних країн, 
10843 місцевих сортів та форм, 4942 селекційних 
та 45 генетичних ліній, 107 синтетичних попу-
ляцій, 44 гібриди, 43 клони, 2007 зразків диких 
співродичів культурних рослин та ін. 
Найширше в колекції станції представлені со-

рти й форми культурних рослин, створені на-
родною селекцією. Вони є носіями цінних ознак 
та властивостей, а також елементами культурної 
спадщини народу, яка має зберігатися й потре-
бує невідкладної державної підтримки. 
Іншим, не менш важливим сеґментом колек-

ції, є зразки диких родичів сільськогосподарсь-
ких рослин, що є джерелами цінних генів стійко-
сті до хвороб та шкідників, несприятливих абіо-
тичних чинників середовища та ін. Оскільки ці 
генетичні ресурси, в умовах їх природного зростан-
ня (включаючи заповідники, заказники, національні 
парки) знаходяться під загрозою зникнення вна-
слідок негативної дії антропогенних чинників, у 
відповідності до конвенції про біологічне різно-

маніття, ратифікованою Україною у 1994 р., во-
ни повинні бути збережені також ex situ – у ге-
нетичних банках. Наявні на станції зразки дико-
рослих форм і диких співродичів культурних 
рослин, безсумнівно, є важливим надбанням ба-
нку ГРР України. 
Найчисленнішими за кількістю видів є колек-

ції кормових та овочевих культур. За визначен-
ням НЦГРР України, сформовані на станції ко-
лекції проса, гречки, квасолі, чини, маку, карто-
плі мають європейське та світове значення. На-
уковці Устимівської ДСР успішно працюють над 
залученням до колекції нових зразків (див. 
табл.). 
Важливою частиною колекції Устимівської 

дослідної станції, її окрасою є Державний ден-
дрологічний парк “Устимівський“. Ця "перлина" 
Полтавщини заснована ще в 1893 році місцевим 
землевласником В.В. Устимовичем. Статус зага-
льнодержавного парку надано з метою вивчення 
та збагаченням у штучних умовах рослинних 
ресурсів регіону для найбільш ефективного на-
укового та господарського використання. Зага-
льна площа дендропарку складає 8,44 гектара. За 
116 років існування Устимівського парку склад 
його видового і формового різноманіття пері-
одично змінювався. Наразі колекція налічує 483 
таксони, які належать до 51 родини, 123 родів, 
376 видів, 107 різновидностей, садових форм, 
сортів та гібридів (майже на 90% колекція парку 
складається з лікарських рослин). Вона є уніка-
льним зібранням деревних та кущових порід, 
походженням із Північної Америки, Європи, 
Криму, Кавказу, Сибіру, Середньої Азії, Далеко-
го Сходу, Китаю, Гімалаїв, які в екстремальних 
умовах посушливого Степу не лише добре роз-
виваються, а й плодоносять [1, 5, 6].  
У колекції рідкісних рослин парку є більш як 

вікові екземпляри сосни Веймутова, сосни крим-
ської, сосни чорної, туї гігантської, туї західної, 
ялини колючої форми “Костера“, ялівцю віргін-
ського, ліщини ведмежої, ксантоцероса гороби-
нолистого, 17 видів дубів, софори японської та 
ін. [10].  

1. Динаміка зростання колекції генофонду Устимівської дослідної станції рослинництва 
(2004-2009 рр.) 

Дата Кількість зразків Кількість культур 
01.11.2004 р. 22556 112 
01.11.2005 р. 23077 105 
01.11.2006 р. 23730 103 
01.11.2007 р. 24415 108 
01.11.2008 р. 24467 109 
01.11.2009 р. 25315 115 
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Фото. Шпилькові породи Державного дендрологічного парку "Устиміський" 

За роки своєї непростої історії дендропарк не-
одноразово зазнавав і розквіту, і занепаду. Проте 
стараннями небайдужих людей, передусім, пра-
цівників Устимівської дослідної станції, це тво-
ріння Василя Васильовича Устимовича і зараз, 
не дивлячись на досить поважний вік, продовжує 
радувати, лікувати й навчати своїх відвідувачів, 
оскільки це – своєрідна лабораторія під відкри-
тим небом. 
Сформована кількома поколіннями науковців 

унікальна колекція насіння, бульб та насаджень 
декоративних культур Устимівської дослідної 
станції рослинництва, без сумніву, є національ-
ним надбанням і визнаною скарбницею генетич-
ного різноманіття рослин, що має значення для 
всього світу. З часом, із розвитком науки і нових 
технологій, її цінність, як і цінність всього Наці-
онального генбанку рослин України, буде зрос-
тати. Тож вчені станції в повній мірі усвідом-
люють важливість добросовісного виконання 
завдань державної науково-технічної програми 
“Генетичні ресурси рослин“. І хоча цьому є низ-
ка перешкод, наприклад, велика залежність при 
роботі з генофондом від погодних умов вирощу-
вання, недостатній технічний рівень збереження 
насіння, застаріле обладнання та інвентар, однак 
колектив станції будує амбітні плани в науковій 
та виробничій діяльності. 
Виробнича діяльність станції, як однієї з про-

відних елітно-насінницьких установ Полтавщи-
ни, постійно забезпечує фінансову стабільність 
установи та матеріально-технічну базу науково-
дослідної роботи. 
Подальший стабільний розвиток Устимівської 

дослідної станції рослинництва, – як складової 
частини Системи ГРР України – забезпечить 
підтримання зразків наявної колекції генофонду 
у стані життєздатності та генетичної автентич-
ності, дасть змогу постійно поповнювати склад 
колекції, вносячи свій вагомий доробок у розви-
ток вітчизняної й світової аграрної науки. 
Висновки:  1. Збір, збереження у життєздат-

ному стані та генетичній цілісності, ефективне 
використання ГРР є необхідною умовою стабі-
льного виробництва продукції рослинництва та 
продовольства, вирішення енерґетичної пробле-
ми, забезпечення сировинної бази низки галузей 
промисловості, збереження та покращання до-
вкілля, підтримання соціальної стабільності у 
суспільстві. 

2. Україна, як член світової спільноти, зо-
бов’язана зберегти вітчизняний генофонд рос-
лин, важливою складовою якого є колекції На-
ціонального генбанку, установ-співвиконавців 
Державної програми “Генетичні ресурси рос-
лин“ та селекційних установ нашої держави. 

3. Досвід і здобутки Устимівської дослідної 
станції рослинництва, котра впродовж 55-ти ро-
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ків працює з генетичними ресурсами рослин, є 
надбанням світової та наукової спільноти. Наяв-
на на станції колекція 115 сільськогосподарсь-
ких та 483 форм декоративних культур – справ-
жня скарбниця генетичного різноманіття, що має 
всесвітнє значення. 

4. Специфічні умови південної частини Лісо-
степу України, де проводить свою наукову та 
виробничу діяльність Устимівська дослідна  
станція, є оптимальними для вивчення біологіч-
них особливостей, властивостей і ознак окремих 
складових генофонду рослин. 
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Постановка проблеми. Систематичне вико-
ристання земельного фонду України потребує 
контролю за станом його родючості, ступенем 
еродованості, реакцією та сольовим режимом 
ґрунтового середовища, а також рівнем забруд-
нення важкими металами, радіонуклідами, пес-
тицидами та іншими токсикантами. Виконання 
цього завдання можливе за умови постійно дію-
чого еколого-меліоративного моніторинґу, осно-
вою якого є постійний контроль за станом ґрун-
тового покриву, його деґрадацією та ступенем 
забруднення [2]. 
Стан ґрунтового покриву, зокрема його агро-

хімічна характеристика – одна із складових, що 
забезпечує сталий розвиток сільськогосподарсь-
кого виробництва. 

Охорона родючості ґрунтів та захист їх від де-
ґрадації нині пріоритетна проблема, розв’язання 
якої є одним із головних завдань, а також неод-
мінною умовою розвитку агровиробництва, збе-
реження навколишнього середовища і врешті-
решт існування людини на Землі. 
Земля – це загальне багатство суспільства. 

Тому постійний контроль (моніторинґ) за станом 
її родючості є невід’ємною частиною для своє-
часного вжиття заходів із попередження негати-
вних змін у ґрунті внаслідок діяльності людини. 
Для точної оцінки подібних перетворень і 

здійснення спрямованого регулювання ґрунто-
вих процесів виникає необхідність в удоскона-
ленні служби моніторинґу. 
Моніторинґ – це система спостережень, оцін-

ки та прогнозу стану ґрунтів із метою прийняття 
раціональних управлінських рішень. Ґрунтовий 
моніторинг є складовою частиною екологічного 
моніторинґу. 
У даний час єдиною державною організацією, 

що веде регулярні моніторинґові спостереження 
за станом родючості ґрунтів, залишається Дер-
жавний технологічний центр охорони ґрунтів ( в 
областях – центри «Облдержродючість»), які 
виконують роботи з агрохімічної паспортизації 
земель; циклічність – раз у п’ять років; роботи з 
моніторинґу ґрунтів на контрольних ділянках – 
циклічність щороку. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. З 
метою спостереження за змінами стану родючості 
ґрунтів та їх забруднення шкідливими речовинами в 
1994 році на території області було виділено 34 по-
стійних моніторинґових ділянки, з яких 25 – на ор-
них землях і 9 – на природних кормових угіддях. 
Моніторинґові ділянки охоплюють найбільш по-
ширені ґрунтові відміни Полтавської області, які 
об’єднані в 13 агровиробничих груп.  

Лабораторними дослідженнями протягом 1994 -
2008 років визначено, що інтенсивний, науково не-
обґрунтований обробіток ґрунту призводить до 
більш високих темпів втрат ґумусу. Інтенсивніше 
відбуваються втрати ґумусу на ґрунтах 41 агро-
виробничої групи (чорноземи опідзолені та слабо-
реградовані, а також темно-сірі сильнореградо-
вані ґрунти). За 14 останніх років вміст ґумусу в 
орному шарі в середньому зменшився на 2,21%. 
Найменші втрати ґумусу спостерігаються на ґрун-
тах 59 агровиробничої групи (чорноземи звичайні 
слабоґумусні глибокі та їх (залишково) солонцюва-
ті відміни). Інші типи ґрунтів займають проміж-
не положення. Визначено, що навіть за комплекс-
ного підходу внесення органічних речовин баланс 
рівноваги елементів живлення в ґрунті порушу-
ється. І тільки застосовуння разом органічних і 
мінеральних добрив та насичення сівозміни бобо-
вими культурами (соя, горох, багаторічні трави) 

дає змогу підвищити якісну оцінку земель.  
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У 2004 році було додатково виділено ще 6 ді-
лянок, із них 3 – на орних землях, 3 – на природ-
них кормових угіддях (див. рис.). 
Ґрунтові ресурси області представлені вісь-

мома їх типами. Основні з них: чорноземи різних 
видів (92,7%) і сірі лісні (2,6%). 
На основі отриманих за період спостережень 

даних Полтавський центр «Облдержродючість» 
широко застосовує сучасні геоінформаційні тех-
нології (ГІС) із метою аналітичної обробки ре-
зультатів агрохімічного обстеження ґрунтів об-
ласті. Застосування ГІС при веденні еколого-
меліоративного та ґрунтового моніторинґу роз-
крито в роботах В.В. Медвєдєва, С.А. Балюка, 
К.С. Лісогора та ін. [1, 6]. Однак у зв’язку із зе-
мельною реформою назріла потреба в розробці 
нових наукових досліджень. Для цього в Полта-
вському центрі „Облдержродючість” створена 

база даних для комплексного аналізу інформації 
агрохімічних обстежень, яка працює вже впро-
довж восьми років, і база даних електронних 
картограм на платформі .Net, що функціонує  
три роки. На перше січня 2009 року в базі зібра-
но матеріали агрохімічного обстеження по 1987 
землекористувачу і база картограм по 12 райо-
нах області (321 господарство). 
У базі «Агро-1» зібрано унікальний матеріал 

розподілу площ ґрунтів Полтавської області, з 
оцінкою ґрунту по 21 показнику, які досліджу-
ються центром і бальною оцінкою кожного ґрун-
ту. На даний час узагальнено матеріал агрохіміч-
ного обстеження по ґрунтовому покриву області 
на площі 1777,6 тис. га, із яких 1759,0 тис. га – 
рілля, 7,6 тис. га – сінокоси, 9,2 тис. га – пасо-
вища. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Картосхема розміщення контрольних ділянок на території Полтавської області 
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Мета досліджень та методика їх проведення. 
Метою досліджень являється постійний моніто-
ринґ ґрунтового покриву Полтавської області. 
Із 1994 р. на контрольних ділянках відбира-

ються ґрунтові зразки та проводяться аналізи в 
випробувальній лабораторії центру “Облдерж-
родючість”. Зразки відбираються з шару ґрунту 
0-20 см та 20-40 см.  
Дослідження виконуються у відповідності до 

існуючих нормативних актів та методичних вка-
зівок [3, 4, 5]. 
Для прив’язки накопичених у базі даних до 

світової системи координат центром було при-
дбано два GPS-приймачі Magellan eXplorist 500, 
за допомогою яких у 2008 році на всіх 40 конт-
рольних ділянках визначені координати і занесе-
ні в базу даних. Ведуться роботи по прив’язці 
цих даних до сітки координат і виготовлення 
графічної частини по місцезнаходженню моніто-
ринґових ділянок, створенню векторних форма-
тів даних і проведення процедури векторизації. 
Результати досліджень. Еталонним ґрунтом 

за вмістом ґумусу, що оцінюється за 100 балами, 
є такий ґрунт, що містить в орному шарі 6,2% 
ґумусу. Це відповідає запасам 500 т/га органічної 
речовини в 0-100 см шарі чорноземів звичайних 
середньоґумусних важко- і легкоглинистих та чор-
ноземів типових середньоґумусних середньосуг-
линкових – типових ґрунтів Полтавщини. 
За результатами аналізів орного шару ґрунту 

2008 року на моніторинґових ділянках вміст ґу-
мусу, у середньому, складає 3,54% із коливан-
ням по різних ділянках від 1,61 до 8,00. За 14 
років, з часу попереднього обстеження (1994 р.), 
вміст ґумусу в цьому горизонті зменшився на 
2,21%. При цьому на орних землях втрати ґуму-
су були дещо вищі, ніж на природно-кормових 
угіддях. Отже, інтенсивний, науково необґрун-
тований обробіток ґрунту призводить до більш 
високих темпів втрат ґумусу. Найінтенсивніше 
втрати ґумусу відбуваються на ґрунтах 41 агро-
виробничої групи (чорноземи опідзолені та сла-
бореґрадовані, а також темно-сірі сильнореґра-
довані ґрунти).  
Найменші втрати ґумусу спостерігаються на 

ґрунтах 59 агровиробничої групи (чорноземи 
звичайні слабоґумусні глибокі та їх (залишково) 
солонцюваті відміни). Інші типи ґрунтів займа-
ють проміжне положення. 
Еталонним ґрунтом за вмістом рухомого фос-

фору приймається такий ґрунт, що має його в 
орному шарі 176 мг/кг ґрунту (за Чиріковим). 
За результатами аналізів орного шару ґрунту 

моніторинґових ділянок у 2008 році середній 

вміст рухомого фосфору становить 136,5 мг/кг 
ґрунту, з коливанням по різних ділянках від 45 
до 250 мг/кг ґрунту. За час спостережень вміст 
рухомого фосфору підвищився на 1,9 мг/кг ґрун-
ту. Якщо на орних землях відбулося незначне 
підвищення, то на природних кормових угіддях 
його підвищення складає 20,0 мг/кг ґрунту. 
Еталонним ґрунтом за вмістом обмінного ка-

лію приймається такий ґрунт, який має його в 
орному шарі 151 мг/кг ґрунту (за Чиріковим).  
За результатами аналізів в орному шарі у 2008 

році на моніторинґових ділянках вміст обмінного 
калію, в середньому, складає 131,3 мг/кг ґрунту, з 
коливанням від 67 до 250 мг/кг ґрунту. За час спо-
стережень вміст обмінного калію на орних землях 
знизився на 23,0 мг/кг ґрунту, а на природно-
кормових угіддях зріс на 17 мг/кг ґрунту.  
Ґрунти Полтавщини середньозабезпечені ос-

новними мікроелементами; їх кількість достатня 
для живлення сільськогосподарських культур. 
Відмічається незначне зменшення вмісту мар-

ґанцю; вміст решти мікроелементів залишився 
практично незмінним. 
Проаналізувавши дані радіологічних дослі-

джень можна зробити такі висновки: 
- потужність експозиційної дози ґаммавипро-

мінювання ґрунту після Чорнобильської аварії 
стабілізувалася й нині знаходиться в межах 
13±2 Мкр/год.; 

- на всіх контрольних ділянках середнє значення 
вмісту радіонуклідів в орному шарі не набагато 
вище підорного як по цезію-137, так і по стронцію-
90 і становить 0,130-0,084 Кі/км2 (по цезію-137) та 
0,028 - 0,018 Кі/км2 (по стронцію-90); 

- в орному шарі вміст радіонуклідів змінюєть-
ся в межах (по цезію-137) від мінімального пока-
зника 0,014 Кі/км2 до максимального 0,052 
Кі/км2; (по стронцію-90) мінімальний показник 
становить 0,065 Кі/км2, максимальний – 0,250 
Кі/км2; 

- середнє значення рівня забруднення радіо-
нуклідами рослинницької продукції сіна лучного 
різнотрав’я по цезію-137 становить 4,6 Бк/кг, 
сіна багаторічних трав – 3,9 Бк/кг та, по строн-
цію-90, відповідно, 1,6 Бк/кг й 0,65 Бк/кг. 
За результатами досліджень вміст цезію-137 

та стронцію-90 у 2008 році по моніторинґових 
ділянках становив 0,014-0,052 та 0,065-0,250 
Кі/км2. Змін у наявності радіонуклідів, у порів-
нянні з 1994 роком, не відбулося, ще свідчить 
про стабільну радіологічну обстановку в області. 
Порівняно з попередніми роками радіоактив-

ність ґрунту, рослинницької продукції стабілізу-
валася й практично не міняється. Пояснити це 
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можна стабільними погодними умовами, трива-
лим періодом напіврозпаду, відсутністю додат-
кових радіаційних забруднювачів. 
До токсичних елементів, які забруднюють 

ґрунти, відносяться солі важких металів. Джере-
лом забруднення ґрунтів такими солями можуть 
бути мінеральні, зокрема фосфорні й органічні 
добрива, пестициди, викиди газів транспортних 
засобів та інші. 
До найбільш поширених і токсичних забрудню-

вачів навколишнього середовища відноситься сви-
нець. У 80 ґрунтових пробах, відібраних на конт-
рольних ділянках, середній вміст його становить 
1,21 мг/кг, мінімальний – 0,6 мг/кг і максимальний 
– 4,37 мг/кг при ГДК 30,0 мг/кг. Тобто, переви-
щень ГДК по свинцю в ґрунті не виявлено. 
Кадмій також відноситься до токсичних і най-

більш небезпечних елементів, які рослина може 
поглинати з ґрунту. На вміст солей кадмію проана-
лізовано 80 ґрунтових проб. Середній вміст кадмію 
становить 0,19 мг/кг, мінімальний – 0,07 мг/кг і ма-
ксимальний – 0,4 мг/кг при ГДК 0,7 мг/кг. 
Третім токсичним елементом, який визначався 

в ґрунті, була ртуть. Зазвичай вміст солей ртуті в 
ґрунті становить 0,01-1,0 мг/кг. Це підтверджу-
ється і нашими дослідженнями. Середньозваже-
ний вміст ртуті становить 0,02 мг/кг, мінімаль-
ний – 0,01 мг/кг і максимальний – 0,03 мг/кг при 
ГДК 2,1 мг/кг.  
По жодному з перевірених зразків ґрунту, ві-

дібраних із контрольних ділянок, вміст солей 
свинцю, кадмію і ртуті не перевищив ГДК.  
У 2008 році на моніторинґових ділянках Полтав-

ської області в ґрунтових зразках орного і підорного 
шарів визначалися залишкові кількості пестицидів 
восьми препаратів, а саме: по хлорорганічних пес-
тицидах – ДДТ і ґамма ізомер ГХЦГ, по фосфо-
рорганічних пестицидах – метафос, фосфамід, 
базудин, дурсбан, по сим-триазинових – симазин 
і атразин. Визначення названих вище пестицидів 
проводилося методом тонкошарової хроматог-
рафії. Результати лабораторних вимірювань по-
казали, що ґрунти на контрольних ділянках не 
забруднені залишками пестицидів. 
Вищесказане дає підстави стверджувати, що 

територія Полтавської області входить до складу 
умовно чистих областей України. 
Еколого-агрохімічна оцінка земель сільсько-

господарського призначення – це узагальнююча 
інформація про стан родючості ґрунтів та їх рів-
ня забруднення. Вона визначається порівнянням 
фактичних показників вмісту елементів живлен-
ня до еталонних і виражається в балах за 100-
бальною шкалою. Також враховується рівень 

антропогенного забруднення радіонуклідами, 
важкими металами, залишками високотоксичних 
пестицидів шляхом введення поправочних кое-
фіцієнтів.  
За результами досліджень 1994-2008 років 

еколого-агрохімічна оцінка моніторингових ді-
лянок складає 38-73 бали; всі землі по класу яко-
сті умовно розподілені на 10 класів. 
Понад 76% моніторинґових ділянок належать до 

5-6-го класів (землі середньої якості); 18% – до 4-
го класу (високоякісні землі) і лише 6% відносять-
ся до низькоякісних земель. Спостерігається зни-
ження якості землі: землі з більш високого класу 
переходять до більш низького. Так, у 1994 році до 
земель із високою якістю було віднесено 10 діля-
нок, а в 2008 – 6 ділянок, до земель середньої якос-
ті, відповідно, 23 і 26 ділянок.  
Поряд із цим, на трьох ділянках спостеріга-

ється підвищення еколого-агрохімічного балу, 
наприклад, моніторинґова ділянка розміщена в 
смт. Котельва Котелевського району в 1994 році 
була оцінена в 49,95 балів, а в 2007 році – 51,47 
балів. Це пояснюється тим, що два роки на цій 
ділянці були розміщені цукрові буряки, які ви-
рощувалися з внесенням органічних і мінераль-
них добрив, а наступні три роки – багаторічні 
трави. Це дало змогу накопичити більше елемен-
тів живлення, що й привело до підвищення балу 
еколого-агрохімічної оцінки даної ділянки. 
Висновки. Для покращання екологічного стану 

агроландшафтів Лівобережного Лісостепу України 
необхідним є проведення ґрунтового моніторинґу, 
застосування невідкладних заходів відтворення ро-
дючості ґрунтів та внесення істотних коректив у 
систему землеробства, яка б забезпечувала більш 
повне і надійне збереження та раціональне викорис-
тання агроекосистем, а внесення органічних і міне-
ральних добрив, посів бобових та багаторічних трав 
дає змогу підвищити якісну оцінку земель.  
Підсумовуючи вищесказане, можна констату-

вати, що використання бази даних по контроль-
них стаціонарних ділянках дає змогу оперативно 
прогнозувати стан родючості ґрунтів у різних 
ґрунтово-кліматичних зонах із відповідними си-
стемами землеробства і надавати пропозиції ке-
рівним органам для прийняття оперативних рі-
шень щодо призупинення деградаційних проце-
сів, а також високоефективного застосування 
мінеральних та органічних добрив і хімічних 
меліорантів. Виконана робота зі створення бази 
даних і постійного моніторинґу стану ґрунтового 
покриву Полтавської області в Полтавському 
центрі „Облдержродючість” і спрямована на до-
сягнення вищеозначеної мети.  
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Постановка проблеми. Метеорологічні фак-
тори є найважливішими причинами нестабільно-
сті врожаїв пшениці озимої. Слід визнати, що не 
зважаючи на досить високий рівень сучасного 
рослинництва, дію природних сил важко, а часто 
й неможливо контролювати. 
Полтавщина справедливо вважається одним із 

найпотужніших регіонів виробництва зерна 
пшениці озимої, який має чи не найоптимальні-
ші природні умови для цієї культури. Однак 
вплив клімату простежується завжди як голо-
вний чинник, який лімітує врожайність і валові 
збори зерна. 
На врожайність пшениці озимої у виробничих 

посівах впливає чимало факторів, які зводяться 
до мінімуму в науково-дослідних установах. Ці 
фактори, в першу чергу, стосуються агротехніки 
та організації робіт, а також вдалого підбору 
сортового матеріалу. Однак, головною причи-
ною варіювання врожайності залишається дія 
кліматичних умов. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. За 
даними українських вчених, використання агро-
метеорологічних ресурсів не перевищує 40-60% 

[8]. У разі ведення землеробства екстенсивним 
шляхом вплив умов навколишнього середовища 
на формування врожайності пшениці озимої ста-
новить понад половину, тоді як інтенсивне зем-
леробство зменшує вплив погодних факторів у 
два-три рази [4].  
Важливу роль відіграє встановлення впливу 

метеорологічних факторів на врожайність пше-
ниці озимої для конкретних умов вирощування, 
визначення величин, які можуть характеризува-
ти їх продуктивність [1], що дозволяє встанов-
лювати індекси ситуації з сільськогосподарсь-
кими культурами або індекс середовища [2, 10]. 
Це, в свою чергу, може бути передумовою для 
адаптації різних агротехнічних заходів: строків 
сівби, норм висіву і норм азотних добрив відпо-
відно до фактичних умов, що складаються на 
певній території [6], особливо, якщо ця терито-
рія характеризується аномальними погодними 
показниками. 
Основними методами, які застосовуються для 

визначення впливу метеорологічних факторів на 
урожайність сільськогосподарських культур і 
який найширше представлений у наукових публі-
каціях, є кореляційний та реґресійний аналізи [3].  
Найважливішими факторами для формування 

врожаю є опади в період цвітіння пшениці ози-
мої, максимальні температури наприкінці веґе-
тативного росту, кількість хмарних днів напри-
кінці веґетативного-початку репродуктивного 
періоду і відносна вологість повітря в кінці веґе-
тації. Така модель пояснює 94 % варіабельності 
врожаю [11-12]. Російськими вченими встанов-
лено, що сума опадів веґетаційного періоду має 
середню позитивну кореляцію з урожайністю 
незалежно від способу обробітку ґрунту [5]. 
Сума середньомісячних температур і кількість 

опадів у період жовтня та березня-квітня мають 
найбільший вплив на інтенсивність кущіння та 
висоту рослин, а в період із жовтня по квітень-
травень вплив цих факторів найбільше проявля-
ється на ознаках довжини колоса, продуктивного 

Проаналізовано особливості впливу основних ме-
теорологічних факторів на врожайність пшениці 
озимої. Встановлено, що найважливішими для  
формування врожаю є температурний режим 
зимівлі (r = 0,25…0,34) та опади у вигляді дощу 

(r = -0,58…-0,26). У період весняно-літньої веґета-
ції величина кореляції змінюється неістотно, про-
те змінюється напрям зв’язку. З другої декади 
квітня до першої декади червня коефіцієнт коре-
ляції між температурою повітря й урожайністю 
знаходився в межах -0,42...-0,16; у той же самий 

період опади корелювали позитивно – r = 
0,26…0,45. Зроблено висновок про зменшення  

впливу метеорологічних факторів шляхом підбору 
сортів і використання органічних добрив. 
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кущіння, кількості сухої біомаси, кількості коло-
сків у колосі. Ці ж метеофактори за період жовт-
ня та травня-червня впливають на кількість зе-
рен у колосі та масу 1000 зерен [7]. Таким чи-
ном, ранні весняні опади сприяють наростанню 
веґетативної маси, а пізні – весняні та літні – ві-
діграють вирішальну роль у формуванні уро-
жайності пшениці озимої. 
Дія метеорологічних факторів пояснюється не 

лише реакцією на них культурних рослин, а й 
додатковими факторами, які провокують розви-
ток хвороб. Так, наприклад, середньодобова те-
мпература негативно корелює з розвитком фуза-
ріозних хвороб [9], що також необхідно врахо-
вувати при прогнозуванні врожаїв [9].  
Незважаючи на визначну історичну славу 

Полтавщини як хлібного краю, дослідження 
впливу метеорологічних факторів на формуван-
ня врожайності потребують подальшого прова-
дження в двох, із нашого погляду, аспектах: на 
виробничому і науковому. 
Мета і методика проведення досліджень. Ме-

тою даних досліджень було проаналізувати вплив 
метеорологічних факторів на формування урожай-
ності пшениці озимої в умовах Полтавської облас-
ті для повнішої реалізації її кліматичного потенці-
алу в отриманні стабільно високих урожаїв. 
Матеріалом для дослідження стали виробничі 

посіви господарств області. Облік врожаю про-
водили суцільним методом із перерахунком на 
стандартну вологість та чистоту (за методикою 
Б.О. Доспєхова, 1985). У ході експерименту про-
водили метеорологічні спостереження. Кількість 
опадів визначали за допомогою опадомірів; тем-
пературу повітря – за допомогою стаціонарних 
термометрів, звіряючи з даними науково-
дослідних установ. Статистичну обробку резуль-
татів досліджень проводили шляхом кореляцій-
ного та множинного реґресійного аналізів (за 
методикою Б.О. Доспєхова, 1985). 
Результати досліджень свідчать, що метео-

рологічні фактори характеризуються середньою 
кореляцією з урожайністю, проте ці зв’язки істо-
тні, практично, в усіх випадках. Важливе зна-
чення у формуванні урожайності пшениці озимої 
має температурний режим січня (r = 0,25…0,34). 
Вплив «м’яких» температур особливо відчува-
ється на фоні відсутності «хрещенських моро-
зів», тобто різкого зниження температури повіт-
ря в кінці другої-початку першої декади січня, 
що спостерігається в останні два роки. 
Позитивний вплив температури відмічено також 

у період другої декади лютого-першої декади квіт-
ня. В цей час особливо важливим є температурний 

режим не вище 3…5°С, щоб рослини (навіть окре-
мі) не відновили веґетацію, – інакше, не зважаючи 
на кількість таких рослин, в кінцевому результаті 
може відбутися істотне зниження урожайності. 
Особливо негативно впливає на урожайність 

пшениці озимої температурний режим останньої 
декади квітня-першої декади червня (r = -0,42…-
0,16). Незважаючи на такі несуттєві коливання 
значень коефіцієнтів кореляції, негативний 
вплив температур у цей період триває ввесь час і 
може бути компенсованим лише за рахунок ви-
падання дощів. 
Не менш важливе значення має відсутність 

перепаду температур протягом доби в зимово-
весняний період. У такому випадку межі коли-
вань коефіцієнтів кореляції залишаються у вка-
заних вище інтервалах. 
Під час м’якої зими важливе значення також 

мають опади, які в цей час випадають, зазвичай, 
у вигляді дощу або мокрого снігу, який швидко 
тане. Надмірна кількість вологи іноді призво-
дить до зниження врожайності, що, очевидно, 
може бути пов’язано з активізацією розвитку 
хвороб (r = -0,58… -0,26). Однак, особливо важ-
ливим є надходження атмосферної вологи в пе-
ріод другої декади квітня-першої декади червня 
(r = 0,26…0,45). Негативна дія опадів спостеріга-
ється лише під час останніх днів наливу зерна-
збирання, що позначається на тривалості жнив. 
Загалом можна зробити висновок, що фактори 
температури повітря й опадів мають протилеж-
ний вплив на формування врожайності між со-
бою і за часом – спокою чи веґетації (рис. 1, 2).  
Таким чином, особливості клімату Полтавсь-

кої області, особливо вологісний режим, потре-
бують відповідної організації робіт і швидкості 
їх проведення в період жнивування. 
Що стосується впливу гідротермічного коефі-

цієнта (рис. 3), то особливо відчутним він буває 
в період з останньої декади травня аж до зби-
рання врожаю (r = 0,22…0,39).  
У ході аналізу встановлено, що опади в осін-

ній період можуть мати і негативний вплив на 
урожайність пшениці озимої. Пов’язано це, од-
нак, не з надмірними запасами вологи, а з розтя-
гуванням строків посівних робіт. У такому випа-
дку необхідно підбирати для виробництва сорти, 
які мають високий адаптивний потенціал і слаб-
ку реакцію на строки сівби. Такими можуть бу-
ти, наприклад, сорти Полтавської селекції. Ефе-
ктивним заходом є застосування органічних до-
брив, що підвищують зимостійкість посівів на 
20-30% та стійкість до екстремальних факторів 
навколишнього середовища. 
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Урожайність  = 18,3543+0,4315*t повітря-0,0795*опади
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Рис. 1. Графік множинної реґресії метеофакторів у зимовий період 

Урожайність = 79,89-0,544*t повітря + опади
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Рис. 2. Графік множинної реґресії метеофакторів протягом весняно-літньої веґетації
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Урожайність = 17,126 + 1,0671 * ГТК
Кореляція: r =  ,38096
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Рис. 3. Графік реґресії урожайності від значень ГТК 
Загальний вплив метеофакторів на формуван-

ня урожайності пшениці озимої можна подати 
рівнянням: 
У = 131,87 + 1,27 Х1 – 0,99 Х2 – 0,1 Х3 + 0,16 

Х4 + 0,44 Х5 – 5,27 Х6, 
де: У – урожайність, ц/га; 
Х1 – температурні умови зими, °С; 
Х2 – температурні умови квітня та червня, °С; 
Х3 – кількість опадів у вигляді дощу за зимо-

вий період, мм; 
Х4 – кількість опадів у березні та на початку 

квітня, мм; 
Х5 – кількість опадів у травні та червні, мм;  
Х6 – кількість опадів у липні, мм. 
Отже, в умовах Полтавської області виріша-

льне значення в зимовий період має температу-
ра. Найкращими є оптимальні температури без 
різких коливань, а також опади. Надмірна кіль-
кість атмосферної вологи у вигляді дощу може 
призводити до зниження врожайності. У весня-
ний період небезпечним може виявитися різке 
підвищення температури повітря. Надходження 
вологи у вигляді дощів у період весняно-літньої 

веґетації пшениці озимої є сприятливим для  
формування врожаю. Особливо негативний 
вплив має випадання дощів у період збирання. 
Висновки. Метеорологічні фактори проявляють 

як позитивний, так і негативний впливи на форму-
вання врожайності пшениці озимої. Зокрема, ви-
падання дощів у осінній період може мати зворот-
ній ефект у зв’язку зі збільшенням тривалості 
осінніх польових робіт. Тому в господарствах не-
обхідно мати сорти, які витримують пізні строки 
сівби: в цьому випадку підвищується ймовірність 
успішної перезимівлі посівів. 
Важливою передумовою забезпечення вро-

жайності пшениці озимої є оптимальне живлен-
ня посівів у період осінньої та під час віднов-
лення весняної веґетації. Особливого значення 
набуває застосування органічних добрив. 
Необхідно звертати увагу на оперативність 

проведення збиральних робіт, оскільки їх затя-
гування призводить до істотної втрати врожаю. 
В зв’язку з цим необхідно оптимізувати площі 
пшениці озимої та вжити агротехнічних заходів 
для повноцінної реалізації сортового потенціалу. 
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Постановка проблеми. Стебловий (кукуру-
дзяний) метелик розмножується в усіх ґрунтово-
кліматичних зонах України, в яких фактори зов-
нішнього середовища задовольняють його жит-
тєві потреби. Це обумовлено спадковими якос-
тями виду, що сформувалися у процесі його ево-
люції розвитку. Особливість вимог цього виду 
до фактичного зовнішнього середовища – це йо-
го особлива екологічна пластичність. Характер-
но, що в останні роки спостерігається позитив-
ний динамічний характер як розвитку, так і роз-
множення фітофаґа в Україні. За всіх форм ве-
дення господарств встановлена позитивна особ-
ливість впливу на цей вид погодно-кліматичних 
факторів у часі й просторі. Так, зміна чисельнос-
ті шкідників у часі проявляється у вигляді масо-
вих розмножень фітофага, що часто описується 
семирічними циклами. Зміна чисельності його у 
просторі проявляється у вигляді розширення 
ареалу цього виду і зокрема, наприклад, поява 
шкідника чисельністю вище економічного поро-
га шкодочинності в північних областях України.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Стебловий (кукурудзяний) метелик (Ostrinia 
nubilalis Hbn.) поширений у лісостеповій і на 
півночі степової зон. Найбільшої шкоди завдає в 

західній частині Лісостепу. Пошкоджує кукурудзу, 
коноплі, соняшник, просо та інші товстостеблеві 
культури. В Поліссі та Лісостепу має одну гене-
рацію, а в Степу, де він пошкоджує головним 
чином кукурудзу, – дві генерації [5]. 
Стебловий метелик зимує в фазі гусениці 

останнього віку в незібраних рослинних рештках 
кукурудзи, інших культур і в товстостеблових 
бур’янів. 
Заляльковування гусениць розпочинається на-

весні за температури не нижче 15-16°С. Якщо в 
період весняного заляльковування гусениць від-
носна вологість повітря нижча 55%, – спостері-
гається їх висока смертність. Лялечки розвива-
ються за температури 15-32°С і за відносної во-
логості повітря 25-100%. Встановлено, що виліт 
перших особин спостерігається, коли сума ефек-
тивних температур становить 350°С. При СЕТ 
520°С спостерігається виліт 50% популяції, при 
600°С – 75%. Виліт від 50 до 75% популяції відбу-
вається протягом трьох тижнів від початку льоту. 
Для появи перших кладок яєць необхідна сума 
ефективних температур 375°С, для початку масо-
вого відкладання їх – 430°С. Відкладання самиця-
ми яєць залежно від температур триває 15-25 днів. 
Самиці відкладають яйця по 15-20 шт. (черепице-
подібно) на нижній бік листків, у середньому до 
400 яєць кожна (максимально – 1200 шт.). Яйця 
метеликів розвиваються 3-14 днів за температу-
ри 18-30°С і вологості повітря не нижче 70-
100%. Низька вологість повітря (нижча 30%) і 
підвищені температури повітря (вище 30°С) ви-
кликають загибель яєць. 
Фенологія кукурудзяного метелика тісно 

пов’язана з фенологією основної кормової куль-
тури. Наприклад, метелики відкладають яйця на 
рослини кукурудзи і конопель, які перебувають 
у фазі цвітіння. 
У перші години після відродження гусениці жи-

вуть відкрито на поверхні рослин, з часом через 
пазухи листків потрапляють усередину стебла. Оп-
тимальними умовами розвитку для гусениць є 17-
30°С і вологість не нижче 70%. Для гусениць стеб-

Розроблено математичну модель прогнозу роз-
витку та розмноження чисельності стеблового 

(кукурудзяного) метелика на прикладі Запорізької 
області, що уможливлює прогнозування чисельно-
сті стеблового (кукурудзяного) метелика в польо-
вих сівозмінах із точністю до 84% на конкретному 
посіві кукурудзи. Математична модель дозволяє 
контролювати кількість фітофаґа та оптимізу-
вати інсектицидні обробки кукурудзи на основі 
розрахункових і фактичних даних економічного 
порога шкодочинності фітофаґа в конкретній 

ґрунтово-кліматичній зоні України. 
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лового метелика характерна міґраційна здатність 
(гусениці І-ІІІ віків) як у межах однієї рослини, так 
і з однієї рослини на іншу. На кукурудзі до вики-
дання волотей гусениці заселяють верхній ярус 
рослин, після викидання – розселяються по всій 
рослині, вгризаючись у рослину [4]. 
Встановлено, що для розвитку одного покоління 

необхідна СЕТ 711°С, при порозі розвитку – 10°С. 
Шкідливість стеблового (кукурудзяного) ме-

телика залежить від строків, ступеню і характеру 
пошкодження гусеницями рослин. Окрім прямої 
шкоди гусениці фітофаґа, пошкоджуючи росли-
ни кукурудзи, створюють умови для проникнен-
ня таких збудників небезпечних захворювань, як 
пухирчаста сажка, фузаріоз і цвіль качанів. 
Мета досліджень та методика їх проведення. 

Мета досліджень полягає у вивченні особливостей 
пристосувань стеблового (кукурудзяного) метели-
ка до комплексу факторів зовнішнього середовища 
і розробка при цьому математичних моделей кіль-
кісних та якісних показників розмноження його в 
Україні, що є актуальним як у теоретичному, так і 
в практичному застосуванні за нових ресурсозбері-
гаючих технологій захисту рослин. 

Нами вперше оцінена сорокарічна динаміка 
чисельності стеблового (кукурудзяного) метели-
ка з урахуванням середньорічних даних темпе-
ратури повітря, відносної вологості, суми опадів 
та річної кількості сонячного сяйва (на прикладі 
Запорізької області).  
У ході проведення польових досліджень за-

стосовувалися загальноприйняті методи вияв-
лення та обліку шкідників сільськогосподарсь-
ких культур [3].  
Результати досліджень. Розроблені матема-

тичні моделі прогнозу розвитку кукурудзяного 
(стеблового) метелика для Запорізької області.  

У = 33,6428 - 0,0067 Х1 + 0,0326 Х2 -  
- 0,0016 Х3 -0,2809 Х4 +0,2100 Х5 

де:  
Y – прогнозована чисельність, екз. на м2;  
Х1 – кількість сонячних днів, годин; 
Х2 – середня річна температура повітря, °С; 
Х3 – сума опадів за рік, мм; 
Х4 – середня річна відносна вологість повітря, %; 
Х5 – чисельність шкідника минулого року, екз. 
на м2; 
33,6428 – вільний коефіцієнт. 

1. Моніторинґ стеблового (кукурудзяного) метелика (культура – зернова кукурудза) 
Місяці І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII
Декади    1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

Етапи 
моніто-
ринґу 

  Весняні обстеження   

Обліки 
яйцекла-
док пе-
ред ви-
пуском 
трихо-
грами 

    

Обліки 
яйцекла-
док пе-
ред ви-
пуском 
трихо-
грами 

 Осінні  
обстеження   

Фази 
веґета-
ції 

кукуру-
дзи 

   Посів 
Сходи, 

2-5  
листків

Приріст 
стебла 

Вики-
дання 
волотей

Утво-
рення 

початків

Нали-
вання 
зерна 

Дозрі-
вання, 
збиран-
ня уро-
жаю 

  

- - - - - - - - - - -                  
        0 0 0 0                 
          + + + +               
           • • • •              

              - 1,2 (2,0) 
екз/м2          

                0 0 0 0         
                 + + + +        
                  • • • •       

Фено-
логія 
розвит-
ку шкі-
дника 

                   - - - - -   - - 
Примітка: «-» гусениця; «+» імаго (метелик); «•»яйце, «0» лялечка;   – період найвищої шкодо-
чинності з середніми (максимальними) значеннями чисельності шкідника; (ЕПШ = 18% рослин з яй-
цекладами; 6-8% рослин із гусеницями). 
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2. Фактична і прогнозована заселеність сільськогосподарських культур стебловим 
кукурудзяним метеликом у Запорізькій області (1968 - 2007 рр.) 

Ковзні середні за сім років Чисельність стеблового кукурудзяного 
метелика, екз./м2 

п/
п 

Ро
ки

 

кількість 
сонячних 
днів,  
годин 

середня 
 річна тем-
пература 
повітря, °С 

сума 
опадів 
за рік, 
мм 

середня річна 
відносна 

 вологість 
повітря, % 

попере-
дній рік

наступ-
ний рік 
(факт.) 

про-
гноз за 
модел-
лю 

відхилен-
ня від фа-
ктичної 
кількості

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 У3 у3 У3-у3 
1 1968      0,9   
2 1969     0,9 0,5   
3 1970     0,5 0,8   
4 1971     0,8 0,8   
5 1972     0,8 0,8   
6 1973     0,8 0,7   
7 1974     0,7 2   
8 1975 1748,6 9,3 488,3 73,3 2 1,5 1,22 0,28 
9 1976 1758,1 9,4 479,7 73,0 1,5 0,9 1,15 -0,25 

10 1977 1740,4 9,4 475,4 73,6 0,9 0,7 0,99 -0,29 
11 1978 1725,3 9,3 475,7 73,9 0,7 1,3 0,97 0,33 
12 1979 1712,0 9,1 494,3 74,4 1,3 1,3 0,99 0,31 
13 1980 1726,7 9,1 505,3 74,7 1,3 0,7 0,79 -0,09 
14 1981 1699,3 9,1 504,9 75,3 0,7 0,4 0,69 -0,29 
15 1982 1689,4 9,2 534,7 75,6 0,4 0,5 0,56 -0,06 
16 1983 1663,7 9,0 534,4 76,3 0,5 0,6 0,55 0,05 
17 1984 1674,1 9,3 524,6 75,7 0,6 0,7 0,69 0,01 
18 1985 1674,9 9,4 494,9 75,1 0,7 0,8 0,92 -0,12 
19 1986 1656,1 9,2 508,0 75,1 0,8 0,8 1,04 -0,24 
20 1987 1647,7 9,1 497,0 74,9 0,8 1,2 1,19 0,01 
21 1988 1663,1 9,0 493,3 74,4 1,2 1,2 1,29 -0,09 
22 1989 1653,1 8,7 480,3 74,4 1,2 1,8 1,37 0,43 
23 1990 1647,3 8,9 488,3 74,6 1,8 1 1,49 -0,49 
24 1991 1653,7 9,0 471,3 74,9 1 1 1,23 -0,23 
25 1992 1663,0 9,1 482,6 75,3 1 1,3 1,03 0,27 
26 1993 1658,4 9,2 474,9 75,1 1,3 1,4 1,18 0,22 
27 1994 1640,3 9,1 473,9 75,7 1,4 1 1,16 -0,16 
28 1995 1652,0 9,5 452,4 75,4 1 1,3 1,13 0,17 
29 1996 1647,0 9,6 452,4 75,6 1,3 1,2 1,19 0,01 
30 1997 1652,4 9,5 469,1 75,4 1,2 1 1,14 -0,14 
31 1998 1626,0 9,2 538,9 76,0 1 0,9 0,99 -0,09 
32 1999 1625,9 9,2 539,9 75,7 0,9 1,1 1,05 0,05 
33 2000 1641,7 9,5 533,7 75,4 1,1 1,4 1,08 0,32 
34 2001 1647,7 9,7 533,9 75,4 1,4 1,2 1,11 0,09 
35 2002 1639,0 9,8 548,7 75,4 1,2 1 1,11 -0,11 
36 2003 1640,1 9,9 537,3 75,0 1 1,3 1,20 0,10 
37 2004 1633,9 9,9 534,4 74,7 1,3 1,4 1,39 0,01 
38 2005 1639,1 10,1 524,7 74,6 1,4 1,2 1,44 -0,24 
39 2006 1644,9 10,2 528,0 74,4 1,2 1,4 1,40 0,00 
40 2007 1652,0 10,1 526,0 74,7 1,4 1,5 1,31 0,19 

  1683,4 10,2 512,6 74,1 1,5  1,31  
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Регресійна статистика 
Множинний R 0,7357 

R-квадрат 0,5413 
Нормований R-квадрат 0,4563 
Стандартна похибка 0,2370 
Спостереження 33 

 
Дисперсійний аналіз 

  df SS MS F Значимість F 
Реґресія 5 1,7901 0,3580 6,3715 0,0005 
Залишок 27 1,5172 0,0562   
Всього 32 3,3073       

 

  Коефі-
цієнти 

Стан- 
дартна  
похибка 

t- 
статис-
тика 

P-
значення

Нижні 
95% 

Верхні 
95% 

Коеф. 
еластич-
ності (β) 

Част. ко-
еф. детер-
мінації (d)

Y-перетин 33,6428 10,2387 3,2859 0,0028 12,6348 54,6508 - - 
Змінна X1 -0,0067 0,0018 -3,6683 0,0011 -0,0105 -0,0030 -0,7607 0,1962 
Змінна X2 0,0326 0,1371 0,2374 0,8141 -0,2488 0,3139 0,0373 0,0098 
Змінна X3 -0,0016 0,0018 -0,9311 0,3600 -0,0053 0,0020 -0,1449 0,0202 
Змінна X4 -0,2809 0,0975 -2,8803 0,0077 -0,4810 -0,0808 -0,6575 0,1943 
Змінна X5 0,2100 0,1490 1,4094 0,1701 -0,0957 0,5157 0,2297 0,1207 
Модель 
У = 33,6428 -0,0067 Х1 +0,0326 Х2 -0,0016 Х3 -0,2809 Х4 +0,2100 Х5 

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
 µai  = 0,0010 0,1029 0,0013 0,0504 0,1078 
 tai  = 6,4519 0,3163 1,2289 5,5763 1,9484 

Fкр. = 6,3715 2,6     
G0 = 0,2177      

 
Рис. Фактична і прогнозована заселеність сільськогосподарських культур стебловим 

кукурудзяним метеликом у Запорізькій області (1975 - 2007 рр.) 
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Висновки:  
1. Чисельність стеблового (кукурудзяного) 

метелика залежить від погодно-кліматичних фа-
кторів, структури сировини, агротехніки та ін-
ших чинників. 

2. Розроблені математичні моделі прогнозу 
розмноження фітофаґа з урахуванням коливань 
погоди дають змогу прогнозувати чисельність 
стеблового (кукурудзяного) метелика у польових 
сівозмінах із точністю понад 84% на конкретно-
му посіві кукурудзи. 

3. Застосування трихограми з урахуванням 

нового методу прогнозу чисельності фітофаґа 
сприяє підвищенню ефективного біологічного 
методу захисту рослин у 1,5 - 2,2 разу порівняно 
з іншими технологіями захисту рослин. 

4. Математична модель прогнозу чисельності 
стеблового (кукурудзяного) метелика дає змогу 
контролювати кількість фітофаґа та оптимізува-
ти інсектицидні обробки кукурудзи на основі 
розрахункових і фактичних даних економічного 
порога шкодочинності фітофаґа в усіх ґрунтово-
кліматичних зонах України. 
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Постановка проблеми. В Україні вірусні 
хвороби досліджені значно менше, ніж грибні та 
бактеріальні. Тому актуальним залишається пи-
тання моніторинґу й ідентифікації найбільш по-
ширених збудників вірусних інфекцій та підви-
щення стійкості до них рослин [13]. Вірусні хво-
роби картоплі широко розповсюджені в півден-
ній частині Лісостепової зони і завдають вели-
ких збитків картоплярству. Різноманітність фі-
топатогенних вірусів потребує виділення найва-
жливіших із них у відповідності з частотою їх 
прояву, шкодочинністю, можливостями хімічної 
боротьби, здатністю передаватися наступним 
поколінням, економічою значимістю й витрата-
ми на селекційні програми зі створення сортів із 
відповідною стійкістю [22]. Як мінімум, культу-
ра уражується близько 30-ма різноманітними 
вірусами, мікоплазмами, а також віроїдом вере-
теноподібності бульб [3]. Окрім того ці патогени 
належать до найшкідливіших біологічних об'єк-
тів, які уражують картоплю. Наприклад, втрати 
врожаю від важких форм вірусних хвороб, спри-
чинених УВК, ВСЛК, становлять 70-80%, а у 
деяких випадках – і 100% [15]. 
За даними А.І. Зайця [8], в Полтавській облас-

ті найбільш поширеними вірусними хворобами 
картоплі є готика, скручування і закручування 
листків, а також їх кучерявість. Сорт Приєкуль-
ський ранній у більшій мірі уражений скручу-
ванням (29,3%) і закручуванням листків (9,9%); 

на сортах Стахановський, Лорх і Ella переважає 
готика (25,2-34,9%), скручування (9,5-29,3%) і за-
кручування листків (9,3-19,6%). Зараженість різ-
них сортів картоплі вірусом X становить 64-100%, 
S – 62-98%, M – 86-94%. У більшості випадків пе-
реважає змішане зараження вірусами X+S+M. 
Муравйова М.Ф. [14] у результаті обстежень 

посадок картоплі в декількох районах Полтавсь-
кої області (зокрема в Глобинському) виявила, 
що в даній зоні значне поширення має готика, 
скручування листків, а також зустрічаються сму-
гаста і зморшкувата мозаїки. Відсоток уражених 
рослин коливався від 6,3-36,9% – залежно від 
сорту, місця та року вирощування. Обстеження 
посадок картоплі І.М. Дашевським [7] у семи 
різних господарствах Глобинського району по-
казало досить високу їх ураженість скручуван-
ням листків і готикою. Крім того, спостерігалося 
значне поширення мозаїчних вірусних хвороб, 
особливо зморшкуватої мозаїки. Ураження вірус-
ними хворобами становило від 6,1 до 92,15% ро-
слин у залежності від репродукції насіннєвого 
матеріалу та умов вирощування. 
Ми також відмічали, що симптоми вірусних 

хвороб значно варіюють у залежності від сорту 
та умов вирощування [21]. Наявність змішаних 
форм інфекції досить ускладнює їх диференціа-
цію. Це призводить до того, що одні й ті ж хво-
роби описуються під різними назвами. Прикла-
дом цього може бути готика: відносно цієї фор-
ми захворювання в літературі зустрічаються су-
перечливі дані, що стосуються як ареалу і симп-
томів, так і його природи. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. У 
1937 селекціонер О.І. Терещенко дав назву "го-
тика" захворюванню картоплі, характерними 
ознаками якого є розміщення листків під гост-
рим кутом до стебла і закручування пластинок 
листкових часток уздовж середньої жилки в тру-
бку чи напівтрубку. Готика, за даними О.І. Те-
рещенка [17] і М.К. Фомюк [18], широко розпо-
всюджена в Україні, особливо в Лісостеповій 

На основі літературних джерел та власних дослі-
джень акцентовано увагу на вірусі скручування 
листя, симптоми прояву якого часто описуються 
як дія інших патогенів картоплі. Висвітлено його 
шкідливість. Описано симптоматику вірусного 

скручування листків картоплі й готики та природу 
їх збудників. Показано, що важкі вірусні захворю-
вання, описані раніше як готика, – це комплексні 
хвороби, зумовлені сумісною дією вірусу L із  

вірусами мозаїчної групи.  
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зоні. Як повідомляють названі автори, хвороба 
характеризується веретено- або грушеподібністю 
бульб і скручуванням листків. За формою бульб 
готика подібна до захворювання, що зустріча-
ється за кордоном під назвою "веретеноподіб-
ність бульб", а за зовнішніми ознаками прояву 
на бадиллі – зі скручуванням листків картоплі. 
Так, М.К. Фомюк [18, 19] і Ю.А. Леонтьєва 

[11, 12] ідентифікували готику з веретеноподіб-
ністю бульб картоплі – хворобою, яка досить 
поширена в США і Канаді, а П.Г. Чесноков [20], 
М.Ф. Муравйова [14] і К.А. Гусєва [6] з цього 
приводу висловлюють іншу думку: їх дослідами 
встановлено, що ніякого зв'язку готики з дефор-
мацією бульб (веретено- або грушеподібністю) 
немає. Готику, як стверджує М.Ф. Муравйова 
[14] на підставі порівняння симптомів даної хво-
роби з симптомами скручування листків карто-
плі, викликає штам ВСЛК. 
За даними В.А. Горюшина [4, 5], у всіх рослин 

(які вирощувались в умовах ретельної ізоляції), 
отриманих від О.І. Терещенка, М.К. Фомюк і 
Ю.А. Леонтьєвої, уражених лише готикою, в ре-
зультаті серологічного та електронномікроскопі-
чного вивчення вірусів було виявлено ВСЛК  
(L-вірус) і, у більшості рослин, – вірус закручу-
вання листків (М-вірус) у комплексі з S-вірусом. 
Мета даної роботи: акцентувати увагу на ві-

русі скручування листя Potato leaf roll virus 
(ВСЛК, або L-вірус) – симптоми прояву якого 
часто описуються, як дія інших патогенів карто-
плі, що призводить до недооцінки його поши-
рення і шкідливості, а, отже, й до послаблення 
заходів профілактики та боротьби з ним; описати 
симптоматику вірусного скручування листків 
картоплі й готики та природу їх збудників для 
вдосконалення діагностики цих захворювань. 
Методи досліджень. У 1989-1992 рр. діагнос-

тику вірусів у досліджуваних зразках проводили 
методом Ігель-Ланґе і груповим способом кра-
пельного методу серологічних аналізів [9]. У 
2008-2009 рр. методом імуноферментного аналі-
зу [1, 26, 27] (ІФА) та електронної мікроскопії 
продіагностовано 27 зразків картоплі різних сор-
тів на наявність ВСЛК та Y-, X-, M-, S-вірусів 
картоплі. У дослідженнях використовували та-
кож візуальний метод виявлення ознак вірусних 
захворювань картоплі.  
Результати досліджень. Наші спостереження 

і результати серологічних аналізів [22, 23] пока-
зали, що в умовах Устимівської дослідної станції 
рослинництва (Глобинський район Полтавської 
області) віруси L, M, і S є досить поширеними. 
Вважаємо, що готика, описана іншими авторами 

[7, 8, 14] як одна з найпоширеніших вірусних 
хвороб у даній зоні, – це не що інше, як компле-
ксне захворювання, викликане даними вірусами. 
Оскільки деформація бульб (фото 1), що викли-
кається віроїдом веретеноподібності, немає ши-
рокого розповсюдження в наших умовах і не 
спостерігається чіткої залежності між готичним 
видом рослин і веретеноподібністю бульб. 

 

Фото 1. Веретеноподібність бульб 
картоплі (за К. Смитом [16]) 

Зовнішні симптоми готики, описані вищевка-
заними авторами, майже повністю співпадають 
із симптомами вірусного скручування листків 
картоплі. Певні незначні відмінності можна пояс-
нити впливом змішаної інфекції ВСЛК з іншими 
вірусами чи сумісною дією декількох його штамів. 
У наших дослідах була відмічена наступна реакція 
сортів картоплі на дію цього вірусу: одні сорти 
при слабкому і середньому ураженні дають 
скручування листків від напівтрубкоподібного 
до трубкоподібного (Раменский, Уфимец та ін.), 
у других – захворювання проявляється у формі 
слабкого скручування найнижчих листків (Заре-
во, Світанок київський та ін.), у третіх спостері-
гається ще слабіше скручування листків (Зараф-
шан, Зубрьонок та ін.). В умовах Полтавської 
області інколи ці симптоми супроводжуються 
зморшкуватістю і смугастістю. Рослини, уражені 
такими формами захворювання, досить рано 
відмирають і не дають урожаю.  
Впродовж 1989-1992 рр. на Устимівській ДСР 

проведено оцінку 320 сортів картоплі і 32 гібри-
дів на ураженість рослин вірусними хворобами. 
В роки досліджень відмічалися симптоми ура-
ження рослин картоплі вірусними хворобами 
типу мозаїк і жовтух, із яких найбільше поши-
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рення мало вірусне скручування листків. Кіль-
кість сортів і гібридів, уражених ВСЛК у цей 
період складало від 39,0 до 89,8%, що значно 
перевищувало сумарну ураженість всіма іншими 
вірусними хворобами [21, 22]. 
Стосовно симптомів вірусних хвороб, то тут чіт-

ко спостерігається взаємозв'язок між посиленням 
ступеня їх ураження і збільшенням шкідливості. 
Як показують розрахунки Венцля [10], на кожний 
відсоток зараження кущів картоплі втрачається, у 
середньому, 0,5-0,8% урожаю. За нашими спосте-
реженнями, рослини, уражені ВСЛК, формували 
невелику кількість бульб (фото 2), інколи – всього 
3-4 дуже дрібних, а в деяких випадках такі росли-
ни не формували їх зовсім.  

 

Фото 2. Утворення бульб у здорової  
і хворої вірусним скручуванням листків 

 картоплі рослини 
Таким чином, вірусне скручування листків є 

найбільш поширеним і шкідливим захворюванням 
у даній зоні. При тривалому репродукуванні не-
стійких до L-вірусу сортів відбувається накопи-
чення вірусної інфекції, у зв'язку з чим виникає 
необхідність заходів із захисту посадок картоплі. 
Результати проведених Р.О. Бондус трьохріч-

них досліджень (2001-2003) [2] також підтвер-
джують, що однією з основних причин зниження 
насінницьких якостей і продуктивності картоплі 
в умовах південної частини Лісостепу України є 
значне ураження рослин вірусними хворобами. 
Найбільш шкідливим є скручування листків 
(Potato leafroll virus, L). Дещо менше поширення 
в даних умовах мають мозаїчне закручування 

листків (Leafrolling, M), зморшкувата мозаїка 
(Stiple-streak mosaic, X+Y) та смугаста мозаїка 
(Stiple-streak mosaic, Y). 
Зауважимо, що симптоми мозаїчного закручу-

вання листків не мають нічого спільного не ли-
ше зі скручування листків, але й з готикою. При 
закручуванні листків спостерігається слабке і 
середнє пригнічення рослин; листки верхнього 
ярусу мають мозаїчну плямистість і краї їх легко 
закручені вгору. Закручування часто супроводжу-
ється хвилястістю листової пластинки, її зморшку-
ватістю. На відміну від скручування листків, це 
захворювання не уражує нижні, фізіологічно старі 
листки; загальний хлороз відсутній. Частки скла-
дних листків із ознаками закручування завжди 
еластичні, м’які і ніколи не бувають крихкими. На 
окремих сортах хвороба проявляється у вигляді 
кучерявості, штрихуватості черешків, стебел, нек-
розу жилок або перебігає безсимптомно. Впро-
довж веґетації ознаки можуть змінюватися: закру-
чування пізніше переходить у легку хвилястість 
листків, тоді як при скручуванні листків воно ще 
більше посилюється. Вказані вище симптоми у 
другій половині веґетації можуть послаблюватись, 
а іноді й зникати зовсім. Габітус куща і форма 
бульб не змінюється.  
Для скручування листків характерне середнє і 

сильне пригнічення рослин, віниковидна форма 
куща (висота менша діаметра). Типовою озна-
кою цього захворювання є те, що частки листків 
скручуються догори вздовж середньої жилки; 
зазвичай сильніше скручуються нижні листки. У 
розвитку захворювання наявні дві фази: у пер-
шій фазі уражується молоде листя, у другій – 
нижнє, яке скручується й засихає. 
У рік зараження початок захворювання прояв-

ляється легким скручуванням часток верхівкових 
листків навколо середньої жилки (фото 3). Вто-
ринні симптоми проявляються у вигляді скручу-
вання листків нижніх ярусів із поширенням ознак 
ураження вгору по рослині. Скручені листки жорс-
ткі, шкірясті, підняті вгору, легко, з тріском лама-
ються. Нижня поверхня листків стає сріблястою 
або набуває антоціанового забарвлення. Черешки 
листків розміщуються під гострішим кутом до сте-
бел, внаслідок чого рослина набуває готичної фо-
рми. При сильному ураженні рослини різко від-
стають у рості, мають хлоротичний вигляд. Уро-
жайність таких рослин падає. Зниження урожаю 
відбувається за рахунок зменшення кількості та 
ваги бульб, форма бульб не змінюється. Маточна 
бульба залишається твердою і не гниє до збирання. 
З віком рослин, а також у суху і жарку погоду 
ознаки хвороби посилюються.  
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Фото 3. Скручування листків картоплі: перший рік за раннього терміну зараження 

 

Фото 4. Рослина картоплі на другий рік після зараження готикою (за П.Г. Чесноковим [20]) 
Іноді це захворювання помилково приймають 

за скручування листків, яке спричинюється ри-
зоктоніозом, чорною ніжкою або готикою, чи 
під’їдаючими шкідниками, – у цих випадках ли-
стки крихкими не бувають. 
Готика, або веретеноподібність бульб (potato 

spindle tuber), характеризується середнім і силь-
ним пригніченням рослин. Хвороба проявляєть-
ся у вигляді комплексу ознак на листках, стеблах 
та бульбах. Хворі рослини і стебла відрізняються 
помітною витягнутістю, веретеноподібністю 
(висота стебла у 1,5-2 рази більша від діаметру), 
більш дрібними листками, які на початку сезону 
мають темно-зелене забарвлення і своєрідну 
зморшкуватість (фото 4). Хворий кущ різко від-
різняється від здорового: кількість стебел у ньо-
му менша від звичайної, вони вертикально роз-
міщені, майже не гілкуються; листки, особливо 
верхні, розташовані під гострим кутом відносно 
стебла; частки їх нерідко вкорочені й викривле-

ні. Верхні листки іноді жовтіють або набувають 
антоціанового забарвлення. 
Хворі рослини здебільшого формують видов-

жені бульби, які мають веретено- або грушепо-
дібну форму, іноді потворні, тріснуті (фото 1). 
Навколо вічок утворюються своєрідні виступи 
("брови"), внаслідок чого вічка стають глибши-
ми, а бульби горбкуватими. Кількість вічок збі-
льшена. Забарвлення бульб червонобульбових 
сортів світліше від звичайного, іноді – нерівно-
мірне, плямами. У деяких сортів спостерігається 
відмирання поверхневих тканин бульб у вигляді 
буруватих плям біля вічок і сочевичок. Уражені 
бульби навесні проростають повільно, часто од-
ним верхівковим вічком. Паростки слабкі, нерід-
ко замість нормальних пагонів утворюються мо-
лоді бульбочки. 
Збудник захворювання – віроїд Potato spindle 

tuber viroid (PSTV), котрий являє собою інфек-
ційну низькомолекулярну РНК, що проникає в 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2009 68 

клітини рослин, розмножується за рахунок біо-
синтетичних механізмів рослини-хазяїна і пору-
шує її життєдіяльність. Віроїд не містить білко-
вого компоненту. 
Інфекція зберігається у хворих бульбах. Віроїд 

передається клопами, цикадами, попелицями, 
через контакт паростків, листків здорових і хво-
рих рослин, при різанні бульб, механічних обро-
бітках насаджень тощо. Може також передава-
тися з пилком і ботанічним насінням. Вважаєть-
ся, що віроїд здатен переноситися багатьма ви-
дами комах, оскільки таке перенесення не є спе-
цифічним біохімічним процесом і не відрізня-
ється суттєво від механічного зараження.  
Водночас ВСЛК не передається механічно. У 

природних умовах збудник скручування листків 
(вірус L) через бульби передається потомству, а 
від хворої рослини здоровій – комахами. Основ-
ними переносниками вірусу є попелиці. Збудник 
хвороби належить до групи персистентно цир-
кулюючих в організмі комах. Для набуття віру-
лентності попелиця певний час (від 20-30 хвилин 
до кількох годин) повинна живитися на ураже-
них рослинах. Після цього вона здатна уражува-
ти рослини впродовж усього свого життя (2-3 
тижні). Запас інфекції в організмі попелиці по-
повнюється за рахунок розмноження вірусу. Че-
рез ці особливості вірусу та переносника інфек-
ція поширюється швидко і на великі відстані. 
Крилаті самки попелиці здатні переноситися віт-
ром на кілька кілометрів. Цей вірус досить по-
ширений в Україні, що зумовлено відносно м’я-
ким кліматом, наявністю значної кількості садів 
та посівів овочевих культур, – усе це створює 
сприятливі умови для розвитку та перезимівлі 
попелиць. L-вірус може передаватися також 
клопами, повитицею та при контакті коріння 
уражених і здорових рослин.  
Отже, не лише скручування і закручування 

листків, але й готика є самостійним захворюван-
ням, яке не може бути зв’язано зі скручуванням 
перш за все тому, що останнє відноситься до 
групи жовтух, а готика – до групи мозаїк. Для 
різних хвороб характерні різні патологічні зміни. 
Так, інфекціям мозаїчного типу властиве руйну-
вання хлорофілу в паренхімі листків і ростова 
деформація; при скручуванні листків і мікоплаз-
мових захворюваннях спостерігається ураження 
провідної системи – закупорення і некроз судин. 
В основі хвороби лежить затримка крохмалю в 
наземних частинах рослин: листках, черешках і 
стеблах, що призупиняє ріст бульб, які залиша-
ються недорозвинутими й дрібними. Цукор і 
крохмаль нагромаджується в листках, що викли-

кає їх жорсткість і скручування. 
Всі ті властивості й ознаки, які характеризу-

ють готику як самостійне захворювання (симп-
томи, способи передачі, переносники) уже до-
зволяють ідентифікувати збудника готики з віро-
їдом веретеноподібності бульб. Установлено, що 
збудником низки хвороб рослин, які вважалися 
раніше вірусами, є низькомолекулярна РНК. Та-
кого роду фітопатогени названо віроїдами [25]. 
Вперше віроїдна природа захворювання встано-
влена при вивченні веретеновидності бульб кар-
топлі [24]. До цього часу збудник хвороби згаду-
вався в літературі під синонімами: potato spindle 
virus, Goss; Solanum virus 12, Smith; potato virus 8,  
J. Johnson; potato marginal leaf-roll virus, Fernow and 
Quanjer, 1933. Час нарешті виділити веретеноподі-
бність бульб із розпливчатого і збірного поняття 
"готика", встановити райони розповсюдження 
хвороби, вивчити роль умов вирощування в по-
ширенні віроїда і його переносників із тим, аби 
розробити ефективніші міри боротьби. 
Якщо віроїд веретеноподібності бульб поши-

рений, в основному, лише в США і Канаді, й 
майже немає достовірних даних про його поши-
рення в країнах Західної і Центральної Європи, 
то ВСЛК (який ми вважаємо одним із вірусів-
збудників готики, описаної в Україні) досить 
часто зустрічається в посадках картоплі, хоча 
даних про його поширення досить мало. Можли-
во, це зв’язано з тим, що в Україні L-вірус по-
ширений у змішаній інфекції разом із М-вірусом 
картоплі у формі готики, через що виникають 
труднощі з його діагностикою. 
Для проведення ідентифікації збудників вірус-

них хвороб картоплі, розробки і впровадження 
рекомендацій щодо діагностування вірусних 
хвороб та шляхів оздоровлення картоплі укладе-
но договір про співпрацю між лабораторією еко-
логії та діагностики вірусних захворювань біо-
логічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка іа лабора-
торією технічних, кормових та овочевих культур 
Устимівської дослідної станції рослинництва. В 
2009 році методом імуноферментного аналізу 
(ІФА) та електронномікроскопії діагностовано 
найбільш патогенні віруси картоплі. Протесто-
вано 27 зразків (листя) на наявність найшкідли-
віших вірусів: мозаїчне закручування листків 
(збудник – PMV) та скручування листків (збуд-
ник – PLRV). Діагностовано вищезгадані пато-
генні віруси у зразках як кількісно, так і якісно: 
безпосередньо встановлено форму вірусів, роз-
мір, їх інфекційне навантаження у кожному 
окремому зразку. Результати вивчення дають 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 4 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії  69

підстави зробити припущення, що в південній 
частині Лісостепу України в більшості випадків 
поширений не чистий L-вірус, а змішана інфек-
ція L- і М-вірусів картоплі.  
Хоча ми не заперечуємо можливості наявності 

віроїда веретеноподібності бульб в Україні, про-
те не можемо погодитися з тим, що він має таке 
широке розповсюдження, як ВСЛК. Швидше за 
все, можна припустити, що за готику інколи 
приймають й інші вірусні захворювання з подіб-
ними загальними симптомами. Саме це вимагає 
від вчених і практиків поглибити вірусологічні 
дослідження, які б однозначно допомогли вста-
новити природу й поширення зазначених раніше 
шкідливих захворювань. 

Висновки: 1. Виродження картоплі в південній 
частині Лісостепу України обумовлено вірусними 
захворюваннями, із-поміж яких основними є 
скручування листків (збудник – вірус L) та моза-
їчні хвороби (збудники – віруси Y, X, S, M). 

2. Готика картоплі – це самостійне захворю-
вання, яке за всіма ознаками і властивостями 
ідентичне віроїду веретеноподібності бульб. 

3. Вірусні захворювання у південній частині 
Лісостепу, описані раніше як готика, – це ком-
плексні хвороби, зумовлені сумісною дією віру-
су L з вірусами мозаїчної групи, хоча ми не ви-
ключаємо, й того, що в окремих випадках одним 
із компонентів міг бути і віроїд веретеноподіб-
ності бульб. 
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Постановка проблеми. Однією з найбільш 
перспективних альтернатив ведення сільського 
господарства є науково обґрунтована спеціаліза-
ція підприємств, що базується на застосуванні 
повторних посівів сільськогосподарських куль-
тур у рослинництві. Це підтверджує багаторіч-
ний досвід США, Канади, країн Євросоюзу. 
Проте такий шлях стримується низкою чин-

ників еколого-біологічного порядку, що призво-
дить до зниження ґрунтової родючості. Нині 
спеціалізація у рослинництві можлива стосовно 
обмеженої кількості сільськогосподарських 
культур. Передусім до них відносяться кукуру-
дза, жито, картопля, виноград, тютюн, деякі ово-
чеві культури [6, 9]. 
Що стосується буряка цукрового – традицій-

ної культури чорноземної зони, – то повторні й 
беззмінні його посіви викликають гостре ґрунто-
стомлення. Виявлення причин цього явища дало 
б змогу більш раціонально використовувати біо-
кліматичний потенціал регіонів і розмістити 
культуру за найкращими умовами. При цьому 
крім агробіологічних чинників необхідно врахо-
вувати агрокліматичні параметри.  
Саме тому метою наших досліджень стало ви-

вчення – на основі багаторічних даних – взаємо-
зв’язків продуктивності буряка цукрового за йо-
го беззмінного вирощування з агрометеорологі-
чними показниками. 
Аналіз основних досліджень і публікації, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Причини зниження ґрунтової родючості в без-
змінних посівах всебічно досліджують і обгово-
рюють у всьому світі. Понад сто років дану про-
блему вивчають у Великій Британії (на Ротамс-
тедській дослідній станції), в Україні (в Полтав-
ському інституті АПВ ім. М.І. Вавилова УААН) 
[10, 11]. Менш тривалі досліди ведуться в Німеч-
чині, Росії [5, 10]. 
Слід зазначити, що існуючі фактичні дані, на 

жаль, не дають змоги однозначно встановити 
причини зниження родючості ґрунту в беззмін-
них посівах. Навіть класик української алелопа-
тії, академік А.М. Гродзинський та його учні й 
послідовники, які найбільш комплексно вивчали 
цю проблему, схиляються розглядати ґрунто-
стомлення як комплексне природне явище, обу-
мовлене властивостями ґрунту і токсичними ре-
човинами біогенного походження [1,4]. В повній 
мірі це стосується культури буряка цукрового, у 
процесі вирощування якого ґрунтостомлення 
проявляється досить гостро.  
Дослідами Полтавського інституту АПВ 

ім. М.І. Вавилова доведена можливість концентрації 
посівів буряка цукрового в господарствах із висо-
кою культурою землеробства і введення в них сіво-
змін, насичених буряком до 30% [2, 3, 12]. При бі-
льшому ж насиченні сівозмін і монокультурі виро-
щування спостерігається значне зниження урожаю 
коренеплодів і гички, зменшення виходу цукру.  
Вплив тривалих повторних посівів виявляєть-

ся також у зміні чисельності фітопатогенних не-
матод, грибів, зелених водоростей і актиноміце-
тів. Ураженість паразитичними нематодами в 

На основі багаторічних даних досліджено взаємо-
зв’язок між урожайністю буряка цукрового за 

умов його вирощування в беззмінних посівах із ура-
хуванням агрометеорологічних чинників. Встанов-
лено, що врожайність суттєво пов’язана з темпе-
ратурними умовами липня-серпня, опадами в квіт-
ні, червні й липні, гідротермічним коефіцієнтом у 
липні. Внесення органічних і мінеральних добрив 
дещо зменшувало ефект ґрунтостомлення,  

особливо в теплі й вологи роки. 
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окремих випадках буває досить високою [13], 
причому їх шкідлива дія продовжує проявлятися 
протягом 3-5 наступних ротацій.  

 Дослідженнями [8] встановлено зміни у спів-
відношенні мікробних угрупувань ґрунту: у гриб-
ному комплексі різко знизилася чисельність пе-
ніцилюма, зросло число грибів роду Fuzarium. 
Останнє викликає особливий практичний інте-
рес, оскільки ураження кореневими гнилями в 
окремих випадках може викликати близько 48% 
втрат урожаю коренеплодів [7, 8].  
Таким чином, із наведених вище даних можна 

дійти висновку, що зниження продуктивності й 
родючості ґрунту за умов вирощування буряка 
цукрового в беззмінних посівах зумовлено ком-
плексом факторів. Однак понині не існує чіткої 
теорії і практики беззмінних посівів.  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Вплив тривалого беззмінного вирощування 
буряка цукрового на його врожайність вивчаєть-
ся лабораторією землеробства Полтавського ін-
ституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН у стаціо-
нарному досліді, який було закладено в 1978 ро-
ці. Продуктивність беззмінного посіву буряка 
цукрового в досліді порівнюється з типовою 
польовою сівозміною. 
Дослід закладено на чорноземі типовому мало-

ґумусному важкосуглинковому, з вмістом ґумусу в 
орному шарі ґрунту 4,9-5,2%. Посівна площа діля-
нки – 172,8 м2, облікова – 64,8 м2. Повторність до-
сліду – одноразова. Підготовка ґрунту проводилася 
за наступною схемою: дискування ЛДГ-10 на гли-
бину 8-10 см; основний обробіток ґрунту – плугом 

ПЛН-3-35 на глибину 30-32 см. Весняний обробі-
ток включав боронування, шлейфування ріллі та 
передпосівне розпушування (не глибше 3-4 см) 
безпосередньо перед сівбою культиваторами 
УСМК-5,4 або АГ-4 «Скорпіон-1». 
До схеми досліду входять наступні варіанти: 

1-й варіант – без добрив (контроль); 2-й варіант 
– N90Р110К110; 3-й варіант – 30 т/га гною + 
N90Р110К110; 4-й варіант – 30 т/га гною + N60Р40 
К40; 5-й варіант – N120Р160К160. 
Кореляційний і реґресійний аналізи, статисти-

чна обробка даних проводилися за допомогою 
пакета EXCEL на ПЕОМ. 
Результати досліджень. Досліди з беззмінно-

го вирощування сільськогосподарських культур 
були закладені у різних країнах СНД саме з ме-
тою комплексного вивчення ґрунтостомлення. У 
Полтавському інституті агропромислового виро-
бництва ім. М.І. Вавилова УААН проводяться 
дослідження беззмінного вирощування жита ози-
мого, буряка цукрового, пшениці озимої, а також 
кукурудзи. Окремі результати цих багаторічних 
дослідів були використані нами в даній статті. 
На рис.1 представлені багаторічні дані уро-

жайності буряка цукрового за його беззмінного 
вирощування. Наведені дані свідчать: урожай-
ність при вирощуванні буряка без внесення доб-
рив у середньому становила 207,8 ц/га; до того ж 
в окремі роки мінімум становив 40 ц/га, макси-
мум – 399 ц/га. 
На варіанті із внесенням розрахункової дози 

мінеральних добрив N90P110K110 урожайність
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Рис. 1. Урожайність буряка цукрового за умов його беззмінного вирощування  

(середнє за 1978-2007 рр.)  
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становила 284,8 ц/га, а її коливання – від 72 до 
432 ц/га. При внесенні мінеральних добрив ра-
зом з органічними (варіант 3 – N90P110K110 + гній 
30 т/га) середня урожайність зросла на 27 ц/га і 
становила 311,8 ц/га (86-456 ц/га). 
Зменшення дози мінеральних добрив на фоні 

30 т/га гною не знизило середньої урожайності 
(311,0 ц/га), проте на цьому варіанті її коливання 
досягли максимуму – від 86 до 516 ц/га.  
При внесенні підвищеної дози мінеральних 

добрив (N120P160K160) без органічних середня 
урожайність зросла на 12,5 ц/га, при одночасно-
му зменшенні коливання урожайності: мінімум 
становив 100 ц/га, максимум – 470 ц/га. 
На рис. 2 наведена порівняльна характеристи-

ка урожайності буряка цукрового у беззмінних 
посівах та у сівозмінах із різним процентом сіво-
змінної площі.  
Представлені дані свідчать, що урожайність 

цукристих у монокультурі значно нижча, ніж 
при вирощуванні у сівозміні. Якщо в беззмінних 
посівах вона становила 218-340 ц/га, то у сіво-
змінах – 420-430 ц/га. 
Окремим завданням наших досліджень був 

аналіз взаємозв’язків агрометеорологічних умов 
під час веґетації та врожайності беззмінних посі-
вів буряка цукрового. Для цього ми використали 
багаторічні дані температур та опадів за роки 
досліджень. 
Перш за все нами проведено кореляційний 

аналіз між даними температури повітря в різні 

місяці. В результаті були виявлені певні законо-
мірності, притаманні нашій зоні. Температури у 
січні мають достовірні позитивні корелятивні 
зв’язки з температурами серпня (r=0,632), берез-
ня (r=0,575), квітня (r=0,558), вересня (r=0,511), 
лютого (r=0,438) та липня (r=0,302). Температу-
ри у лютому корелюють із температурами бере-
зня (r=0,586) та липня (r=0,433).  
Березневі температури позитивно пов’язані з 

температурами квітня (r=0,450), липня (r=0,450) 
тасерпня (r=0,492). Температури квітня суттєво 
пов’язані з температурами серпня - вересня 
(r=0,381-0,382). 
Червневі температури корелюють із температу-

рами липня (r=0,415) та листопада (r= - 0,487), при-
чому остання кореляція має негативний зв’язок. Те 
ж саме стосується й температур липня і грудня (r= 
- 0,312). Серпень і вересень корелюють між собою 
за температурним режимом (r=0,315). 
Зауважимо, що температури травня і жовтня 

не мають жодної достовірної кореляції з темпе-
ратурами інших місяців року. 
Аналогічно розраховувалися кореляції між 

показниками опадів за місяцями, які дають під-
стави стверджувати, що кількість опадів має 
більш обмежену кількість кореляцій, порівняно з 
температурами. 
Кількість опадів у січні позитивно пов’язана з 

опадами у лютому (r=0,360) та листопаді (r=0,453) 
і негативно – з опадами у травні (r= - 0,335). 
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Рис. 2. Урожайність буряка цукрового за його вирощування в беззмінних посівах (БП)  

та у сівозмінах із різним процентом насичення (середнє за 1980-1995 рр.)  
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1. Кореляційний аналіз урожайності беззмінного вирощування буряка цукрового  
залежно від температури повітря 

Варіанти досліду 
Місяці року 

без добрив N90P110K110 
N90P110K110+гній 

30 т/га 
N60P40K40+гній 

30 т/га N120P160K160 

Січень -0,209 -0,287 -0,310 -0,305 -0,320 

Лютий -0,054 0,093 0,110 0,095 0,102 

Березень -0,112 -0,117 -0,040 -0,026 -0,114 

Квітень -0,155 -0,068 -0,126 -0,125 -0,148 

Травень 0,008 0,016 0,042 -0,075 0,023 

Червень -0,220 -0,289 -0,190 -0,223 -0,194 

Липень -0,441 -0,474 -0,473 -0,493 -0,478 

Серпень -0,451 -0,597 -0,565 -0,513 -0,585 

Вересень -0,082 -0,250 -0,383 -0,354 -0,288 

Жовтень -0,030 0,058 0,082 0,070 0,114 

R0,05 = 0,381 
 
Опади в лютому, березні та серпні мають по-

зитивний зв’язок з опадами у грудні (r=0,534, 
r=0,447 та r=0,471 відповідно). Чим більше опа-
дів у березні, тим більше їх можна очікувати у 
вересні (r=0,537). Аналогічна закономірність 
притаманна кількості опадів у квітні й жовтні 
(r=0,374). Між кількістю опадів у липні та лис-
топаді виявлена негативна кореляція (r= - 0,333). 
Достовірних кореляцій із кількістю опадів у 

червні нами не виявлено. 
Таким чином, за даними математичних розра-

хунків можна зробити висновок, що в умовах 
центральної частини регіону мають місце досто-
вірні кореляційні відношення між показниками 
агрометеорологічних спостережень за місяцями, 
що доцільно використовувати у прогностичних 
моделях. 
Отримані дані були використані нами для про-

ведення аналізу залежності врожайності буряка 
цукрового в беззмінних посівах від температурних 
умов років вирощування. Так, достовірні негативні 
кореляції були виявлені між продуктивністю та 
сумою температур у липні й серпні (табл. 1). 
Значення сум температур липня менше 

пов’язане з урожайністю цукрових буряків у без-
змінних посівах без добрив (r=-0,441) у порів-

нянні з іншими варіантами досліду (r=-0,473-
0,493). Ще більші значення коефіцієнтів кореля-
ції відзначалися для температур серпня. На варі-
анті без добрив кореляція складала r=-0,451, а на 
інших варіантах – 0,513-0,597. 
Це свідчить про те, що при внесенні добрив 

буряк цукровий більше реагує на температурні 
умови липня і серпня, ніж без внесення добрив 
взагалі, тобто високі температури в означені мі-
сяці можуть негативно вплинути на урожайність 
культури; до того ж на фоні внесення мінераль-
них та органічних добрив цей вплив зростає.  
Аналогічним чином був проведений кореля-

ційний аналіз опадів та урожайності буряка цук-
рового в беззмінних посівах (табл. 2). Згідно з 
отриманими даними, опади у квітні суттєво 
впливають на урожайність цукристих на варіанті 
без внесення добрив (r=0,388). На інших варіан-
тах розраховані кореляції були несуттєвими. По-
дібні закономірності були характерними й для 
опадів червня. Лише на першому варіанті коре-
ляція була суттєвою (r=0,405). 
Негативна залежність встановлена для опадів 

у липні. Якщо кількість опадів достовірно не 
впливала на урожайність буряка у варіанті без 
добрив, то для інших варіантів досліду всі коре-
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ляції були істотними. 
Це свідчить про те, що внесення добрив у без-

змінних посівах за наявності опадів у липні дозво-
ляє підвищити продуктивність культури й дещо 
нівелювати негативні наслідки ґрунтостомлення. 
Загальновідомо, що комплексним показником, 

який поєднує температуру та опади, є гідротер-
мічний коефіцієнт (ГТК), що визначається від-
ношенням суми температур до опадів.  
Ми розрахували кореляційні відношення між 

ГТК та урожайністю буряка цукрового (табл. 3). 
Як видно із наведених даних, високі достовірні 
зв’язки характерні тільки для варіантів, де вно-
силися добрива. Таким чином, для відповідної 
ефективності органічних і мінеральних добрив 
необхідні комфортні агрокліматичні умови, на-
самперед – у липні.  
Із наведених даних можна дійти висновку, що 

агрометеорологічні умови веґетаційного періоду 
мають вплив на урожайність буряка цукрового у 

2. Кореляційний аналіз урожайності беззмінного вирощування буряка цукрового  
залежно від опадів 

Варіанти досліду 
Місяці року 

без добрив N90P110K110 
N90P110K110 +  
гній 30 т/га 

N60P40K40 +  
гній 30 т/га N120P160K160 

Січень 0,062 0,024 -0,044 0,036 0,003 

Лютий 0,266 0,122 0,198 0,143 0,060 

Березень 0,173 0,149 0,206 0,256 0,208 

Квітень 0,388 0,263 0,254 0,220 0,150 

Травень 0,025 -0,125 -0,106 -0,031 -0,094 

Червень 0,405 0,350 0,353 0,394 0,359 

Липень 0,209 0,458 0,495 0,511 0,479 

Серпень 0,269 0,183 0,205 0,193 0,194 

Вересень -0,079 -0,013 0,098 0,192 0,147 

Жовтень 0,115 -0,089 -0,040 -0,108 -0,170 

R0,05  = 0,381 

3. Кореляційний аналіз урожайності беззмінного вирощування буряка цукрового  
залежно від ГТК 

Варіанти досліду Місяці року 
без добрив N90P110K110 N90P110K110  

+ гній 30 т/га 
N60P40K40  

+ гній 30 т/га 
N120P160K160 

Квітень 0,357 0,219 0,276 0,250 0,201 
Травень 0,042 -0,100 -0,096 -0,003 -0,079 
Червень 0,277 0,240 0,176 0,196 0,177 
Липень 0,268 0,468 0,521 0,540 0,488 
Серпень 0,306 0,215 0,248 0,224 0,225 
Вересень -0,068 0,034 0,152 0,234 0,184 
Жовтень 0,069 -0,165 -0,101 -0,145 -0,243 

R0,05 = 0,381 
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Рис. 3. Динаміка мінливості коефіцієнтів кореляції між урожайністю буряка цукрового 
 в беззмінних посівах та агрометеорологічними показниками 

беззмінних посівах; при цьому відіграє роль і 
система удобрення. Разом із цим мають місце 
загальні закономірності, пов’язані з веґетацій-
ним періодом. На рис. 3 наведено зміни динамі-
ки кореляцій між урожайністю та агрометеоро-
логічними показниками. Видно, що опади мають 
більше значення для культури у першу половину 
веґетації, а температурний режим повітря – у 
другий. Характерно, що погодні умови травня і 
вересня майже не впливають на урожайність цу-
крових буряків. Що ж стосується гідротермічно-
го коефіцієнта, то він більше залежить від зміни 
опадів, аніж від температурних умов. 
За допомогою множинного реґресійного ана-

лізу ми розрахували декілька моделей, за якими 
можна прогнозувати урожайність. Рівняння ре-
ґресії мають загальний вигляд: 

Y = A + BX1 + CX2,  
де: Y – урожайність; 
X1 – кількість опадів, мм; 
X2 – сума температур, С°. 
Найбільш достовірна модель має множинну 

кореляцію R=0,662 та R2=0,44. Вона враховує 

кількість опадів у липні-серпні й суму темпера-
тур у серпні: 

Y = 1034,91 + 0,785X1 – 0,313X2,  
де: Y – урожайність; 
X1 – кількість опадів за липень-серпень, мм; 
X2 – сума температур у серпні, С°. 
Ще одна модель має множинну кореляцію 

R=0,637 та R2=0,41. Вона враховує кількість 
опадів у липні та суму температур у серпні: 

Y = 891,78 + 0,662X1 – 32,23X2,  
де: Y – урожайність; 
X1 – кількість опадів у липні, мм; 
X2 – сума температур у серпні, С°. 
Висновки. Проведені нами дослідження дали 

змогу виявити достовірні зв’язки агрометеоро-
логічних показників веґетаційного періоду та 
врожайності цукрових буряків за їх беззмінного 
вирощування. На продуктивність істотно впли-
вали кількість опадів у червні - липні та сума 
температур у липні - серпні. Внесення органіч-
них і мінеральних добрив дещо підвищувало 
врожай, однак це найефективніше відбувалося в 
теплі та вологі роки. 
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Постановка проблеми. Україна має найдавні-
шню, багату історію інтродукції, селекції та виро-
щування сої в Європі. З 2006 року за обсягами ви-
робництва наша держава вийшла на перше місце в 
Європі й нині відноситься до дев’яти найбіль-
ших країн-виробників у світі цієї стратегічної 
білково-олійної культури [1].  
У процесі селекції та поширення культури сої 

в нові райони вирощування значно розширився 
діапазон спадкової мінливості, виникли нові 
центри її різноманіття, тобто еволюція культур-
ної сої продовжується. У генофонді культури 
наявні унікальні колекційні зразки з нетиповим 
розвитком: п’ятилисточкові, зі стрічкоподібним 
стеблом (фасційовані) та неопушені. Цінною 
складовою генетичних ресурсів є сорти і форми, 
що створюються у процесі селекції та наукових 
експериментів за безпосереднього використання 
Національного генбанку рослин [3]. На базі та-
ких зразків створюються нові сорти, які, у свою 
чергу, самі є генофондом, і на яких базується 
подальший прогрес селекції культури.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
На перших етапах впровадження сої в країні во-
на не мала значного поширення, тому що вико-

ристовували пізньостиглі сорти іноземної селек-
ції. Значні досягнення вітчизняних селекціонерів 
сприяли стабільно стрімкому збільшенню її по-
сівів і виробництва. Це стало можливим за раху-
нок широкого використання генетичного різнома-
ніття культури, адаптованого до конкретних ґрун-
тово-кліматичних умов. Сорти, у яких відсутнє 
опушення, є цінним вихідним матеріалом для 
виведення сортів кормового (укісного) напряму 
використання. Згідно з твердженням В.Б. Енкен 
[2], різновидність неопушена var. Nuda Enk. – за 
відсутністю опушення є винятком у межах виду 
культурної сої. Типові форми – каталог ВІР 83 
(США), каталог ВІР 60 (Китай), сорт Цзань-шєн-
хо. Проте зазначені форми – пізні (вегетаційний 
період становить 146-153 доби). Мають низьку 
посухостійкість. Незначна посуха викликає при-
гнічення рослин і передчасне скидання листя. Їх 
продуктивність низька, проте полягання та об-
ламування пагонів не спостерігається. Пігмента-
ція на жовтому насінні підвищена. Характерним 
є низький вміст жиру (15-17,3%) та високий – 
протеїну (40,5-44%). Окрім відсутності опушен-
ня та пізньостиглості характеризуються тонким 
стеблом і дрібними бобами та насінням. Поши-
рення цих форм – Японія, Китай. Відсутність 
опушення контролює домінантний ген Р1 [4]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень було створення укісних сортів нового поко-
ління (неопушених) для умов Лісостепу України. 
Методика проведення досліджень. Досліди 

проводили в селекційній сівозміні ДП НДГ 
«Ювілейний» ПДАА у 2002-2009 роках. Висіва-
ли 3-5-рядкові ділянки довжиною 1 м із міжряд-
дями 45 см.  
Вивчали та аналізували отриманий з Націона-

льного Центру генетичних ресурсів рослин 
України колекційний зразок Кобра за  
№UD0200651, у якого відсутнє опушення на всіх 
частинах рослини, – насіння чорне, дрібне, з ви-
сокою ступінню розтріскування бобів, а також 
залучали його до гібридизації.  

___________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук Л.Г. Білявська 

Висвітлюється значення генетичних ресурсів рос-
лин у створенні сортів сої нового покоління. На 
основі неопушеного зразка Кобра з Національного 
центру генетичних ресурсів рослин України шля-
хом гібридизації створено новий вихідний матері-
ал. У результаті досліджень, проведених у різних 
ґрунтово-кліматичних умовах, відібрано цінні лінії, 
які можуть бути родоначальниками нових кормо-
вих сортів. Відсутність опушення – надзвичайно 
рідкісне й нетипове явище для культурних рослин 
сої. У Реєстрі сортів рослин України відсутні не-
опушені сорти сої. Відібрані в різних ґрунтово-

кліматичних умовах цінні лінії можуть бути родо-
начальниками нових високоврожайних кормових 

сортів. 
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Результати досліджень. У результаті гібри-
дизації Кобри з кращими лініями Полтавського 
селекцентру, які мають комплекс господарсько 
цінних ознак і властивостей (високу врожай-
ність, крупне жовте насіння, боби яких не роз-
тріскуються при достиганні), отримали унікальні 
гібриди.  
Вивчаючи їх у різних ланках селекційного 

процесу, було виділено високоврожайні неопу-
шені лінії з різним кольором насіннєвої оболон-
ки, тривалістю веґетаційного періоду, стійкістю 
проти хвороб, біохімічним складом насіння і зе-
леної маси. Частина отриманих у 2005 році ліній 
передана нами в Інститут кормів УААН. Ряд но-
востворених неопушених ліній, що перевищують 
стандарт Юг-30 за урожайністю насіння на 15-
20%, зеленої маси – на 20-25%, стійкі проти фу-
заріозу та бактеріозу (9 балів), стійкі до осипан-
ня (9 балів), із веґетаційним періодом – 100-130 

днів передано для вивчення з метою реєстрації у 
НЦГРРУ.  
Попередній аналіз насіння вищезгаданих не-

опушених ліній показав, що вони суттєво відріз-
няються від зареєстрованих і перспективних со-
ртів вмістом білку, жиру та флавоноїдів. Ці лінії 
заплановано використати для виведення кормо-
вих укісних сортів та тих сортів, які будуть си-
ровиною для фармпромисловості як джерела 
флавоноїдів. Із вищезгаданими лініями прово-
дяться генетичні та фізіологічні дослідження, 
визначається їх систематичне положення. 
Висновки. Відсутність опушення – надзви-

чайно рідкісне й нетипове явище для культурних 
рослин сої. У Реєстрі сортів рослин України від-
сутні неопушені сорти сої. Відібрані в різних 
ґрунтово-кліматичних умовах цінні лінії можуть 
бути родоначальниками нових високоврожайних 
кормових сортів. 
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Постановка проблеми. Оцінка нового сорто-
вого матеріалу за показником урожайності та 
елементами її структури (маси зерна з рослини, 
кількості зерен на рослині, маси 1000 зерен), а 
також показників росту рослин (висоти стебла та 
тривалості веґетаційного періоду) на фоні взає-
модії генотипу з довкіллям є актуальною пробле-
мою сьогодення. Ця оцінка конче потрібна як із 
суто виробничої точки зору – оскільки необхідна 
для прогнозування поведінки сортів за несприят-
ливих погодних умов року, – так і як критерій оці-
нки нового селекційного матеріалу за адаптивною 
здатністю. Це поряд із високими продуктивними 
показниками створить умови підвищення врожай-
ності та стабілізації його величини залежно від 
погодно-кліматичних умов року. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких розпочато розв’язання проблеми. За 
останні декілька десятиріч у світі спостерігаєть-
ся стабільний ріст виробництва зерна гречки, яка 
поряд із рисом та просом є однією з найбільш 
важливих круп’яних культур. Основним продук-
том, який отримують із зерна гречки, є гречана 
крупа, що має високі смакові та дієтичні якості. 
Крім того вона використовується як корм для 

тварин, сировина для переробної та харчової 
промисловості, страхова культура (для пересіву 
озимини), цінний медонос. Останнім часом гре-
чка знаходить своє використання і для отриман-
ня бактеріального добрива – діазобактерину [8].  
Зважаючи на те, що Україна поряд із Росією, 

Китаєм, Польщею, Францією, США та Бразилі-
єю є основним виробником зерна гречки та спо-
живачем гречаної продукції, особливо гостро 
стоїть питання інтенсифікації її вирощування за 
рахунок впровадження у виробництво і суворе 
дотримання нових технологій, які дозволяють 
більш повно реалізувати значний генетичний 
потенціал нових високоврожайних сортів даної 
культури [2]. Поряд із цим залишається актуаль-
ною й проблема стабілізації урожайності наяв-
ного сортового матеріалу. Не дивиною є нині 
урожайність гречки у виробничих умовах на рі-
вні 30-35 ц/га, проте в середньому по Україні 
вона становить лише 10-12 ц/га. Причина цього 
– не лише різні ґрунтові та господарсько-
економічні умови, а, в основному, значні коли-
вання продуктивності рослин під дією кліматич-
них факторів. 
Метою та завданнями досліджень передбача-

лося визначити показники адаптивності у нових 
сортів гречки, занесених до Реєстру сортів Укра-
їни, а також сортів Республіки Білорусь і Росій-
ської Федерації за ознаками: врожайності, про-
дуктивності та кількості зерен однієї рослини, 
маси 1000 зерен, висоти рослини й тривалості 
веґетаційного періоду; провести порівняльну 
оцінку кращих за адаптивністю сортів і виділити 
джерела цінних ознак. 
Матеріали та методи досліджень. Усі дослі-

дження проводилися протягом п’яти років (2001-
2005). Для вивчення було залучено 3 сорти Інсти-
туту землеробства УААН (Українка, Антарія та 
Лілея), 4 – Інституту круп’яних культур Подільсь-
кого АТУ (Роксолана, Омеґа, Веселка, Козачка), 2 
– Сумського ІАПВ (Надія, Слобожанка), 2 – Біло-

Наведено результати вивчення адаптивного по-
тенціалу 13 нових сортів гречки селекції українсь-
ких НДУ та селекцентрів Республіки Білорусь і 
Російської Федерації за показниками урожайнос-
ті, продуктивності однієї рослини, крупності пло-
дів та висоти рослини. Проводилося визначення 
таких статистичних характеристик, як розмах 
варіювання, коефіцієнт варіації, коефіцієнт парної 
кореляції ознак та розрахунок показників гомео-
статичності сортів, їх селекційної цінності з на-
ступним ранжируванням на класи. Виділені сорти 
придатні як для виробничого використання, так і 
як цінний матеріал для селекційного процесу. 
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русі (Жняярка, Жалейка), 2 – Росії (Ізумруд, При-
морська 7). Попередником слугували озимі зернові 
культури. Вирощування сортів проводили за зага-
льноприйнятою технологією та широкорядної сів-
би і норми висіву 1,2 млн. насінин на га і площею 
ділянки 5,4 м2 при трикратній повторності. Стати-
стична обробка здійснена з використанням пакета 
комп’ютерних програм [5-6]. 
Показники урожайності (у), елементи її струк-

тури (маси зерна з рослини (р) і маси 1000 зерен 
(м)) та висоти рослини (h) визначалися згідно з 
“Методичними вказівками по вивченню колекцій-
них зразків кукурудзи, сорґо і круп’яних культур 
(просо, гречка, рис)” [7] та “Аналізом структури 
рослин гречки” (Методичні рекомендації) [3]. 
Урожайність зерна гречки встановлювалася ваго-
вим методом. Визначення адаптивності проведено 
за комплексною методикою, апробованою на пше-
ниці ярій в Миронівському інституті пшениці ім. 
В.М. Ремесла [4]. Досліджувалося визначення та-
ких статистичних характеристик, як середнє ари-
фметичне (х), мінімальне та максимальне значення 
(xmin та xmax), розмах варіювання (R), коефіцієнт 
варіації (V), коефіцієнт парної кореляції ознак: ry/p 
– між урожайністю і продуктивністю рослин, ry/m – 
урожайністю і крупністю зерна, ry/h – урожайністю 
і висотою рослини, rp/m – продуктивністю і крупно-
плодністю, rp/h – продуктивністю і висотою росли-
ни, rm/h – масою 1000 зерен і висотою рослини. 
Проведено розрахунок показників гомеостатично-
сті сортів (Hom = x2/δ) та визначення селекційної 
цінності (Sc = x·xmin/xmax), атакож ранжирування та 
інтерпретацію результатів за Дж. Снедекором (по-
казник Z) [9]. 
Результати досліджень. Урожайність склада-

ється зі взаємозв’язаних і взаємообумовлених 
компонентів – ознак структури продуктивності, 
генетична основа більшості з яких полігенна. 
Фенотипова вираженість кожного з цих компо-
нентів має різний ступінь регулювання геноти-
пом і умовами середовища [13]. 
Роботами М.В. Фесенко, Л.К. Тараненко, 

О.С. Алексеєвої та ін. [1, 10, 11, 12] доведено, що 
фактором, який визначає рівень урожайності, є по-
казник фотосинтетичної активності та раціонально-
го її використання. Проте через складні технічні 
умови й об’єми проведення досліджень такі фізіо-
логічні показники, як рівень дійсної асиміляції та 
рух продуктів фотосинтезу до зерна, недоступний 
для широкого кола дослідників. Тому в основу роз-
робки моделей сортів нами були покладені морфо-
логічні ознаки, найбільш корелюючі з урожайністю 
в різних екологічних умовах, тобто модель екоідіо-
типу, що має економічно найбільш продуктивний 

тип рослин у певній екологічній ситуації, врахову-
ючи агротехніку, відповідні ґрунтово-кліматичні 
умови, водний та поживний режими, наявність хво-
роб і шкідників. Для гречки, як і для інших куль-
тур, важливо методами селекції визначити ті мор-
фологічні ознаки, за допомогою яких забезпечу-
ється формування екоідіотипу культури. Ці ознаки 
повинні, перш за все, мати генетичну мінливість, 
високу спадковість, доступність на основі прямої 
чи непрямої селекційно-генетичної інформації про 
ознаку. 
На даний час селекційно-генетичному покра-

щанню у гречки підлягають показники: елемен-
ти структури продуктивності, маса 1000 зерен, 
висота рослини, довжина веґетаційного періоду 
та інші, за якими вже досягнуто певні успіхи 
шляхом прямого добору [10]. 
Результати проведеного дисперсійного аналізу 

за вказаними ознаками виявляють наявність до-
стовірної відмінності між сортами, що вказує на 
генетичну обумовленість різниці величин визна-
чених параметрів з урожайності (НСР05 = 34,3 
г/м2), продуктивності однієї рослини (НСР05 = 
0,33 г/рослина), маси 1000 зерен (НСР05 = 2,9 г) 
та висоти рослин (НСР05 = 14,3 см) і дозволяє 
зробити певні висновки стосовно адаптивності 
даного сортового матеріалу. 
Селекція гречки сьогодні проводиться в напрямі 

не лише збільшення врожайності, а й (що не менш 
важливо) – в напрямі стабілізації цієї важливої го-
сподарської ознаки. Провести характеристику 
урожайності за показником адаптивності через 
високу багатокомпонентність її складових – за-
вдання не з простих. Незважаючи на значну від-
мінність погодних умов у роки досліджень залуче-
ні до вивчення сорти показали себе як досить ста-
більний селекційний матеріал. Коефіцієнт варіації 
коливався від 3,2% у сорту Українка до 16,8% у 
Роксолани, а кращими адаптивними характеристи-
ками вирізнялися сорти української селекції Укра-
їнка та Лілея (ІЗ УААН), Омеґа і Веселка (ІКК По-
дільського АТУ) та сорт із Білорусії – Жалейка. 
При цьому необхідно зауважити, що найбільшу 
врожайність мали сорти Лілея та Українка (ІЗ 
УААН), Роксолана (ІКК Подільської АТА) та Сло-
божанка (СумІАПВ). Проведеними розрахунками 
встановлено досить високу генетичну обумовле-
ність показника урожайності у сортів Українка, 
Лілея та Жалейка за визначеними параметрами 
варіабельності та гомеостатичності (V та Hom), а 
також їх високу селекційну цінність (Sc). Сукуп-
ність усіх визначених параметрів та їх ранжування 
визначають як кращі сорт з України – Українка та 
сорт Республіки Білорусь – Жалейка (табл. 1). 
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1. Характеристика показника урожайності у сортів гречки (2001-2005 рр.) 
Сорти х, г/м2 - Z R, г/м2 - Z V, % - Z Hom - Z Sc - Z Сума Z 

Українка 268,4 - 2 28,5 - 3 3,2 - 1 8280 - 1 241,6 - 1 8 
Антарія 233,3 - 5 49,1 - 7 7,9 - 6 2958 - 5 188,6 - 4 27 
Лілея 287,5 - 1 64,1 - 9 8,4 - 7 3430 - 4 230,0 - 2 23 

Роксолана 256,4 - 3 88,9 - 12 16,8 - 10 1507 - 11 180,0 - 6 42 
Омеґа 192,5 - 12 26,5 - 2 4,5 - 3 4274 - 3 167,6 - 7 27 
Веселка 139,9 - 13 30,7 - 4 7,8 - 5 1796 - 9 113,0 - 13 44 
Козачка 197,1 - 11 52,2 - 8 12,2 - 8 1619 - 10 151,4 - 11 48 
Надія 222,3 - 8 89,2 - 13 15,8 - 9 1404 - 13 147,6- 12 55 

Слобожанка 235,0 - 4 88,5 - 11 15,8 - 9 1488 - 12 161,9 - 9 45 
Жняярка 205,1 - 10 23,4 - 1 8,4 -7 2446 - 7 182,8 - 5 30 
Жалейка 229,1 - 6 43,0 - 5 4,4 - 2 5197 - 2 190,7 - 3 18 
Ізумруд 223,6 - 7 74,3 - 10 12,2 - 8 1831 - 8 161,4 - 10 43 

Приморська 7  205,3 - 9 43,2 - 6 7,5 - 4 2712 - 6 166,3 - 8 33 
НСР05 34,3 

2. Характеристика показника продуктивності однієї рослини у сортів гречки (2001-2005 рр.) 

Сорти х, г/рослина 
- Z 

R, г/рослина 
 - Z V, % - Z Hom - Z Sc - Z Сума Z

Українка 1,25 - 1 0,96 - 12 33,6 - 6 2,98 - 5 0,6 - 1 25 
Антарія 1,14 - 3 0,78 - 7 32,5 - 5 3,08 - 4 0,54 - 3 22 
Лілея 0,89 - 11 0,34 - 1 16,9 - 1 5,3 - 1 0,6 - 1 15 

Роксолана 0,67 - 13 0,42 - 2 26,9 - 4 2,5 - 10 0,37 -7 36 
Омеґа 0,92 - 10 0,67 - 6 35,9 - 7 2,56 - 9 0,42 - 4 36 
Веселка 0,71 - 12 0,66 - 5 38,0 - 9 2,63 - 7 0,26 - 9 42 
Козачка 0,96 - 8 0,79 - 8 37,5 - 8 2,67 - 6 0,41 - 6 36 
Надія 0,93 - 9 0,8 - 9 38,7 - 10 2,58 - 8 0,36 - 8 44 

Слобожанка 1,07 - 4 0,64 - 4 26,2 - 3 4,09 - 2 0,58 - 2 15 
Жняярка 1,05 - 5 0,93 - 11 41,9 -11 2,39 - 11 0,41 - 6 44 
Жалейка 1,17 - 2 1,08 - 13 41,9 - 11 2,39 - 11 0,42 - 5 42 
Ізумруд 1,04 - 6 0,58 - 3 25,0 - 2 4,0 - 3 0,58 - 2 16 

Приморська 7  1,0 - 7 0,92 - 10 43,1 - 12 2,3 - 12 0,37 - 7 48 
НСР05 0,33 

 

Визначення адаптивних характеристик сорто-
вого матеріалу за показником продуктивності од-
нієї рослини (що є основною складовою части-
ною врожайності) дає змогу виділити сорти, які за 
роки досліджень показали себе не лише як висо-
копродуктивні (Українка (1,25 г), Антарія (1,14 г), 
Жалейка (1,17 г) та Слобожанка (1,07 г)), а й як 
такі, що мали високу стабільність цього показни-
ка (Лілея, Слобожанка, Ізумруд). Зважаючи на те, 
що між сортами існує достовірна різниця 
(НСР05=0,33), можна стверджувати: сорти Укра-
їнка, Слобожанка та Ізумруд є не лише високо-
врожайними, а й такими, що володіють підвище-
ним генетично обумовленим адаптивним потен-
ціалом за показником гомеостатичності (Hom) та 
варіабельності (V). Як більш цінний селекційний 
матеріал (за Sc) необхідно виділити сорти Укра-
їнка, Лілея, Слобожанка та Антарія. Проведене 

ранжирування за вищенаведеними показниками 
вказує на сорти Лілея, Слобожанка та Ізумруд не 
лише як на добрий сортовий матеріал, а й визна-
чає їх високу селекційну цінність (табл. 2). 
Зважаючи на те, що маса 1000 зерен є показни-

ком, який характеризує технічні властивості 
(придатність до промислового обрушування) та 
насіннєві властивості (схожість) зерна гречки, він 
є вкрай важливою характеристикою сортового 
матеріалу. За показником маси 1000 зерен сорти 
гречки повинні бути в межах 28-31 г, чому відпо-
відали всі відібрані зразки (за винятком Ізумру-
ду), в якого середня за п’ять років маса 1000 зерен 
становила 34,3 г із коливаннями від 33,1 до 35,4 г. 
Показник крупності зерна є генетично обумовле-
ною характеристикою. Коефіцієнт варіації (V) у 
групи вивчених зразків становив від 1,2 до 8,8%, а 
в фізичному виразі коливання за масою 1000 зе-
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рен (R) становили від 0,9 до 6,9 г. 
Проведені розрахунки та ранжирування ре-

зультатів дослідження крупності дозволили ви-
ділити сорти, що мали високі показники стабіль-
ності та адаптивності сортового матеріалу, а та-
кож були визначені як цінний селекційний мате-
ріал: сорти Козачка та Роксолана (ІКК ПодАТУ), 
Ізумруд (Російська Федерація) та Жняярка (Рес-
публіка Білорусь) (табл. 3). 
Важливою господарсько цінною ознакою для 

гречки є висота рослин, що характеризує здат-
ність сортового матеріалу урівноважувати ростові 
та генеративні процеси, протидіяти виляганню й 
підвищувати придатність до механізованого зби-
рання (зменшувати втрати). На сьогодні селекція 
гречки за цим показником ведеться в бік створен-
ня середньорослих та низькорослих сортів, які б 
поєднували в собі високі врожайні характеристи-
ки. Коливання за висотою рослин у досліджува-

ної групи становило від 119,2 см у Роксолани до 
159,0 см – у Ізумруду. Показник характеризувався 
значною варіабельністю (V) у більшості сортів, 
окрім сорту Жалейка, який мав не лише середню 
висоту стебла 128,7 см, а й коефіцієнт варіації 
2,0%. Сорт Омеґа (ІКК ПодАТУ) характеризував-
ся високою стабільністю показника висоти рос-
лин по роках, показавши значну селекційну цін-
ність, однак мав високорослі рослини. У сорту 
Козачка (ІКК ПодАТУ), на відміну від попе-
реднього сорту, висота рослин була і середньою, і 
стабільною по роках, але він не визначений як 
селекційно цінний матеріал (за Sc). Сучасні укра-
їнські сорти Лілея, Українка (ІЗ УААН) та Надія 
(СумІАПВ), а також білоруський Жалейка харак-
теризуються не лише середніми показниками ви-
соти рослин, а й мають високу стабільність його 
по роках і значну цінність як середньорослий се-
лекційний матеріал (табл. 4). 

3. Характеристика показника маси 1000 зерен у сортів гречки  (2001-2005 рр.) 
Сорти х, г - Z R, г - Z V, % - Z Hom - Z Sc - Z Сума Z 

Українка 29,7 - 9 2,5 - 7 3,3 - 9 916 - 10 27,3 - 9 44 
Антарія 30,1 - 6 2,0 - 4 3,1 - 7 974 - 8 28,16 - 5 30 
Лілея 28,1 - 13 1,0 - 2 1,4 - 3 2077 - 3 27,1 - 10 31 

Роксолана 31,6 - 3 2,0 - 4 2,8 - 6 1122 - 7 29,29 - 3 23 
Омеґа 30,6 - 4 6,9 - 9 8,8 - 12 349 - 13 24,3 - 13 51 
Веселка 29,8 - 8 3,5 - 8 4,9 - 11 608 - 12 26,4 - 12 51 
Козачка 31,9 - 2 0,9 - 1 1,2 - 1 2750 - 1 31,01 - 2 7 
Надія 30,2 - 5 2,3 - 6 3,2 - 8 931 - 9 27,97 - 6 34 

Слобожанка 28,6 - 12 1,0 - 2 1,4 - 3 2045 - 4 27,62 - 8 29 
Жняярка 29,5 - 10 1,1 - 3 1,3 - 2 2231 - 2 28,42 - 4 21 
Жалейка 28,7 - 11 2,2 - 5 2,5 - 4 1128 - 6 26,6 - 11 37 
Ізумруд 34,3 - 1 2,3 - 6 2,6 - 5 1307 - 5 32,07 - 1 18 

Приморська 7  30,0 - 7 2,3 - 6 3,7 - 10 804 - 11 27,77 - 7 41 
НСР05 2,9 

4. Характеристика показника висоти рослин у сортів гречки (2001-2005 рр.) 
Сорти х, см - Z R, cм - Z V, % - Z Hom - Z Sc - Z Сума Z 

Українка 139,1 - 9 26,2 - 7 7,8 - 6 1785 - 6 115,1 - 6 34 
Антарія 134,5 - 8 28,5 - 10 9,3 - 8 1446 - 9 109,0 - 8 43 
Лілея 127,6 - 5 18,2 - 3 6,7 - 4 1898 - 5 111,4 - 7 24 

Роксолана 119,2 - 1 26,4 - 8 10,8 - 11 1533 - 7 96,1 - 12 39 
Омеґа 141,4 - 10 8,9 - 2 2,4 - 2 5795 - 2 132,8 - 1 17 
Веселка 131,9 - 7 49,1 - 13 16,5 - 13 799 - 13 90,8 - 13 59 
Козачка 125,3 - 4 20,1 - 5 6,1 - 3 2044 - 4 106,7 - 10 26 
Надія 125,1 - 3 19,4 - 4 8,4 - 7 1485 - 8 107,3 - 9 31 

Слобожанка 150,8 - 11 37,1 - 11 10,7 - 10 1410 - 10 117,6 - 5 47 
Жняярка 120,1 - 2 23,8 - 6 10,2 - 9 1172 - 12 98,6 - 11 30 
Жалейка 128,7 - 6 5,5 - 1 2,0 - 1 5936 - 1 123,3 - 3 12 
Ізумруд 159,0 - 13 46,2 - 12 12,3 - 12 1327 - 11 119,1 - 4 52 

Приморська 7  153,3 - 12 26,9 - 9 6,9 - 5 2211 - 3 128,6 - 2 31 
НСР05 14,3 
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Для більш повної і всебічної характеристики 
вивченого матеріалу нами було проведено ви-
значення коефіцієнта парної кореляції між пока-
зниками урожайності, продуктивності, крупно-
плідності та висоти рослини у сортів. Встанов-
лений тісний позитивний кореляційний зв’язок 
(понад 0,7) між урожайністю та продуктивністю 
рослин у значної кількості сортів (8 зразків), се-
редньої (від 0,3 до 0,7) – у чотирьох ортів і май-
же відсутність такого зв'язку у сорту Жняярка 
(Республіка Білорусь). За коефіцієнтом кореляції 
між урожайністю та крупністю зерна виявлено 
існування як негативного так і позитивного зв'я-
зку. Негативний зв'язок високого рівня відзначе-
ний у двох сортів та у двох – середнього рівня, а 
позитивний – високий у чотирьох сортів та сере-
дній – у п’яти. Між показниками урожайності й 

висоти рослини виявлено існування негативного 
зв'язку в більшості сортів: у 7 – високого та 5 – 
середнього рівів, і лише у сорту Лілея він був 
позитивним, хоча й незначним (0,05). Наші дані 
підтверджують визначені іншими авторами за-
кономірності про те, що одночасний ріст веґета-
тивної маси і генеративний розвиток негативно 
впливають на урожайні характеристики сортово-
го матеріалу. Виявлений зв'язок між продуктив-
ністю однієї рослини та крупністю зерна у п’яти 
сортів був високим, у двох – середнім і у двох – 
незначним негативним; у трьох – значним і се-
реднім позитивним, а в сорту Жалейка – незнач-
ним позитивним (на рівні 0,12). Продуктивність і 
висота рослини у більшості сортів пов'язані між 
собою позитивним зв'язком (у дев’яти значним, 
в одного середнім), а у сортів Лілея і  

5. Кореляційна оцінка сортів гречки за ознаками урожайності, продуктивності рослини, 
крупноплідності та висоти рослини (2001-2005 рр.) 

Показник кореляції Сорти ry/p ry/m ry/h rp/m rp/h rm/h 
Українка 0,65 0,31 -0,83 -0,75 0,93 -0,61 
Антарія 0,82 0,87 -0,87 -0,85 0,91 -0,99 
Лілея 0,36 -0,37 0,05 -0,54 -0,87 0,45 

Роксолана 0,89 0,63 -0,54 0,60 -0,64 -0,87 
Омеґа 0,66 0,87 -0,89 -0,01 0,59 -0,43 
Веселка 0,50 0,47 -0,90 -0,67 0,90 -0,96 
Козачка 0,85 0,75 -0,45 -0,90 0,91 -0,52 
Надія 0,99 -0,85 -0,92 0,79 0,85 -0,80 

Слобожанка 0,91 0,37 -0,24 -0,95 0,88 -0,26 
Жняярка 0,01 0,22 -0,55 -0,13 0,82 -0,81 
Жалейка 0,74 -0,48 -0,60 0,12 -0,11 -0,62 
Ізумруд 0,88 0,97 -0,82 -0,94 0,94 -0,85 

Приморська 7  0,94 -0,89 -0,93 0,74 0,92 -0,90 

6. Рангова оцінка сортів гречки за ознаками урожайності, продуктивності рослини, 
крупноплідності та висоти рослини (2001-2005 рр.) 

Ранжирування за сумою Z Сорти y p m h (y+p+m+h) 
Українка 1 4 11 7 6 
Антарія 4 3 6 9 5 
Лілея 3 1 7 3 1 

Роксолана 7 5 4 8 7 
Омеґа 4 5 12 2 6 
Веселка 9 6 12 12 11 
Козачка 11 5 1 4 4 
Надія 12 7 8 6 10 

Слобожанка 10 1 5 10 8 
Жняярка 5 7 3 5 3 
Жалейка 2 6 9 1 2 
Ізумруд 8 2 2 11 6 

Приморська 7  6 8 10 6 9 
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Роксолана – значним, у сорту Жалейка – незнач-
ним негативним зв'язком. Більшість вивчених 
сортів мали негативний (сім значний та п’ять 
середній), а сорт Лілея – середній позитивний 
зв'язок між показниками крупності зерна та ви-
сотою рослини (табл. 5). 
Зважаючи на те, що по кожній із проаналізова-

них ознак нами були виділені різні сорти (як дже-
рела за показником адаптивності), для загальної 
характеристики досліджуваного матеріалу був 
застосований метод комплексної оцінки адаптив-
ного потенціалу сортів шляхом обчислення сум 
рангів по кожному із показників. На основі 
отриманих результатів обробки статистичних 
даних найбільшим адаптивним потенціалом во-
лодіють сорти Лілея та Антарія (ІЗ УААН), Ко-
зачка (ІКК ПодАТУ), а також Жалейка і Жняяр-
ка (Республіка Білорусь) (табл. 6). 
Висновки: 1. Проведене в умовах Лісостепу 

України (Полтавська область) визначення адап-
тивного потенціалу сучасних сортів із України 

(ІЗ УААН, ІКК ПодАТУ, Сумський ІАПВ) та 
сортів Республіки Білорусь і Російської Федера-
ції дозволяє зробити висновок про наявність із-
поміж вивченого матеріалу сортів, як придатних 
за своїми характеристиками до прямого викори-
стання у виробництві, так і цінного селекційного 
матеріалу.  

2. Встановлений характер і розмір залежності 
урожайності від показників продуктивності, 
крупноплідності та висоти рослини у кожного з 
досліджуваних сортів визначає цінність їх як 
джерела ознаки в селекційному процесі. 

3. Проведена робота з визначення адаптивних 
характеристик сортового і колекційного матеріа-
лу повинна стати невід'ємною частиною при 
оцінці селекційного матеріалу на придатність до 
застосування в селекційному процесі. Це дасть 
змогу не лише віднайти новий селекційно-
цінний матеріал, а й визначити його адаптивний 
потенціал. 
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Постановка проблеми. На території Західно-
го Донбасу вже понад 60 років ведеться промис-
ловий видобуток вугілля. Головною складовою 
розпочатого у семидесяті роки ХХ ст. комплексу 
заходів із відновлення техногенно порушених 
ландшафтів була сільськогосподарська рекуль-
тивація шахтних відвалів. В умовах сьогодення 
вельми актуальним виявляється прогноз перспе-
ктив використання запропонованих варіантів 
рекультивації земель. Це потребує проведення 
агроекологічного моніторинґу функціонування 
агробіогеоценозів новоутворених едафотопів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Перші кроки з біологічної рекультивації (озеле-
нення) териконів Донбасу були зроблені інсти-
тутом лісництва Академії наук України ще в кі-
нці сорокових та на початку п’ятидесятих років 
[4]. Із часом вони набули нового дихання у до-
слідженнях кафедри геоботаніки Дніпропетров-
ського державного університету під керівницт-
вом професора А.П. Травлєєва [3]. Багаторічні 
польові досліди на території новоутвореного 
стаціонару сільськогосподарської рекультивації 
були розпочаті Дніпропетровським сільськогос-
подарським інститутом у 1975 році під керівни-
цтвом професорів М.О. Бекаревича та М.Т. Ма-
сюка [1, 5]. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою є виявлення біоекологічних особли-
востей формування едафотопів і функціонування 
агро біогеоценозів пшениці озимої, обґрунту-
вання способів рекультивації шахтних відвалів із 

використанням лесоподібного суглинку як соле-
захисного екрана. В умовах Павлоградського 
стаціонару рекультивації даних земель схема 
рекультивації порушених земель включала кіль-
ка варіантів (без та з екрануючим шаром лесопо-
дібного суглинку): шахтна порода (ШП) + 30 см 
насипного шару чорнозему (30НШЧ), ШП + 
50НШЧ, ШП + 70НШЧ, ШП + 50 см лесоподіб-
ного суглинку (50ЛС) + 30НШЧ, ШП + 50ЛС + 
50НШЧ, ШП + 50ЛС + 70НШЧ.  
Геохімічна оцінка варіантів рекультивації у 

Західному Донбасі проводилась з урахуванням 
окисно-відновлювальних умов. Моделювання 
процесу вертикального вологосолепереносу на 
прикладі рекультивованих відвалів Західного 
Донбасу здійснювалося методом прогонки з ви-
користанням математичного середовища 
MathCAD 2001. Застосована модель вологосоле-
переносу базується на теорії фізико-хімічної гід-
родинаміки шпаруватих ґрунтів. 
Результати досліджень. Результати обліку 

урожайності зерна пшениці озимої за три роки 
наведені в таблиці 1. Згідно з отриманими ре-
зультатами, у двохшарових варіантах рекульти-
вації врожайність пшениці озимої збільшувалась 
у разі підвищення потужності насипного шару 
чорнозему. За двошаровою схемою відсипки чо-
рнозему на поверхню відвалу найбільший при-
ріст врожаю був зафіксований у варіанті 
ШП+70НШС і склав 77-103%. У тришарових 
варіантах сільськогосподарської рекультивації 
підвищення родючості було суттєво більшим: у 
порівнянні з двошаровими варіантами, дало під-
вищення врожайності у 1,5-2 рази. 
Отримані трирічні дані узгоджуються із наве-

деними раніше даними урожайності пшениці за 
1983, 1985 та 1994 роки [5]. Враховуючи те, що 
стаціонар рекультивації шахтних відвалів існує 33 
роки, досить цікаво було зробити багаторічний 
прогноз сценарію засолення профілю варіантів 
рекультивації через декілька десятиріч після екс-
плуатації. Отримані в 2003-му та 2008-му роках 
дані профільного розподілу солей були знову 

Порівняльний аналіз урожайності пшениці озимої 
за шість років дозволив позначити вклад будови 
штучного рекультивованого профілю та ефектив-
ність внесення комплексного мінерального добри-
ва. Зроблений багаторічний прогноз засолення 
штучного профілю для двох- і трьохшарової  

моделі рекультивації.  
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1. Урожайність зерна пшениці озимої, вирощеної на рекультивованих шахтних відвалах  
(1987-1989 рр.) 

Роки Приріст врожаю Шар, см Фон 1987 1988 1989 Середнє ц/га % 
без прошарку лесоподібного суглинку 

0 13,5 22,8 3,7 13,3 - - 30 NPK 14,8 25,2 5,9 15,3 2,0 15,0 
0 19,1 25,3 16,3 20,2 6,9 51,9 50 NPK 20,8 29,6 18,2 22,9 9,6 72,2 
0 24,3 27,0 19,6 23,6 10,3 77,4 70 NPK 25,7 32,4 22,9 27,0 13,7 103,0 

з прошарком лесоподібного суглинку 
0 26,4 29,1 27,0 27,5 - - 30 NPK 27,1 37,5 29,3 31,3 3,8 13,8 
0 30,0 32,1 30,4 30,8 - - 50 NPK 33,1 40,9 31,5 35,2 7,7 28,0 
0 31,5 34,7 32,6 32,9 5,4 19,6 70 NPK 35,8 42,7 34,8 37,8 10,3 37,4 

НСР 05  0,6 1,5 2,2 з урахуванням екрану лесоподібного 
суглинку (А) 

НСР 05  1,1 1,2 1,2 з урахуванням насипного шару  
чорнозему (В) 

НСР 05  1,1 0,9 1,2 з урахуванням внесення добрив (С) 

2. Прогноз засолення штучного профілю у варіантах рекультивації шахтного відвалу 
ШП + 50 НШЧ ШП + 70 НШЧ ШП + 50 ЛС + 50 НШЧ 

2008 р. 2018 р. 2028 р. 2008 р. 2018 р. 2028 р.  2008 р. 2018 р. 2028 р. 
0,055 0,167 0,284 0,057 0,072 0,077 0,037 0,044 0,081 
0,091 0,289 0,427 0,085 0,106 0,112 0,043 0,067 0,131 
0,183 0,426 0,532 0,109 0,129 0,133 0,048 0,098 0,187 
0,383 0,557 0,609 0,135 0,145 0,146 0,062 0,145 0,256 
0,629 0,649 0,661 0,157 0,155 0,155 0,092 0,215 0,334 
0,695 0,692 0,691 0,167 0,161 0,160 0,158 0,304 0,415 
0,706 0,706 0,706 0,167 0,163 0,162 0,260 0,402 0,489 

      0,164 0,164 0,164 0,379 0,493 0,546 
            0,497 0,563 0,583 
            0,602 0,602 0,602 
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Рис. 1. Експериментальні та прогнозні дані розподілу солей  
за штучним профілем рекультивації ШП + 50ЛС + 50НШЧ 
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Рис. 2. Результати прогнозу засолення рекультивованого профілю через 21 рік  
у порівнянні з реальними даними за 2008-й рік для варіанта ШП + 50ЛС + 50НШЧ 

опрацьовані з допомогою моделі у вигляді про-
гнозів на період шість років. З аналізу даних  
рис. 1 та 2 для варіанта ШП + 50ЛС + 50НШЧ 
виходить, що введення прошарку лесоподібного 
суглинку суттєво стримує процес вертикального 
засолення вищележачих шарів ґрунту. 
Порівняння даних засолення ґрунту у варіан-

тах ШП + 50НШЧ та ШП + 50ЛС + 50НШЧ сві-
дчить про користь тришарового варіанту рекуль-
тивації. Разом із тим, нанесення додаткового  
20 см шару чорнозему «працює» на підвищення 
буферної ємності новоутвореного ґрунтового 
профілю. 

Висновки. Порівняльний аналіз результатів 
польових дослідів свідчить, що в міру збільшен-
ня кількості факторів інтенсифікації вирощуван-
ня пшениці озимої (збільшення потужності шару 
ґрунту, внесення мінеральних добрив, створення 
0,5 м прошарку лесоподібного суглинку) урожай 
зерна зростає пропорційно. 
Проведений за результатами прогнозу порів-

няльний аналіз профільного розподілу солей сві-
дчить про можливість використання у виробниц-
тві як двошарового (з нанесенням 70-100 см  
ґрунту заплави), так і тришарового варіантів ре-
культивації.  
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Постановка проблеми. Для удосконалення 
технологічних регламентів розділення РЗЕ на 
підгрупи, концентрування, одержання, очищення 
індивідуальних лантаноїдів [3]; оцінки можливо-
сті керування процесами синтезу при багатоста-
дійному одержанні   продуктів ізо- й гетеро-
валентним заміщенням компонентів, термічного  
розкладання; обґрунтовування механізмів фазо-
утворення  в якості модельних ізотермічно (25, 
50, 65, 100оС) комплексом фізико-хімічних ме-
тодів вивчені системи  KNO3 – Me(NO3)2  – 
Nd(NO3)3 – H2O, (Me – Mg, Ca). Вибір складу 
об’єктів дослідження, температурні перерізи зу-
мовлені рядом чинників. Серед елементів рідкіс-
ноземельного ряду вищу комплексоутворюючу 
здатність виявляють представники церієвої під-
групи; з-поміж них найбільші зміни складу, 
структури, властивостей їх сполук – елементи 
його середини, Pr і Nd. Вибрані компоненти си-
стеми задають технічні характеристики цільово-
го продукту чи виступають модифікаторами йо-

го властивостей. Температурні перерізи обумов-
лені областями існування кристалогідратних 
форм вихідних компонентів. 
Аналіз основних досліджень і публікації, у 

яких започатковано розв’язання проблеми.  
Сучасні технологічні схеми одержання РЗЕ-
вмісних функціональних матеріалів різного при-
значення можуть бути використані для енерґоне-
залежних запам’ятовуючих пристроїв [1]; як до-
мішкові покриття на напівпровідникові підклад-
ки [6]; для пристроїв магніто-, опто-, акустоелек-
троніки [1, 8]; просторових модуляторів світла 
[4]; біологічно активних, що застосовуються в 
медицині й сільському господарстві [див. [11] та 
приведений у ній аналітичний огляд властивос-
тей координаційних сполук Ln (III), їх виразну 
біологічну активність, відносно малу токсич-
ність, антисептичну дію] з використанням   різ-
номанітних методик і комплексних технологій [10] 
передбачають знання взаємної поведінки структу-
рних компонентів у широких температурних ін-
тервалах і повних концентраційних співвідно-
шеннях, використання вихідних речовин  висо-
кої чистоти і застосування досконалих способів 
їх змішування. Це забезпечує одержання відтво-
рюваних структурочутливих характеристик ці-
льового продукту із  заданими однорідністю, 
властивостями, стабільністю. 
Методи дослідження. Дослідження проведене 

методом добавок за методикою, описаною в [2, 
5]. Рівновага фаз досягалася протягом 2-3 діб. У 
якості вихідних солей використовували гідрато-
вані й безводні нітрати вказаних елементів мар-
ки „ч.д.а.”.    
Хімічний аналіз рідких і твердих фаз, „залиш-

ків” проводили на вміст іонів Nd3+, Mg2+, Ca2+, 
азоту. Вміст Ln3+ визначали трилонометрично; 
Mg2+ – об’ємним методом; Ca2+ – комплексоно-
метричним титруванням замісника у фільтраті, 
звільненого від Ln3+ аміачним буфером; азоту – 

Комплексом фізико-фімічних методів у 
багатокомпонентних РЗЕ-вмісних водно-сольових 
системах нітратів KNO3 – Me(NO3)2 - Nd(NO3)3 – 

H2O, (Me – Mg, Ca) вивчені закономірності 
хімічної взаємоді і кількість, склад, характер 
розчинності, температурні та концентраційні 

межі кристалізації фаз, їх властивості; 
побудовані діаграми розчинності. Механізм 

комплексоутворення можна пояснити з позицій 
конкуруючих заміщень молекул води у 

найближчому оточенні Ln3+ на NO3-групи та 
впливу на ці процеси природи центрального атома 
Ln3+-комплексоутворювача; розупорядковуючої дії 

на структуру розчинів наявних одно- і 
двохзарядних катіонів, концентрації та характеру 

теплового руху структурних елементів.  
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методом відгонки; іону K+ – розрахунком за різ-
ницею, виходячи із загального вмісту нітратів і, 
частково, за  сухим залишком. 
Одержані дані для окремих іонів перерахову-

валися на сольовий вміст і, згідно з принципом 
відповідності, наносилися на діаграму розчинно-
сті. Графічне відображення складу твердих фаз, 
що утворюються  у системі, проводили за 
Скрейнемакерсом [5]. Їх індивідуальність під-
тверджували, крім хімічного, рентґенофазовим, 
кристалооптичним, термографічним, ІЧ-
спектроскопічним й іншими методами аналізу. 
Результати досліджень. Одержані експери-

ментальні дані з вивчених систем KNO3 – 
Me(NO3)2  – Nd(NO3)3 – H2O, (Me – Mg, Ca) уза-
гальнені й зведені в таблиці. Про складність пе-
ретворень в об’єктах дослідження наочно де-
монструють наведені їх ізотерми розчинності 
(рис. 1, 2). 
Для вказаних систем в ізотермічних умовах в 

областях співіснування фаз визначені положення 
ліній диваріантних рівноваг, склад евтонічних і 
перехідних точок; встановлені кількість, склад, 
характер розчинності, температурні й концент-
раційні межі утворення фаз; закономірності та 
особливості комплексоутворення, гетерогенних 
рівноваг. Побудовані ізотермічні горизонтальні 
та фронтальні проекції їх багатовимірних діаг-
рам розчинності. Нанесені лінії рівного вмісту 
води. Встановлені відносні розміри полів крис-
талізації всіх фаз, що утворюються. 
Потрійні системи, що входять до складу чет-

верної магній-вмісної системи, KNO3 –  
Nd(NO3)3 – H2O,  Mg(NO3)2  – Nd(NO3)3 – H2O 
при 50оС вивчені нами й описані в попередніх 
публікаціях [7]. Перша система характеризується 
утворенням інконґруентно розчинних сполук 
складу K2[Nd(NO3)5(H2O)2]  і  K3[Nd(NO3)9]; 
друга – конґруентно розчинного комплексного 
нітрату  [Mg(H2O)6]3[Nd(NO3)6]26H2O. У системі 
KNO3 – Mg(NO3)2  – H2O встановлені межі кри-
сталізації тільки вихідних солей [9]. 
Ізотерма розчинності системи при 25оС має 4 

поля кристалізації:  KNO3, Mg(NO3)26H2O, 
Nd(NO3)36H2O, [Mg(H2O)6]3[Nd(NO3)6]26H2O. З 
підвищенням температури характер взаємодії 
між структурними компонентами системи знач-
но ускладнюється, і при 50оС ізотерма розчинно-
сті системи крім полів кристалізації вихідних 
солей містить ще 2 поля виділення у тверду фазу  
– K2[Nd(NO3)5(H2O)2]  та  K3[Nd(NO3)9]. У сис-

темі найбільшу площу на горизонтальних прое-
кціях займає нітрат калію. Для проведення кіль-
кісних розрахунків процесів випаровування, 
кристалізації побудовані її фронтальні водні 
проекції; на горизонтальних проекціях нанесені 
сітки ізоліній рівного вмісту води. Найменший її 
вміст мають розчини, насичені координаційними 
нітратами K2[Nd(NO3)5(H2O)2],  K3[Nd(NO3)9]. 
Дослідженню фазових рівноваг у чотириком-

понентній системі KNO3 – Ca(NO3)2  – Nd(NO3)3 
– H2O передувало вивчення гетерогенних рівно-
ваг у системах KNO3 – Nd(NO3)3 – H2O, 
Ca(NO3)2  – Nd(NO3)3 – H2O, KNO3 – Ca(NO3)2 – 
H2O для  
можливості  приготування заправок потрійних 

систем із насиченими розчинами, що відповіда-
ють вмісту нонваріантних точок. Дані про ви-
вчені нами перші дві системи публікувалися ра-
ніше в [7]. Існуючі відомості про систему KNO3 
– Ca(NO3)2 – H2O  носять суперечливий харак-
тер, тому вона була вивчена нами заново. На діа-
грамі розчинності  цієї системи (25оС)  розмежо-
вані поля кристалізації вихідних компонентів 
KNO3, Ca(NO3)2

.4H2O й інконгруентно розчин-
ної сполуки KNO3

.5Ca(NO3)2
.10H2O; визначені 

склади евтонічної і перехідної точок. Здійснений 
синтез подвійного нітрату; його хімічний аналіз 
добре підтверджує співвідношення компонентів 
у запропонованій вище формулі. 
Ізотерма розчинності даної четирьохкомпоне-

нтної системи при 25оС має 4 поля кристалізації: 
KNO3; Ca(NO3)2

.4H2O; Nd(NO3)3
.6H2O; 

KNO3
.5Ca(NO3)2

.10H2O. При підвищенні зна-
чень температури дослідження ускладнюють 
обмежений інтервал співвідношень кількостей 
рідкої і твердої фаз, що відповідає можливості 
перебування системи в двохфазному стані; про-
цеси дегідратації структурних компонентів і пе-
рехід системи поблизу нонваріантних точок у 
метастабільний, сиропоподібний стан. 
Усі вказані комплексні нітрати синтезовані в 

монокристалічному вигляді (розміром 4-30 мм), 
вивчені їх оптимальні умови одержання і форми 
росту. Проведено дослідження їх атомно-
кристалічної будови, форми координаційних по-
ліедрів, типу координації лігандів, окремих фі-
зичних властивостей хімічним, рентґенофазо-
вим, рентґеноструктурним, ІЧ-спектроско-
пічним, кристалооптичним, термографічним, 
ГДГ лазерного випромінювання та іншими ме-
тодами. 
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Рис. 1. Горизонтальна і вертикальна проекції просторової діаграми розчинності системи 
KNO3-Mg(NO3)2-Nd(NO3)3-H2O при 50ºС 
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Рис. 2. Горизонтальна і вертикальна проекції просторової діаграми розчинності системи 
KNO3-Ca(NO3)2-Nd(NO3)3-H2O при 25ºС 
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Висновки: 1. Результати дослідження свід-
чать, що процеси одержання РЗЕ-вмісних функ-
ціональних матеріалів із використанням нітратів 
елементів різної електронної структури хімічним 
змішуванням вихідних компонентів при спіль-
ному виділенні продуктів із рідкої фази послідо-
вним чи сумісним осадженням з наступною тер-
мообробкою відбуваються через утворення низ-
ки проміжних фаз. Їх вміст і поведінка  у кож-
ному конкретному випадку потребують попере-
дніх системних емпіричних знань про їх сумісну 
поведінку у повних концентраційних співвідно-
шеннях у заданому температурному інтервалі.  

2.  Системним вивченням хімізму взаємодії, 
гетерогенних рівноваг у водно-сольових систе-
мах нітратів лантаноїдів і елементів IA, IIA груп 
періодичної системи (25-1000С) встановлені 
складні процеси взаємодії між їх структурними 
компонентами, що протікають у напрямі утво-

рення цілого класу аніонних комплексів Ln3+. 
Механізм комплексоутворення  можна пояснити 
з позицій конкуруючих заміщень молекул води у 
найближчому оточенні Ln3+ на NO3-групи та 
впливу на ці процеси природи центрального 
атома Ln3+-комплексоутворювача; розупорядко-
вуючої дії на структуру розчинів наявних  одно- 
і двохзарядних катіонів, концентрації та харак-
теру теплового руху структурних елементів. Ви-
явлені закономірності і особливості у їх сукуп-
ній поведінці вказують, що протікаючі конкуру-
ючі реакції є сильнодіючим технологічним фак-
тором, суттєво впливаючим на зміну активності 
структурних форм Ln3+. Одержані результати 
розширюють можливості використання РЗЕ-
вмісних нітратних систем і служать надійною 
науковою базою для обґрунтування підготовчих 
процесів у виробництві РЗЕ-вмісних функціона-
льних матеріалів різного призначення. 
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Постановка проблеми. Одним із провідних 
видів овочевих рослин в Україні є морква – цін-
ний продукт харчування. До цього часу врожай-
ність її коренеплодів залишається достатньо ни-
зькою і становить у середньому по Україні бли-
зько 14 т/га, що призводить до зниження рента-
бельності та підвищення собівартості її вироб-
ництва. Світовий досвід щодо використання 
краплинного способу зрошення, локального вне-
сення добрив у ґрунт, а також з поливною водою 
(фертигація), звідчить про ефективність даних 
прийомів для підвищення врожайності сільсько-
господарських рослин, зокрема моркви. При 
цьому збільшується вихід ранньої продукції й 
товарної частки врожаю. Тому нами було вивче-
но вплив вищезазначених технологічних елемен-
тів вирощування моркви на урожайність її коре-
неплодів і, як наслідок, – економічні показники 
виробництва в умовах Лівобережного Лісостепу 
України. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Важливим питанням сучасного зрошуваного зе-
млеробства є розробка біологічних основ дифе-
ренційованих режимів зрошення, раціональної 
системи мінерального живлення рослин тощо [3, 

4]. В останні роки гостро постали питання ре-
сурсозбереження та енерґозбереження в умовах 
зрошуваного землеробства. Існуючі способи зро-
шення вже не відповідають вимогам часу. Тому 
необхідні ресурсозберігаючі технології та спосо-
би поливу, які б забезпечували економію водних 
та енерґетичних ресурсів, повне використання 
поливної води сільськогосподарськими росли-
нами й виключали непродуктивні її втрати на 
фільтрацію та випаровування. Таким вимогам 
відповідають різні способи мікрозрошення, зок-
рема краплинний полив [2].  
Перші системи краплинного зрошення 

з’явилися в Ізраїлі та США на початку 70-х років 
минулого сторіччя. Завдяки суттєвим перевагам 
цей спосіб поливу швидко розповсюдився в інші 
країни світу – Австралію, Німеччину, Австрію, 
Італію, Францію [6].  
Однією з важливих переваг краплинного зро-

шення є можливість проведення поливів відпо-
відно до водоспоживання рослин за окремими 
фазами росту і розвитку з мінімальними витра-
тами поливної води та максимальною безпечніс-
тю для довкілля. За даними багатьох авторів з 
Австралії та США, економія поливної води при 
вирощуванні овочевих рослин, у тому числі й 
моркви, за краплинного способу зрошення ста-
новить 54-60%, порівняно з поливом по бороз-
нах та дощуванням [10, 11]. При цьому, за дани-
ми австралійських вчених, величина коефіцієнта 
використання води за краплинного способу по-
ливу становить 80-95%, а при поливі по бороз-
нах і затопленням – 30-40% [9, 12]. 
Поряд із цим за краплинного зрошення є мож-

ливість проведення фертигацій – внесення водо-
розчинних добрив із поливною водою. Для цього 
можна використовувати водорозчинні мінераль-
ні добрива: Террафлекс, Кемира комбі, Криста-
лон, Universol, MagMix, монофосфат калію, амі-
ачну і калійну селітру та інші. Загальна кількість 
добрив не повинна перевищувати 1,0-1,2 кг на 
1000 л води [7].  

Установлено, що при вирощуванні моркви на про-
довольчі цілі у Лівобережному Лісостепу України 
кращим способом зрошення є краплинний. За дано-
го способу поливу добрива потрібно вносити лока-
льно у ґрунт та проводити фертигацію два рази 
за веґетаційний період. Доведено економічну доці-
льність вирощування моркви на продовольчі цілі з 
використанням краплинного зрошення при внесенні 
добрив локально у ґрунт та проведенні фертига-
цій. При цьому отримано найвищу врожайність 
коренеплодів (37,8 т/га), рентабельність виробни-
цтва – 68% та найнижчу собівартість однієї  

тонни продукції – 417,1 грн. 
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Економічна ефективність вирощування моркви при її зрошенні та удобренні (2005-2007 рр.) 

Спосіб  
зрошення 

(фактор А) 

Спосіб  
внесення  
добрив 

(фактор В) 

Товарна 
врожай- 
ність, 
т/га 

± до 
конт- 
ролю 

Загальні 
витрати, 
тис.грн./

га 

Вируч-
ка, 

тис.грн./
га 

Розра-
хун-
ковий 
прибу-
ток 

тис.грн./
га 

± до 
конт- 
ролю 

Собівар-
тість 1 т 
продук-
ції, грн. 

Рента- 
бель- 

ність, %

без добрив  
(контроль) 17,7 0 10,7 12,4 1,7 0 605,52 16 

врозкид 
N90P90K90 

18,2 +0,5 12,0 12,7 0,7 -1,0 660,53 6 Без  
зрошення  
(контроль) локально 

N22,5P45K45 + 
фертигація 

N22,5 

18,6 +0,9 11,5 13,0 1,5 -0,2 620,91 13 

без добрив  
(контроль) 23,6 +5,9 13,1 16,5 3,4 +1,7 554,86 26 

врозкид 
N90P90K90 

32,2 +14,5 16,4 22,5 6,1 +4,4 510,29 37 Дощування 
(еталон) локально 

N22,5P45K45 + 
фертигація 

N22,5 

35,4 +17,7 16,8 24,8 8,0 +6,3 475,16 48 

без добрив  
(контроль) 29,4 +11,7 12,9 20,6 7,7 +6,0 437,89 60 

врозкид 
N90P90K90 

33,8 +16,1 15,9 23,7 7,8 +6,1 449,17 49 Краплинне 
зрошення локально 

N22,5P45K45 + 
фертигація 

N22,5 

37,8 +20,1 15,8 26,5 10,7 +9,0 417,10 68 

 
Мета досліджень – визначити ефективність 

різних способів зрошення та внесення добрив 
при вирощуванні моркви на продовольчі цілі для 
формування високого рівня врожайності корене-
плодів нормативної якості, підвищення рентабе-
льності вирощування і зниження собівартості 
одиниці продукції. 
Методика проведення досліджень. Дослі-

дження проведено в Інституті овочівництва і 
баштанництва УААН у 2005-2007 рр. на сорті 
моркви Яскрава відповідно до «Методики дослі-
дної справи в овочівництві і баштанництві», 
2001 [5]. Площа облікової ділянки – 10 м2, по-
вторність у досліді – чотириразова. При прове-
денні розрахунків використовували діючі в дру-
гому півріччі 2008 року розцінки на ручні робо-
ти та оплату праці механізаторів, а також ціни на 
насіння, паливно-мастильні матеріали, добрива, 
пестициди тощо. Типові норми виробітку на ру-
чні та механізовані роботи використовували згі-

дно з «Типовими нормами на ручні роботи в ро-
слинництві» (1986) і «Типовими нормами на ме-
ханізовані сільськогосподарські роботи» (1982) 
[1, 8]. 
Результати досліджень. У результаті прове-

дених досліджень установлено, що у вирощу-
ванні моркви застосування краплинного зро-
шення на фоні локального внесення мінеральних 
добрив – економічно доцільний технологічний 
прийом. У середньому за 2005-2007 рр. за даного 
способу зрошення та внесення добрив було оде-
ржано максимальну врожайність товарних коре-
неплодів (37,8 т/га). При цьому собівартість од-
нієї тонни продукції зменшилася з 620,9 грн./т 
(варіант без зрошення) та 475,2 грн./т (полив 
дощуванням) до 417,1 грн./т; розрахунковий 
прибуток від реалізації моркви за краплинного 
зрошення склав 10,7 тис.грн./га (при рентабель-
ності 68%). За вирощування моркви в богарних 
умовах товарна урожайність зменшувалася в 1,7-
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2,0 рази. Враховуючи витрати на вирощування 
продукції з одиниці площі, виручка від реалізації 
(та – як наслідок – розрахунковий прибуток змен-
шилися в 6-15 разів (з урахуванням внесення до-
брив) порівняно з краплинним поливом. Повна 
собівартість продукції за даного способу виро-
щування була найвищою: 605,5 грн./т (варіант 
без добрив), 620,9-660,5 грн./т – при внесенні 
мінеральних добрив. Рівень рентабельності ста-
новив 6-16%. За поливу дощуванням розрахун-
ковий прибуток, порівняно з контролем, зріс на 
1,7-6,3 тис. грн./га, рентабельність за даного 
способу була на рівні 26-48% (див. табл.).  

Висновки. Таким чином, у результаті прове-
дених досліджень установлено, що при вирощу-
ванні моркви на продовольчі цілі у Лівобереж-
ному Лісостепу України кращим способом зро-
шення є краплинний. За даного способу поливу 
добрива потрібно вносити локально у ґрунт та 
проводити фертигацію двічі за веґетаційний пе-
ріод. Дані елементи технологій сприяють одер-
жанню найвищої врожайності товарних корене-
плодів (37,8 т/га) та рентабельності виробництва 
(68%). При цьому собівартість 1 т коренеплодів, 
навпаки, найнижча і становить 417,1 грн. 
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вміст білка, продуктивність.  

Постановка проблеми. Стабілізація вироб-
ництва білка рослинного походження – одна з 
ключових проблем аграрного сектора України. 
Скорочення виробничо-фінансових витрат у 
технологічному процесі вирощування основних 
зернобобових культур призвело до зменшення 
валових зборів зерна та погіршення його якісних 
показників. За даними наукових установ, нині  
дефіцит харчового білка становить 29%, кормо-
вого – 30% [1].  
Одним із шляхів вирішення цього питання є 

удосконалення агротехнічних заходів вирощу-
вання культур, що характеризуються високою 
адаптаційною здатністю до ґрунтово-
кліматичних умов зони вирощування. У цьому 
відношенні беззаперечний інтерес викликає 
розширення посівних площ нуту. Основними 
його біологічними характеристиками є холодо- і 
посухостійкість, стійкість проти хвороб і шкід-
ників, а також здатність засвоювати з повітря до 
100-120 кг/га молекулярного азоту й формувати 
високі врожаї дешевого високоякісного білка [2].  
Продуктивність азотфіксації визначається 

комплексом факторів і умов, з яких найбільш 
важливими є біологічні особливості культури, 

генотипи рослин та азотфіксуючих мікроорга-
нізмів, відповідність екологічних умов потребам 
конкретних азотфіксуючих систем [5].  
Найбільш розповсюдженим заходом інтенси-

фікації біологічної азотфіксації та фосфатмобілі-
зації в агроценозах є інтродукція селекційних 
рас азотфіксуючих мікроорганізмів [6].  
Фізіологічна роль симбіотрофного азоту у бо-

бових рослин полягає не тільки у підвищенні 
урожаю, а й у накопиченні додаткового білка у 
зерні й зеленій масі рослин [7]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми.  
Формування активної бобово-ризобіальної си-

стеми є основою взаємовигідного існування – 
симбіозу, у процесі якого сонячна енерґія вико-
ристовується рослиною у процесі фотосинтезу, а 
його продукти слугують джерелом енерґії для 
фіксації інертного молекулярного азоту буль-
бочковими бактеріями [4].  
На азотфіксацію використовується 10-32% 

продуктів фотосинтезу. Приблизно третя їх час-
тина витрачається на дихання бульбочок і коре-
нів, а половина повертається до рослини у формі 
азотовмісних сполук. На 1 г азоту, що фіксуєть-
ся, припадає 4-7 г вуглецю, з якого близько 50% 
споживається коренями на дихання та ріст, 
утворення та надходження азоту.  
Оптимальні умови для життєдіяльності рослин 

бобових культур створюються за надходження у 
бульбочки достатньої кількості продуктів фото-
синтезу, що є джерелом енерґії для азотфіксації 
аміаку, а в надземну частину транспортуються 
продукти азотфіксації, необхідні для побудови 
органічної біомаси [9].  
Формування й функціонування симбіотичних 

систем, починаючи від інфікування коренів та 
утворення на них бульбочок до процесу азотфік-
сації, знаходиться у тісній залежності від кон-
центрації макро- і мікроелементів у ґрунті.  
Удосконалення способів застосування добрив та 

визначення їх раціональних доз можливе на основі 
вивчення не тільки властивостей ґрунту і добрив, 
але й потреб рослин у поживних речовинах [10]. 

Наведені результати досліджень із визначення 
впливу інокуляції насіння мікробіологічним препа-
ратом комплексної дії Ризогумін та внесення мі-
неральних добрив дозами N45Р45К50, N10Р20К20, 

Р40К40 на формування продуктивності нуту. Дове-
дено, що сумісне застосування цих агрозаходів 

позитивно впливає на накопичення надземної маси 
рослинами, надходження органічних сполук до зер-
на під час його достигання. На фоні мінерального 
удобрення N45Р45К50 урожайність зерна нуту під-
вищується до 2,62 т/га, а вміст білка у ньому 
становить 21,1%. Визначено, що найбільш спри-
ятливі умови для формування симбіотичного апа-
рату нуту створюються за поєднання інокуляції 
насіння Ризогуміном і внесення мінеральних добрив 

дозами N10Р20К20, Р40К40.  
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Метою досліджень було визначення ефектив-
ності інокуляції насіння на різних фонах мінера-
льного удобрення.  
Матеріали і методика дослідження. Дослі-

дження проводили згідно з державною науково-
технічною програмою «Зернові культури» за за-
вданням 10.02.03/201 «Розробити технологію 
вирощування нуту на основі застосування діаг-
ностичних методів управління процесами біоло-
гічної фіксації азоту атмосфери та створення 
умов для формування високої продуктивності і 
якості зерна нових сортів в умовах недостатньо-
го зволоження лівобережного Лісостепу» на базі 
Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова. 
Погодні умови веґетаційного періоду нуту в 

роки проведення досліджень були неоднорідни-
ми, що дало змогу всебічно оцінити досліджува-
ні агротехнічні заходи. 
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий 

малоґумусний важкосуглинковий, з вмістом ґу-
мусу в шарі 0-20 см 4,9-5,2%; азоту, що гідролі-
зується, – 5,4-6,8 мг/100 г ґрунту (за Тюріним та 
Кононовою); Р2 О5 в оцтовокислій витяжці – 
10,0-12,3 мг/100 г ґрунту (за Чириковим); обмін-
ного калію – 17,0-17,7 мг/100 г ґрунту (за Мас-
ловою), реакція ґрунтового розчину слабкокисла 
(рН сольової витяжки – 6,3).  
Технологія вирощування нуту була типовою 

для зони Лівобережного Лісостепу, окрім дослі-
джуваних агротехнічних прийомів.  
Дослідження проводили згідно з методикою 

польового досліду Б.А. Доспєхова [3]. Схема 
досліду включала варіанти з застосуванням іно-
куляції насіння та поєднанням її з внесенням мі-
неральних добрив дозами N45Р45К50, N10P20K20, 
P40K40. Облікова площа ділянки становила 40 м2. 
Повторність досліду – чотирьохразова. Розмі-
щення варіантів – послідовне.  
Результати дослідження. Рослини нуту у сим-

біозі з бульбочковими бактеріями утворюють цілі-
сну фізіологічну систему, формування і функціо-
нування якої у значній мірі обумовлюється наявні-

стю в ґрунті елементів мінерального живлення.  
Найбільш сприятливі умови формування симбі-

отичного апарату нуту створювалися за сівби іно-
кульованим насінням на фоні мінерального удоб-
рення Р40К40. На рослинах утворювалося, в серед-
ньому, 15 бульбочок, а їх маса та абсолютно суха 
маса збільшувалися до 0,65 та 0,42 г відповідно. 
Внесення N45Р45К50 та N10Р20К20 призводило до 
зменшення значень цих показників (табл. 1).  
У варіанті з застосуванням Ризогуміну росли-

ни зазвичай формували 12 бульбочок. Маса та 
маса у абсолютно сухому стані останніх стано-
вили 0,47 та 0,16 г відповідно. 
Відомо, що на забезпечення процесів, 

пов’язаних із фіксацією молекулярного азоту, 
рослини використовують значну кількість спо-
лук, утворених у ході реакції фотосинтезу. Біль-
ша надземна маса, а разом із тим потужна фото-
синтетична поверхня, здатні підтримувати висо-
кий рівень азотфіксуючої активності бульбочок. 
У свою чергу, краща забезпеченість азотом по-
винна сприяти посиленню веґетативних процесів 
у рослинах. Однак кількість та маса бульбочок не 
завжди відображають дійсний рівень азотфіксації. 
У процесі росту рослини реагують на виникнення 
тих чи інших потреб, тому нестача азоту на певно-
му етапі може спричинити додатковий відтік по-
живних речовин у бульбочки для активізації його 
фіксації, що певний час відображається на накопи-
ченні веґетативної маси [9].  
Інтенсивність наростанні надземної частини 

нуту була найвищою за сівби інокульованим на-
сінням на фоні мінерального удобрення 
N45Р45К50. Фітомаса та абсолютно суха маса рос-
лин становили 88,1 та 21,8 г відповідно (табл. 2). 
У варіанті з застосуванням Ризогуміну та вне-
сенням N10Р20К20 рослини формували надземну 
частину масою 77,0 г зі вмістом абсолютно сухої 
речовини 18,8 г. На фоні мінерального удобрен-
ня Р40К40 значення цих показників зменшували-
ся, відповідно, до 76,6 та 18,6 г.  

1. Формування симбіотичного апарату нуту за застосування інокуляції насіння Ризогуміном 
на різних фонах мінерального удобрення, 2007-2009 рр. 

Маса бульбочок з однієї рослини, г Варіант досліду Кількість бульбочок з 
однієї рослини, шт. сирих в абсолютно сухому стані

Контроль  7 0,31 0,13 
Ризогумін 12 0,47 0,16 

Ризогумін +N45Р45К50 16 0,31 0,11 
Ризогумін + N10Р20К20 15 0,36 0,12 
Ризогумін + Р40К40 15 0,65 0,42 
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2. Продуктивність нуту за застосування інокуляції насіння Ризогуміном на різних фонах 
мінерального удобрення, 2007-2009 рр. 

Варіант досліду Фітомаса однієї 
рослини, г 

Маса однієї рос-
лини в абсолютно 
сухому стані, г 

Кількість зерен з 
однієї рослини, 

шт. 

Маса 1000 зерен, 
г 

Контроль 60,8 16,2 39 233,5 
Ризогумін 61,7 16,5 54 237,0 

Ризогумін +N45Р45К50 88,1 21,8 60 254,6 
Ризогумін + N10Р20К20 77,0 18,8 64 243,0 
Ризогумін + Р40К40 76,6 18,6 59 241,1 

3. Урожайність та якість зерна нуту в залежності від фону мінерального удобрення та 
інокуляції насіння Ризогуміном, 2007-2009 рр. 

Варіант досліду Урожайність зерна за 
вологості 14 %, т/га Вміст білка, % Збір білка, т/га 

Контроль 1,66 17,7 0,25 
Ризогумін 2,00 18,7 0,32 

Ризогумін +N45Р45К50 2,62 21,1 0,48 
Ризогумін + N10Р20К20 2,44 19,2 0,40 
Ризогумін + Р40К40 2,32 18,9 0,38 

 Примітка: НІР0,95, т/га 0,14  
 
Характер перерозподілу органічних сполук між 

органами рослин визначив величину господарсько 
цінної частини урожаю нуту. У варіанті з застосу-
ванням Ризогуміну рослини формували 54 зерна, 
маса 1000 зерен становила 237,0 г (табл. 2). Порів-
няно з контролем, приріст урожайності зерна та 
збору білка з 1 га у цьому варіанті становили 0,34 та 
0,07 т/га відповідно (табл. 3). 
На фоні мінерального удобрення N45Р45К50 за 

рахунок збільшення кількості зерен із рослин, їх 
маси та якості, продуктивність посіву сягала  
2,62 т/га, а загальний збір білка знаходився на 
рівні 0,48 т/га.  
За поєднання інокуляції насіння та внесення мі-

неральних добрив дозами N10Р20К20 і Р40К40 інтенси-
вність надходження органічних сполук до зерна 
знижувалася, про що свідчить зменшення маси 1000 
зерен до 243,0 і 241,1 г та вмісту білка у зерні до 

19,2 і 18,9% відповідно. Продуктивність посівів 
знаходилася на рівні 2,44 і 2,32 т/га, загальний збір 
білка становив 0,40 і 0,38 т/га відповідно.  
Висновки: 1. Застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном і поєднання її зі внесенням мінера-
льних добрив дозами N10Р20К20 й Р40К40 має пози-
тивний вплив на формування азотфіксуючого 
симбіотичного апарата нуту. Збільшення дози 
мінерального азоту негативно позначається на 
симбіотичних відносинах рослин нуту з буль-
бочковими бактеріями. 

2. Інокуляція насіння Ризогуміном на фоні 
внесення мінеральних добрив дозами N45Р45К50 
та N10Р20К20 сприяє підвищенню інтенсивності 
наростання біомаси рослин, накопичення білка у 
зерні, що в майбутньому визначає їх індивідуа-
льну продуктивність, загальну урожайність аг-
роценозу та якість зерна.  
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Постановка проблемы. Капуста белокочан-
ная занимает в овощеводстве Украины одно из 
ведущих мест. Площадь посева этой культуры 
среди овощных растений – более 20% [2]. По 
данным Госкомстата Украины, в 2006 году пло-
щадь капусты белокочанной составила 75,2 
тыс. га, средняя урожайность – 20,1 т/га. При 
надлежащей агротехнике урожайность ее соста-
вляет 60-80 т/га и более [2, 7]. 
Одним из путей увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур является внедре-
ние в производство экономически эффективных 
природоохранных технологий выращивания, 
обеспечивающих максимальную реализацию 
потенциала высокоурожайных отечественных 
сортов. Элементы таких технологий, на наш 
взгляд, должны быть разработаны на основе ка-
пельного способа орошения и рационального 
использования минеральных удобрений. 
Анализ основных исследований и публика-

ций, в которых изложено начало решения 
проблемы. Капуста – влаготребовательное рас-
тение. Она имеет повышенную потребность в 

воде, поскольку в начале вегетационного пери-
ода развивается мощная листовая розетка. Осо-
бенно капуста нуждается в воде в период фор-
мирования кочана. Одно молодое растение тре-
бует 1-2 л воды в сутки, а в фазе завязывания 
кочана – 3-4 л. Она требовательна к наличию 
влаги как в воздухе, так и в почве [1]. 
Орошение – один из главных элементов успе-

шного выращивания сельскохозяйственных 
культур и поэтому требует особого внимания к 
изучению. Неправильное орошение даже высо-
кокачественной водой может нанести ущерб как 
растению, так и почве [5].  
Важным направлением экономии ресурсов в 

овощеводстве является освоение энерго- и водо-
сберегающих способов орошения: капельного, 
совместно с внесением удобрений с поливной 
водой. Система капельного орошения находит 
широкое применение в фермерских хозяйствах и 
крупных частных предприятиях, специализиру-
ющихся на выращивании овощей [3]. Преиму-
ществами капельного орошения являются: эф-
фективное и экономное использование воды за 
счет точного и равномерного дозирования, низ-
ких потерь воды на испарение, сухое состояние 
надземной части растений, защита структуры 
почвы и нечувствительность к воздушным пото-
кам [4]. 
По данным Краснодарского сельскохозяйствен-

ного института, применение технологии капельно-
го орошения обеспечивает увеличение урожайнос-
ти на 25-30%, а также повышение качества продук-
ции и снижение затрат – на 15% [8]. 
При применении капельного орошения в хо-

зяйствах Закарпатской области достигнута вы-
сокая урожайность (80-100 т/га) капусты бело-
кочанной позднеспелой. При этом чрезвычайно 
перспективно использовать системы капельного 
орошения для одновременного проведения по-
лива и внесения удобрений – фертигации, что 
повышает коэффициент использования удобре-
ний в среднем на 25-30%, снижая их общий рас-
ход на 20-40% [9]. 

Наведено результати дослідженьізо розробки  
елементів технології вирощування капусти білого-
лової пізньостиглої за краплинного зрошення для 
умов Лівобережного Лісостепу України. Показано 
вплив способів зрошення і внесення добрив на вро-
жайність капусти, товарність головок та коефі-
цієнти водоспоживання. Кращим рівнем передпо-
ливної вологості ґрунту за краплинного зрошуван-
ня є 80-75% НВ. Внесення половинної дози мінера-
льних добрив локально і проведення фертигацій не 
поступається по своїй дії внесенню повної дози 

урозкид. У середньому за 2007-2008 рр. за краплин-
ного зрошування спостерігається збільшення 

врожайності й зменшення витрати води на утво-
рення одиниці урожаю, порівняно з поливом  

дощуванням.  
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Цель исследований – разработка оптималь-
ных уровней предполивной влажности почвы на 
капельном орошении, а также изучение эффек-
тивности применения минеральных удобрений 
на фоне разных способов полива. 
Методика и материалы исследований. Опы-

ты проводили в 2007-2008 гг. в севообороте ла-
боратории земледелия Института овощеводства 
и бахчеводства УААН. 
На изучение были поставлены способы оро-

шения: без орошения (контроль), дождевание с 
предполивной влажностью почвы 80-75% НВ 
(эталон) и капельное орошение – 70-65% НВ, 80-
75 и 90-85% НВ. На каждом способе полива изу-
чали способы внесения минеральных удобрений: 
без удобрений (контроль), внесение рекомендо-
ванной для условий Левобережной Лесостепи 
Украины дозы N120P120K90 вразброс (эталон) и ло-
кально половинной дозы N30P60K45+N30 – с ферти-
гацией. Капусту выращивали рассадным спосо-

бом со схемой размещения растений 50+90 см и 
густотой 35,7 тыс. шт./га. 
Площадь учетной делянки – 20 м2, повтор-

ность в опыте – четырехкратная. 
Исследования проводили согласно «Методики 

дослідної справи в овочівництві і баштанництві» [6] 
путем постановки лабораторно-полевых опытов.  
Результаты исследований. В 2007 г. наивыс-

шая урожайность в опыте (64,7 т/га) получена при 
капельном орошении с уровнем предполивной 
влажности почвы 80-75% НВ на фоне внесения 
полной дозы удобрений вразброс. Повышение уро-
вня увлажнения почвы до 90-85% НВ даже в усло-
виях знойного и засушливого вегетационного пе-
риода 2007 года не давало преимуществ. Даже на 
неудобреных фонах капельного орошения при двух 
высших режимах орошения показатели урожайно-
сти были на уровне эталонного способа выращива-
ния – дождевание, удобрение полной нормой враз-
брос (табл. 1).  

1. Влияние способов и режимов орошения и способов внесения удобрений  
на урожайность товарной капусты сорта Яна, т/га 

Способ внесения удобрений (фактор В) 
2007 г. 2008 г. среднее за 2007-2008 гг. Способ ороше-

ния и уровни 
предполивной 
влажности  
почвы 
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Без орошения 
(к.) 41,1 45,6 45,2 43,9 41,6 44,6 47,0 44,4 41,4 45,1 46,1 44,2 

Дождевание 
80-75% 

НВ(эталон) 
44,0 57,2 56,8 52,7 63,6 76,6 71,3 70,5 53,8 66,9 64,1 61,6 

70-65% 
НВ 48,9 58,7 52,7 53,4 51,7 59,8 56,8 56,1 50,3 59,3 54,8 54,8 

80-75% 
НВ 59,2 64,7 62,7 62,2 61,5 72,7 69,8 68,0 60,4 68,7 66,3 65,1 

К
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ьн
ое
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90-85% 
НВ 58,5 62,9 61,7 61,0 58,9 69,4 67,4 65,2 58,7 66,2 64,6 63,2 

Среднее по 
фактору В 50,3 57,8 55,8 

Сред-
нее по 
опыту 
54,6 

55,5 64,6 62,5 

Сред-
нее по 
опыту 
60,8 

52,9 61,2 59,2 

Сред-
нее по 
опыту 
57,8 

НСР для фактора А 4,41  2,98  – 
НСР для фактора В 4,16  3,17  – 

НСР для частных различий  
по фактору А΄΄ 7,63  5,17  – 

НСР для частных различий  
по фактору В΄΄ 9,31  7,09  – 
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2. Влияние способов и режимов орошения и способов внесения удобрений  
на товарность капусты сорта Яна, % 

Способ внесения удобрений (фактор В) 
2007 г. 2008 г. среднее за 2007-2008 гг. Способ  
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уровни предпо-
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Без орошения 
(к.) 87 83 89 86 95 90 94 93 91 87 92 90 

Дождевание 
80-75% НВ 

(эталон) 
77 81 76 78 97 97 97 97 87 89 87 88 

70-65% 
НВ 85 84 82 84 92 95 97 95 89 90 90 90 

80-75% 
НВ 91 89 87 89 98 96 99 98 95 93 93 94 

К
ап
ел
ьн
ое

 
ор
ош

ен
ие

 

90-85% 
НВ 92 81 81 87 94 94 96 95 93 88 89 90 

Среднее по 
фактору В 86 84 83 

Сред-
нее по 
опыту 

84 

95 94 97 

Сред-
нее по 
опыту 

95 

91 89 90 

Сред-
нее по 
опыту 

90 
НСР для фактора А 4,29  1,60  – 
НСР для фактора В 3,10  1,91  – 

НСР для частных различий  
по фактору А΄΄ 7,43  2,77  – 

НСР для частных различий  
по фактору В΄΄ 6,93  4,23  – 

 
Наивысшая урожайность в опыте (69,8-76,6 т/га) 

в 2008 г. получена при капельном орошении и по-
ливе дождеванием с уровнем предполивной влаж-
ности почвы 80-75% НВ на фонах внесения по-
лной дозы удобрений вразброс или половинной 
локально. При этом на фоне без орошения (кон-
троль) в зависимости от способов внесения удо-
брений получена урожайность капусты на уров-
не 41,6-47,0 т/га (табл. 1). 
Высокая товарность кочанов капусты (89% и 

87%) в среднем по фактору, а в 2007 г. получена 
при капельном орошении с уровнями предполив-
ной влажности почвы 80-75% НВ и 90-85% НВ, 
соответственно. Это на 9-11% больше, по сравне-
нию с поливом дождеванием (эталон). При ка-
пельном орошении с уровнем предполивной влаж-
ности почвы 70-65% НВ товарность составляла 
84%, то есть существенно (на 5%) снижалась по 
сравнению с режимом 80-75% НВ. Способы вне-
сения удобрений (фактор В) существенно не влия-
ли на товарность кочанов капусты (табл. 2). 

Товарность кочанов капусты в 2008 г. в опыте 
была достаточно высокой и составляла 92-99%. 
В среднем по фактору «способ орошения» она бы-
ла наивысшей при поливе дождеванием и капель-
ным орошением с уровнем предполивной влажно-
сти почвы 80-75% НВ – 97-98%, что на 4-5% бо-
льше сравнительно с фоном без орошения (конт-
роль). В среднем по фактору «способы внесения 
удобрений» лучшим было локальное внесение 
удобрений, при котором товарность кочанов со-
ставляла 97%, существенно (на 2-3%) превышая 
показатели, полученные при внесении удобре-
ний вразброс и на неудобреном фоне (контроль) 
(табл. 2). 
На основании результатов исследований уста-

новлено, что на величину коэффициентов водо-
потребления (количество воды, которая расходу-
ется на формирование единицы урожая) влияли 
способ и режим орошения (фактор А), а также 
способ внесения удобрений (фактор В). В 2007-
2008 гг. низким (42-51 м3/т) данный показатель 
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3. Влияние способов и режимов орошения и способов внесения удобрений  
на коэффициенты водопотребления капусты сорта Яна, м3/т 

Способ внесения удобрений (фактор В) 
2007 г. 2008 г. среднее за 2007-2008 гг. Способ ороше-

ния и уровни 
предполивной 
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Без орошения 
(к.) 61 52 57 56 49 42 43 45 55 47 50 51 

Дождевание 
80-75% НВ 

(эталон) 
80 65 62 69 62 51 55 56 71 58 59 63 

70-65% 
НВ 63 50 51 57 56 50 53 53 60 51 55 55 

80-75% 
НВ 56 50 51 52 52 43 46 47 54 47 49 50 

К
ап
ел
ьн
ое

 
ор
ош

ен
ие

 

90-85% 
НВ 58 47 48 51 50 42 45 46 54 45 47 49 

Среднее по 
фактору В 64 53 55 

Сред-
нее по 
опыту 

57 

54 46 48 

Сред-
нее по 
опыту 

49 

59 50 52 

Сред-
нее по 
опыту 

54 
НСР для фактора А 3,27  2,79  – 
НСР для фактора В 3,07  2,47  – 

НСР для частных различий  
по фактору А΄΄ 5,67  4,84  – 

НСР для частных различий  
по фактору В΄΄ 6,87  5,52  – 

 
был при капельном орошении с уровнями предпо-
ливной влажности почвы 80-75% НВ и 90-85% НВ 
при внесении удобрений вразброс и локально. На-
ивысшими коэффициенты водопотребления отме-
чены при поливе дождеванием (62-80 м3/т – в  
2007 г., 51-62 м3/т – в 2008 г.). На фоне без оро-
шения (контроль) они составляли, соответствен-
но, 52-61 м3/т и 42-49 м3/т (табл. 3). 
Выводы: 1. На основании проведенных в 

2007-2008 гг. исследований установлено, что 
капельное орошение способствует повышению 
урожайности кочанов капусты и их товарности, 

по сравнению с поливом дождеванием и фоном 
без орошения.  

2. Лучшим уровнем предполивной влажности 
почвы при капельном орошении является 80-75% 
НВ. Внесение половинной дозы минеральных 
удобрений локально и проведение фертигаций 
не уступает по своему действию внесению по-
лной дозы вразброс.  

3. В среднем за 2007-2008 гг. при капельном 
орошении наблюдается увеличение урожайности и 
уменьшение расхода воды на образование единицы 
урожая сравнительно с поливом дождеванием.  
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Постановка проблеми. Сівба є однією з най-
головніших технологічних операцій у процесі 
вирощування сільськогосподарських культур. 
Строки її проведення значною мірою визнача-
ють ріст і розвиток рослин, а також рівень уро-
жаю. Вибір найбільш виправданого строку сівби 
є передумовою оптимального використання 
ґрунтово-кліматичних ресурсів і отримання ви-
соких урожаїв якісного зерна кукурудзи [1]. 
Про те, що формування високої й стабільної 

урожайності зерна гібридів кукурудзи по роках 
відбувається при проведенні сівби за встанов-
лення стійкої температури ґрунту на глибині за-
гортання насіння 10-12˚С, було відомо ще в се-
редині минулого сторіччя [2]. Такі умови вста-
новлювалися на той час під кінець квітня та на 
початку травня. У більшості господарств сівбу 
кукурудзи й досі проводять у ці календарні 
строки. Проте такі посіви часто страждають від 
весняної засухи. Вирішити цю проблему можна 
більш ранньою сівбою. До того ж в умовах Сте-
пу за останні 20 років стійке прогрівання ґрунту 
до 10°С на глибині загортання насіння кукуру-
дзи спостерігалося 15 разів уже в І-ІІ декадах 
квітня [3]. Однак, небезпечним явищем після 
сівби в цей термін є тимчасове зниження темпе-
ратури. У зв’язку з цим виникає потреба викори-
стання гібридів із підвищеною холодостійкістю, 
насіння яких може дружно проростати при вста-

новленні середньодобової температури ґрунту на 
глибині загортання насіння 8-10°С і в меншій 
мірі реагувати на зниження температур. 
Останнім часом збільшився перелік рекомендо-

ваних для сівби в Степу України гібридів кукуру-
дзи, що характеризуються підвищеною холодо-
стійкістю й здатні проростати за температури 
+6°С. Введення цих гібридів у сівозміни потребує 
уточнення заходів захисту їх від фітофаґів сходів. 
Однією з головних причин, що перешкоджає 

проведенню ранньої сівби кукурудзи, є висока 
ймовірність пошкодження висіяного насіння та 
їх проростків личинками коваликів [4-5], які 
особливо небезпечні при повільному розвитку 
рослин культури. Однак можливість зменшення 
шкідливості дротяників за рахунок використання 
холодостійких гібридів із високими темпами по-
чаткового розвитку вивчено ще недостатньо. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питаннями захисту сходів кукурудзи від ґрунто-
вих шкідників займалася значна кількість як віт-
чизняних, так і зарубіжних науковців, які прово-
дили дослідження в різних ґрунтово-кліматич-
них умовах, на основі чого зроблені ґрунтовні 
висновки та конкретні пропозиції щодо змен-
шення негативної дії шкідників сходів кукуру-
дзи, серед яких одними з найнебезпечніших бу-
ли й залишаються личинки коваликів – дротяни-
ки [1-2]. Проте на даний час ще не повністю 
з’ясовано, яке саме поєднання строку сівби та 
передпосівної обробки насіння забезпечує опти-
мальні умови для проростання, росту й розвитку 
рослин сучасних гібридів кукурудзи на початко-
вих етапах органогенезу культури. 
Таким чином, незважаючи на те, що вивченню 

і розробці прийомів системи захисту сходів ку-
курудзи у агротехніці її вирощування здавна на-
давалася значна увага, наявні експериментальні 
дані, які стосуються сучасних гібридів, за суттє-
вих змін гідротермічних умов північного Степу 
України останнім часом є недостатніми. Саме 
тому наші наукові пошуки спрямовувалися на 
дослідження і вирішення цих питань. 

Розглянуто значимість передпосівної обробки 
 насіння в захисті сходів кукурудзи від личинок  

коваликів залежно від строку сівби. Встановлено, 
що ефективність інкрустації насіння у зниженні 
загибелі пророслого насіння від пошкодження  

дротяниками за першого строку сівби становила 
68,1%, що, відповідно, на 3,2 та 5,0% вище, ніж 
при другому та третьому. При першому строкові 
сівби спостерігався найвищий відсоток загиблого 
насіння від пошкоджень дротяниками. Пропону-
ється за недостатнього забезпечення протруйни-

ками обробляти передусім те насіння, яке  
висіватиметься в ранні строки. 
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Мета дослідження: з’ясувати вплив строків 
сівби на чисельність і шкідливість дротяників та 
ефективність передпосівної обробки насіння.  
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня з визначення впливу строків сівби кукурудзи 
на ефективність передпосівної обробки насіння 
проводилися протягом 2003-2005 років в умовах 
Дослідного господарства “Дніпро” Інституту 
зернового господарства УААН (Дніпропетров-
ська область). 

 Польовий дослід закладали відповідно до мето-
дики Б.А. Доспєхова (1985). Досліди закладали 
методом розщеплених ділянок, з яких першого 
порядку були гібриди, другого – строки сівби, тре-
тього – інкрустація насіння. Площа елементарної 
ділянки становила 10 м2. Повторність – 
дев’ятиразова. Попередник – стерньовий. Для 
сівби використовували такі гібриди: ранньостиг-
лий – Дніпровський 196 СВ; середньоранні – 
Кремінь 200 СВ, ДЧ 256 МВ, Кадр 217 МВ; се-
редньостиглі – Дар 347 МВ, Січеславський 335 
МВ; середньопізні – Дніпровський 453 СВ, Ко-
дацький 442 СВ. Сівбу проводили в три строки: 
перший – за температури ґрунту на глибині за-
гортання насіння 8-10˚С; другий – 10-12˚С; тре-

тій – 12-14˚С. Перед сівбою насіння інкрустува-
ли сумішшю, до складу якої входили препарати: 
вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т); гаучо (4 кг/т), реаком 
(3 л/т). Із метою визначення пошкодженості на-
сіння та проростків личинками коваликів висіва-
ли по 50 насінин (5 насінин у 10 гнізд) у чотири-
разовій повторності для викопування й аналізу 
рослин у фазі 3-4-х листків. 
Оцінку ефективності передпосівної обробки 

насіння сумішами препаратів провели, керую-
чись методикою С.О. Трибеля (2001); польовий 
дослід закладали відповідно до методики 
Б.А. Доспєхова (1985).  
Результати досліджень. Обстеження гнізд, де 

висіяне насіння не зійшло, дало змогу визначити, 
яка кількість насіння загинула від пошкоджень 
личинками коваликів від його загальної кількості. 
Найменший відсоток загиблого насіння (до 8,1-
8,4%) відмічений у гібрида Дніпровський 196 СВ. 
За цим показником різниця за строками сівби (у 
варіантах із передпосівною обробкою насіння) у 
гібрида Дніпровський 196 СВ була в межах похиб-
ки досліду. За рахунок передпосівної обробки на-
сіння загибель його у даного гібрида при першо-
му строці сівби зменшилася на 3,9-6,1%, 

1. Загибель насіння кукурудзи від пошкоджень дротяниками залежно від строку сівби  
та ефективність передпосівної обробки насіння  

2003 р. 2004 р. 2005 р. Середнє Гібриди Строк 
сівби ○* ●  ○ ●  ○ ●  ○ ● 

Загибель насіння, %  
І** 8,1 2,4 8,4 2,3 5,7 1,8 7,4 2,2 
ІІ 6,9 2,4 5,7 1,8 4,9 1,6 5,8 1,9 Дніпровський 196 СВ 
ІІІ 5,5 1,6 5,3 2,0 3,8 1,3 4,9 1,6 
І 13,7 5,2 12,6 4,6 10,3 2,0 12,2 3,9 
ІІ 10,8 3,1 9,9 2,5 8,7 2,3 9,8 2,6 Кадр 217 МВ 
ІІІ 8,5 2,3 9,1 2,8 6,4 1,7 8,0 2,3 
І 20,2 6,7 19,5 5,9 14,2 5,2 18,0 5,9 
ІІ 16,1 6,2 15,7 5,8 11,4 5,1 14,4 5,7 Січеславський 335 МВ 
ІІІ 10,1 4,5 12,3 5,1 9,1 3,2 10,5 4,3 
І 10,1 2,9 8,5 2,8 5, 8 2,1 8,1 2,6 
ІІ 6,0 2,8 7,4 2,1 5,1 1,6 6,2 2,2 Дніпровський 453 СВ 
ІІІ 5,1 2,3 7,0 2,3 3,8 1,5 5,3 2,0 

НІР0,5 для: гібридів 2,4 2,7 2,3 - 
 строків 1,8 2,4 2,1 - 

 передпосівної обробки 2,3 3,1 2,9 - 
 взаємодії 5,1 6,8 5,4 - 

Ефективність передпосівної обробки насіння,% 
І 67,0 68,2 69,2 68,1 
ІІ 63,3 66,7 64,8 64,9 

У середньому по гібридах 

ІІІ 63,2 63,8 62,3 63,1 
Примітки: * ○ – без передпосівної обробки насіння; ● – з передпосівною обробкою. 
 ** І – перший строк сівби; ІІ – другий строк сівби; ІІІ – третій строк сівби. 
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2. Загибель дротяників залежно від передпосівної обробки насіння кукурудзи  
за різних строків сівби гібридів (2003-2005 рр.) 

Строк сівби 
І ІІ ІІІ 

●* ○ ● ○ ● ○ 
Кількість дротяників, особин/10 гнізд 

Гібрид 

Ж** М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 
Кремінь 200 СВ 2,4 6,7 9,5 0 1,3 6,9 8,7 0 1,2 6,5 7,2 0 

Дніпровський 196 СВ 2,8 6,4 9,8 0 1,5 7,5 9,1 0 1,1 6,8 7,3 0 
ДЧ 265 МВ 2,7 7,5 10,2 0 1,8 7,8 9,9 0 1,1 7,8 8,4 0 
Кадр 217 МВ 2,5 8,4 11,3 0 2,1 8,9 10,1 0 1,2 8,3 8,9 0 
Дар 347 МВ 2,4 7,8 10,2 0 1,7 8,1 9,4 0 1,3 7,2 7,9 0 

Дніпровський 325 МВ 1,9 10 11,7 0 1,3 10,6 10,9 0 0,9 8,9 9,4 0 
Дніпровський 453 СВ 2,5 7,1 9,8 0 1,5 7,5 9,1 0 1,1 6,9 7,6 0 
Кодацький 442 СВ 2,1 8,6 10,1 0 2 9 8,9 0 1,3 7,3 8,3 0 
Всього по гібридах 19,3 62,5 82,6 0 13,2 66,3 76,1 0 9,2 59,7 65,0 0 

Загибель дротяників, % 76,1 0 83,3 0 86,5 0 
Примітки: * ○ – без передпосівної обробки насіння; ● – з передпосівною обробкою насіння;  
** Ж – живі дротяники, М – мертві дротяники 
 

при другому – на 3,3-4,5%, при третьому – на 2,5-
3,9%. Загибель насіння у гібрида Січеславський 
335 МВ була найвищою (близько 19,5-20,2%). 
Сівба в пізній строк – при прогріванні ґрунту до 
12-14°С – сприяла зниженню загибелі насіння 
даного гібрида в 1,6-2,0 рази порівняно з раннім 
строком сівби. Інкрустування насіння гібриду Сі-
чеславський 335 МВ дозволяло знизити загибель 
насіння на 12,1-13,6% за першого строку сівби, на 
6,3-9,9% – за другого та на 5,6-7,2% – при тре-
тьому строці (табл. 1). 
Не зважаючи на те, що 2003 та 2004 рр. дослі-

джень за гідротермічними умовами були контра-
стними, на показниках загибелі насіння через 
шкідливу дію дротяників це суттєво не позначи-
лося. Загибель насіння спричинена шкідливою 
дією личинок коваликів у ці роки мала невелику 
розбіжність і знаходилася в межах від 1,5 до 
2,0%. 
Оскільки в 2003 р. за високої чисельності шкід-

ника (10,7-13,7 особин/м2) посушливі умови не 
сприяли шкідливості дротяників, то загибель 
насіння у варіантах без передпосівної обробки 
насіння у гібридів Дніпровський 196 СВ і Січе-
славський 335 МВ, відповідно, становила (зале-
жно від строку сівби) 5,5-8,1% та 10,1-20,2%. 
Натомість в умовах 2004 р. при чисельності шкі-
дника лише 4,6-4,9 особин/м2 ці дані, відповідно, 
становили 5,3-8,4% та 12,3-19,5%. Це поясню-
ється тим, що для шкідливої дії дротяників ство-
рилися сприятливі умови як стосовно темпера-
турного режиму, так і режиму зволоження. В 
2005 р., порівняно з 2003 р., загибель насіння 

була на 1,7-2,4% меншою у гібрида Дніпровсь-
кий 196 СВ і на 1,0-6,0% – у Січеславський 
335 МВ. Чисельність шкідника при цьому знахо-
дилася в межах від 6,4 до 8,9 особин/м2. 
У ході дослідження впливу строків сівби на 

ефективність передпосівної обробки насіння бу-
ло відмічено, що передпосівна обробка насіння 
кукурудзи даною сумішшю має різний вплив на 
показник загибелі личинок коваликів залежно 
від строку сівби насіння гібридів кукурудзи 
(табл. 2). 
Аналізуючи загибель дротяників, викликану 

застосуванням передпосівної обробки насіння за 
різних строків сівби, можна дійти висновку, що 
зі зміщенням строку сівби в сторону більш піз-
нього – смертність личинок коваликів зростала й 
становила при першому строці сівби 76,1%, при 
другому – 83,3, набуваючи найбільшого значен-
ня за третього строку сівби (86,5%). Загибель 
дротяників при третьому строкові сівби була на 
3,2 та 10,4% вища за першого та другого. 
Висновки. Таким чином, експериментальні 

результати з контрастними (за показниками теп-
ло- та вологозабезпечення веґетаційного пері-
оду) роками досліджень дозволяють зробити ви-
сновок, що за сівби кукурудзи в ґрунт, який про-
грівся на 8-10˚С, ефективність передпосівної об-
робки насіння в зниженні шкідливості дротяни-
ків на сходах кукурудзи значно вища, ніж за сів-
би в пізніший період. Так, ефективність інкрус-
тації насіння у зниженні загибелі насіння від 
пошкодження дротяниками за першого строку 
сівби становила 68,1%, що, відповідно, на 3,2 та 
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5,0% вище, ніж за другого й третього. За першо-
го строку сівби спостерігався найвищий відсоток 
загиблого насіння від пошкоджень дротяниками. 

Тому доцільно за недостатньої забезпеченості 
протруйниками обробляти в першу чергу насін-
ня, що висіватиметься в ранні строки. 
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Постановка проблеми. Якість томатної сиро-
вини є однією з необхідних умов для отримання 
якісних консервованих томатопродуктів [8]. Пере-
робна промисловість висуває конкретні вимоги до 
сировини в залежності від виду кінцевої продукції, 
які повинні братися до уваги селекціонерами при 
створенні нових сортів і гібридів [2].  
Для цільноплідного консервування і для тома-

тів нарізаних шматочками потрібні плоди округ-
лої (діаметром 30-60 мм; для дрібноплідних – не 
більше 30 мм) або видовженої форми (діаметром 
25-40 мм и довжиною 35-70 мм, для дрібноплід-
них – не більше 20 мм у діаметрі й не більше 45 
мм у довжину) з гладкою неребристою поверх-
нею, без заглиблень біля плодоніжки та носика 
на верхівці плоду. Діаметр місця прикріплення 
плоду до плодоніжки – не більше 15 мм, для дрі-
бноплідних сортів – не більше 8 мм. Забарвлення 
плодів – рівномірне, червоне, оранжеве, буре, 
без плями біля плодоніжки. Консистенція 
м`якуша – щільна, м`ясиста, пружна, з невели-
кою кількістю насіннєвої рідини (для томатів, 
нарізаних шматочками), без пустот і грубих во-
локон. Кількість насіннєвих камер 2-3, з невели-
кою кількістю насіння. Стійкість м`якуша і шкі-
рки плоду до розтріскування при стерилізації, 
легке відокремлення шкірки після бланшування. 
Вміст сухих речовин не менше 5,0%, рН – від 3,8 
до 4,3; відношення розчинних до нерозчинних 

сухих речовин (Р/нР) не менше 7; цукрово-
кислотний індекс не менше 7; вітаміну С в пло-
дах не менше 25·10-3%; ß-каротину для оранже-
воплідних томатів не менше 2,1·10-3%; лікопіну 
не менше 4,2·10-3%. 
Для виготовлення томатного соку ставляться такі 

ж вимоги. Окрім того масова частка сухих речовин 
має бути не менше 4,5%; при виготовленні консер-
вів для дитячого харчування – не менше 5%; вітамі-
ну С в плодах – не менше 25·10-3%; ß-каротину для 
оранжевоплідних томатів – не менше 2,1·10-3% [10].  
Отже, разом із вимогами до таких ознак, як 

вміст сухих речовин, цукрів, органічних кислот 
(і похідні від них індекси: цукрово-кислотний, 
кислотний, цукровий), яким належить головне 
значення у формуванні смакових якостей плодів 
томата, а також вмісту лікопіну і β-каротину 
(обумовлюють диєтичні та лікувально-
профілактичні властивості), значні вимоги вису-
ваються й до хіміко-технологічних і фізико-
механічних властивостей, які визначають товар-
ність плодів, придатність до промислового ви-
рощування, транспортування та переробки.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв`язання проблеми. 
Вивчаючи світовий та вітчизняний досвід у 
створенні подібних сортів і гібридів, ми прийш-
ли до висновку, що головною проблемою в їх 
створенні є поєднання високих смакових якостей 
плодів із високими фізико-механічними власти-
востями [1, 4], які, переважно, обумовлюються 
вмістом групи пектинових речовин у плодах 
[12]. Не останню роль у формуванні міцності 
плодів відіграє анатомічна будова плоду, тобто 
такі ознаки, як товщина перикарпію та кількість 
камер плода [2, 9, 11]. 
Мета даної роботи полягала в поєднанні в ге-

терозиготному організмі ознак смакових якостей 
із високими хіміко-технологічними ознаками 
плодів. 
Матеріали і методи досліджень. Вихідним 

матеріалом для проведення досліджень слугува-
ли сорти і лінії колекції лабораторії селекції пас-
льонових рослин ІОБ УААН. До складу колекції 

У процесі вивчення 73 гібридів F1 у двох діалельних 
схемах за комплексом господарсько цінних ознак 
придатності плодів томата до цільноплідного 

консервування й переробки виділено 4 перспектив-
них комбінації. Один із них – Сандра F1 – передано 
до Державної комісії із сортовипробування на 
2009 рік. Новий гібрид Сандра F1 відрізняється 
ранньостиглістю, підвищеним вмістом сухої роз-
чинної речовини, високим вмістом пектинових ре-
човин і міцністю плодів, що обумовлює його при-
датність для цільноплідного консервування та 

переробки на томатопродукти. 
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входять зразки вітчизняного та іноземного похо-
дження, отримані з наукових установ України, 
Росії, Білорусії, Молдови, Вірменії, Литви, Ка-
захстану, Франції, Японії, Канади і США, а та-
кож сорти, лінії, гібриди та гібридні популяції 
власної селекції. 
Створення гібрида Сандра F1 проходило в рамках 

польових випробувань гібридів першого покоління 
в двох диалельних схемах. У першій диалельній 
схемі використовувалися червоноплідні сорти 
вітчизняної та закордонної селекцій; у другій – 
сорти і лінії, які несуть у собі мутантні гени ле-
жкості та підвищеної піґментації плоду. Вихід-
ний матеріал, який вивчався в даних схемах, пі-
дібрано в результаті вивчення колекції за госпо-
дарсько цінними, анатомічними та біохімічними 
ознаками. 
Схему розміщення селекційних розсадників, 

одержання гетерозисних гібридів і оцінку осно-
вних господарсько цінних ознак рослин здійс-
нювали відповідно до загальноприйнятих мето-
дичних рекомендацій ВІР, ВАСГНІЛ [5-6]. Мор-
фо-біологічний опис гібридів томата проводили за 
класифікатором РЕВ [7]. 
У процесі досліджень в акредитованій лабора-

торії аналітичних вимірювань визначали вміст у 
плодах томата: розчинної сухої речовини, зага-
льних цукрів, аскорбінової кислоти, β-каротину, 
пектину, загальної кислотності.  
Статистичну обробку даних здійснювали за мето-

диками Б.А. Доспєхова  [3]. 
Результати досліджень. Модель гібрида пе-

редбачала створення раннього, середньоранньо-
го або середньостиглого гібрида з урожайністю 
не менше 60,0 т/га, товарністю не менше 80%, 
масою плода 60-90 г. Товщина перикарпію по-
винна була складати не менше 0,6 см, кількість 
камер невисока (2-4 шт.). Гібрид повинен місти-
ти розчинної сухої речовини не менше 5,00%, 
цукро-кислотний індекс 8 і більше, а також мати 

високий вміст пектинових речовин, зокрема про-
топектину.  
Отримані гібриди (табл. 1-2) в основному відпо-

відали моделі гібридів і сортів, придатних до про-
мислової переробки. Більше всього вимогам моделі. 
на нашу думку, відповідав гібрид F1 Іскорка Х Rio 
Fuego, який на тлі найвищої врожайності відзначив-
ся гармонійним компромісом інших господарсько 
цінних та біохімічних ознак. Врожайність за роки 
випробувань становила 43,3-64,0 т/га, маса плоду 
коливалася в межах 64-84 г, товщина перикарпію – 
від 0,70 до 0,78 см. Кількість камер плоду – 3,1-
3,6 шт. Вміст розчинної сухої речовини становив 
по роках 4,23-5,73%, загального цукру – 3,56-
4,23%, кислотність – 0,33-0,38%, вміст аскорбі-
нової кислоти складав 18,56-20,71 мг%. Цукро-
во-кислотний коефіцієнт – 10,12-10,90.  
Слід зауважити, що 2007 рік був менш сприя-

тливий для росту й розвитку рослин томата, то-
му показники більшості ознак цього року знахо-
дилися на низькому рівні. Це, насамперед, спо-
стерігалося на продуктивності та компонентах 
продуктивності, а також вплинуло на вміст сухої 
розчинної речовини, цукрів, кислот. За вмістом 
пектинових речовин коливання по роках наступ-
не: водорозчинний пектин – 130-297 мг%, про-
топектин – 150-205 мг%, сумарний пектин – 322-
447 мг%. У цілому рівень ознак визначив прида-
тність нового гібрида до цільноплідного консер-
вування та переробки на томатопродукти. 
Гібрид ранньостиглий, до початку достигання 

врожаю 98-104 дні. Призначений для цільноплід-
ного консервування та переробки на томатопроду-
кти. Відносно стійкий проти основних хвороб. 
Може формувати врожай за несприятливих умов 
навколишнього середовища. Має добру транспор-
табельність. Плоди здатні тривалий час зберігатися 
на рослині в стиглому вигляді. Урожайність – 68-
72 т/га при товарності 84-88 %. 

1. Компоненти продуктивності й морфологічі ознаки плоду (2006-2008 рр.) 

Назва зразка 
Вегетацій-
ний період, 

дні 

Урожай-
ність, т/га 

Товарність, 
% 

Маса  
плода, г 

Товщина 
перикар-
пію, см 

Кількість 
камер, шт.

F1 Барс Х Астероид 115 52,4 85 80 0,68 3,2 
F1 Искорка Х Rio Fuego 99 55,7 86 82 0,75 3,3 
F1 Rio Fuego Х Алтей 112 53,7 86 49 0,75 3,3 

F1 Астероид Х Rio Fuego 108 53,2 83 92 0,75 3,3 
F1 Шевалье 106 51,2 82 80 0,69 3,0 

F1 Святослав  102 48,5 83 78 0,72 3,2 
НСР   3,1     
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2. Вміст біохімічних компонентів у плодах томата (2006-2008 рр.) 

Назва зразка 
Розчинна 
суха ре-
човина, %

Загаль-
ний цу-
кор, % 

Кислот-
ність, % 

Аскорбі-
нова кис-
лота, мг 

% 

Водороз-
чинний 
пектин, 
мг% 

Протопе-
ктин, мг 

% 

Сумарні  
пектинові 
речовини, 
мг % 

Цукро-
кислот-
ний 

 індекс 
F1  

 Барс Х  
Астероид 

4,75 3,25 0,41 24,33 140 163 303 8,28 

F1  

 Искорка Х  
Rio Fuego 

5,20 3,66 0,36 18,56 202 182 385 10,12 

F1  
Rio Fuego Х 

Алтей 
5,14 3,58 0,36 18,51 155 168 323 10,63 

F1  
Астероид Х  
Rio Fuego 

5,20 3,52 0,39 23,79 210 150 360 9,08 

F1  
Шевалье-st 5,00 3,49 0,41 23,68 185 100 285 9,89 

F1  
Святослав-st  5,10 3,51 0,39 19,25 188 110 298 10,05 

 

 
Рис. 1. Гібрид томата Сандра F1. 

Плід сливовидний, із гладенькою поверхнею, 
червоного забарвлення, без зеленої плями біля 
плодоніжки, масою 78-86 г. Камер – 2-4, із пра-
вильним розташуванням, товщина перикарпію 
0,72-0,78 см. Вміст сухої розчинної речовини – 

5,2%, загального цукру – 3,66%, аскорбінової 
кислоти – 18,56 мг%, загальна кислотність – 
0,36%. Цукрово-кислотний індекс – 10,12. 
Кущ детермінантний, прямостоячий, середньо-

облистнений, висотою 40-50 см із середнім ґабіту-
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сом. Суцвіття просте, інколи проміжне. Плодоніж-
ка без зчленування. 
Гібрид рекомендується для вирощування у Лі-

состепу і Степу. 
Висновки. У процесі селекційної роботи 

створено новий гібрид для відкритого ґрунту 
Сандра F1, який у 2008 році передано до Держа-
вної комісії із сортовипробування на 2009 рік. 

Новий гібрид характеризується врожайністю, 
ранньостиглістю і поєднує в собі високі смакові 
й технологічні якості, зокрема високий вміст пе-
ктинових речовин і, особливо, протопектину. За 
показниками якості гібрид придатний до цільно-
плідного консервування та переробки на тома-
топродукти. 
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Постановка проблеми. Залізничний транспорт 
вважається одним з основних засобів наземного 
транспорту. Залізничні шляхи проходять не ли-
ше через населені пункти та промислові зони, 
але нерідко й через сільськогосподарські угіддя 
та природні насадження. Всі відходи, які зали-
шаються від проходження пасажирських та ван-
тажних поїздів, потрапляють у ґрунт та ґрунтові 
води поблизу залізничних колій і розносяться на 
прилеглі поля й угіддя, забруднюючи ґрунтовий 
покрив, пригнічуючи тим самим ріст сільського-
сподарських культур.  
Ґрунт є основою існування та продуктивності 

сільськогосподарських і природних екосистем. 
Останніми десятиліттями все більша увага нада-
ється стійкості ґрунту при використанні його 
людиною. Земельні ресурси планети (а ґрунт є 
одним із їх компонентів) – вичерпні, вразливі й 
повільно відновлювальні. 
З точки зору сільськогосподарського вироб-

ництва, якість ґрунту – поняття, що відображає 
властивості ґрунту, які необхідно регулювати 
для оптимізації їх продуктивності без негативно-
го впливу на навколишнє середовище. 

До хімічних характеристик ґрунту відносять: 
вміст органічної речовини, рН, вміст поживних 
речовин. Складовою частиною поняття якості 
ґрунту є врівноваженість стосовно бажаних і не-
бажаних його показників. Бажаними показника-
ми вважаються такі, які позитивно впливають на 
продуктивність ґрунту (і функції цих показни-
ків), а також відсутність властивостей, які б об-
межували означені функції.  
Небажаними показниками можуть бути: наяв-

ність забрудників, такі величини показників вла-
стивостей ґрунту, за яких відбувається пригні-
чення продуктивності культур або здійснюється 
забруднення навколишнього середовища, наяв-
ність речовин, які пригнічують ріст кореневої 
системи чи перекривають доступ поживних ре-
човин до рослин [2]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. 
Визначення якості ґрунту, що базується на хімії 
ґрунту, полягає в усвідомленні, чи ці значення 
вказують на забрудненість, чи є частиною при-
родної здорової системи. Продуктивність ґрунту 
знижується, якщо вміст небажаних хімічних ре-
човин перевищує певні порогові значення. Тому 
вкрай важливо знати, чи є дана ділянка забруд-
неною і чи вимагає застосування очисних захо-
дів [2]. У вітчизняній науковй літературі ми не 
знайшли досліджень про вплив залізничного 
транспорту на агрохімічні властивості ґрунту. 
Результати досліджень. Нами були відібрані 

проби ґрунту в напрямі від станції Полтава-
Південна до станції Кременчук. Проби відбира-
лися на відстані 100 м від залізничних колій та 
поблизу колій на таких станціях: Полтава, Кобе-
ляки, Потоки, Золотнишене, Кременчук. Після 
відбору проб була проведена робота з аналізу 
агрохімічних характеристик ґрунтів даних зон 
досліджень. 

_________________   
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор П.В. Писаренко  

Висвітлюється вплив залізничного транспорту на 
якісні показники ґрунту, а також на вирощування 
сільськогосподарських культур. Наведені дані аг-
рохімічних досліджень проб ґрунту на гілці заліз-
ниці Полтава-Південна – Кременчук. Аналізуються 
дані вмісту органічної речовини, обмінної кислот-
ності, вмісту водорозчинних солей, рН, вмісту 

HCO-
3, Mg2+, Ca2+, Cl- у ґрунті (станції Полтава, 

Кобеляки, Потоки, Золотнишене, Кременчук).  
У результатах досліджень виявлено, що більш 
сприятливі ґрунти для вирощування агрокультур 
спостерігаються в районі станцій Золотнишене, 

Потоки та Кобеляки.  
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Агрохімічні характеристики ґрунтів 
Вміст, мг / 100 гр 

Назва 
проби В

мі
ст

  
ор
га
ні
чн
ої

 р
е-

чо
ви
ни

, %
 

О
бм

ін
на

  
ки
сл
от
ні
ст
ь 

В
тр
ат
и 
ма
си

 
пр
и 
пр
ож

ар
ю

 
ва
нн
і, 

%
 

В
мі
ст

 
во
до
ро
зч
ин
ни
х 

со
ле
й 

pH
 

HCO-
3 Mg2+ Ca2+ Cl- 

№1 
Кобеляки 0,64 3,46 7,68 0,20 9,14 64,67  0,017 5,34 

№2 
Кобеляки  

100 м 
4,25 1,26 14,52 0,02 8,51 22,89  0,014 4,43 

№3 
Потоки 3,75 2,06 10,69 0,05 8,71 54,18 0,0085 0,015 7,32 

№4 
Потоки 
100 м 

 2,92 7,60 0,14 8,65 45,12 0,0077 0,019 5,27 

№5 
Золотнишине 0,51 1,9 2,65 0,01 8,64 26,96  0,013 3,68 

№6 
Золотнишине 

100 м 
 5,2 4,81 0,20 7,76 21,35 0,0095 0,010 5,02 

№7 
Відновний поїзд 
м. Кременчук 

полігон 

7,5 5,12 12,30 0,69 8,5 50,84  0,021 3,31 

№8 
Відновний 

поїзд  
Кременчук 

2,91 1,66 10,57 0,47 8,51 38,71  0,014 5,48 

№9 
Відновний 

поїзд Полтава 
4,72 0,86 9,27 0,13 8,48 24,28  0,018 5,63 

№10 
Відновний 

поїзд 
Полтава 100 м 

6,22 2,86 19,61 0,46 8,15 32,45 0,0093 0,026 1,41 

Полтава  
поле 5,14 1,26 не до-

слідж. 
не до-
слідж 7,0 29,00  0,49 1,86 

 
Викладені вище дані дають підстави дійти та-

ких висновків: 
1. По станції Кобеляки поблизу колій спосте-

рігається найвище значення вмісту гідрокарбо-
натів, а також найвищий показник середовища 
рН; вмісту катіонів маґнію не виявлено. Оскіль-
ки маємо рН = 9,14, даний ґрунт можна віднести 
до сильнолужних. Вміст органічних речовин 
становить 0,64%, що свідчить про незначний 
вміст ґумусових речовин у ґрунті. Показник вмі-
сту водорозчинних солей свідчить про те, що 
даний ґрунт не відноситься до засолених видів 

ґрунтів. Втрати мас при прожарюванні та обмін-
на кислотність достатньо високі. Таким чином, 
даний ґрунт не придатний (чи малопридатний) 
для вирощування сільськогосподарських куль-
тур, оскільки порушена агроекологічна система. 
Порівнюючи дану пробу ґрунту по станції Кобе-
ляки з пробою ґрунту, відібраною на відстані 
100 м від колій, констатуємо: ґрунт, відібраний 
на відстані 100 м від колій, більш придатний для 
вирощування агрокультур: вміст водорозчинних 
солей досить низький, вміст органічних речовин 
знаходиться у межах норми (1-5%), рН = 8,51. 
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Це дає підстави стверджувати, що на такому 
ґрунті можливе вирощування злакових і техніч-
них культур. 

2. Аналізуючи проби ґрунту по станції Потоки 
бачимо, що проби, відібрані поблизу колій та на 
відстані 100 м від них, мають приблизно однако-
ві значення.  

3. Проби ґрунту по станції Золотнишене також 
схожі, проте в пробі ґрунту, відібраної поблизу 
колій, міститься органічна речовина (0,51%) і не 
виявлено катіонів маґнію, а в пробі, відібраній 
на відстані 100 м від колій, не виявлено органіч-
ної речовини, проте містяться катіони маґнію, 
що позитивно впливає на врожайність сільсько-
господарських культур. 

4. Проби ґрунту по станції Кременчук суттєво 
відрізняються за вмістом органічної речовини 
(7,5:2,91%). Так як по станції Кременчук побли-
зу колій спостерігається досить значний вміст 
органічної речовини, то це свідчення того, що 
органічні речовини можуть утворюватися вна-
слідок промивки ешелонів, розливу та всмокту-
вання різних речовин, наприклад, нафтопродук-
тів чи технічних масел.  

5. Проби по станції Полтава суттєво відрізня-
ються за вмістом обмінної кислотності, втратами 

мас при прожарюванні, вмістом водорозчинних 
солей та хлорид-аніонів. Вміст водорозчинних 
солей досить високий (0,46), що негативно впли-
ває на ріст і розвиток рослин. 

6. Аналізуючи всі відібрані проби ґрунту по-
близу колій та на відстані 100 м від них із про-
бою ґрунту, відібраною в м. Полтава з поля, де 
вирощюються агрокультури, бачимо: 
а) ґрунти, які відносяться до станцій Золотни-

шене, Кобеляки, Потоки, – більш придатні для 
вирощування агрокультур; 
б) ґрунти, що відносяться до станцій Полтава, 

Кременчук, менше придатні для посівів. 
Висновки: 
1. Залізничний транспорт та його інфраструк-

тура справляє деструктувний вплив на навколи-
шнє середовище. Особливо це відмічається на 
ділянках землі, що прилягає безпосередньо до 
залізничних колій. 

2. Нашими дослідженнями доведено, що най-
несприятливіший ґрунт для вирощування сільсь-
когосподарських культур спостерігається в ра-
йоні станції Полтава, а більш придатні ґрунти 
для вирощування культур розташовані поблизу 
станцій Золотнишене, Потоки, Кобеляки. 
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Постановка проблеми. Рослини гороху до-
сить вибагливі до умов живлення. За вмістом у 
рослинах азоту, фосфору, калію та інших елеме-
нтів живлення можна до певної міри судити про 
задоволення цих потреб і здатність рослин за-
своювати необхідні їм елементи живлення з ґру-
нту. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

який започатковано розв’язання проблеми. У 
різних виданнях наводяться дані про хімічний 
склад окремих веґетативних органів гороху, од-
нак нерідко ці дані неможливо порівнювати: 
внаслідок значної селекційної роботи зі створен-
ня нових сортів гороху поступово змінюється 
хімічний склад усієї рослини завдяки зміні мор-
фологічних ознак листкостеблової маси (листки 
або вуса) та крупності зерна. 
Так, П.Г. Найдін [5] та інші дослідники [2, 8] 

наводять середні показники для гороху: в зерні 
вміст азоту – 4,5%, фосфору – 1,0% і калію – 
1,25%, а в соломі, відповідно, 1,4; 0,35 і 0,50%. 
Водночас узагальнення результатів 85 дослідів 
[6], проведених у різних ґрунтово-кліматичних 
умовах, вказують на дещо інші показники. Зок-
рема, у зерні гороху вміст азоту змінювався від 
3,22 до 3,62%, фосфору – від 0,84 до 1,06% і ка-
лію – від 1,00 до 1,42%. Стосовно соломи ці по-
казники змінюються: по азоту – від 1,00 до 
1,63%; фосфору – від 0,18 до 0,35% і калію – від 
1,08 до 1,54%. Тобто, нові сорти гороху, які було 
використано для цього узагальнення, значно від-
різняються за хімічним складом від старих сор-
тів, дані для яких досить часто використовують-
ся і для проведення розрахунків балансу пожив-
них речовин, визначення потреби в добривах та 
для інших цілей. Тому визначення хімічного 

складу рослин під впливом різних агротехнічних 
заходів є вкрай необхідним. 
Мета досліджень та методика їхнього про-

ведення. Мета роботи – визначити ефективність 
різних моделей технологій вирощування висо-
копродуктивних сучасних сортів гороху, при-
датних для умов північного Степу України. 
Наші дослідження з цих питань проводилися 

протягом 2006-2008 рр. на Ерастівській дослід-
ній станції Інституту зернового господарства 
УААН, розташованій у П’ятихатському районі 
Дніпропетровської області. Територіально до-
слідна станція відноситься до північного Степу і 
розташована на правому березі Дніпра в північ-
но-західній частині Придніпровської височини з 
географічними координатами 49º 39' північної 
широти 33º 51' східної довготи. Згідно з агроклі-
матичним районуванням. ця територія відно-
ситься до центрального помірно посушливого 
досить теплого району Дніпропетровщини [1]. 
Дослідження проводили в шестипільній ланці 

зернопросапної сівозміни. Попередником гороху 
була пшениця озима, після збирання якої прово-
дили дискування на глибину 10-12 см, потім 
орали на глибину 20-22см. Ранньовесняний об-
робіток ґрунту зводився до вирівнювання ґрун-
ту, передпосівної культивації та внесення міне-
ральних добрив дозою N20P40. Види використа-
них добрив – аміачна селітра і ґранульований 
суперфосфат. Сівбу проводили сівалкою СН-16 
із міжряддями 15 см в оптимальні строки за на-
стання фізичної стиглості ґрунту.  
Об’єкт досліджень: районовані для степової зо-

ни безлисточковий сорт гороху Харківський ета-
лонний, внесений до Реєстру сортів рослин України 
з 2002 р., і неосипаюча різновидність середньоран-
нього сорту гороху Харківський янтарний – зі зви-
чайною будовою листка. Норма висіву насіння ста-
новила 1,5 млн/га. Технологія вирощування гороху 
в дослідах відповідала загальноприйнятій для зони. 
Розміщення дослідних варіантів систематичне, по-
вторень – ярусне. Польові спостереження проводи-
ли відповідно до розроблених схем дослідів. 

Дослідженнями встановлено, що за використання 
рістрегулюючих речовин та агротехнічних заходів 
змінюється хімічний склад листкостеблової маси 
 і зерна гороху за вмістом азоту, фосфору і калію.  
Рекомендовано технологію вирощування гороху. 
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1. Вплив інкрустації насіння гороху Харківський янтарний та при зміні фону живлення 
рослин на хімічний склад листкостеблової маси у різні фази його розвитку, % 

Фон – без мінеральних добрив Фон – N20P40 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
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Контроль 
(вода) 2,92 2,22 0,90 0,55 0,44 0,28 2,73 2,60 1,56 3,31 3,15 0,91 0,60 0,50 0,30 2,73 2,60 1,74
Вітавакс 
200 ФФ 3,04 2,59 1,12 0,56 0,44 0,27 2,73 2,50 1,60 3,41 3,22 1,07 0,70 0,50 0,34 2,73 2,70 1,74

Емістим-С 3,05 2,74 1,13 0,57 0,50 0,30 2,83 2,73 1,60 3,40 3,26 1,08 0,68 0,56 0,35 2,79 2,73 1,76
Аґат-25 К 3,21 2,78 1,12 0,64 0,50 0,36 2,76 2,76 1,68 3,54 3,29 1,08 0,64 0,52 0,37 2,70 2,70 1,81
Мікосан-Н 3,20 2,79 0,98 0,59 0,50 0,29 2,78 2,70 1,63 3,64 3,34 1,03 0,64 0,54 0,30 2,74 2,73 1,78
Реаком-С 
боби 3,15 2,76 1,02 0,63 0,57 0,36 2,76 2,76 1,65 3,99 3,24 1,08 0,64 0,58 0,37 2,79 2,76 1,75

Вимпел 3,13 2,78 1,12 0,64 0,57 0,30 2,87 2,76 1,64 3,40 3,18 0,98 0,66 0,57 0,30 2,79 2,76 1,79
Ганоль н.д. 2,81 1,05 н.д. 0,56 0,30 н.д. 2,70 1,65 н.д. 3,16 1,05 н.д. 0,56 0,31 н.д. 2,76 1,76

2. Вплив інокуляції насіння гороху Харківський янтарний бактеріальними препаратами  
за зміни фону живлення рослин на хімічний склад листкостеблової маси, %  

Фон – без мінеральних добрив Фон – N20P40 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
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Вода  
(контроль) 2,92 2,22 1,21 0,55 0,50 0,22 2,70 2,60 1,76 3,14 2,40 1,30 0,65 0,55 0,28 2,73 2,60 1,79
Фосфор-
мобілі-
зуючі  
бактерії 
(ФМБ) 

3,15 2,45 1,31 0,60 0,57 0,30 2,76 2,76 1,80 3,34 2,67 1,40 0,74 0,66 0,34 2,76 2,73 1,88

Полімік-
собак-
терин 
(ПМБ) 

3,23 2,45 1,30 0,67 0,64 0,26 2,78 2,71 1,81 3,34 2,70 1,40 0,72 0,66 0,34 2,76 2,70 1,86

Ризогумін 3,24 2,47 1,46 0,67 0,63 0,25 2,77 2,71 1,80 3,48 2,85 1,48 0,73 0,68 0,29 2,75 2,70 1,81
ФМБ + 
ПМБ 3,24 2,45 1,44 0,66 0,64 0,28 2,76 2,70 1,77 3,39 2,81 1,45 0,77 0,68 0,34 2,73 2,70 1,84
ФМБ + 

ризогумін 3,23 2,43 1,38 0,67 0,64 0,25 2,77 2,71 1,80 3,35 2,80 1,44 0,76 0,68 0,30 2,74 2,70 1,86
ПМБ + 

ризогумін 3,22 2,45 1,40 0,68 0,65 0,25 2,78 2,70 1,80 3,36 2,79 1,45 0,77 0,67 0,29 2,75 2,71 1,81
ФМБ + 
ПМБ + 

ризогумін 
3,20 2,45 1,45 0,67 0,64 0,28 2,77 2,70 1,80 3,37 2,80 1,40 0,76 0,68 0,34 2,76 2,70 1,80
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3. Вплив обприскування рослин гороху Харківський янтарний хімічними і біологічними 
препаратами при зміні фону живлення рослин на хімічний склад листкостеблової маси  

у фазі повної стиглості, %  
Фон – без застосування 

 мінеральних добрив Фон – N20P40 Варіанти  
обприскування N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Обприскування у фазі 2-3 листків 
Контроль (вода) 0,98 0,21 1,47 1,09 0,24 1,49 

Карате 1,02 0,21 1,52 1,11 0,25 1,53 
Актофіт 0,98 0,24 1,56 1,11 0,26 1,60 
Аґат-25 К 0,98 0,24 1,55 1,12 0,25 1,60 

Кристалон особливий 1,07 0,25 1,50 1,19 0,26 1,55 
Кристалон + Актофіт 1,05 0,25 1,59 1,15 0,26 1,60 
Кристалон + Аґат 1,06 0,24 1,59 1,16 0,25 1,63 

Кристалон + Актофіт + Аґат 1,09 0,25 1,60 1,18 0,26 1,60 
Обприскування у фазі 7-8 листків 

Контроль (вода) 0,96 0,20 1,43 1,13 0,22 1,47 
Карате 0,98 0,21 1,55 1,12 0,23 1,51 
Актофіт 0,96 0,23 1,50 1,13 0,24 1,56 
Аґат-25 К 0,99 0,22 1,56 1,14 0,24 1,56 

Кристалон особливий 1,09 0,25 1,56 1,18 0,25 1,62 
Кристалон + Актофіт 1,09 0,24 1,60 1,14 0,25 1,64 
Кристалон + Аґат 1,06 0,24 1,60 1,12 0,25 1,60 

Кристалон + Актофіт + Аґат 1,10 0,24 1,60 1,15 0,26 1,60 

4. Вплив інкрустації насіння гороху препаратами фунгіцидної і рістрегулюючої 
спрямованості при зміні фону живлення рослин на хімічний склад зерна, % 

Харківський янтарний Харківський еталонний 
фон – без мінераль-

них добрив фон – N20P40 
фон – без мінераль-

них добрив фон – N20P40 
Варіанти інкрус-

тації 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Вода (контроль) 3,75 1,00 1,39 4,12 1,05 1,46 3,49 0,96 1,37 3,82 1,00 1,40 
Вітавакс 4,13 0,96 1,43 4,41 1,09 1,46 3,90 0,96 1,40 4,18 1,04 1,41 

Емістим – С 4,16 1,07 1,43 4,49 1,16 1,47 3,92 1,04 1,41 4,26 1,10 1,42 
Аґат 4,13 1,08 1,51 4,44 1,18 1,52 3,90 1,02 1,44 4,02 1,12 1,45 

Мікосан – Н 4,20 1,03 1,45 4,49 1,05 1,49 3,97 0,99 1,40 4,26 1,01 1,43 
Реаком – С боби 4,21 1,07 1,48 4,59 1,12 1,48 3,99 1,04 1,42 4,36 1,04 1,42 

Вимпел 4,12 1,03 1,47 4,45 1,05 1,50 3,90 1,02 1,41 4,21 1,00 1,44 
Ганоль 4,06 1,02 1,43 4,20 1,08 1,48 3,72 1,03 1,42 4,10 1,02 1,42 

 
У зразках листкостеблової маси та в насінні 

визначали вміст елементів мінерального жив-
лення [3, 4, 7]: азоту – на апаратах К’єльдаля, 
фосфору – за Лебедянцевим, калію – на по-
лум’яному фотометрі. Їхні розрахунки зроблено 
на абсолютно суху речовину (табл. 1-6). 
Результати досліджень. Як свідчать дані 

(табл. 1-3), хімічний склад листкостеблової маси 
значно змінювався під впливом інкрустації, іно-
куляції насіння та обприскування рослин. Під 
впливом інкрустації насіння (табл.1) на фоні без 
мінеральних добрив вміст азоту змінювався від 

2,92 до 3,21% у фазі 6-8 листків. У фазі повної 
стиглості всі вивчені препарати сприяли зрос-
танню вмісту азоту в листкостебловій масі до 
0,90-1,13%. Більші показники вмісту азоту за-
безпечили аґат і мікосан у ранній період розвит-
ку рослин, а в кінці веґетації – вітавакс, емістим, 
аґат, вимпел. На фоні застосування мінеральних 
добрив у фазі 6-8 листків вміст азоту становив 
залежно від вивчених препаратів 3,31-3,99 %, 
поступово зменшуючись у фазі повної стиглості 
до 0,91-1,08%. У фазі повної стиглості всі препа-
рати сприяли зростанню вмісту азоту на 8-19%, 
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але кращі показники (18-19 %) були за застосу-
вання препаратів вітавакс, емістим, аґат, реаком. 
Вміст фосфору також зменшувався від 0,55 до 
0,64% у молодих рослин до 0,27-0,36% – за їх-
ньої повній стиглості на фоні без добрив і, від-
повідно, до 0,60-0,70 % і 0,30-0,37% – на фоні 
мінеральних добрив. Вивчені препарати на обох 
фонах вирощування сприяли збільшенню вмісту 
фосфору (4-29%), однак краще проявили себе 
аґат і реаком. Від них зростання вмісту фосфору 
порівняно з контролем становило 23-29%. Вміст 
калію, як і азоту та фосфору, зменшувався від 
фази 6-8 листків до повної стиглості. Дія дослі-
джуваних препаратів була несуттєвою. На фоні 
без добрив вивчені препарати збільшуали вміст 
калію порівняно з контролем на 3-6%, а на фоні 
добрив – на 1-3%. 
За інокуляції насіння (табл. 2) також спостері-

галася загальна закономірність зменшення вміс-
ту азоту, фосфору і калію від фази 6-8 листків до 
повної стиглості. У фазі повної стиглості вміст 
азоту в стеблах на фоні без добрив становив 
1,21-1,46 і 1,30-1,48% на фоні добрив. Усі ви-
вчені препарати сприяли збільшенню вмісту азо-
ту в рослинах на обох фонах добрив у розмірах 
7-21% порівняно з контролем. Кращою дією ха-
рактеризувалися препарати ризогумін, поєднан-
ня фосформобілізуючих бактерій із поліміксоба-
ктерином та доповнення подвійної суміші ризо-
гуміном. Вміст фосфору в рослинах у фазі по-
вної стиглості становив на фоні без добрив 0,22-
0,28%, а на удобреному – 0,28-0,34%. Усі вивче-

ні препарати на фоні без добрив сприяли зрос-
танню вмісту фосфору на 14-36% порівняно з 
контролем. На фоні мінеральних добрив, де були 
більш високі показники забезпечення ґрунту фо-
сфором, дія препаратів порівняно з контролем 
зменшувались до 4-21%. Проте на обох фонах 
добрив найкраще діяли препарати фосформобі-
лізуючих бактерій, поліміксобактерін, їхнє поєд-
нання між собою та потрійна суміш із цих пре-
паратів, куди додавався ризогумін. Вміст калію в 
рослинах у фазі повної стиглості становив на 
фоні без добрив 1,76-1,81%, а на удобреному – 
1,79-1,86%. Дія вивчених препаратів і фонів до-
брив на вміст калію в рослинах була несуттєвою. 
Під дією обприскування рослин у фази 2-3 і 7-8 

листків зміни у їхньому хімічному складі менш 
виразні, ніж за інкрустації або інокуляції насіння 
(табл. 3).  
На контролі вміст азоту залежно від фази розви-

тку рослин і фону добрив становив 0,96-1,13 %, 
фосфору – 0,20-0,24%, калію – 1,43-1,49%. На 
вміст азоту і фосфору по обох фонах добрив і фа-
зах розвитку кращу дію проявив кристалон. Під 
його впливом вміст азоту в рослинах, порівняно з 
контролем, збільшувався на 5-9%, фосфору – на 9-
24%. Кращі відносні показники одержано за об-
прискування рослин у фазі 2-3 листків на фоні без 
застосування добрив. Карате, актофіт і аґат про-
явили несуттєву дію, а за поєднання двох останніх 
із кристалоном дія сумішей була на рівні одного 
кристалону. За вмістом калію під дією обприску-
вання суттєвих змін не простежувалося. 

5. Вплив інокуляції насіння гороху бактеріальними препаратами при зміні фону живлення 
рослин на хімічний склад зерна, %  

Харківський янтарний Харківський еталонний 
фон – без  

мінеральних добрив фон – N20P40 
фон – без  

мінеральних добрив фон – N20P40 
Варіанти  
інокуляції 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Вода (контроль) 3,75 1,00 1,39 4,12 1,05 1,46 3,47 0,95 1,36 3,87 1,00 1,42 

Фосфор-
мобілізуючі  

бактерії (ФМБ) 
3,94 1,11 1,40 4,33 1,13 1,55 3,71 1,07 1,37 4,10 1,08 1,50 

Поліміксо-
бактерин (ПМБ) 4,05 1,06 1,42 4,45 1,12 1,57 3,82 1,01 1,39 4,21 1,07 1,51 

Ризогумін 4,19 1,09 1,40 4,57 1,10 1,55 3,97 1,04 1,37 4,32 1,06 1,50 
ФМБ + ПМБ 4,01 1,08 1,43 4,45 1,13 1,56 3,79 1,03 1,38 4,21 1,07 1,51 

ФМБ +  
ризогумін 4,02 1,10 1,40 4,45 1,12 1,55 3,79 1,05 1,37 4,21 1,07 1,50 

ПМБ +  
ризогумін 4,07 1,07 1,41 4,51 1,12 1,56 3,84 1,03 1,38 4,27 1,06 1,51 

ФМБ + ПМБ + 
ризогумін 4,05 1,08 1,40 4,39 1,13 1,55 3,82 1,04 1,37 4,14 1,05 1,50 
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6. Вплив обприскування рослин гороху хімічними і біологічними препаратами при зміні фону 
живлення рослин на хімічний склад зерна, %  
Харківський янтарний Харківський еталонний 

фон – без  
мінеральних добрив фон – N20P40 

фон – без  
мінеральних добрив фон – N20P40 

Варіанти обп-
риску-вання 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Обприскування у фазі 2-3 листків 

Вода  
(контроль) 3,75 1,00 1,39 4,06 1,07 1,49 3,50 0,95 1,31 3,82 1,00 1,40 

Карате 4,02 1,04 1,43 4,08 1,09 1,50 3,90 0,98 1,35 3,96 1,02 1,41 
Кристалон  
особливий 4,26 1,04 1,51 4,49 1,09 1,56 4,05 0,98 1,46 4,36 1,02 1,48 

Актофіт 3,75 1,04 1,43 4,20 1,13 1,56 3,54 0,99 1,35 4,16 1,06 1,48 
Аґат 3,75 1,04 1,42 4,24 1,09 1,61 3,54 0,99 1,34 4,02 1,02 1,52 

Кристалон + 
Актофіт 4,01 1,05 1,46 4,32 1,09 1,56 3,79 0,98 1,38 4,08 1,03 1,48 

Кристалон + 
Аґгат 4,12 1,04 1,46 4,43 1,09 1,59 3,90 0,97 1,38 4,29 1,02 1,51 

Актофіт + Аґат 3,75 1,04 1,43 4,32 1,11 1,60 3,54 0,98 1,35 4,08 1,04 1,52 
Кристалон + 

Актофіт + Аґат 4,12 1,05 1,46 4,43 1,12 1,65 3,90 0,99 1,38 4,29 1,05 1,50 

Обприскування у фазі 7-8 листків 
Вода  

(контроль) 3,70 1,01 1,38 4,12 1,05 1,46 3,46 0,94 1,30 3,76 1,00 1,39 

Карате 4,08 1,00 1,46 4,16 1,08 1,49 3,86 0,94 1,38 3,94 1,03 1,42 
Кристалон  
особливий 4,22 1,10 1,47 4,36 1,09 1,56 4,10 1,04 1,41 4,14 1,04 1,43 

Актофіт 3,97 1,06 1,42 4,12 1,14 1,53 3,74 1,00 1,35 3,90 1,10 1,46 
Аґат 4,12 1,09 1,47 4,23 1,14 1,53 3,90 1,03 1,40 4,10 1,10 1,45 

Кристалон + 
Актофіт 4,20 1,10 1,51 4,22 1,09 1,52 3,97 1,04 1,43 4,00 1,05 1,44 

Кристалон + 
Аґат 4,09 1,08 1,51 4,24 1,09 1,50 3,87 1,02 1,42 4,02 1,05 1,42 

Актофіт + Аґат 4,05 1,10 1,45 4,23 1,14 1,53 3,82 1,02 1,38 4,00 1,09 1,45 
Кристалон + 

Актофіт + Аґат 4,23 1,08 1,51 4,25 1,13 1,56 3,98 1,04 1,41 4,03 1,08 1,48 

 
У хімічному складі зерна (табл. 4-6) вивчені 

препарати та способи і строки їхнього застосу-
вання передусім проявили вплив на вміст азоту. 
Так, у сорту Харківський янтарний за інкрустації 
насіння водою (табл. 4) вміст азоту на фоні без 
добрив становив 3,75 % на контролі і збільшився 
до 4,06-4,21% при застосуванні препаратів фун-
ґіцидної і рістрегулюючої дії. 
У відносних показниках до контролю це ста-

новило 8-12 %. Кращі показники вмісту азоту 
одержані під впливом препаратів реаком, міко-
сан і емістим. На фоні з застосуванням добрив 
вміст азоту в зерні був по всіх вивчених препа-
ратах більшим на 0,14-0,38 %, аніж без застосу-
вання добрив. Відносно контролю вміст азоту 

зростав на 2-11 %, хоча, знову ж таки, кращу дію 
на цьому фоні проявили реаком, мікосан і еміс-
тим. У сорту Харківський еталонний вміст азоту 
в зерні менший, ніж у сорту Харківський янтар-
ний, але закономірності в дії препаратів на обох 
фонах вирощування залишаються на рівні 
останнього. За інокуляції насіння бактеріальни-
ми препаратами вміст азоту в насінні обох сортів 
на фоні без добрив і з їхнім застосуванням (табл. 
5) знаходився практично на тому ж рівні, як і від 
інкрустації насіння.  
Порівняно з контролем дія бактеріальних пре-

паратів збільшувалася на 5-14%. Кращою дією 
на вміст азоту характеризується препарат ризо-
гумін, від якого цей показник у зерні сорту Хар-
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ківський янтарний зростав на фоні без добрив до 
4,19% і до 4,57% на фоні N20P40 (відповідно, 3,75 
і 4,12% на контролі). Дія поліміксобактерину і 
фосформобілізуючих бактерій на вміст азоту 
менш виразна, ніж ризогуміну. Це ж стосується 
й сполучень названих препаратів із ризогуміном. 
Характер дії препаратів на рослини сорту Хар-
ківський еталонний практично аналогічний до 
сорту Харківський янтарний, із вищими показ-
никами дії останнього.  
За обприскування рослин хімічними і біологі-

чними препаратами (табл. 6) спостерігається за-
кономірна позитивна дія кристалону особливого 
на обох сортах і фонах вирощування незалежно 
від фази розвитку рослин. Зростання вмісту азо-
ту від дії цього препарату відносно контролю 
становило 12-18%, що в абсолютних показниках 
становило 4,05-4,46%, а на контролі – 3,46-
3,75%. Дія інших препаратів (актофіт, аґат і їніх 
поєднань між собою та з кристалоном) хоча й 
була позитивною, але майже вдвічі поступалася 
кристалону. 
Вміст фосфору в зерні гороху менший, ніж 

азоту змінювався від застосування вивчених за-
ходів і препаратів. Так, за інкрустації насіння 
максимальне збільшення вмісту фосфору відно-
сно контролю становило 8-12%, за інокуляції – 
7-8%, а за обприскування – 6-8%. Кращими пре-
паратами за інкрустації насіння виявилися реа-
ком, мікосан і емістим, за інокуляції насіння – 
фосформобілізуючі бактерії, а за обприскування 
– кристалон. Інші препарати та їхні поєднання з 
вищеназваними хоч і позитивно діяли на вміст 
фосфору в рослинах, але поступалися першим. 

Вміст калію в зерні ще менше, ніж фосфору, 
піддавався впливу вказаних препаратів та спосо-
бів їхнього застосування. Так, максимальне збі-
льшення вмісту калію відносно контролю за ін-
крустації насіння становило 4%, за інокуляції й 
обприскування – 6-8%. Однак і при цьому можна 
віддати перевагу за інкрустації насіння препара-
там аґат і кристалон, за інокуляції – поліміксо-
бактерину і за обприскування рослин – криста-
лону особливому.  
Висновки. Застосування різних агротехнічних 

заходів під час вирощуваняі гороху спричиняло 
неоднозначний вплив на хімічний склад листко-
стеблової маси і зерна гороху. Інкрустація або 
інокуляція насіння та обприскування рослин у 
період веґетації сприяли зростанню вмісту в них, 
в першу чергу, азоту, в меншій мірі – фосфору і 
майже не впливали на вміст калію. За інкрустації 
насіння кращу дію на вміст азоту і фосфору ви-
явили емістим, аґат і реаком. За інокуляції на-
сіння вміст азоту в рослинах збільшувався пере-
дусім за рахунок застосування ризогуміну, а фо-
сфору – фосформобілізуючих бактерій та полі-
міксобактерину. За обприскування рослин кращу 
дію на вміст азоту і фосфору в листкостебловій 
масі проявив кристалон. По впливу на хімічний 
склад зерна від усіх вивчених способів і строків 
застосування біологічних препаратів простежу-
ється практично аналогічна дія, як і за впливу на 
хімічний склад листкостеблової маси. Також за-
кономірно простежувалося, що і рослини, й зер-
но сорту Харківський янтарний містили більше 
азоту, фосфору і калію, ніж сорту Харківський 
еталонний. 
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Постановка проблеми. Однією з причин спа-
ду виробництва сільськогосподарської продукції 
є різке зниження урожайності сільськогосподар-
ських культур через недотримання технологічної 
дисципліни. В більшості підприємств забули про 
сівозміни, про необхідність виконання всіх тех-
нологічних операцій. Важливу роль також віді-
грає своєчасне виконання робіт (обробіток ґрун-
ту, сівба, збирання урожаю), тому що їх затрим-
ка призводить до прямих втрат продукції, погір-
шення її якості, значних втрат праці, що негати-
вно позначається на результатах діяльності. 
Технологічні карти на вирощування і збиран-

ня сільськогосподарських культур є основою 
будь-якого планування. Без них неможливо: 

- скласти бізнес-план; 
- визначити кількість техніки для господарства; 
- скласти графік використання машин (коли, 

яких і скільки машин потрібно); 
- скласти перспективний план розвитку госпо-

дарства; 
- скласти перспективний план розвитку окре-

мої галузі; 
- побудувати графік ремонту і технічного об-

слуговування МТП; 

- визначити потребу в механізаторах і допомі-
жних працівниках; 

- обчислити потребу в паливно-мастильних 
матеріалах, добривах, гербіцидах і отрутохіміка-
тах, грошових коштах; 

- скласти план розміщення техніки на машин-
ному дворі. 
Під час курсового і дипломного проектування 

з машиновикористання в землеробстві студенти 
факультету будують графіки завантаження трак-
торів, комбайнів та іншої техніки на протязі ро-
ку, таким чином визначаючи потребу в ній і оп-
тимальний склад. Це досить трудомістка робота: 
необхідно по кожній культурі за місяцями року 
визначити кількість машин кожної марки, нанес-
ти на графік, визначити потребу в них. Аналогі-
чно визначається потреба і в механізаторах та 
допоміжних працівниках. 
Сучасна обчислювальна техніка і програмне 

забезпечення дозволяє суттєво полегшити цю 
роботу, зекономити час й одержати більш точ-
ний кінцевий результат. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання даної про-
блеми. Згідно з літературними даними, існуючі 
технологічні карти не враховують різниці між 
нормами виробітку та продуктивністю [2], роз-
раховані на площу 100 га [5] і не обчислюють 
потребу в техніці по всьому комплексу робіт на 
культуру чи сівозміну. 
Мета роботи: створити програму для розроб-

ки технологічних карт на виробництво сільсько-
господарської культури без указаних вище недо-
ліків, за допомогою якої будуються графіки за-
вантаження техніки, а також механізаторів і до-
поміжних працівників. 
Матеріали і методи досліджень. Робота ви-

конана на базі електронних таблиць Microsoft 
Excel стандартного пакета Microsoft Office [1, 3, 4]. 
Результати досліджень. Технологічні карти 

вирощування основних сільськогосподарських 
культур розроблені з урахуванням досвіду кра-
щих господарств, досягнень науки, сучасного 
стану техніко-технологічного забезпечення сіль-

Висвітлена необхідність складання технологічних 
карт на вирощування і збирання сільськогосподарсь-
ких культур, які є основним документом для будь-
якого планування (від бізнес-плану до перспективних 
планів розвитку галузі чи господарства в цілому). 
Викладено особливості методики розробки техно-
логічних карт (використання електронних таб-
лиць, диференційовані норми виробітку і витрати 
палива, встановлення відповідного критерію оп-
тимізації машино-тракторних аґреґатів, авто-
матичне кориґування собівартості робіт у залеж-

ності від курсу долара та вартості паливо-
мастильних матеріалів). Викладено методику ви-
значення потреби техніки, робітників для вироб-
ництва окремої сільськогосподарської культури, 

для сівозміни і в цілому для господарства. 
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ськогосподарського виробництва. У технологіч-
ній карті послідовно в календарному порядку 
записані всі необхідні операції для отримання 
кінцевої продукції. Характерно, що обсяг робіт у 
фізичних одиницях (площа під сільськогоспо-
дарською культурою, врожайність, вихід основ-
ної та побічної продукції) визначається в залеж-
ності від умов замовника. За балансовим мето-
дом під запланований врожай обчислюється та-
кож і потреба в мінеральних добривах. 
Відомо, що механізовані роботи можуть вико-

нуватися різними машино-тракторними аґреґа-
тами. Тому при розрахунках складу аґреґату 
програмою передбачено вибір одного з наступ-
них критеріїв оптимізації МТА: максимум про-
дуктивності; мінімум витрати палива; мінімум 
собівартості роботи; мінімум капіталовкладень; 
мінімум затрат енерґії; мінімум приведених ви-
трат і компромісний критерій оптимізації. 
На кожній сільськогосподарській операції об-

числюється обсяг механізованих робіт одного 
аґреґату за агротехнічний строк у фізичних оди-
ницях: 

Wагро = Wзм ·Дк ·Кк ·Кзм ,    (1) 

де: Wагро – виробіток аґреґату за агротехніч-
ний строк; Wзм – змінна норма виробітку; Дк – 
тривалість виконання роботи в календарних 
днях; Кк – коефіцієнт використання календарно-
го часу; Кзм − коефіцієнт змінності. 
Кількість тракторів обчислюється за наведе-

ною нижче формулою і заокруглюється до оди-
ниці в більшу сторону: 

агро

ТР W
FN = ,     (2) 

де: F − обсяг роботи на даній операції в фізич-
них одиницях. 
Для того, щоб визначити кількість тракторів 

по всьому комплексу робіт, ми в технологічну 
карту ввели додаткову графу „Місяць року”. 
Знаючи кількість тракторів певної марки та 

агротехнічні строки проведення робіт складаємо 
таблицю, в якій за місяцями року підсумована 
потреба в них. Для цього ми застосували функ-
цію Microsoft Excel СУММЕСЛИ, де критерієм 
є марка трактора, а діапазоном суми − кількість 
тракторів.  
Наведений нижче приклад таблиці потреби 

тракторів на вирощуванні та збиранні пшениці 
озимої по пару на площі 100 га за урожайності 
3,7 т/га. 
Як видно з даних наведеної таблиці, на виро-

щуванні й збиранні пшениці озимої найповніше 
завантажений тракторний парк у літній період 
(червень, липень і серпень місяці). 
На основі приведених даних в електронних 

таблицях Microsoft Excel досить легко побудува-
ти графік завантаження тракторів (див. рис.). 
За аналогічною методикою будуються графіки 

завантаження комбайнів, автомобілів, потреби в 
механізаторах і допоміжних працівниках. 
Нами розроблені подібні графіки для всіх 

сільськогосподарських культур польової, кормо-
вої та овочевої сівозмін, а також для культур по-
за сівозміною.  
Керівнику сільськогосподарського підприємс-

тва, фермеру чи студенту досить у вихідних да-
них проставити площу під культурою, її запла-
новану врожайність і вибрати критерій оптимі-
зації. 
Характерно, що на відміну від інших розробок 

нами в технологічних картах вводиться не продук-
тивність машино-тракторних аґреґатів, а норми 
виробітку і витрати палива в залежності від нор-
мативної групи господарства. Це дає можливість 
більш точно визначити затрати праці, матеріалів 
і коштів на виробництво сільськогосподарської 
продукції. 

Потреба тракторів упродовж року на виробництві пшениці озимої  
Місяці року Марки  

тракторів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ЮМЗ-6Л 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 
МТЗ-82 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
МТЗ-80 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
ХТЗ-150 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ХТЗ-150К 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
К-701М 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
К-701 0 0 1 0 1 2 3 1 3 1 0 0 
Т-70С 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Разом 0 0 2 0 3 5 6 5 4 3 0 0 
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Рис. Графік завантаження тракторів на виробництві пшениці озимої  

по паровим попередникам (рисунок у кольорі можна переглянути за адресою 
http://www.pdaa.com.ua (Вісник/Архів номерів/2009/№4) 

Маючи набір культур, програма дає можли-
вість обчислити потребу в техніці й робітниках 
для сівозміни і в цілому для господарства.  
Висновки: 1. Розроблена програма розрахун-

ку технологічних карт на вирощування і збиран-
ня сільськогосподарських культур із урахуван-
ням їх площі, врожайності, виходу основної і 
побічної продукції, умов роботи машино-

тракторних аґреґатів, вибором критерію оптимі-
зації. 

2. За допомогою даної програми будуються 
графіки завантаження тракторів, комбайнів, ме-
ханізаторів і допоміжних працівників за місяця-
ми року. На основі графіків обчислюється по-
треба в техніці й робітниках.  
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