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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 215-059 
УДК: 636.2:637.12:636.084.4 

Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. 
СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДОЇ КОРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ДОЇННЯ І 

РОЗПОРЯДКУ РОЗДАЧІ КОРМІВ 
Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Сонячна 3, 21008 
Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. 

AVERAGE DAILY MILK YIELD OF COWS UNDER DIFFERENT 
MILKING REGIMES AND FEEDING SCHEDULE 

Vinnytsia national agrarian university 
Vinnytsia, Soniachna St. 3, 21008 

 
Дослідженнями встановлено, що постійний режим доїння корів потребує 

дотримання розпорядку роздачі кормів, що забезпечить підвищення надоїв на 
3-4 місяці лактації при формуванні лактаційної кривої, а відхилення роздачі 
кормів на одну годину раніше або пізніше призводить до порушень кривої. 
Постійний режим доїння корів та дотримання розпорядку роздачі кормів за 
десять днів підвищить надої із 15,8 кг за добу до 17,9 кг, що складає 13,3% 
(Р<0,001).  

Ключові слова: корови, постійний режим, змінний режим, доїння, роздача, 
корми, розпорядок, середньодобові надої. 

It was investigated that regular regime of milking cows needs feeding on 
schedule; it will result in milk yields increase for 3-4 months of lactation while 
forming lactation curve; breaking feeding schedule on one hour later or earlier 
causes deviation of stable curve. The regular regime of milking and feeding on 
schedule will increase milk yields from 15.8 kg to 17.9 kg per day in ten days; it is 
13.3% (Р<0.001). 

Key words: cows, regular regime, variable regime, milking, feeding, forage, 
schedule, average daily milk yields.  

Вступ. Сучасність вимагає від виробника молоко високої якості та у 
достатній кількості, що є досить актуальним чинником виробництва. У 
реформованих сільськогосподарських підприємствах з виробництва молока у 
більшості випадків режими доїння та годівлі корів не відповідають 
нормативним вимогам, які прийняті відомчими нормами технологічного 
проектування  та вимогами ветеринарної медицини [3].  

У молочному тваринництві питання щодо кратності доїння корів і 
тривалості проміжків між доїнням піднімалися неодноразово. Даним питанням 
займалися багато вчених, зокрема Є.І. Адмін (1983), О.В. Борщ (2000), Л. 
Косіор (2009). Єдиної думки з даного питання серед вчених і практиків немає і 
на сьогодні. 

Техніка та організація доїння корів також впливають на їх молочну 
продуктивність. Основними питаннями раціональної організації доїння корів є 
число доїнь і тривалість інтервалів між ними. Встановлено, що інтенсивна 
молоковіддача відбувається в тих випадках, коли вим’я достатньо наповнене 
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молоком. Тому при визначенні кратності доїння та інтервалів між ними 
необхідно враховувати ємність вимені і інтенсивність утворення молока [1,2,4]. 

Згідно розпорядку дня всі роботи у підприємствах з виробництва молока  
повинні виконуватися за визначеною кратністю доїння залежно від рівня 
продуктивності корів і кратність годівлі залежно від 1 ц раціону. Порушення 
розпорядку дня можуть викликати різкий спад продуктивності тварин [5,6] . 

Крім порушень загальних технологічних процесів на молочних фермах 
практично товаровиробниками не дотримується розпорядок дня у своєчасній 
роздачі кормів. Дотримання певного режиму для дійної корови сприяє 
отриманню високих надоїв. Насамперед, потрібно стежити за тим, щоб 
проміжки між годівлею і доїнням були однаковими. 

Мета досліджень. Отже, спостерігаються різні погляди щодо 
продуктивності при дотриманні та порушені режимів доїння, а дані про 
одночасне порушення режиму доїння і годівлі взагалі відсутні. Тому необхідно 
провести дослідження продуктивності при змінному та постійному режимах 
доїння корів при порушенні роздачі корму та дати наукове обґрунтування 
даному питанню. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проведені в ЗАТ ПК 
«Поділля» філія «Передовик» с. Довжок Ямпільського району Вінницької 
області. Дійне стадо в господарстві утримується прив’язно, доїння корів 
проводиться за різних режимів, роздача кормів проводиться згідно розпорядку 
дня. 

Для дослідження даного питання було проведено три досліди, для яких за 
принципом груп-аналогів сформовано шість груп по 10 корів української 
червоно-рябої молочної породи другої лактації. Для першого досліду 
сформовано дві групи – контрольна і дослідна. Корови контрольної групи 
утримувались за прийнятою технологією у господарстві, при якій доїння 
проводилось за різних режимів при роздачі кормів згідно розпорядку дня. При 
змінному режимі доїння недотримуються правил доїння, зокрема порушується 
тривалість та швидкість доїння, повнота молоковіддачі та ручний додій. Корів 
другої дослідної групи доїли за постійним режимом, при якому відбувається 
дотримання всіх правил доїння при роздачі кормів згідно розпорядку дня. 

Для другого і третього досліду також сформовано по дві групи – 
контрольна і дослідна. Доїння корів контрольних груп проводилось за змінним 
режимом, дослідних – за постійним режимом. У другому досліді роздача кормів 
проводилась раніше розпорядку дня на одну годину, у третьому – пізніше на 
одну годину.  

Взяття проб молока проводили кожний день протягом декади. 
Досліди проводили на однаковому рівні, типі годівлі та структурі раціонів. 
Біометричну обробку отриманих результатів здійснювали методом 

варіаційної статистики за методикою Н.А. Плохинського (1969), де вірогідною 
різницею вважалося Р<0,05 – Р<0,001, порівняно з контролем: *Р<0,05; 
**Р<0,01; ***Р<0,001. Математичне опрацювання даних проводили на 
персональному комп’ютері з використанням програми MS «Excel-97» для 
Windows. 
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Результати досліджень. Після проведення першого досліду встановлено, 
що при роздачі кормів згідно розпорядку дня, надої корів при постійному 
режимі (табл.1) на десятий день дослідження становить 17,9 кг молока, що є 
більшим на 12% (Р<0,001) відносно першого дня досліджень, де надій складає 
15,8 кг. Так при роздаванні кормів згідно розпорядку дня надої при постійному 
режимі є більшими на 10%, порівняно із змінним, де надій становить 15 кг 
молока. 

У другому досліді роздача корму відбувалась раніше розпорядку дня на 
одну годину. Так вірогідна різниця (Р<0,01) спостерігається на шостий день 
досліджень в надоях між постійним і змінним режимах. Надій в даний день при 
постійному режимі становив 15,9 кг, що є вищим на 5,7% відносно змінного 
режиму.  

При проведенні третього досліду, при якому роздача корму здійснювалась 
пізніше розпорядку дня на одну годину встановлена різниця в режимах доїння в 
1, 2, 5, та 8 дні досліджень. Відповідно надої в дані дні досліджень 
відповідають показникам 16,0;15,7;15,2 та 14,5 кг, що є вищими на 5,6 (Р<0,05); 
6,4 (Р<0,05); 4,0 (Р<0,05) та 4,2 % (Р<0,05) відповідно, порівняно з змінним 
режимом.  

Встановлено, що добові надої піддослідних корів при змінному режимі 
доїння у корів контрольної групи, де передбачають зберегти графік розпорядку 
дня роздачі кормів прийнятий в господарстві, складали 15,5 кг. У контрольній 
групі корів другого досліду надій був 15,9 кг, де розпорядок дня у подальшому 
був змінений на одну годину раніше роздачі кормів і у третьому 15,1 кг, де 
розпорядок змінено на одну годину пізніше. Вірогідної різниці між дослідними 
групами не встановлено. 

У групі корів, доїння яких проводилось за змінним режимом, а роздача 
кормів – на одну годину раніше розпорядку дня, на п’ятий день досліджень 
становили 15,5 кг, що більше на 6,5% (Р<0,01), порівняно з роздачею корму 
згідно розпорядку дня. На дев’ятий день досліджень надої є вищими на 10% 
(Р<0,01) у групі тварин, де роздача корму здійснювалась  раніше розпорядку на 
одну годину, порівняно з групою, яку доїли при роздачі корму згідно 
розпорядку. На десятий день досліджень надій становив 13,8 кг, що є більшим 
на 14% (Р<0,001). Так при постійному режимі доїнні та при роздачі корму 
раніше розпорядку дня на одну годину надої не змінюються до п’ятого дня, а 
починаючи з шостого дня зменшуються з 15,9 кг до 14,0 кг або на 12 %.  

При порівнянні постійного режиму доїння, але за різних розпорядків дня, 
зокрема згідно розпорядку та з порушенням на одну годину раніше, вірогідна 
різниця в надоях спостерігається починаючи з шостого дня. Так середній надій 
за п’ять останніх дня дослідження в дослідній групі становив 14,9 кг, а в 
контрольній групі за аналогічний проміжок 17,2 кг, що є вищим на 14%.  

З даних таблиці видно, що надої корів при змінному режимі доїнні та з 
роздачею корму на одну годину пізніше з першого до сьомого дня досліджень 
зменшились з 15,1 кг до 13,9 кг, або на 8,6%. Так, надої на 8, 9, 10 день 
становили 13,9; 14,2; 14,4 кг, що є меншим в середньому на 8%, порівняно з  
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Таблиця 1 
Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів 

 
Дні 

досліджень 

Роздача кормів згідно розпорядку 
дня (дослід 1) 

Роздача кормів на одну годину 
раніше розпорядку дня (дослід 2) 

Роздача кормів на одну годину 
пізніше розпорядку дня (дослід 3) 

Змінний режим 
(контрольна) 

Постійний режим 
(дослідна) 

Змінний режим 
(контрольна) 

Постійний режим 
(дослідна) 

Змінний режим 
(контрольна) 

Постійний режим 
(дослідна) 

Перший  15,5±0,17 15,8±0,18 15,9±0,24 16,3±0,13 15,1±0,17 16,0±0,24^ 

Другий  15,1±0,09 15,6±0,14^ 15,6±0,23 15,9±0,13 14,7±0,24 15,7±0,26^ 

Третій  15,0±0,11 15,9±0,18^^ 15,5±0,20 16,0±0,28 15,0±0,18 15,4±0,12 

Четвертий  14,8±0,13 16,0±0,21^^ 15,4±0,13٭0,24±15,1 0,28±14,9 0,22±15,8 ٭ 

П’ятий  14,5±0,17 16,4±0,17^^^ 15,5±0,22٭٭٭0,16±15,2 0,10±14,6 0,21±16,1 ٭٭^ 

Шостий  14,2±0,14 16,7±0,23^^^ 15,0±0,14٭٭٭0,19±15,0 0,21±14,4 ^^٭0,19±15,9 ٭٭ 

Сьомий  14,8±0,17 16,9±0,31^^^ 14,8±0,18 15,2±0,22٭٭٭0,21±14,8 0,21±14,3 ٭٭ 

Восьмий  15,0±0,13 17,0±0,21^^^ 14,4±0,21٭٭٭0,16±14,5 ٭٭٭0,19±13,9 ٭٭٭0,20±14,9 ٭^ 

Дев’ятий  15,4±0,24 17,5±0,24^^^ 14,0±0,19٭٭٭0,17±14,7 ٭٭0,18±14,2 ٭٭٭0,13±14,5 ٭٭ 

Десятий  15,8±0,17 17,9±0,14^^^ 13,8±0,21٭٭٭0,23±14,8 ٭٭٭0,20±14,4 ٭٭٭0,16±14,0 ٭٭٭ 

Примітки: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 – порівняно з роздачею кормів згідно розпорядку дня (дослід 1); 
 ^ Р<0,05; ^^ Р<0,01;  ^^^ Р<0,001  порівняно із змінним режимом доїння (контрольною групою). 
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надоями корів, які доїлись згідно розпорядку. Надій корів, які доїлись при 
постійному режимі та з роздачею корму пізніше на годину, в перший день 
досліджень становив 16,0 кг, а на десятий день 14,8 кг, що є меншим на 7,5%. 
При постійному режимі доїння з дотриманням розпорядку дня надій на десятий 
день досліджень складає 17,9 кг, що є більшим на 13%, порівняно з першим 
днем досліджень.  

При порівнянні двох дослідів, де роздача корму проводилась згідно 
розпорядку дня та роздача на одну годину пізніше за постійного режиму доїння 
спостерігається вірогідна різниця вже з п’ятого дня досліджень. Так в даний 
день досліджень при роздачі корму пізніше на одну годину надій склав 15,2 кг, 
що є меншим на 9% (Р<0,001) за даний аналогічний період при дотриманні 
розпорядку дня. 

Висновки: Постійний режим доїння корів та дотримання розпорядку 
роздачі кормів за десять днів підвищить надої із 15,8 кг за добу до 17,9 кг, що 
складає 13,3% (Р<0,001). Дотримання режиму доїння при роздачі кормів раніше 
на одну годину розпорядку дня привело до зниження надоїв із 16,3 кг до 14,0 кг 
або на 14,1% (Р<0,001), а роздачі кормів пізніше на одну годину – до зниження 
надоїв з 16,0 кг до 14,8 кг або на 7,5% (Р<0,01). Отже, дослідженнями 
встановлено, що постійний режим доїння корів потребує дотримання 
розпорядку роздачі кормів, що забезпечить підвищення надоїв на 3-4 місяці 
лактації при формуванні лактаційної кривої, а відхилення роздачі кормів на 
одну годину раніше або пізніше призводить до порушень сталої кривої. 
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Аннотация. Защита растений сахарной свеклы от болезней есть одним из 

основних элементов технологи. Целью исследований было изучить влияния  
фунгицидов, норм и видов минеральных удобрений на пораженность растений 
сахарной свеклы церкоспорозом и мучнистой росой. Представленные 
результаты показывают, что распространенность и развитие болезни 
несколько повышались при увеличении норм удобрений и практически не 
зависели от вида азотных удобрений. Исследованиями эффективности 
защитного действия фунгицидов в зависимости от кратности их внесения и 
схемы применения установлено, что наивысшую эффективность защиты  
сахарной свеклы от церкоспороза (97,2%) и мучнистой росы (100%) 
обеспечивает трехразовое внесение фунгицидов по следующей схеме: Фалькон 
(0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0 6). 

Ключевые слова: сахарная свекла, болезни, фунгициды, удобрения 
Abstract. Sugar-beets protection from diseases is one of the main problem of 

technology. The purpose of researches was to study fungicides influence, rates and 
fertilizers species on sugar-beets damage by Cercospora beticola Sac. and Erysiphe 
communis Grev.  As a result shows that the spreading and development of diseases 
were raised a little due to the increasing fertilizers rates. It should be noted that they 
didn”t depend on the species of nitrogen fertilizers.  The researches of the efficiency 
of fungicides protection depending upon amount of their application and the scheme 
of their usage from Cercospora beticola Sac. /97,2 % / and Erysiphe communis Grev. 
/100% / is provided by threefold fungicides application according to the following 
scheme; Falkon /0,8 / + Rex Duo /0,6 /. 

Key words: sugar-beet, diseases, fungicides, fertilizers. 
Вступление. Размещение посевов сахарной свеклы вокруг сахарных 

заводов, несоблюдение севооборота и требований технологии выращивания 
привело к росту уровня поражения болезнями. В последние годы в Украине 
усиливается поражения пятнистостями, в частности церкоспорозом, фомозом и 
даже альтернариозом. Эти болезни уменьшают интенсивность фотосинтеза, 
снижают урожайность корнеплодов.               

Без применения фунгицидов невозможно в современных технологиях 
достичь высокой экономически обоснованной урожайности корнеплодов. 
Поэтому поиск наиболее эффективной модели применения фунгицидов 
(трехразовое внесения) актуально при выращивании сахарной свеклы. 

Обзор литературы. Наиболее распространенными болезнями на сахарной 
свекле есть корнеед, церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз, рамуляриоз, 
фомоз, ржавчина, гнили и др. [2,12,13]. Листовой аппарат растений, 
пораженный болезнями, уменьшает свою физиологическую роль как источник 
аккумулирования солнечной энергии в органическом веществе. Урожайность 
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свеклы под их влиянием уменьшается на 15-20%, а в отдельные годы 
значительно больше [4,5]. По данным И Маркова с соавт. [8], болезни приводят 
к потерям урожая, превышающие 20%, а в отдельные эпифитотийные года - 50-
70% и более. 

Наиболее распространенными из них в Украине в 2005-2014гг. были 
церкоспороз, мучнистая роса и фомоз . Для ограничения распространения этих 
болезней решающее значение имеет своевременное применение фунгицидов, не 
менее дважды за вегетацию. Однако фунгициды на посевах сахарной свеклы в в 
2009 г. применялись на 137 % посевов в пересчете на однократное применение, 
в 2010 г. -на 132 %, что не может обеспечить должной защиты растений от 
пятнистости листьев. 

Одной из самых распространенных пятнистостей листьев, которая 
встречается практически во всех зонах свеклосеяния Украины, является 
церкоспороз. Вредоносность болезни проявляется в уменьшении 
ассимиляционной поверхности растений вследствие преждевременного 
отмирания пораженных листьев. Вместо отмерших листьев, растение 
формирует новые листья, используя на это значительное количество 
пластических веществ корнеплодов, рост которых замедляется и значительно 
уменьшается содержание сахара [1,8,14]. Особенно церкоспороз распространен 
в зоне достаточного увлажнения, где в большинстве районов болезнью 
поражается от 80 до 100% растений при развитии ее 50-60% [9,15]. Первые 
признаки поражения церкоспорозом появляются на листьях в фазе смыкания 
листьев в междурядьях (конец июня - начало июля) [7]. Вносить фунгициды 
начинают при первых симптомах болезни [2] и при необходимости повторяют 
через две-три недели [14]. Церкоспороз вызывает уменьшение урожайности на 
10-20%, содержание сахара - на 0,5-1,0%, приводит к загниванию корнеплодов 
при хранении и ухудшает технологические качества сырья [4]. 

Мучнистая роса приводит к уменьшению урожайности на 10-40%, а 
содержания сахара - на 0,5-1,5% [8]. Вредоносность болезни заключается в 
существенном снижении ассимиляционной поверхности вследствие отмирания 
пораженных листьев, нарушение процессов синтеза сахаров, ухудшению оттока 
пластических веществ в корнеплод, быстрому старению пораженных листьев 
[7,9]. Диагностируется главным образом во второй половине вегетации, обычно 
в конце июля в начале августа и развивается до конца вегетации [10]. 

Используют для защиты от болезней растений сахарной свеклы 
преимущественно следующие препараты: Абакус, Рекс Дуо, Амистар Экстра, 
Топсин М, Дерозал, Фалькон, Еминент, Альто Супер, Импакт и др. [11,13]. 

Опрыскивание посевов сахарной свеклы фунгицидом Альто супер 330 ЕС 
с нормой расхода 0,5 л / га повысило урожайность корнеплодов на 8,5 т / га, 
сахаристость - на 0,9%, сбор сахара - на 1,86 т / га [16] . Фунгицид Альто Супер 
целесообразно использовать против церкоспороза и мучнистой росы, он также 
эффективен против иржастых болезней [6,7]. Против альтернариоза, который 
прогрессирует в последние годы, целесообразно использовать Амистар Экстра 
[18]. Кроме защиты от болезней, фунгицид стробилуриновой группы Амистар 
Экстра обеспечивает также физиологический эффект [7]. 
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Фунгицид Рекс Дуо, кроме возбудителей мучнистой росы и церкоспороза, 
подавляет также церкоспорельозну и фузариозные корневые гнили при норме 
применения 0,6 л/га [18]. 

Период защитного действия системных фунгицидов продолжается 20-25 
дней, контактных - 10-12 дней, поэтому нужно проводить несколько 
опрыскиваний [5]. 

Большие нормы минеральных удобрений приводят к более сильному 
поражению растений церкоспорозом, уменьшают распространение фомозу 
листьев сахарной свеклы, а существенного влияния удобрений на поражение 
альтернариозом не установлено [3]. В других исследованиях при внесении 
N120Р80К120 по сравнению с вариантом без удобрений, степень развития 
альтернариоза уменьшалась на 3,6-4,3%, а фомоза - на 2,5-3,4% [17]. 

Наибольшее распространение на растениях сахарной свеклы в условиях 
западной Лесостепи имеют церкоспороз и мучнистая роса. Под влиянием 
церкоспороза масса корней пораженных растений по сравнению с здоровыми 
уменьшилась с 502 до 396 г (21,2%), ботвы - с 395 до 243 г (38,3%), а 
сахаристость уменьшилась с 17,1 до 16,6% [6 ]. 

Входные данные и методы.  
Влияние удобрений на пораженность и распространенность болезней 

изучали в опыте, который включал 10 вариантов: 1. N0Р0К0 - контроль; 2. N100 
Р50К120, 3. N150Р75К180; 4. N200Р100К240 N-амиачная селитра (N200); 5. N200Р100К240 - 
N-карбамид (N200); 6. N200Р100К240 ам. селитра (N133) + карбамид (N67); 7. N200 
Р100К240 - ам.селитра (N100) + карбамид (N100); 8. N200Р100К240 - ам. селитра (N67) + 
карбамид (N133); 9. N200Р100К240 ам. селитра (N67) + карбамид (N133) + MgSO4 
(5%); 10. N200Р100К240 - ам.селитра (N67) + карбамид (N133) + MgSO4 (5%) + 
микроудобрение Интермаг. 

Эффективность действия фунгицидов изучали по следующей схеме: 1. 
контроль без фунгицидов; 2. Фалькон (0,8 л/га); 3. Фалькон (0,8 л/га) + Абакус 
(1,5 л/га); 4. Флакон (0,8 л/га) + Абакус (1,5 л/га) + Рекс Дуо (0,6 л/га); 5. Рекс 
Дуо (0,6 л/га) + Амистар Экстра (0,75 л/га) + Топсин М (1,0 л/га); 6. Дерозал 
(0,5 л/га) + Фалькон (0,8 л/га) + Рекс Дуо (0,6 л/га); 7. Импакт К (0,8 л/га) + 
Амистар Экстра (0,75 л/га) + Альто Супер (0,5 л/га). 

Распространение (распространение) болезни определяли по формуле: 
                                  

N
nP 100⋅

=                                                              (1) 

где Р - распространение болезни,%; N - общее количество растений в 
пробе, шт.; n - количество пораженных растений в пробе, шт. 

         Развитие болезни определяли по формуле: 
                                                

KN
ваR

⋅
⋅∑

=
)(                                                     (2) 

где R - развитие болезни, %; N - общее количество растений в пробе, шт .; 
Σ (а∙в) - сумма произведений количества растений в пробе на соответствующий 
им балл поражения, К – наиболее высокий балл шкалы поражения. 

Эффективность действия фунгицидов устанавливали по формуле: 
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                               100×
−

=
Rк

RвRкEд    %,                                          (3) 

где,  Эд - эффективность действия препаратов; 
        Rк - развитие болезни на контроле; 
        Rв - развитие болезни на варианте опыта. 
Впервые фунгициды в наших исследованиях вносили при появлении 

признаков поражения церкоспорозом (ориентировочно 15-25 июня в 
зависимости от года), второй раз посевы обрабатывали через 20-30 дней 
(ориентировочно 5-15 июля) и в третий раз (ориентировочно 5-15серпня) через 
40-50 дней после первого внесения. Обследование посевов и определения 
пораженности растений сахарной свеклы болезнями проводили в период 
завершения защитного действия фунгицидов (через 20 дней после последнего 
внесения) в начале сентября. 

Результаты. Обсуждение и анализ. По данным наших полевых 
наблюдений при изучении поражения гибрида сахарной свеклы  Карлтон 
наименьшая распространенность (1,2%) и развитие церкоспороза листьев 
(0,6%) были на контроле без удобрений (табл.1). С повышением нормы 
удобрений эти показатели увеличились на фоне N100Р50К120 до 2,0 % и 0,9 %, на 
фоне N150Р75К180 - до 3,1 % и 1,3 % и на вариантах с внесением N200Р100К240 
находятся в пределах 3,5-4,7 % и 1,4-2,6 %. Распространенность и развитие 
болезни практически не зависели от вида азотных удобрений.  

Внесение на этом же фоне магния, серы (MgSO4 - 5%)  и микроэлементов в 
составе удобрения Интермаг приводило к уменьшению поражения 
церкоспорозом. 

 Мучнистая роса значительно меньше поражала сахарную свеклу, о чем 
свидетельствуют показатели распространенности, поражения и развития этой 
болезни. Наблюдается тенденция некоторого повышения этих показателей за 
внесение максимальной (N200Р100К240) нормы минеральных удобрений.  

Изучения защитного действия фунгицидов у наших опитах дало такие 
результаты. Более сильное поражения церкоспорозом и мучнистой росой, как и 
ожидалось, выявлено на контроле без внесения фунгицидов. Эффективность 
защитного действия препаратов была ниже на варианте с одноразовым 
внесением фунгицида Фалькон (0,8 л / га). Для церкоспороза она составляла 
45,1%, для мучнистой росы была выше - 67,5% (табл. 2). 

При двукратном внесении фунгицидов Фалькон (0,8 л/га) + Абакус (1,5 
л/га) показатели эффективности выросли соответственно до 72,2% и 85,4%. 
Лучшее защитное действие имело трехразовое внесение фунгицидов по схеме 
третьего варианта: Фалькон (0,8 л / га) + Абакус (1,5 л / га) + Рекс Дуо (0,6 л/га). 
Эффективность действия против мучнистой росы здесь составляла 100%, а 
против церкоспороза - 97,2%.  

На пятом, шестом и седьмом вариантах эффективность защитного 
действия трехкратного внесения фунгицидов за разными схемами оставалась 
высокой как против мучнистой росы (94,3-98,4%), так и церкоспороза (81,3-
95,8%). 
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Таблица 1. 
Влияние удобрения на поражение листового аппарата сахарной 

свеклы болезнями, * среднее по 2012-2014рр. 

В
ар

иа
нт

 
уд

об
ре

ни
я              Церкоспороз            Мучнистая  роса 

распростра-
ненность, 

% 

средний 
балл 

поражения 

развитие 
болезни, 

% 

распрост-
ранен-

ность, % 

средний 
балл 

поражения 

развитие 
болезни, 

% 
1 1,2  0,02 0,6 - - - 
2 2,0 0,03 0,9 0,5 0,01 0,2 
3 3,1 0,03 1,3 1,1 0,02 0,2 
4 4,5 0,05 2,4 1,5 0,02 0,4 
5 4,4 0,05 2,6 1,4 0,02 0,3 
6 4,7 0.05 2,4 1,5 0,02 0,4 
7 4,5 0,05 2,4 1,6 0,02 0,3 
8 4,4 0,05 2,4 1,4 0,02 0,3 
9 3,8 0,04 1,8 1,1 0,02 0,2 

10 3,5 0,04 1,4 0,9 - - 
 *Внесены фунгициды: Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6) 

 
Таблица 2. 

Эффективность защитного действия фунгицидов от поражения листового 
аппарата сахарной свеклы болезнями, среднее за 2012-2014рр. 

В
ар

иа
нт

ы
 в

не
се

ни
я 

фу
нг

иц
ид

ов
 

                Церкоспороз              Мучнистая роса 

ра
сп

ро
ст

ра
не

н-
но

ст
ь,

 %
 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
по

ра
ж

ен
ия

 

ра
зв

ит
ие

 
бо

ле
зн

и,
%

 

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
де

йс
тв

ия
,%

 

ра
сп

ро
ст

ра
не

нн
о

ст
ь,

 %
 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
по

ра
ж

ен
ия

 

ра
зв

ит
ие

 
бо

ле
зн

и,
%

 

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
де

йс
тв

ия
,%

 

1 85,0 1,4 28,8 - 32,0 0,6 12,3 - 

2 28,6 0,4 15,8 45,1 8,1 0,2 4,0 67,5 

3 15,4 0,2 8,0 72,2 3,8 0,1 1,8 85,4 

4 2,2 0,02 0,8 97,2 - - - 100 

5 3,4 0,03 1,2 95,8 0,5 0,02 0,2 98,4 

6 10,0 0,1 5,4 81,3 2,4 0,05 0,7 94,3 

7 5,8 0,05 2,5 91,3 1,2 0,03 0,4 96,7 

  
Высокой оставалась эффективность фунгицидов на пятом варианте с 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 13 



 Том 17. Выпуск 2(39)                                                                                                                      Сельское хозяйство  

трехкратным внесением фунгицидов Рекс Дуо (0,6 л / га) + Амистар Экстра 
(0,75 л / га) + Топсин М (1,0 л / га), где для церкоспороза она составила 95,8%, а 
для мучнистой росы - 98,4%. Наиболее высокой остаточная пораженность 
этими болезнями была на шестом варианте, на котором была применена 
следующая фунгицидноя схема: Дерозал (0,5 л / га) + Фалькон (0,8 л / га) + Рекс 
Дуо (0,6 л / га). 

Заключение и выводы. Было рассмотрено влияние фунгицидов и 
удобрений на поражение сахарной свеклы болезями. Наивысшую 
эффективность защиты растений  против церкоспороза (97,2%) и мучнистой 
росы (100%) обеспечивает трехразовое внесение фунгицидов по следующей 
схеме: Фалькон (0,8 л/га) + Абакус (1,5 л/га ) + Рекс Дуо (0,6 л/га). Поражение 
болезнями мало зависело от нормы и  вида минеральных удобрений.  
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BIO-ELEMENTS FOR DAIRY COWS 
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Аннотация. Перед учеными в области ветеринарии и зоотехнии стоят 

большие задачи по дальнейшему совершенствованию системы кормления всех 
видов сельскохозяйственных животных. Одним из путей решения указанных 
задач предлагается переход на классификацию биоэлементов, с учетом 
действительных обозначений латинских приставок. В работе 
рассматривается новая классификация биоэлементов в свете 
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функциональности, перспектив появления новых данных о нутриционной роли 
биоэлементов вообще, и молочных коров в частности. Основной вклад авторов 
заключается в наглядной демонстрации функциональности классификации при 
определении нутриционной роли кремния, фтора, лития, мышьяка, ванадия, 
брома циркония, вольфрама, германия, галлия, титана, висмута, таллия, и 
других биоэлементов. 

Ключевые слова: биоэлементы, микроэлементы, милиэлементы, 
макроэлементы, наноэлементы 

Abstract. The scientists in the field of veterinary medicine and zootechnics face 
great challenges for further improvement of feeding system for all kinds of farm 
animals. One of the ways for solving these problems is to switch to the classification 
of bio-elements taking into account the real symbols of the Latin prefixes. The article 
deals with a new classification of bio-elements in terms of its functionality and the 
prospects of getting new data concerning of bio-element nutritional role, in general, 
and dairy cows, inparticular. The main contribution of the authors is  to  demonstrate     
the classification functionality when determining the nutritional role of silicon, 
fluorine, lithium, arsenic, vanadium, bromine, zirconium, tungsten, germanium, 
gallium, titanium, bismuth, thallium, and other bio-elements. 

Key words: bio-elements, micro-elements, mili-elements, macro-elements, nano-
elements 

Вступление. Ранее отмечалось, что классификации элементов на микро- и 
макроэлементы или, на эссенциальные и условно-необходимые и др. 
биоэлементы не являются функциональными. Уточнение норм потребления 
отвечает современным требованиям и перспективам развития молочного 
животноводства. Классификация биоэлементов с учетом действительного 
значения латинских приставок – может стать важным звеном в преодолении 
разрыва между вновь появляющимися данными о  роли биоэлементов кормов, 
воды, премиксов и т.п. и стремительно развивающейся аналитической базой 
экспресс-методов количественного определения биоэлементов в биологических 
объектах.  

Обзор литературы. Биоэлементы – (от греч. bios – жизнь) – элементы, 
абсолютно необходимые для жизни; биоэлементы постоянно находятся в 
организме и играют определяющую роль в процессах жизнедеятельности. В 
современной биоэлементологии витамины и витаминоподобные вещества 
принято относить к биоэлементам. 

Биоэлементология – научно-практическое направление, изучающее состав, 
содержание, взаимосвязи и взаимодействие биоэлементов в организме 
человека. Разделами биоэлементологии являются медицинская элементология, 
ветеринарная элементология, экологическая элементология. 

Микроэлементом обычно называют элемент, потребность в котором 
находится в пределах от нескольких десятков микрограммов до 1–2 мг в сутки; 
макроэлементом – от сотен миллиграммов до нескольких граммов. При этом 
использование приставки микро- в такой классификации не соответствует ее 
истинному значению (10–6 г). 

Основной текст. 
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Действительное значение приставок является более функциональным в 
названиях биоэлементов (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификации биоэлементов, в зависимости необходимого суточного 

поступления с пищей (кормами), водой, препаратами (премиксами) и т.п. 
 
      Принятая в настоящее время 

 
 
 
 
 
→ 

Рекомендуемая, с учетом  
действительных обозначений 

латинских приставок   
 
Микроэлементы 
 

 
  10 мкг – 2 мг 

Наноэлементы   1–999 нг 
Микроэлементы   1–999 мкг 

Элементы, 
занимающие 
промежуточное 
положение между 
микро- и 
макроэлементами 

 
      
      10–20 мг 

 
 
Милиэлементы 

 
 
      1–999 мг 

Макроэлементы    100 мг – 10 г Макроэлементы    1 и более г 
 

Далее возможно разделение наноэлементов, микроэлементов, 
милиэлементов, макроэлементов на порядки (табл.2): первый – единицы, 
второй – десятки, третий – сотни (10-9, 10-6, 10-3, г, соответственно).  

Детализирование норм потребления биоэлементов позволяют наиболее 
полно сбалансировать рационы, молочного скота в частности, по комплексу 
элементов питания, должно привести к лучшей полноценности кормления 
животных, эффективности молокоотдачи  и нутриционной ценности 
производимого ими молока. Постоянно совершенствуются и упрощаются, 
становясь более доступными, методы количественного определения 
содержания биоэлементов в кормах и биотопах животных. При этом не 
представляется возможным на всех упаковках корма или кормовой добавки 
указывать точное содержание всех биоэлементов, с одной стороны, с другой 
стороны разбег в пределах порядка, во многих случаях приемлем. Таким 
образом, для молочных коров биоэлементы являются / предположительно 
являются:  
Макроэлементами   
 1 порядка Натрий, калий, кальций, фосфор, магний,  

сера, хлор  
 2 порядка Сахара, сырой жир / Кремний 
 3 порядка Сырой протеин, крахмал / Фтор 
Милиэлементами   
 1 порядка Медь / Рубидий, стронций, бром, свинец 
 2 порядка Железо, цинк, марганец, каротин, витамин Е 

/ Алюминий, кадмий, бор, барий, олово 
 3 порядка / Никель, молибден, серебро 
Микроэлементами   
 1 порядка / Цезий, золото 
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 2 порядка Витамин D  
 3 порядка Йод, кобальт  
Наноэлементами   
 1 порядка / Бериллий, висмут 
 2 порядка / Уран 
 3 порядка / Ртуть 

 
Например, кремний играет большую роль в процессах роста и 

формирования костей, хрящевой и соединительной ткани, кожи (кожных 
покровов). Хотя недостаток его – явление редкое, но возможное, в условиях, 
например, в условиях однообразия кормов. 

Считается, что фтор влияет на состояние костной ткани, её прочность и 
твёрдость; состояние и рост волос, зубов, участвует в процессе кроветворения, 
поддерживает иммунитет.  Поскольку фтор, при небольшом увеличении 
концентрации, является опасным (как и ртуть, свинец, кадмий, барий, 
бериллий, уран, алюминий и др.), возможно поставить их в классификацию с 
особым значком, обозначающим, например, «превышение поступления в 
организм токсично». 

О симптомах недостаточности рубидия, как и об их причинах, известно 
мало, но опыты проводились на животных. Если им не хватало рубидия в 
корме, то это отражалось на их способности к размножению: эмбрионы 
развивались плохо, наблюдались выкидыши и преждевременные роды. Также у 
животных замедлялись рост и развитие в целом, снижался аппетит, и 
уменьшалась продолжительность жизни. 

Малотоксичный природный нерадиоактивный изотоп стронция 
используется при лечении остепороза, так как снижает скорость разрушения 
костной ткани. Благодаря тому, что бор нормализует работу эндокринных 
желез, он также способствует улучшению обмена магния, фтора и кальция, и 
тем самым укрепляет и улучшает структуру скелета. 

Доказано, что бром избирательно усиливает ряд тормозных процессов в 
центральной нервной системе, а свинец влияет активность некоторых 
ферментов, на метаболиты, связанные со статусом железа в организме. 

Алюминий участвует в организме в образовании фосфатных и белковых 
комплексов; процессах регенерации костной, соединительной и эпителиальной 
ткани; способен влиять на функцию околощитовидных желез. 

Кадмий обнаруживается в составе так называемого «металлотионеина» — 
белка, для которого характерно высокое содержание сульфгидрильных групп и 
тяжелых металлов. In vitro кадмий активирует несколько цинкзависимых 
ферментов: триптофан оксигеназу, ДАЛК-дегидратазу, карбоксипептидазу. 

Барий оказывает выраженное влияние на гладкие мышцы в малых 
концентрациях расслабляет их вызывает сокращение – в больших. 

Олово входит в состав желудочного фермента, оказывает влияние на 
активность флавиновых ферментов, способно усиливать процессы роста и др. 
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Таблица 2 

Классификации биоэлементов, в зависимости необходимого суточного поступления с пищей (кормами), 
водой, препаратами (премиксами) и т.п. 

 
Питательные 

вещества 

 Суточный удой молока жирностью 3,8 - 4,0%, кг 

 
до 10 11-20 21-30 

Классификация биоэлемента 
учетом действительных обозначений латинских приставок   

Сырой 
протеин, г  123 125-136 138-147 Макроэлемент 3 порядка 
Сахара, г  62 70-90 94-106 Макроэлемент 2 порядка 

Крахмал, г  93 114-138 142-156 Макроэлемент 3 порядка 
Сырой жир, 

г  24 25-31 32-35 Макроэлемент 2 порядка 
Поваренная 

соль, г  от 5,5 до 6,5 Макроэлемент 1 порядка 
Кальций, г  от 5,5 до 6,5 Макроэлемент 1 порядка 
Фосфор, г  от 4,0 до 5,0 Макроэлемент 1 порядка 
Магний, г  от 2,0 до 1 ,5 Макроэлемент 1 порядка 
Калий, г  в среднем 6,0 Макроэлемент 1 порядка 
Сера, г  в среднем 2,0 Макроэлемент 1 порядка 

Железо, мг  от 60 до 70 Милиэлемент 2 порядка 
Медь, мг  от 7,0 до 10 Милиэлемент 1 порядка 
Цинк, мг  от 45 до 65 Милиэлемент 2 порядка 

Кобальт, мкг  от 500 до 800 Микроэлемент 3 порядка 
Марганец, мг  от 45 до 65 Милиэлемент 2 порядка 

Йод, мкг  от 600 до 900 Микроэлемент 3 порядка 
Каротин, мг  от 33 до 40 Милиэлемент 2 порядка 
Витамин D, 

мкг  в среднем 22 Микроэлемент 2 порядка 
Витамин Е, 

мг  в среднем 35 Милиэлемент 2 порядка 
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Никель, возможно, активирует некоторые ферменты участвует в 
функционировании и структурной организации ДНК, РНК и белков участвует в 
гормональной регуляции организма, повышает усвоение железа, влияет на 
кроветворение, стимулируя синтез гемоглобина и т.д. 

Молибден - кофактор многих ферментов, которые обеспечивают 
метаболизм аминокислот, а также ферментов, обеспечивающих метаболизм 
пуринов и пиримидинов, повышает эффективность применения 
антиоксидантов, является важным компонентом тканевого дыхания, 
увеличивает синтез аминокислот в организме. Возможно, серебро выполняет в 
организме роль ингибитора (замедлителя) ферментов. 

Установлено стимулирующее влияние цезия на функции кровообращения 
и эффективность применения его солей при гипотонии различного 
происхождения. В гомеопатических (нано-) дозах золото оказывает 
выраженное антисклеротическое действие. Возможно участие золота в 
нормализации иммунных процессов в организме. 

Бериллий, возможно, принимает участие в регуляции фосфорно-
кальциевого обмена, поддержании иммунного статуса организма. 

Висмут индуцирует синтез низкомолекулярных белков, образует 
внутриклеточные включения в эпителии почечных канальцев. Хотя 
физиологическая роль ртути неясна, возможно, что этот элемент также играет 
значительную роль в организме. 

Необходим также поиск места в классификации для лития, мышьяка, 
ванадия, брома циркония, вольфрама, германия, галлия, титана, таллия, а также 
других витаминов -  в ближайшей перспективе, остальных биоэлементов – в 
более отдаленной перспективе. 

При использовании классификации с учетом действительного значения 
латинских приставок возникает новое, не привычное для слуха название мили- 
или миллиэлемент. 

     Милли- (м) — дольная приставка в Международной системе единиц 
СИ, означающая деление основной единицы измерения на тысячу (1000). 
Название происходит от греческого mille — тысяча.      Например, миллилитр 
—  единица измерения объёма, допускаемая к применению наравне с 
единицами СИ. 1 л = 10−3 м³ = 1 дм³ (кубический дециметр) = 10³ см³ 
(кубических сантиметров). 

     Наряду с этим, во многих единицах измерения, обозначающих 
тысячную долю чего-либо используется приставка мили- (с одной л). Миля 
(англ, mile, от лат. milia passum - тысяча двойных римских шагов), единица 
длины.      Таким образом, оба варианта миллиэлементы и  милиэлементы не 
являются ошибочними.  

Слово за лингвистами по существу правильности  названия 
мил(л)иэлементы, и за практикующими зоотехниками и ветврачами в вопросах 
уточнения, дополнения и повышения функциональности предложенной 
классификации. 

Заключение и выводы. 
Была рассмотрена предложенная нами ранее классификация c учетом 
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действительного значения латинских приставок в свете перспектив её 
использования для решения актуальных на современном уровне развития 
ветеринарии, зоотехнии, в общем, и молочных коров, в частности, проблем 
уточнения биологической (нутриционной) роли биоэлементов и их норм 
потребления с кормами или кормовыми добавками, водой, ветеринарными 
препаратами. 
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Анотація. Дослідженнями на лучно-чорноземному грубопилувато-
легкосуглинковому ґрунті встановлено, що фіксований амоній повільно 
переходить в засвоювану форму на початку вегетації рослин озимої пшениці. 
Фіксований з добрив амоній можна розглядати, як найближчий резерв для 
живлення рослин. 

Ключеві слова:  амоній, фракція,  ґрунт, фіксація, азот, добрива. 
Abstract. By researches meadow chernozem a ground it is established, that the 

fixed ammonium slowly is released and passes in the accessible form in the beginning 
of vegetation of plants. The ammonium fixed from fertilizers can be considered, as a 
reserve for a feed of plants. 

Кey words:   ammonium, faction,  soil, fixing, nitrogen, fertilizers. 
Здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в азоті, забезпечувати 

рослини в необхідні строки оптимальною кількістю засвоюваних форм азоту - 
одна із головних ознак його родючості [1]. В зв’язку з цим, і зрозуміла та увага, 
яку приділяють вивченню динаміці мінеральних форм азоту в агрохімічних 
дослідженнях. 

Науковцями встановлено, що ґрунтові мінерали сильно розрізняються по 
своїй здатності фіксувати амоній. Встановлено, що порівняльно-високою 
фіксуючою здатністю характеризується вермикуліт та гідрослюди (до 200м-
екв/100г ґрунту), а значно меншою монтморилоніт(менше 2,5м-екв/100 ґрунту) 
[2-4]. Отже, різна фіксуюча здатність ґрунтів пояснюється, головним чином, 
особливостями мінералогічного складу ґрунтів [5]. Тому, мулиста фракція 
чорноземів, яка характеризується меншим вмістом гідрослюд, чим мулисті 
фракції інших ґрунтів, характеризується меншим вмістом фіксованого амонію 
[4]. 

Фіксація амонію залежить насамперед від гранулометричного і 
мінералогічного складу ґрунтів. Так, ґрунти важкого гранулометричного складу 
характеризуються більшою фіксуючою здатністю. Така фіксуюча здатність 
підвищується при змінному зволоженні та висушуванні ґрунту. Так, кисла 
реакція ґрунтового розчину знижує, а нейтральна і лужна підвищують здатність 
до фіксації амонію [5].  

В ґрунті виділяють два види фіксованого амонію: первинний, який 
унаслідується від материнської породи, і сучасний, який фіксується глинистими 
мінералами в процесі ґрунтоутворення, при розкладанні рослинних залишків, а 
також від амонію добрив [3,4]. 

На ґрунтах більш окультурених, або на тих, які систематично 
удобрюються азотом, фосфором та калієм, або органічними добривами, 
спостерігається тенденція до накопичення природно-фіксованого амонію. Але 
здатність таких ґрунтів до додаткової фіксації амонію з внесених амонійних 
солей при цьому зменшується [1,4].  

Можливість використання фіксованого амонію залежить, як від генезису 
ґрунтів, їх гранулометричного та мінералогічного складу, а також і від 
агротехнічних заходів – системи застосування аміачних та калійних добрив[6].  

Відомо, що поглинутий амоній слабо вимивається з ґрунту, добре 
мобілізується рослинами, і, навіть при значному вмісті не створює в ґрунті 
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шкідливої для рослин концентрації [2,3]. 
Матеріали і методи дослідження 
Дослідження проводились в зерно-буряковій сівозміні в умовах Північного 

Лісостепу України (ВП НУБіП НДГ «Агрономічна дослідна станція»). Ґрунт 
дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний, грубопилувато-
легкосуглинковий на лесовидному суглинку.  

Орний шар характеризується середнім вмістом гумусу (на контролі 4,7), 
реакція ґрунтового розчину складає – 8,1–8,3. Забезпеченість рослин азотом та 
фосфором середня і калієм низька. Дослідження проводились польовими та 
лабораторними методами. Польові дослідження проводились в зерно-буряковій 
сівозміні за схемою: 

Контроль – без добрив 
Післядія 30т/га гною-Фон 
Фон+Р80 
Фон+Р80К80 
Фон+N80Р80К80 
Фон+N110Р120К120 
N80Р80К80 
Розмір посівної ділянки–171,5м2, облікової–100м2. Повторність досліду 

триразова. Зразки ґрунту відбирались на глибину 0–25 см, 25–50 см. 
Фракційний склад ґрунтового амонію визначали згідно  методики, розробленій 
кафедрою агрохімії ХНАУ (Кулєшов М.М., 1986р.).  

Результати досліджень 
В таблицях 1,2 представлені результати по визначенню різних форм 

амонійного азоту на лучно-чорноземному грубо-пилувато-легкосуглинковому 
ґрунті. Результатами досліджень було встановлено, що вміст водорозчинного 
амонію в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті у фазі 
кущення коливається в межах 2,1-3,8 мг/100г ґрунту в орному шарі ґрунту та 
1,7-2,3 мг/100г ґрунту в підорному шарі ґрунту. У фазі повної стиглості 
відмічається зменшення вмісту водорозчинного амонію в ґрунті.  

Результатами досліджень встановлено, що вміст обмінного амонію 
коливався в межах 2,9-4,9 мг/100г в орному шарі ґрунті та 2,8-3,8 мг/100г в 
підорному шарі ґрунту. Зменшення вмісту обмінного амонію можливо можна 
пояснити поглинанням його рослинами та мікроорганізмами. 

Найбільший вміст обмінного амонію відмічений у варіанті, де вносилось 
N110Р120К120 на фоні післядії органічних добрив - 5,0 мг/100г в орному шарі 
ґрунту та 3,9 мг/100г в підорному шарі ґрунту у фазі кущення та 4,8 і 3,7 
мг/100г ґрунту у фазі повної стиглості відповідно(таблиця 1.) Це пов’язано з 
підвищенням дози внесеного амонію.  

Найбільший вміст водорозчинного амонію відмічений у варіанті, де 
вносилась полуторна доза мінеральних добрив на фоні післядії органічних, 
який становив відповідно 3,7 мг/100г в орному шарі ґрунту і 2,2 мг/100г в 
підорному шарі ґрунті. Відмічається поступове зменшення вмісту 
водорозчинного амонію до фази повної стиглості.  
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Таблиця 1  
Вплив тривалого застосування добрив на вміст різних форм амонійного 
азоту в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті, 

мг/100г ґрунту 

Варіанти досліду 

Глибина 
відбору 
зразків, 

см 

Вміст, мг/100г ґрунту 
Фаза 

Кущення Повна стиглість 
N-NН4 N-NН4 

В
од

ор
оз

ч
ин

н.
 

О
бм

ін
-

ни
й 

Ф
ік

со
ва

-
нн

ий
 

В
од

ор
оз

ч
ин

н.
 

О
бм

ін
-

ни
й 

Ф
ік

со
ва

-
нн

ий
 

Контроль 0-25 2,1 2,8 5,4 0,9 2,3 2,6 
25-50 1,4 2,3 9,1 0,6 1,8 4,2 

Післядія гною 30 
т/га – фон 

0-25 3,2 4,2 8,1 1,3 3,2 3,6 
25-50 2,2 3,8 14,7 0,7 2,5 5,7 

Фон+Р80 
0-25 3,3 4,4 8,4 1,7 4,2 4,8 
25-50 2,25 3,9 15,0 0,9 3,0 6,8 

Фон+Р80К80 
0-25 3,5 4,7 9,0 1,72 4,2 4,8 
25-50 2,3 4,0 15,4 1,0 3,3 7,5 

Фон+N80Р80К80 
0-25 3,6 4,8 9,2 1,93 4,7 5,4 
25-50 2,3 4,02 15,4 1,1 3,6 8,1 

Фон+N110Р120К120 
0-25 3,8 5,0 9,6 2,2 4,8 6,2 
25-50 2,2 3,9 15,0 1,14 3,7 8,4 

N80Р80К80 
0-25 2,8 3,7 7,0 1,5 3,7 4,2 
25-50 1,86 3,2 12,4 0,8 2,6 5,8 

 
Таблиця 2  

Вплив тривалого застосування добрив на вміст різних форм амонійного 
азоту в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті, 

мг/100г ґрунту 

Варіанти досліду 
Глибина 
відбору 

зразків, см 

Вміст, мг/100г ґрунту 
Фаза 

Кущення Повна стиглість 
N-NН4 N-NН4 

В
од

ор
оз

ч
ин

н.
 

О
бм

ін
-

ни
й 

Ф
ік

со
ва

-
нн

ий
 

В
од

ор
оз

ч
ин

н.
 

О
бм

ін
-

ни
й 

Ф
ік

со
ва

-
нн

ий
 

Контроль 0-25 2,15 2,9 5,5 0,92 2,2 2,5 
25-50 1,62 2,8 10,8 0,63 2,0 4,6 

Післядія гною 30 
т/га – фон 

0-25 3,1 4,1 7,8 1,47 3,6 4,1 
25-50 2,13 3,7 14,2 0,93 3,0 6,8 

Фон+Р80 
0-25 3,26 4,3 8,3 1,8 4,4 5,0 
25-50 2,2 3,8 14,7 1,0 3,4 7,8 

Фон+Р80К80 
0-25 3,5 4,6 8,9 1,06 4,9 5,6 
25-50 2,28 3,9 15,2 1,13 3,6 8,3 

Фон+N80Р80К80 
0-25 3,5 4,7 8,4 2,1 5,2 5,9 
25-50 2,3 4,0 15,4 1,19 3,8 8,8 
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Фон+N110Р120К120 
0-25 3,7 4,9 9,5 2,27 5,6 6,3 
25-50 2,2 3,8 14,7 1,25 4,0 9,2 

N80Р80К80 
0-25 3,0 4,0 7,7 1,45 3,6 4,1 
25-50 2,2 3,8 14,7 1,01 3,2 7,5 

 
 

Висновки: 
1. Дослідженнями на лучно-чорноземному грубопилувато-

легкосуглинковому ґрунті встановлено, що найбільший вміст водорозчинного, 
обмінного та поглинутого амонію відмічається на варіанті N110Р120К120 на фоні 
післядії 30т/га гною.  

2. Зменшення вмісту водорозчинного, обмінного амонію можливо можна 
пояснити поглинанням цих форм амонійного азоту рослинами та 
мікроорганізмами. 
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WHEAT SEEDS PROCESSING BY OZONE FOR ITS SOWING QUALITY 
INCREASING 

The Stavropol State Agrarian University,  
Russia, Stavropol, Zootekhnichesky ln., 12 

 
В статье отражены результаты опытов по повышению посевных 

качеств семян, в частности, энергии прорастания и всхожести, с помощью 
электроозонирования как современного, экологически безопасного метода. 
Двухфакторный эксперимент позволяет выявить оптимальные дозы озона и 
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экспозицию семян от обработки озоном до закладки на прорастание. 
Оптимальными параметрами обработки семян пшеницы озоном для 
стимулирования их посевных качеств следует считать: дозы 14,0-17,0 г·с/м3; 
рекомендуемая экспозиция семян с момента обработки озоном до закладки на 
прорастание - 14 суток. Представленные в статье результаты 
экспериментов позволяют сделать выводы о необходимости дальнейших 
исследований по определению эффективных режимов обработки семян 
зерновых культур озоно-воздушной смесью с целью повышения их посевных 
качеств. 

Ключевые слова: электроозонирование, доза озона, отлёжка семян, 
энергия прорастания, всхожесть. 

In this article the results of seeds quality improvement tests are given, in 
particular, the germinating energy and germinating ability of seeds, by means of 
electro ozonization, as modern, ecologically safe method. Two-factorial test allows 
revealing optimum ozone doses and a seeds exposure, from ozonization to 
germination setting up. Doses equal 14, 0-17, 0 g·s/m3 of ozone are most optimal 
parameters for  ozone stimulation of sowing qualities of wheat; 14 days is the 
recommended exposure period from ozonization to germination wheat seed setting 
up. Tests result, presented in the article, allow to make a conclusion that it is 
necessary to do further scientific researches in effective modes of processing 
definition of agricultural crops, by ozone-airy mixture for sowing qualities of seeds 
improvement. 

Key words: electro ozonization, the ozone doze, the binning, the germinating 
energy, the germinating ability of seeds. 

Вступление.  
Разработка строгих научных основ, обеспечивающих безопасность 

окружающей среды, качество продуктов питания и здоровья общества, является 
приоритетной задачей государства. Не менее важным является создание новых 
экологических технологий получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от качества 
подготовки посевного материала. В настоящее время применяются различные 
технологии обработки семян перед посевом, однако не все соответствуют 
современным требованиям экологической безопасности. В связи с этим 
научный и практический интерес представляет поиск экологически безопасных 
методов воздействия на семена сельскохозяйственных культур с целью 
повышения их урожайных качеств. Таким способом, исходя из литературного 
обзора, является озонирование. 

Обзор литературы.  
В России озонированию как способу повышения посевных свойств семян и 

обеззараживания зерновых культур уделяется большое внимание.  В частности, 
В  Кубанском государственном аграрном университете экспериментальным 
путём доказали, что при обработке семян кукурузы с экспозицией до 15 минут 
их всхожесть значительно возрастает (А. А. Шевченко, 2005). Также из 
литературных источников выяснено, что энергия прорастания и всхожесть 
семян, обработанных озоном, зависят от времени их отлёжки после обработки 
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до закладки на прорастание. Наилучший результат достигнут при отлёжке от 5 
до 20 суток [1-8]. 

Входные данные и методы.  
В Ставропольском государственном аграрном университете в течение ряда 

лет нами проводились исследования по воздействию озона на семенной 
материал с целью повышения энергии прорастания и всхожести семян. 
Предварительные опыты показали влияние на урожайные свойства семян трёх 
факторов: концентрации озона, времени обработки образца озоно-воздушным 
потоком и времени отлёжки семян после обработки. Для выработки единого 
подхода к оценке влияния озона на семена пшеницы нами введено понятие 
«доза обработки», которая рассчитывается  по формуле 

,tcD ⋅=  
где D - доза обработки, г с/м3; 
      c  - концентрация озона, г/м3; 
      t  - время обработки семян (экспозиция), с. 
Обработка семян проводилась на озонаторе «Озон-60П» с концентрацией 

0,035г/м3. Концентрация озона определялась с помощью газоанализатора 
«Циклон-5.41». Исследования показали, что значительно повысить как  
энергию прорастания, так и всхожесть семян позволяют дозы озона от 9,0 до 
19,0 г·с/м3. 

Данные исследования.  
По результатам поисковых опытов нами проведён двухфакторный 

эксперимент по влиянию озона на посевные качества семян пшеницы. Фактор х 
– дозы обработки семян озоном. Дозы обработки выбирались с учётом ранее 
полученных результатов. Так как заметное влияние на энергию прорастания и 
всхожесть семян пшеницы оказали дозы от 9,9 до 18,9 г·с/м3, было принято 
решение повторить обработку семян в данном диапазоне. Дозы составили:  8,4, 
9,9, 10,5, 12,6, 14,7, 16,8, 18,9 г·с/м3. Обработка проводилась озонатором «Озон-
60П», концентрация озона-35 мг/м3. Фактор у – экспозиция семян от обработки 
озоном до закладки на прорастание (0,7,14 суток). Результаты экспериментов 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Доза (фактор х) оказала существенное влияние на энергию прорастания 

семян озимой пшеницы (табл.1). При дозе 8,4 г·с/м3 значение показателя 
составляет 82,3 %,что значительно выше контроля (69,0 %). Увеличение дозы 
обработки привело к улучшению энергии прорастания, а при дозе 12,6 г·с/м3 
происходит существенное различие между вариантами. Максимального 
значения показатель достигает при дозе 16,8 г·с/м3(89,0 %).  

Экспозиция семян (фактор у) не оказала существенного влияния на 
энергию прорастания семян пшеницы. Изменчивость показателя в зависимости 
от времени отлёжки семян носила симметричный характер: 82,5, 82,1, 84,1, 
максимального значения энергия прорастания достигла при отлёжке 14 суток 
(НСРВ95=1,9 %). 

Всхожесть семян пшеницы также увеличивалась по мере увеличения 
дозы обработки озоно-воздушным потоком (табл. 2).  
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Таблица 1 
Влияние озона на энергию прорастания семян пшеницы, % 

(контроль – 69,0 %) 
 

Доза озона, г·с/м3, 
х 

Экспозиция семян, сутки, у Среднее значение 
 0 7 14 

2,1 72,0 72,5 71,3 71,9 
8,4 82,0 81,0 84,0 82,3 
9,9 83,0 81,0 84,0 82,7 
10,5 83,0 81,0 84,0 82,7 
12,6 87,0 87,0 88,7 87,6 
14,7 87,0 87,0 90,0 88,0 
16,8 88,0 88,0 91,0 89,0 
18,9 88,0 88,0 91,0 89,0 
19,8 72,8 73,5 73,3 73,2 

Среднее значение 
 82,5 82,1 84,1 - 

     НСРху,0,95=3,1 
 

Таблица 2 
Влияние озона на всхожесть зерна пшеницы, % 

(контроль – 75,0 %) 
Доза озона, г·с/м3, 

х 
 

Экспозиция семян, сутки, у Среднее значение 
 0 7 14 

2,1 77,5 79,8 80,0 79,0 
8,4 82,0 83,0 84,0 83,0 
9,9 86,0 86,0 89,0 87,0 
10,5 86,0 86,0 88,0 86,7 
12,6 90,0 90,0 94,0 91,3 
14,7 92,0 91,0 94,5 92,5 
16,8 90,0 90,0 94,8 91,6 
18,9 90,0 90,0 93,0 91,0 
19,8 74,3 74,3 76,8 75,1 

Среднее значение 85,3 85,6 88,2 - 
     НСРху, 0,95 =3,3 

 
Данный показатель существенно менялся, начиная с дозы озона 9,9 г·с/м3, 

максимального значения всхожесть достигла при обработке озоном дозой 16,8 
г·с/м3. При этом всхожесть  по сравнению с контролем (75,0 %) увеличилась на 
19,5 % и составила 94,8 % при экспозиции - 14 суток.  

Заключение и выводы. Таким образом, обработка семян пшеницы озоно-
воздушным потоком позволяет улучшить посевные качества семян по 
сравнению с контрольными, необработанными озоном семенами. 
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Оптимальными параметрами обработки семян пшеницы озоном для 
стимулирования их посевных качеств следует считать: дозы 14,0-17,0 г·с/м3; 
рекомендуемая экспозиция семян с момента обработки озоном до закладки на 
прорастание - 14 суток. 

Проведённые эксперименты позволяют сделать вывод о необходимости 
дальнейших исследований по определению способов и режимов обработки 
семян зерновых культур с целью повышения их посевных качеств.  

Литература: 
1. Авдеева В.Н., Безгина Ю.А. Воздействие озонированного воздуха на 

качественные показатели пшеницы // Вестник АПК Ставрополья. – 2013. – №2 
(10). – С. 97-100. 

2. Авдеева В.Н., Безгина Ю.А. Зависимость качества и электропроводности 
зерна пшеницы от обработок озоном // Сборник научных трудов Sworld. 2013. 
Т. 45. № 1. С. 72-74. 

3. Авдеева В.Н., Безгина Ю.А. Эффективность электроозонирования при 
хранении зерна // Сборник научных трудов Sworld. 2013. Т. 37. № 2. С. 40-42. 

4. Авдеева В.Н., Молчанов А.Г., Безгина Ю.А. Экологический метод 
обработки семян пшеницы с целью повышения их посевных качеств // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С. 390. 

5. Авдеева В., Стародубцева Г., Любая С. Предпосевная обработка семян 
пшеницы озоном // Главный агроном. 2009. № 5. С. 22. 

6. Безгина Ю.А., Любая С.И. Применение физических факторов для 
защиты и повышения урожая // В сборнике: Актуальные вопросы экологии и 
природопользования 2005. С. 471-476. 

7. Безгина Ю.А., Любая С.И., Матвеев А.Г. Воздействие импульсного 
электрического поля на посевные качества семян сельскохозяйственных 
культур // В сборнике: Состояние и перспективы развития агропромышленного 
комплекса Южного Федерального округа 73-я научно-практическая 
конференция. 2009. С. 11-14. 

8. Системы защиты основных полевых культур юга России / Глазунова 
Н.Н., Безгина Ю.А., Мазницына Л.В., Шарипова О.В. Ставрополь, 2013. 

Статья отправлена: 30.05.2015 г. 
© Авдеева В.Н., Безгина Ю.А. 

 
ЦИТ: 215-170 

Стародубцева Г.П., Авдеева В.Н., Молчанов А.Г. 
ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

ЗЕРНА И КОРМОВ, ПОРАЖЁННЫХ МИКОТОКСИНАМИ 
Ставропольский государственный аграрный университет, 

Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12 
Starodubtseva G.P., Avdeeva V.N., Molchanov A.G. 

DAMAGED BY MYCOTOXINS CROPS AND FEEDS TOXIC LEVEL 
REDUCING EFFECTIVE METHODS RESEARCH 

The Stavropol State Agrarian University,  
Russia, Stavropol, Zootekhnichesky ln., 12 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132285&selid=19687840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108287
http://elibrary.ru/item.asp?id=23289812
http://elibrary.ru/item.asp?id=23289812
http://elibrary.ru/item.asp?id=22033369


 Том 17. Выпуск 2(39)                                                                                                                      Сельское хозяйство  

В статье представлены результаты обработки зерна  и комбикормов 
озоном, биологическим препаратом Биофит – 3, а также комплексное 
воздействие этих факторов, способствующих подавлению патогенной 
микофлоры и снижению токсичности обрабатываемой продукции. Наиболее 
эффективным оказалось воздействие озона концентрацией 370,0 г·с/м3 в 
сочетании с биологическим препаратом Биофит – 3, которое привело к 
подавлению грибов р. Fusarium на 50 %, р. Aspergilus – 100 %, а также 
позволило значительно уменьшить колонии грибов рр. Penicillium, Alternaria и 
Rhizopus. При этом индекс токсичности уменьшился с Т = 0,92 до Т = 0,36 в 
оптимальных вариантах, что позволило снизить уровень их токсичности с 
умеренного до допустимого. 

Ключевые слова: зерно пшеницы, зерносмеси, токсичность, патогенные 
грибы, обеззараживание, озон, Биофит-3. 

In the article the results  of ozone, biological preparation Biophyte -3 
processing  on grain and combined feed  is presented, and also is shown the complex 
influence of this factors, leading to pathogenic micro-flora rejection and  toxicity 
level reducing of the processed production. Under the influence of 370,0 g·с/m3 ozone 
concentration  combined  with the biological preparation Biophyte – 3 growth of  
fungi begin to reduce, for example fungi Fusarium on 50 %, fungi Aspergilus on 100 
%, also considerably reduced such fungi colonies as Penicillium, Alternaria и 
Rhizopus. The conclusion from this experiment is that ozone and biological 
preparation Biophyte-3 processing dives the best results. Herewith the toxic level is 
reduced from Т = 0,92 to Т = 0,36 with optimal conditions, that means the toxic level 
is reduced from mild to allowable level. 

Key words: wheat seeds, seeds mixture, toxicity, pathogenic fungi, sterilization, 
ozone, Biophyte-3 

Вступление.  
В перечень практических технологий на основе законодательных актов 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации входит 
производство и переработка сельскохозяйственного сырья. Качественный рост 
в этой области возможен при проведении ряда мероприятий, где 
обеззараживание играет одну из основных ролей [Безгина Ю. А., 2009, Оськин 
С. В., 2010]. При разработке новых перспективных конкурентоспособных 
технологий обеззараживания зерна и кормов необходимо учитывать не только 
экономический эффект, который достигается в процессе их реализации, не 
только повышение экологичности разработок, но и сохранение продукцией 
своей биологической ценности и нативных свойств. 

Обзор литературы.  
Основными приоритетными направлениями в современном сельском 

хозяйстве являются: безопасность производства сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов, защита растений и животных, и повышение экологичности 
технологических процессов [1-5]. 

Озонирование является одним из современных и экологически безопасных 
способов обеззараживания сельскохозяйственной продукции, воды, 
помещений. Однако оптимизация режимов озонирования с целью снижения 
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токсичности, обусловленной продуктами жизнедеятельности патогенных 
микроорганизмов, требует дальнейшего изучения, испытания в лабораторных 
условиях и на практике. Одним из перспективных с экологической точки 
зрения методов обеззараживания зерна является озонирование [6-14]. 

Входные данные и методы.  
В Учебно-научной испытательной лаборатории  (УНИЛ) Ставропольского 

государственного аграрного университета в течение ряда лет проводятся 
исследования, направленные на снижение токсичности зерна и кормов, 
вызванной деятельностью микотоксинов. Для выяснения объективной картины 
в течение нескольких лет проводились исследования на общую токсичность 
зерна озимой пшеницы, полученного с элеваторов Ставропольского края, 
отобранного в соответствии с ГОСТ 13586.3 – 83 и зерносмеси – с 
комбикормовых заводов, из хозяйств Ставропольского края. Для определения 
общей токсичности материала использовалась методика Ф. Н. Наумовой (1973), 
адаптированная М. В. Топчий (2004) для прибора «Биотестер–2». 
Количественная оценка параметра тест-реакции, характеризующего 
токсическое действие, производилась путем расчета соотношения числа 
инфузорий, наблюдаемых в контрольной и исследуемой пробах. Она 
выражается в виде безразмерной величины – индекса токсичности (Т): индекс 
допустимой токсичности – 0,00 – 0,40; индекс умеренной токсичности – 0,40 – 
0,70; индекс высокой токсичности – 0,71 и выше. 

Данные исследования.  
Исследованию на общую токсичность подверглись 94 образца 

зернофуража различного состава, из них: 38 образцов обладали допустимой 
токсичностью, 38 образцов – умеренной и 18 образцов – высокой 
токсичностью.  При проверке на токсичность образцов зерна озимой пшеницы, 
доставляемых в лабораторию, выяснилось, что 52,0 % образцов обладали 
умеренной токсичностью. 

С целью снижения токсичности зерно пшеницы и зерносмеси 
обрабатывались озоном с помощью промышленного генератора озона «Озон-60 
П» с производительностью по озону не менее 40 г/ч. Сущность обработки зерна 
и зерносмеси озоном заключалась в том, что озон определённое время 
нагнетается в обрабатываемую массу зерна. Эффективность обработки 
определяется дозой озона, зависящей от концентрации озона и от времени 
нахождения обрабатываемого материала в озоно-воздушном потоке. 
Концентрация озона измерялась прибором «Циклон-5.41» – оптическим 
газоанализатором озона. Обработку зерна озимой пшеницы проводили с дозами 
озона от 2,0 до 600г·с/м3 с целью выявления оптимальных доз. 

Результаты. Обсуждение и анализ  
Озоно-воздушная обработка оказалась более эффективной в режиме  с 

дозой озона 370,0 г·с/м3. В результате обработки зерна пшеницы в оптимальном 
режиме индекс токсичности зерна снизился на 26,0 – 28,0 единиц. Увеличение 
концентрации озона (режим с дозой озона 600,0 г·с/м3) не способствовало 
дальнейшему снижению токсичности зерна. Результаты оптимальных режимов 
представлены в таблице. 
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Таблица 
Воздействие озоно-воздушной обработки на уровень токсичности 

исследуемых образцов озимой пшеницы 

 
Обеззараживанию озоно-воздушной смесью подвергали также зерносмеси 

разных составов с высокой и умеренной степенью токсичности. Наиболее 
эффективной оказалась обработка с дозой озона 370,0 г с/м3. В результате 
обеззараживания токсичность зерносмесей снизилась на 24 – 29 единиц, и 
зерносмеси стали пригодны для скармливания скоту.  

Одной из причин высокой токсичности зерна и кормов может быть 
наличие патогенных грибов. В связи с этим, нами проведён ряд экспериментов 
по влиянию озона, поля отрицательного коронного разряда (ПОКР) и 
биологического препарата Биофит -3 на снижение заражённости зерна озимой 
пшеницы грибной инфекцией. Образцы зерна озимой пшеницы проверялись на 
присутствие токсинообразующих микроорганизмов. Зерно без внешних 
признаков поражения плесневыми грибами закладывалось на проращивание на 
картофельно-глюкозном агаре в чашки Петри при температуре 25°C. Через 
семь суток обнаружилось наличие патогенов, которые способствуют 
повышению токсичности, в частности, колонии грибов рр. Penicillium, 
Aspergillus, Fusarium, присутствие которых даже в незначительных количествах 
снижает пищевую ценность зерновых культур.   

Для подавления вредоносной микофлоры проведена обработка зерна 
озоном с дозой озона 370 г с/м3 в сочетании с биопрепаратом Биофит – 3, 
который содержит микробную массу живых культур молочнокислых бактерий 
и бактерий рода Bacillus природного происхождения, не содержит трансгенные 
или искусственно синтезированные микроорганизмы. Содержащиеся в 
препарате Биофит – 3 жизнеспособные микроорганизмы вырабатывают 
антибактериальные и биологически активные вещества, подавляющие развитие 

№
 о

бр
аз

ца
 

Вариант 
контроль доза озона: 370,0 г·с/м3 доза озона: 600,0 г·с/м3 

ин
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кс
 

то
кс

ич
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ст
и 
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ь 
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кс
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кс
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и 
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кс

ич
но

ст
ь 

1 0,66 умеренная 0,31 допустимая 0,31 допустимая 

2 0,89 высокая 0,62 умеренная 0,62 умеренная 

3 0,77 высокая 0,49 умеренная 0,48 умеренная 

4 0,57 умеренная 0,38 допустимая 0,37 допустимая 
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патогенной бактериальной и грибной микофлоры. Концентрации препарата 
Биофит – 3 составляли 1:500, 1:250, 1:125. Обработка зерна ПОКР не привела к 
существенному подавлению патогенов. 

Действие препарата Биофит – 3 привело к существенному снижению 
заражённости зерна грибами рр. Fusarium и Aspergilus по сравнению с 
контролем. Кроме того, режимы Биофит – 3 (1:500) и Биофит – 3 (1:500 + озон) 
позволяют значительно уменьшить колонии грибов рр. Penicillium, Alternaria и 
Rhizopus.  

Заключение и выводы. Лабораторные эксперименты по исследованию 
влияния озоно-воздушного потока на снижение токсичности зерна пшеницы и 
зерносмесей позволяют сделать следующее заключение: обработка озоном 
влияет на снижение токсичности зерна пшеницы и зерносмесей в разной 
степени в зависимости от дозы обработки исследуемого материала, 
использование озона в сочетании с биопрепаратом при обработке поражённых 
микотоксинами зерна и кормов позволяет снизить уровень их токсичности до 
допустимого, подавить микофлору, тем самым сделать их пригодными для 
скармливания животным.  
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Анотація. Досліджено, що зменшення агротехнічного навантаження на 
ґрунт за нульового обробітку стабілізує агрофізичні параметри чорнозему 
південного важкосуглинкового, наближаючи їх до природних аналогів.   

Ключові слова:чорнозем, нульовий обробіток, щільність складення, 
водопроникність, структура ґрунту.  

Abstract. In the paper are shown that reduce of agrotechnique pressing for soil 
under no till stabilizes agrophysical parameters of southern chernozem, which like to 
nature counterparts.  
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Вступ. Досвід ведення землеробства у зарубіжних країнах свідчить, що 

високі врожаї зернових культур можна отримувати не лише за традиційних 
систем обробітку ґрунту, таких як оранка чи плоскорізне розпушування, а і за 
так званого ”нульового обробітку”, висіваючи насіння безпосередньо в 
мульчуючий верхній шар ґрунту. Нині площі використання цього обробітку у 
світі становлять 95 млн. 480 тис. га, а лідерами серед країн за його 
впровадження є США, Бразилія, Аргентина, Канада [6]. Застосування no–till 
технологій в Україні потребує наукового обґрунтування особливо агрофізичних 
параметрів ґрунтів, які суттєво змінюються за різних систем обробітку. В 
деяких наукових  роботах відмічається покращення водного, повітряного та 
теплового режимів за такої технології [1], при цьому акцентується увага на 
своєчасне використання засобів захисту рослин. В Україні для впровадження 
такого обробітку ґрунту найсприятливішою є зона Степу з родючими 
чорноземними ґрунтами. 

Об’єкти та методика досліджень. Дослідження з вивчення агрофізичних 
властивостей за різних систем обробітку ґрунту в умовах зрошення проводили 
в багаторічних польових дослідах на базі південної філії науково-виробничого 
підприємства “Райз-Агро” в с. Таврія Токмакського району Запорізької області. 
При цьому вивчали традиційну систему обробітку, яка базується на полицевій 
оранці, чизельний обробіток, нульовий обробіток, а для порівняння 
агрофізичних параметрів за різних обробітків досліджували ділянку із 
цілинним степом. Параметри агрофізичних властивостей досліджувались в 6–
тиразовій повторності пошарово через кожні 10 см до глибини 40 см за 
загальноприйнятими методиками [2]: 

• гранулометричний склад (методом піпетки за Качинським); 
• структурно-агрегатний склад (сухий розсів за методом Савінова); 
• щільність складення ґрунту (метод ріжучого кільця за Качинським); 
• водопроникність ґрунту (метод заливних квадратів). 

Таблиця 1.  
Діагностичні критерії рівнів окультуреності чорноземів за агрофізичними 

показниками в орному шарі (за В.В. Медведєвим, 1988) 

Рівень 
окультуреності 

Структурно-агрегатний 
склад, % 

Рівноважна 
щільність, 

г/см3 

Водопроникність 
(середня за 6 год 
спостережень), 

мм/год 

Повітряно- 
сухі агрегати 

від 10 до    
0,25 мм 

Водотривкі 
агрегати 

понад 0,25 
мм 

Високий 70–90 45–55 1,1–1,2 60–90 

Середній 60–70 35–45 1,2–1,3 30–60 

Низький < 60 < 35 > 1,3 < 30 
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Для оцінки впливу різних систем обробітку на агрофізичні властивості 
чорнозему південного малогумусного важкосуглинкового на лесі використали 
діагностичні критерії рівнів окультуреності чорноземів розроблені акад. В.В. 
Медведєвим [3] (табл. 1).  

Результати досліджень. Гранулометричний склад ґрунтів у великій мірі 
визначає їх агрофізичні параметри та стабільність протягом вегетаційного 
періоду. В наших дослідженнях вміст фізичної глини складав 55,3–59,0%, в 
тому числі мулу 30,4–33,9% (табл. 2) за класифікацією н.а.качинського 
чорнозем південний належить до мулувато-крупнопилувато важкосуглинкового 
ґрунту. 

Таблиця 2. 
Гранулометричний склад чорнозему південного малогумусного на лесі 

Глиби
на 

відбор
у 

ґрунту
, см 

Фракції, мм Вміст 
фізично
ї глини 

пісок 
крупн

ий 

дрібний 
пісок 

крупни
й пил 

середній 
пил 

дрібний 
пил мул 

1-0,25 0,25-
0,05 

0,05-
0,01 0,01-0,005 0,005-

0,001 
< 

0,001 < 0,01 

0-10 0,08 9,46 33,5 17,7 8,90 30,4 57,0 
10-20 0,08 9,94 31,1 13,6 11,3 33,9 59,0 
20-30 0,07 10,5 34,2 8,34 16,2 30,8 55,3 
30-40 0,04 9,98 21,8 13,2 13,7 31,4 58,3 
Істотним фактором, що впливає на агрофізичні параметри чорнозему, є 

макроструктура ґрунту. Якщо ґрунт оструктурений, то у ньому в оптимальних 
параметрах знаходяться водний, повітряний та тепловий режими [4]. 
Структурно-агрегатний склад чорнозему південного помітно відрізнявся за 
варіантами обробітку та системами використання. За оранки під кукурудзу 
відмічався підвищений вміст брилистих агрегатів (40,4–44,0%), особливо в 
орному шарі, а вміст агрономічно-цінних агрегатів знаходився в межах 55,4–
56,0% і оцінювався як низький рівень окультуреності (табл. 2). Підорний, 
необроблюваний шар (30–40 см) був краще оструктурений, вміст агрономічно-
цінних агрегатів в ньому становив 69,3%. Помітна брилистість відмічена і за 
чизельного обробітку на глибину 25–27 см. Для порівняння цілинна ділянка 
степу з природнім травостаном має добре оструктурений (0–40 см) шар ґрунту 
із вмістом агрономічно-цінних агрегатів в межах 68,4–84,1%, що кваліфікується 
як високий рівень  окультурення. Запровадження нульового обробітку ґрунту 
під кукурудзу протягом п’яти років дещо покращує структурно-агрегатний 
склад чорнозему південного, знижуючи його брилистість. При цьому вміст 
цінних агрегатів знаходиться в межах 62,2–66,6%, що оцінюється як хороший 
рівень окультурення.  

Важливим агрофізичним показником, особливо за нульового обробітку, є 
щільність складення кореневмісного шару ґрунту. Тим паче, що серед  
негативних ознак застосування no till відзначають саме підвищену щільність 
будови та твердість ґрунту [5]. Вимоги рослин до щільності складення ґрунту за 
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результатами досліджень багатьох авторів, залежать від типу ґрунту, його 
гранулометричного складу, біологічних особливостей сільськогосподарських 
культур. Відомо, що параметри оптимальної щільності чорноземних 
суглинкових ґрунтів знаходяться в межах 1,10-1,30 г/см3 [3]. Багаторічні 
дослідження в.в.медведєва на чорноземах південних важкосуглинкових і 
легкоглинистих показали, що діапазон оптимальної щільності при вирощуванні 
кукурудзи знаходиться в межах 1,05–1,30 г/см3 з середнім значенням – 1,19 
г/см3 [4]. Проводячи дослідження в посівах кукурудзи перед збиранням урожаю 
щільність чорнозему південного за усіх технологій обробітку ґрунту 
знаходилася в оптимальних межах (табл. 3).   

Таблиця 3.  
Рівень окультуреності чорнозему південного залежно від  

систем обробітку ґрунту 
Глибин

а 
відбору 
ґрунту, 

см 

Повітряно-
сухі агрегати 
від 10 до 0,25 

мм 

Оцінка 

Рівноважн
а 

щільність, 
г/см3 

Оцінка 

Водопро-
никність 
середня, 
мм/год 

Оцінка 

Оранка, 25-27 см 
0-10 55,6 низький 1,21 середній 

292 високий 
10-20 55,4 низький 1,28 середній 

20-30 56,0 низький 1,23 середній 

30-40 69,3 середній 1,21 середній 
Чизельний обробіток, 25–27 см 

0-10 51,2 низький 1,17 високий 

275 високий 
10-20 70,1 високий 1,32 низький 

20-30 66,6 середній 1,28 середній 

30-40 64,8 середній 1,26 середній 
Нульовий обробіток 

0-10 62,4 середній 1,10 високий 

152 високий 
10-20 64,0 середній 1,22 середній 

20-30 62,2 середній 1,26 середній 

30-40 66,6 середній 1,22 середній 
Природний травостан 

0-10 68,4 середній 1,12 високий 

180 високий 
10-20 73,8 високий 1,04 високий 

20-30 84,1 високий 1,10 високий 

30-40 72,7 високий 1,16 високий 
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Важливо також відмітити, що і водопроникність ґрунту за нульового 
обробітку була сприятливою і складала 152 мм/год, а в природному травостані 
180 мм/год. За градацією Н.А.Качинського така водопроникність є найкращою.  

Висновок. Зменшення агротехнічного навантаження на ґрунт за нульового 
обробітку стабілізує агрофізичні параметри чорнозему південного 
важкосуглинкового, наближаючи їх до природних аналогів. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЖЕНОСТІ М'ЯСНИХ ФОРМ 

ПІД ЧАС СЕЛЕКЦІЇ БУГАЙЦІВ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ 
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Ugnivenko A.N. 

THE RESULTS OF THE USE OF THE SEVERITY OF THE MEAT 
FORMS WHEN BREEDING BEEF CATTLE STEERS 

 
Анотація. В даній статті розглядаються особливості відтворювальної 

здатності бугайців української м'ясної породи залежно від вираженості у них 
м'ясних форм. Краща вираженість м'ясних форм у бугайців свідчить про 
погіршення їх росту та відтворювальної здатності, підвищення витрат корму 
на продукцію.  

Ключові слова: вираженість м'ясних форм, швидкість формування, 
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відтворювальна здатність 
Abstract. This article discusses the features of the reproductive ability of bulls 

Ukrainian meat breed depending on severity their meat forms. Best severity meat 
forms in steers indication of the deterioration of their growth and reproductive 
capacity, increased costs of feed products. 

Key words: the severity of meat forms, the rate of formation, reproduction 
ability 

Вступ. В Україні проводили оцінювання бугайців м'ясних порід за якістю 
потомства і випробування бугайців за швидкістю росту, витратами корму, 
м'ясними формами відповідно до методичних вказівок [1]. Їх оцінювання і 
добір за середньодобовими приростами, призводить до зниження як племінної 
цінності за живою масою, спермопродуктивністю, так і якістю потомків 
першого покоління (відтворювальна здатність телиць, кількість отелень корів за 
життя) [5].  

Огляд літератури. Розведення худоби з краще вираженими м'ясними 
формами призводить до отримання від неї більшої кількості м'ясної продукції, 
зменшення швидкості росту та збільшення вмісту жиру в жирових депо і витрат 
корму на приріст. Проте інша справа, коли мова йде щодо розведення таких 
тварин для племінного використання. Тому метою дослідження було визначити 
доцільність застосування ознаки вираженості м'ясних форм у бугайців для 
добору з метою покращення їх відтворювальної здатності. 

Вихідні дані і методи. Дослідження провели на бугайцях української 
м'ясної породи в племінному заводі "Воля" Черкаської області. Утримання 
тварин у підсисний період було традиційним для м'ясного скотарства. У віці 8 
міс. їх ставили на випробування за власною продуктивністю. М'ясні форми 
оцінювали у бугайців відповідно до методичних вказівок [1], відтворювальну 
здатність – за об’ємом еякуляту, концентрацією та рухливістю сперміїв в 
еякуляті. Отримані в дослідженні дані оброблені біометрично, з використанням 
комп'ютерної програми "Microsoft Execel". 

Результати. Аналіз і узагальнення. Бугайці з краще вираженими 
м'ясними формами гірші за спермопродуктивністю. У них проявляється 
тенденція до зменшення об’єму еякуляту, рухливості та концентрації сперміїв 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Спермопродуктивність бугайців за різної вираженості 

 м'ясних форм, M ± m 
М’ясні форми у 15 міс., балів Об’єм 

еякуляту, см3 

Рухливість 
сперміїв, 

балів 

Концентрація 
сперми, 

млрд./см3 n M±m 

14 53,8±0,66 4,54 ±0,28 7,16±0,25 1,21±0,07 
11 47,8±0,68 4,56 ±0,24 7,38±0,18 1,27±0,09 

 
Взаємозв'язок між вираженістю м'ясних форм у 15-місячних бугайців і 

показниками спермопродуктивності є різний і негативний (від мінус 0,02 до 
мінус 0,12) [3]. Найвище його значення (r = -0,12) є із запліднювальною 
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здатністю сперміїв після першого осіменіння. Це пов'язано з меншою 
концентрацією сперміїв та гіршою їх рухливістю у бугайців, які мають кращі 
м'ясні форми. 

Запліднювальна здатність сперміїв від першого осіменіння краща у 
плідників з гірше вираженими м'ясними формами (табл. 2). У середньому за 
цією групою вона становить 46,2 %, що вище ніж у ровесників з краще 
вираженими м'ясними формами на 2,3 пункти. Найкращу (62,2 %) 
запліднювальну здатність сперміїв має бугай Бук 0099 ЧРУМ-3. 

Таблиця 2 
Запліднювальна здатність сперміїв бугаїв від першого осіменіння 

Кількість 
бугайців у 

групі 

Вираженість 
м’ясних форм, 

балів 

Кількість 
осіменених 
корів, голів 

Кількість 
запліднених 
корів, голів 

Запліднених, 
% 

3 55,3 1033 453 43,9 
4 49,5 881 407 46,2 
 
Використання плідників з кращими м'ясними формами сприяє тенденції до 

погіршення збереженості їх приплоду до відлучення на 5,2 пункти (табл. 3). Це 
пов’язано з тим, що у корів, осіменених спермою плідників із краще 
вираженими м'ясними формами є тяжчі отелення, що впливає на збереженість 
їх телят у підсисний період [4]. 

Таблиця 3 
Смертність у підсисний період телят, отриманих від бугайців із різною 

вираженістю м'ясних форм 
Кількість 

батьків-бугаїв 
у групі, голів 

Вираженість 
м’ясних форм, 

балів 

Всього 
народилося 
телят, голів 

Вижило телят 
до відлучення, 

голів 

Загибло у 
підсисний 
період, % 

5 49,6 702 556 20,8 
4 54,4 816 588 27,9 

 
Виникає питання щодо корисності використання тварин із кращою 

вираженістю м'ясних форм для розведення, оскільки одночасно з покращенням 
м'ясних форм підвищується скороспілість тварин, знижується плодючість. 
Оцінюючи і добираючи бугайців за власною продуктивністю, враховувати 
вираженість м'ясних форм за 60-бальною шкалою не має сенсу через 
відсутність для цього достовірних підстав.  

Перевагу слід віддавати плідникам, які в період оцінювання за власною 
продуктивністю мають вираженість м'ясних форм, гіршу середніх показників за 
групою і помірну та стабільну швидкість росту в період від 8 до 23 місяців, так 
як вони характеризуються вищою племінною цінністю. Ці бугайці мають 
довгий, на високих ногах тулуб, триваліший час зберігають високі прирости і 
максимальної живої маси досягають пізніше, ніж тварини з краще вираженими 
м'ясними формами більш скоростиглого типу.  

Тому, віддаючи під час випробовування перевагу бугайцям, які мають 
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кращу вираженість м'ясних форм, ми сприяємо підвищенню скоростиглості 
худоби, що призводить до зниження відтворювальної здатності тварин. У 
зв'язку з цим добираючи бугайців за м'ясними формами віддають перевагу 
худобі скороспілого типу, недооцінюючи і вибраковуючи тварин з гіршою 
вираженістю м'ясних форм під час випробування, але більш крупних. Отже, 
добір племінних тварин за результатами власної продуктивності без врахування 
екстер’єрного типу не завжди забезпечує збільшення і живої маси дорослих 
особин. Через суб’єктивність оцінювання м'ясних форм за 60-бальною шкалою 
під час добору бугайців, їй не слід надавати домінуючого значення, а більшу 
увагу звертати на значення промірів висоти в крижах та косої довжини тулуба, 
що властиве великорослим плідникам, що позитивно впливають на 
відтворювальну здатність тварин [2].  

Бугайців з гірше вираженими м'ясними формами можна віднести за 
класифікацією У. Дюрста (1936) до дихального (лептосомного) типу 
конституції, а з кращими – до травного (ейрисомного). Тваринам, які належать 
до лептосомного типу властиві більша маса легень, підвищений обмін речовин, 
менша здатність до відкладання в тілі жиру, підвищений ріст і дещо знижений 
процес диференціювання порівняно з тваринами ейрисомного типу. Головне 
для тварин травного типу їх підвищена властивість швидко жиріти. Вона 
результат того, що в їх організмі менша маса легень і вони не здатні своєчасно 
оксидувати лишок спожитих поживних речовин. Худоба з кращою 
вираженістю форм для відтворювання економічно неефективна.  

Заключення та висновки. Були розглянуті особливості відтворювальної 
здатності бугайців залежно від вираженості у них м'ясних форм. Встановлено, 
що бугайці, які мають кращу вираженість м'ясних форм володіють гіршою 
запліднювальною здатністю сперміїв і збереженістю їх приплоду до 
відлучення. Негативна кореляція між вираженістю м'ясних форм бичків у 15-
місячному віці і живою масою та показниками спермопродуктивності (r = від - 
0,02 до - 0,12) є також підставою щодо непридатності використання 
суб'єктивної оцінки м'ясних форм за 60-бальною шкалою в селекції м'ясної 
худоби. Подальші дослідження слід спрямувати на визначення залежності між 
вираженістю м'ясних форм бугайців і їх статевою активністю. 
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ РЕДЬКИ ЛОБА 
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Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041 

Bobos I., Breyter I. 
INFLUENCE OF SOWING TERMS ON THE PRODUCTIVITY OF RADISH 

FOREHEAD VARIETIES 
National university of life and environmental sciences of Ukraine, 

Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041 
 

Анотація. Встановлено, що продуктивність редьки лоба суттєво 
залежить від строків сівби.  Низька товарна врожайність коренеплодів 
сортів зумовлена більшим виходом нетоварної продукції за 1-го (III декада 
червня) та 2-го (I  декада липня) літніх строків сівби. Високі температури 
повітря і ґрунту сприяли швидшому проходженню всіх фаз росту рослин, однак 
меншому формуванню коренеплодів у сортів культури. Більшу середню масу 
коренеплодів з високою товарністю формують сорти редьки лоба за 3-го 
літнього строку сівби (III декада липня). За цього строку сівби встановлена 
вища товарна врожайність коренеплодів 60,3 т/га у сорту Трояндова та 52,7  
т/га – у сорту Лебідка з середньою масою коренеплодів відповідно 308,6 та 
316,2 г.   

Ключові слова: редька лоба, сорт, коренеплід, форма, врожайність, 
середня маса, товарність. 

Abstract. It is established that the productivity of radish forehead significantly 
depends on sowing terms. Low commodity yield of root crops varieties caused by 
higher appearance of non-tradable output during 1st (III decade of June) and 2nd (I 
decade of July) summer terms of sowing. High temperature of the air and soil 
contributed to rapid completion of all phases of plant growth, but in the same time 
for a smaller formation of varieties’ root crops. The most average weight of root 
crops with high commodity is formed by the radish forehead varieties that were 
sowed during the 3rd summer term (III decade of July). During this period of sowing 
was set the higher commodity yields of root crops 60.3 t / ha for the Troyandova 
variety and 52.7 t / ha – for the variety Lebidka with an average weight of root crops 
respectively 308.6 and 316.2 grams.  

Keywords: forehead radish, variety, root crop, shape, yield, average weight, 
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commodity. 
В Україні останнім часом змінюються підходи населення до харчування, 

які полягають у постійному збільшенні споживання малопоширених культур. 
Все більше українців поряд з традиційними овочевими культурами потребують 
й малопоширені види, які мають лікарські властивості та безпечні для здоров’я 
людини. Однак за даними Держкомстату, середньостатистичний українець 
продовжує, як і 100 років тому назад вирощувати і вживати лише 12 основних 
овочевих і баштанних культур. На відміну від населення країн Європи, які 
широко вживають поряд з традиційними овочами й інші види, багаті на 
біологічно активні речовини і які з успіхом можна отримати в сучасних умовах 
виробництва [1,4]. 

Збагачення асортименту овочевих культур в Україні – важливе питання 
раціонального використання рослинних ресурcів, що передбачає детальне 
вивчення перспективних культур для розширення овочевого різноманіття. До 
числа таких культур належать малопоширені види родини Brassicaceae роду 
Raphanus L. – редьки посівної.  Різноманіття роду Raphanus L. дуже велике і 
нараховує 10 видів з 2000 сортами і гетерозисними гібридами, які вирощують у 
всьому світі і навіть насіння беруть в космос для отримання проростків в 
космічних оранжереях [1,2]. 

Аналіз сортименту редьки свідчить про стрімку появу овочевих новинок 
на ринку насіння. Для насичення ринку необхідно впроваджувати все сортове 
різноманіття редьки посівної, щоб продукція з відкритого ґрунту надходила 
впродовж цілого року.  

Перспективною в Україні є редька лоба (convar. lobo Sazon. et Stankev.), 
яка належить до підвиду китайського (subsp. sinensis Sazon. et Stankev.). 
Селекція редьки лоба розпочата в Україні. Поки що це малопоширена культура. 
Водночас приємно те, що академіком Горовою Т.К. в Інституті овочівництва і 
баштанництва НААН вже створені перші вітчизняні сорти культури –  Лебідка, 
Трояндова [1,2,4]. 

Широке впровадження цієї маловідомої культури в овочівництво і 
городництво стримується відсутністю стандартизованих технологій 
вирощування, в т.ч. не вивчено питання щодо оптимальних строків сівби 
редьки лоба для отримання високої товарної урожайності коренеплодів з 
високими якісними і смаковими показниками.  Метою досліджень було 
виявлення адаптивних властивостей сортів редьки лоба на основі вивчення 
строків сівби для конвеєрного надходження продукції в Лісостепу України.  

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили в 2013-2014 
рр. на колекційній ділянці кaфедри овочівництва в НДП «Плодоовочевий сад» 
НУБіП України в трьох повторностях за методикою двохфакторних дослідів. 
Вивчались наступні літні строки: III декада червня, I декада липня (контроль), 
II декада липня, III декада липня. Схема сівби для редьки становить 45 × 10 см. 
Дослідження проводили із вітчизняними сортами Трояндова та Лебідка [3,5]. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що 
сорти редьки лоба, які досліджували відрізнялися за морфологічними ознаками 
коренеплодів. За біометричними показниками встановлено, що сорти 
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характеризуються різною формою коренеплодів, яка впливала на їх 
скоростиглість. За індексом форми Трояндова належить до округлих 
коренеплодів, а Лебідка – ближче до циліндричних з індексом 1,5-1,7. Крім того 
у сортів виявлено різне забарвлення коренеплодів. Так, Трояндова 
характеризується рожево-червоним забарвленням , а Лебідка – білим. Причому, 
в останнього коренеплоди з гладенькою поверхнею і в міру росту 
заглиблюються на ¼ в ґрунт. 

Сорти редьки лоба, які досліджували відрізнялися за господарсько-
цінними показниками (табл. 1). На середню масу коренеплодів і товарну 
врожайність коренеплодів суттєво впливав фактор В (строк сівби). Крім того, 
встановлена суттєва різниця між контролем та літнім 3-м строком сівби. 
Суттєвої різниці між сортами за господарсько-цінними ознаками не виявлено.  

 
Таблиця 1 

Господарсько-цінні показники сортів редьки лоба за різних строків сівби 
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(фактор А) 
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іс

ть
,%

 

 
2013 р. 

 
2014 р. 

 
 

 
т/га 

 
% 

 
 

Трояндова 

Літній 1 строку 
(III декада червня) 

124,0 21,5 19,9 20,7 -13,2 -39 75 

Літній 2 строку 
(I декада липня) – 

контроль  

 
190,6 

 
31,5 

 
36,3 

 
33,9 

 
0 

 
100 

 
80 

Літній 3 строку 
(III декада липня) 

308,6 55,8 64,8 60,3 +26,4 +78 88 

 
 

Лебідка 

Літній 1 строку 
(III декада червня) 

225,0 27,5 22,5 25,0 -11,9 -32 50 

Літній 2 строку 
(I декада липня) – 

контроль  

 
244,0 

 
35,6 

 
38,2 

 
36,9 

 
0 

 
100 

 
68 

Літній 3 строку 
(III декада липня) 

316,2 48,5 56,9 52,7 +15,8 +43 75 

НІР05  10,2 11,5  
фактор А 4,7 5,1 
фактор В 8,4 7,3 

 
Середня маса коренеплодів сортів впливала на їх товарну врожайність.  

Вищу врожайність коренеплодів отримано у сортів за використання літнього 3-
го строку сівби, яка становила 52,7-60,3 т/га. Водночас вищою середню товарну 
врожайність коренеплодів встановлено за цього строку в сорту Трояндова 60,3 
т/га. За інших строків сівби товарна урожайність коренеплодів у сортів була 
суттєво нижчою на 32-39%. Причому меншою ця різниця виявлена у сорту 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 44 



 Том 17. Выпуск 2(39)                                                                                                                      Сельское хозяйство  

Лебідка на 32%. За останнього третього строку сівби ріст рослин проходив у 
серпні – жовтні з довжиною світлового дня 12-13 год. Враховуючи, що редька 
лоба – це культура довгого світлового дня, цей строк виявився найкращим для 
формування коренеплодів культури. 

Товарність сорту Трояндова була вищою і становила 75-88%. Це вплинуло 
на товарну врожайність сорту, в якого за меншої середньої маси коренеплоди 
встановлена висока товарна врожайність за 3-го строку сівби, яка становила 
60,3 т, що 78% більше контролю. 

Висновки. Встановлено, що більшу середню масу коренеплодів з високою 
товарністю формують сорти редьки лоба за 3-го літнього строку сівби (III 
декада липня). За цього строку сівби встановлена вища товарна врожайність 
коренеплодів 60,3 т/га у сорту Трояндова та 52,7  т/га – у сорту Лебідка з 
середньою масою коренеплодів відповідно 308,6 та 316,2 г.   
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Анатоція. Буряк столовий – одна з основних овочевих культур, 
коренеплоди якої зберігають протягом тривалого часу та використовують для 
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різних видів переробки. На якість коренеплодів впливає багато факторів, серед 
яких важливе значення мають умови живлення рослин.  

Проведена комплексна оцінка свіжих коренеплодів буряка столового, 
вирощених за різних умов мінерального живлення рослин. Виділено оптимальні 
умови удобрення рослин буряка столового, за яких, коренеплоди мають 
найвищу товарність, нагромаджують найбільше сухої речовини, цукрів, 
вітаміну С. Встановлено тісний прямий кореляційний зв'язок між масою 
коренеплодів та їх товарністю. Виявлено, що  поєднане застосування добрив 
Яра кропкер та Мікротоп покращує товарні якості коренеплодів,  позитивно 
впливає на їх біохімічний склад та підвищує лежкість. 

Abstract. Beetroot – the main vegetable crops, roots which store for a long time 
and are used for various kinds of processing. The quality of roots is influenced by 
many factors, among which are important conditions of mineral feeding. A 
comprehensive assessment of fresh beet of roots grown under different conditions of 
mineral nutrition of plants. Allocated optimal conditions for fertilization beet, in 
which roots have the highest marketability, accumulate the most dry matter, sugars, 
vitamin C. Establish a close direct correlation between the mass of roots and their 
marketability. Been found that combined use of fertilizers Yara Cropcare and 
Mikrotop improves quality commodity roots, favorably affect their biochemical 
composition  and improves keeping quality. 

Ключові слова: буряк столовий, коренеплоди, якість, біохімічні, 
органолептичні показники, товарність, умови живлення, зберігання. 

Key words: beetroot, root, quality, biochemical, organoleptic, indexes, 
marketability, conditions of feeding, storage. 

Вступ. Буряк столовий – одна з найпоширеніших овочевих культур не 
тільки в Україні, але й світі. Коренеплоди його використовують у свіжому та 
переробленому вигляді для приготування різних страв. Більша частина 
вирощеної продукції зберігається протягом тривалого часу [1].  

Огляд літератури. Відомо, що кращою лежкістю, придатністю до 
переробки характеризуються стандартні коренеплоди з високим вмістом 
поживних елементів [6]. Кращі товарні, продовольчі якості та здатність 
тривалий час зберігатися формуються за тих умов, які вимагають біологічні 
особливості культури буряка столового [1,6]. Важливе значення відводять 
забезпеченню рослин протягом усього періоду вегетації елементами живлення 
[3,4].  

Останніми роками у світі та Україні спостерігаються несприятливі погодні 
умови для формування урожаю овочевих культур, у тому числі й буряка 
столового, які погіршують кореневе живлення рослин. У зв’язку з цим 
поширюється позакореневе підживлення комплексними добривами. Головна 
перевага такого підживлення полягає у швидкості засвоєння елементів 
живлення рослинами [4]. 

Мета досліджень. Виявлення впливу умов живлення рослин на якість 
коренеплодів буряка столового. 

Вихідні дані і методи. Дослідні коренеплоди буряка столового 
вирощували у виробничих посадках компанії «Біотех» ЛТД Бориспільського 
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району Київської області на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому 
ґрунті протягом 2011-2013 рр. Дана територія за місцем розташування 
знаходиться у зоні Лісостепу. 

Для проведення досліду були використані наступні добрива: аміачна 
селітра з вмістом азоту 34,5 % (ГОСТ-2-85Е), амофос з вмістом Р2О5 – 52 % та 
N – 12 % та фінське комплексне добриво Yara Mila TM Cropcare 11-11-21, 
тукосуміш 4-17-40. Для підживлення рослин вносили Мікротоп – швидкодіюче 
добриво для позакореневого підживлення, що містить магній і сірку, а з 
мікроелементів – бор і марганець. Всі поживні речовини перебувають у 
легкодоступній розчинній формі [2]. Схема досліду наведена у табл. 1. У 
досліді використано гібрид буряка столового Детройт F1.  

Товарну, органолептичну оцінку, біохімічні аналізи свіжої та солоної 
продукції та безпосередньо дослідне соління проводили в науково-навчальній 
лабораторії кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика за загальноприйнятими 
методиками [5]. Стандартні коренеплоди зберігали у капронових сітках у 
стаціонарному заглибленому сховищі без регулювання температурного та 
вологісного режимів. Температура в основний період зберігання 
підтримувалась у межах від 0 до +20С. 

Результати. Обговорення та аналіз. Товарна оцінка коренеплодів 
столового буряка показала, що коренеплоди всіх варіантів маси красиве 
зовнішнє забарвлення, з гладенькою шкіркою. За органолептичними  
показниками істотної різниці між дослідними варіантами не виявлено. Різниця 
була за показником маси та діаметра коренеплоду, а також – вмістом основних 
біохімічних показників (табл. 1). 

Застосування підживлення у період вегетації рослин сприятливо 
позначилося на біометричних та товарних показниках коренеплодів. Вони були 
важчими, мали більший діаметр та були більш вирівняними за цими 
показниками порівняно з контролем. За цього коренеплоди всіх дослідних 
варіантів були більш однотипні за діаметром, а більше відрізнялися за масою. 

Добрива Яра Кропкер були ефективнішими, ніж прості добрива. Це 
зумовлено, очевидно, підвищеним використанням елементів живлення за 
рахунок високої якості сировинних матеріалів, їх водорозчинності та технології 
виробництва гранул [2]. 

Найкращі товарні показники були у коренеплодів, вирощених із 
застосуванням добрив Яра Кропкер в основне підживлення та Мікротопу – для 
позакореневого підживлення (5 кг/га). Тобто, Яра кропкер забезпечує рослину 
необхідними макро- і мікроелементами на початкових стадіях розвитку, а 
Мікротоп – у критичні фази їх росту та розвитку. 

Маса стандартних коренеплодів у цьому варіанті становила у середньому 
за роки досліджень 300 г, що на 41,4 г більше порівняно з контролем, діаметр – 
70–80 мм, товарність була більшою ніж 90 %. Коренеплоди були найбільш 
вирівняними за масою та діаметром серед досліджуваних варіантів. Досить 
високими біометричні та товарні показники були й у 4 варіанті досліджень 
(N100P100K140 (Яра Кропкер)+ Мікротоп (3 кг/га)). У результаті проведеного  
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Таблиця 1 
Біометричні, біохімічні та товарні показники коренеплодів буряка 

столового, вирощених за різного живлення, середнє за 2011–2013 рр.  

Варіант досліду 

Середня маса 
коренеплодів 

Діаметр 
корене- 
плодів, 

мм 

Товар- 
ність, % 

Вміст у коренеплодах 

г S.F. сухої 
речовини 

цукрів 
(сума) 

вітаміну  
С, м% 

Без добрив 
(контроль) 258,6 1,38 62 ±10 83,8 11,2 6,8 9,4 

N100P100K140 
(Яра Кропкер) 294,5 1,20 70±8 87,2 12,6 7,2 10,5 

N100P100K140  
(прості добрива) 362,3 1,26 72±11 85,8 12,7 7,0 10,8 

N100P100K140 
(Яра Кропкер)+ 
Мікротоп (3 кг/га) 

294,0 1,09 75±5 89,2 13,8 7,8 11,6 

N100P100K140 
(прості добрива) + 
Мікротоп (3 кг/га) 

293,2 1,28 72±10 88,8 13,4 7,6 9,2 

N100P100K140 (Яра 
Кропкер)+ 
Мікротоп  
(5 кг/га) 

300,0 1,12 74±6 90,6 14,2 9,0 13,2 

N100P100K140 
(прості добрива) + 
Мікротоп  
(5 кг/га) 

318,9 1,14 76±6 90,0 14,0 8,6 12,4 

 
кореляційного аналізу встановлено, що маса коренеплодів впливає на вихід 
товарної продукції – між цими показниками виявлено прямий тісний 
взаємозв’язок (r=0,82±0,12). 

Важливе значення для продукції, призначеної для зберігання чи переробки 
має вміст основних біохімічних речовин. Найбільше сухої речовини та цукрів 
накопичили коренеплоди, вирощені із застосуванням комплексних добрив Яра 
Кропкер та підживлені Мікротопом (5 кг/га) – 14,2 та 8,0 % відповідно, що на 
3,0 та 1,7 % більше порівняно з контролем. Застосування Мікротопу в 
підживлення підвищує харчову та біологічну цінність вирощеної продукції. 
Найбільшу кількість сухої речовини та цукрів містили коренеплоди, підживлені 
Мікротопом у нормі  5 кг/га незалежно від форми добрив. 

У середньому за період вегетації у коренеплодах дослідних варіантів 
накопичувалося 0,27–0,44 % титрованих кислот. Найбільшим цей показник був 
у контрольного варіанту – коренеплодів, вирощених без добрив. Застосування 
Мікротопу для підживлення знижувало кислотність коренеплодів на 0,13–         
0,17 %. На вміст вільних титрованих кислот у коренеплодах більше впливало 
підживлення рослин у період вегетації Мікротопом ніж види основних добрив. 

Найвищу біологічну цінність мали коренеплоди, вирощені із 
застосуванням добрив Яра Кропкер в основний період та підживлені 
Мікротопом у нормі 3 та 5 кг/га. Вони містили більше 13 мг% вітаміну С, що на 
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3 мг% більше порівняно з контролем. 
Одним із завдань досліджень було виявлення впливу різних умов 

живлення на лежкість коренеплодів. Результати досліджень наведено у табл. 2. 
Застосування добрив значно покращує лежкість коренеплодів, особливо у 

перші чотири місяці зберігання. На кінець зберігання (початок травня) у 
контрольному варіанті збереглося зовсім мало здорових коренеплодів, без 
ознак в’янення і хвороб – 40 %, з них 18 % були в’ялими. Досить багато в’ялих 
коренеплодів було і в пробах буряків, вирощених із застосуванням простих 
добрив (3-й варіант) – 17 %. Кількість здорових коренеплодів у цьому варіанті 
переважала контрольна 11 %, але була значно нижчою порівняно з іншими 
дослідними варіантами. 

Таблиця 2 
Збереженість коренеплодів буряка столового, вирощених за різних 

умов живлення, середнє за 2011–2013 рр.  

Варіан
т жив- 
лення 

Середня 
маса 

закла- 
дених 

корене- 
плодів, г 

Через 7 місяців зберігання (до 10-15.05) виявлено коренеплодів, % 
здорових технічний брак всього 

техніч-
ного 
браку 

всього 
абсолю- 

тного 
браку 

всьо- 
го 

з них з 
хвосто- 

вою 
гниллю 

з верхів- 
ковою 

гниллю 

в’я- 
лих 

про- 
рос- 
лих 

1 302 40,0 18,0 0 27,3 12,7 40,0 20,0 
2 468 79,0 11,0 0 6,0 3,0 9,0 12,0 
3 377 51,0 17,0 0 3,0 17,0 20 29,0 
4 390 78,0 12,0 4 9,5 9,5 19,0 3,0 
5 400 84,2 6,0 0 2,6 5,2 7,8 8,0 
6 430 90,0 4,0 0 3,0 0 3,0 7,0 
7 460 96,0 12,0 0 0 1,0 1,0 0 

НІР 05 12,4-13,8 8,2-9,0       
 
Найвищою лежкістю характеризувалися коренеплоди найбільш однотипні 

та вирівняні за біометричними показниками. Найгірше зберігалися коренеплоди 
контрольного варіанта, найкраще, підживлені препаратом Мікротоп у нормі 5 
кг/га – на 50 та 56 % більше порівняно з контролем. Лежкість коренеплодів всіх 
досліджуваних варіантів була істотно вищою порівняно з контролем. Можна 
стверджувати, що застосування добрив під час вегетації рослин суттєво 
покращує лежкість коренеплодів. Отримати коренеплоди, придатні для 
тривалого зберігання, можливо тільки з використанням добрив. Коренеплоди, 
вирощені без добрив, доцільно реалізувати  для використання в першу чергу.  

Висновки 
Поєднане застосування добрив Яра кропкер та Мікротоп покращує товарні 

якості коренеплодів та позитивно впливає на їх біохімічний склад, значно 
покращує лежкість. 

Найкращі товарні показники були у коренеплодів, вирощених із 
застосуванням добрив Яра Кропкер в основне підживлення та Мікротопу – для 
позакореневого підживлення (5 кг/га). Найбільше сухої речовини та цукрів 
накопичували коренеплоди, підживлені Мікомом, – 17,62 та 7,79 % відповідно. 
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Найвищу біологічну цінність мали коренеплоди, вирощені із застосуванням 
добрив Яра Кропкер в основний період та підживлені Мікротопом у нормі 3 та 
5 кг/га. Найпридатнішими для тривалого зберігання виявилися коренеплоди, 
підживлені препаратом Мікротоп у нормі 5 кг/га. 
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Анотація. Бульби картоплі цінний продукт харчування, який є надійним 

джерелом макро- та мікроелементів до людського організму. Значення 
мінеральних речовин для організму людини полягає в тому, що вони беруть 
участь у побудові тканин (кісток), підтримують кислотно-лужну рівновагу, 
нормалізують водно-сольовий обмін, діяльність центральної нервової системи 
та посилюють активність ферментів, гормонів і біологічно активних речовин. 
В представленій роботі були розглянуті питання кількісного вмісту основних 
макро- та мікроелементів у бульбах картоплі різних сортів, визначено їх 
значення та виділено сорти із найбільшим вмістом цих речових.    
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Ключові слова: бульби картоплі, сорт, мінеральний склад, макроелементи, 
мікроелементи, біологічна цінність. 

Abstract. Potato is valuable food product, which is a reliable source of macro- 
and micronutrients to the human body. The value of minerals for the human body is 
that they are participating in building the tissues (bones), maintain acid-base 
balance, normalizes water-salt metabolism, activity of the central nervous system and 
increase the activity of enzymes, hormones and bioactive substances. were Questions 
quantitative content macro and micronutrients in potato tubers of different varieties 
were discussed in the presented paper, determined their values and selected varieties 
with the highest content of these mineral substances. 

Key words: potato tubers, varieties, mineral composition, macronutrients, 
micronutrients, biological value. 

Вступ. Картопля – найбільш універсальна із сільськогосподарських 
культур, її бульби – поширений продукт харчування [1]. За вмістом поживних 
речовин вона посідає одне з перших місць серед харчових культур [2]. Важливе 
місце серед цих речовин посідають макро- та мікроелементи. Значення цих 
речовин для організму людини полягає в тому, що вони беруть участь у 
побудові тканин (кісток), підтримуванні кислотно-лужної рівноваги, 
нормалізації водно-сольового обміну, діяльності центральної нервової системи, 
входять до складу крові. Тому, дослідження мінерального складу бульб 
картоплі різних сортів є актуальною задачею, яка має важливе наукове 
значення та практичну цінність. 

Огляд літератури. У складі картоплі людина одержує значну частку 
необхідної кількості мінеральних солей [3]. Мінеральні речовини перебувають 
у ній у легкозасвоюваній формі. Цінність калію картоплі, наприклад, полягає в 
тому, що з неї він засвоюється легше, ніж з продуктів тваринництва. Завдяки 
цьому вона здатна підтримувати баланс калію в організмі людини на високому 
рівні, навіть при збільшенні потреби в ньому. Особливо цінна картопля, як 
джерело калію для людей похилого віку [4]. Достатня кількість його сприяє 
підтриманню на постійному рівні кислотності в організмі при споживанні 
великої кількості хліба та м’яса і меншої – овочів та фруктів [5]. Калій регулює 
водний режим в організмі людини. 

Фосфор у поєднанні з калієм бере участь в утворенні кісткової тканини, а в 
складі білків та цукрів – нуклеїнових кислот.  

Солі кальцію, надаючи стійкості кісткам, посилюють здатність крові 
зсідатися. За вмістом, заліза картопля поступається лише шпинату, гарбузам та 
бурякам [6, 7]. Відома роль заліза в утворенні гемоглобіну. При його дефіциті 
спостерігається недокрів’я. Для живого організму найбільш доступна форма 
заліза в поєднанні з органічними кислотами – яблучною, лимонною і 
аскорбіновою. Картопля якраз і відповідає цим вимогам. За вмістом міді вона 
поступається лише грибам. В складі страв з картоплі людина одержує близько  
30% потрібного марганцю. 

Вхідні дані та методи. Досліджували бульби картоплі сортів Лабадія, 
Сатіна, Ред Леді, Моцарт, Ароза, Сіфра. Мінеральний склад бульб картоплі 
визначали в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК. 
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Визначення вмісту елементів проводили методом атомно-емісійної 
спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. 

Результати. Обговорення і аналіз. Результати вмісту мінерального 
складу бульб картоплі досліджуваних  сортів представлено в табл. 1-6.  

 
Таблиця 1 

Мінеральний склад бульб картоплі сорту Сіфра 

Найменування показників Результати 
випробувань Похибка випробувань 

Калій, г/кг  5,86 ± 0,12 
Кальцій, мг/кг  159,54 ± 5,81 
Магній, г/кг  0,22 ± 0,03 
Натрій, мг/кг  19,14 ± 0,76 
Алюміній, мг/кг  36,73 ± 1,02 
Залізо, мг/кг  24,25 ± 5,61 
Кадмій, мг/кг  0,017 ± 0,001 
Марганець, мг/кг  1,81 ± 0,27 
Мідь, мг/кг  1,11 ± 0,04 
Нікель, мг/кг  0,78 ± 0,07 
Свинець, мг/кг  0,04 ± 0,01 
Стронцій, мг/кг  0,36 ± 0,05 
Хром, мг/кг  0,10 ± 0,02 
Цинк, мг/кг  5,30 ± 0,11 

 
Таблиця 2 

Мінеральний склад бульб картоплі сорту Сатіна 
Найменування  показників Результати 

випробувань 
Похибка випробувань 

Калій,  г/кг 3,74 ± 0,10 
Кальцій,  мг/кг 145,36 ± 3,87 
Магній,  г/кг 0,25 ± 0,03 
Натрій,  мг/кг 20,17 ± 3,38 
Алюміній,  мг/кг 18,76 ± 0,12 
Залізо, мг/кг 20,89 ± 4,51 
Кадмій,  мг/кг 0,037 ± 0,002 
Марганець, мг/кг 1,93 ± 0,21 
Мідь,  мг/кг 0,89 ± 0,01 
Нікель,  мг/кг 0,78 ± 0,07 
Свинець, мг/кг <0,004 – 
Стронцій,  мг/кг 1,08 ± 0,26 
Хром,  мг/кг 0,08 ± 0,02 
Цинк,  мг/кг 3,44 ± 0,05 
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 Таблиця 3 
Мінеральний склад бульб картоплі сорту Моцарт 

Найменування  показників Результати 
випробувань Похибка випробувань 

Калій,  г/кг 4,88 ± 0,13 
Кальцій,  мг/кг 123,75 ± 6,97 
Магній,  г/кг 0,18 ± 0,02 
Натрій,  мг/кг 31,15 ± 1,37 
Алюміній,  мг/кг 48,83 ± 5,44 
Залізо, мг/кг 35,19 ± 4,07 
Кадмій,  мг/кг 0,026 ± 0,002 
Марганець, мг/кг 1,68 ± 0,10 
Мідь,  мг/кг 0,97 ± 0,06 
Нікель,  мг/кг 0,62 ± 0,06 
Свинець, мг/кг <0,004 - 
Стронцій,  мг/кг 0,48 ± 0,03 
Хром,  мг/кг 0,16 ± 0,02 
Цинк,  мг/кг 3,60 ± 0,36 

 
 Таблиця 4 

Мінеральний склад бульб картоплі сорту Ароза 
Найменування  показників Результати 

випробувань 
Похибка випробувань 

Калій,  г/кг 4,97 ± 0,03 
Кальцій,  мг/кг 152,23 ± 8,56 
Магній,  г/кг 0,19 ± 0,02 
Натрій,  мг/кг 28,47 ± 0,77 
Алюміній,  мг/кг 34,23 ± 2,48 
Залізо, мг/кг 26,06 ± 1,77 
Кадмій,  мг/кг 0,034 ± 0,002 
Марганець, мг/кг 2,35 ± 0,03 
Мідь,  мг/кг 1,35 ± 0,04 
Нікель,  мг/кг 0,62 ± 0,06 
Свинець, мг/кг <0,004 - 
Стронцій,  мг/кг 0,36 ± 0,03 
Хром,  мг/кг 0,14 ± 0,01 
Цинк,  мг/кг 5,40 ± 0,12 
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Таблиця 5 
Мінеральний склад бульб картоплі сорту Ред Леді 

Найменування  показників Результати 
випробувань 

Похибка випробувань 
Калій,  г/кг 5,02 ± 0,07 
Кальцій,  мг/кг 67,53 ± 0,96 
Магній,  г/кг 0,21 ± 0,02 
Натрій,  мг/кг 30,15 ± 0,40 
Алюміній,  мг/кг 51,89 ± 0,41 
Залізо, мг/кг 38,05 ± 1,50 
Кадмій,  мг/кг 0,020 ± 0,002 
Марганець, мг/кг 4,55 ± 0,05 
Мідь,  мг/кг 1,26 ± 0,07 
Нікель,  мг/кг 0,28 ± 0,06 
Свинець, мг/кг 0,008 ± 0,01 
Стронцій,  мг/кг 0,38 ± 0,01 
Хром,  мг/кг 0,16 ± 0,01 
Цинк,  мг/кг 3,66 ± 0,10 

 
Таблиця 6 

Мінеральний склад бульб картоплі сорту Лабадія 

Найменування  показників Результати 
випробувань Похибка випробувань 

Калій,  г/кг 5,23 ± 0,03 
Кальцій,  мг/кг 68,10 ± 3,94 
Магній,  г/кг 0,23 ± 0,03 
Натрій,  мг/кг 30,09 ± 0,56 
Алюміній,  мг/кг 47,28 ± 5,02 
Залізо, мг/кг 34,45 ± 3,59 
Кадмій,  мг/кг 0,019 ± 0,004 
Марганець, мг/кг 2,61 ± 0,19 
Мідь,  мг/кг 0,73 ± 0,03 
Нікель,  мг/кг 0,38 ± 0,05 
Свинець, мг/кг <0,004 - 
Стронцій,  мг/кг 0,36 ± 0,02 
Хром,  мг/кг 0,13 ± 0,02 
Цинк,  мг/кг 3,07 ± 0,15 
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Отримані  результати свідчать, що серед макроелементів найбільший вміст 
становив калій. Його кількість коливалися в достатньо широкому діапазоні від  
5,86 г/кг у бульб сорту Сіфра до 3,74 г/кг у сорту Сатіна. Бульби картоплі інших 
сортів містили в середньому близько 5 г/кг калію.  

Вміст макроелементу магнію по всіх досліджуваних сортах становив в 
середньому до 0,2 г/кг.  

За вмістом кальцію бульби картоплі розділилися на дві групи: 67-68 мг/кг 
(Ред Леді, Лабадія) та 123-159 мг/кг (Сіфра, Сатіна, Моцарт і Ароза).  

Серед мікроелементів найбільший вміст у бульбах картоплі було 
алюмінію. В сортовому розрізі його кількість у деяких випадках різнилися 
майже в два рази: від 18,73 мг/кг у сорту Сатіна до 51,89 мг/кг у сорту Ред Леді. 
Бульби картоплі інших сортів мали вміст алюмінію на рівні 34-48  мг/кг.  

Значні кількості у бульбах картоплі було також заліза. Вміст цього 
елементу коливався від 20,89 мг/кг у сорту Сатіна до 38,05 мг/кг у сорту Ред 
Леді.  Інші мікроелементи містилися у невеликих кількостях. 

Висновки.  
Були розглянуті питання кількісного вмісту основних макро- та 

мікроелементів у бульбах картоплі різних сортів та визначено їх значення.  
В результаті було встановлено, що за макроелементним складом, а саме за 

вмістом калію та магнію вирізняються бульби картоплі сортів Сіфра, Лабадія, 
Ред Леді, Ароза та Моцарт.  

За вмістом кальцію бульби картоплі розділилися на дві групи: 67-68 мг/кг 
(Ред Леді, Лабадія) та 123-159 мг/кг (Сіфра, Сатіна, Моцарт і Ароза).   

Серед мікроелементів найбільший вміст у бульбах картоплі було алюмінію 
(до 51,89 мг/кг у сорту Ред Леді). Інші сорти мали вміст на рівні 34-48  мг/кг. 
Вміст заліза коливався від 20,89 мг/кг у сорту Сатіна до 38,05 мг/кг у сорту Ред 
Леді.  Інші мікроелементи містилися у невеликих кількостях. 
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THE VARIETAL CHARACTERISTICS AND PERIODS OF STORAGE 
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Анотація. Досліджено динаміку технологічних показників зерна пшениці 
озимої сортів Національна, Столична, Артеміда в процесі тривалого 
зберігання. Неістотним був вплив терміну зберігання зерна пшениці 
досліджуваних сортів на зміну показників вмісту білка та числа падання. Тоді 
як, кількість клейковини, якість клейковини та склоподібність значно 
варіювали під час зберігання. Встановлено, що найкращі технологічні 
показники протягом всього терміну зберігання мав сорт Національна. 
Оптимальний термін зберігання зерна досліджуваних сортів становить 
дев'ять місяців. Упродовж трьох-дев’яти місяців зберігання зерно пшениці 
сортів Національна та Артеміда можна використовувати для переробки на 
борошно. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, зберігання, термін, клас якості, 
технологічні показники. 

Abstract. The dynamics of technological parameters of winter wheat varieties of 
Natsionalna, Stolichna, Artemis during prolonged storage is studied. Was negligible 
influence period of storage wheat the investigated varieties the change indicators 
amount of protein and falling number. Amount of gluten and gluten quality, 
vitrescence was varied significantly during storage. Found that the best technological 
indicators during the whole period of storage were sort of Natsionalna. Optimal 
period of storage grain the investigated varieties is nine months. Within three to nine 
months storage of wheat varieties Nationalna and Artemis can be used for processing 
into flour. 

Key words: winter wheat, variety, storage, period, class quality, technological 
parameters. 

Одним з головних резервів збільшення виробництва зерна пшениці озимої 
є впровадження нових високопродуктивних сортів у сприятливих для них 
грунтово-кліматичних умовах. Адже сорт – є важливим фактором, що визначає 
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посівні, технологічні й харчові властивості зерна та отриманих з нього 
продуктів [1-3, 5].  

Виростити великий врожай пшениці ще не означає отримати хороше 
насіння та добрий хліб на столі. Врожай необхідно вчасно зібрати, якісно 
провести післязбиральну доробку та зберегти зерно з мінімальними втратами. 

Сезонність виробництва зерна викликає необхідність збереження 
сільськогосподарської продукції на різні потреби протягом року і більше. 
Також виникає потреба зберігання зерна протягом тривалого часу у вигляді 
страхового фонду на випадок неврожайного року чи стихійного лиха [3, 4]. 

Методика досліджень. Оцінку якості сортів пшениці озимої проводили 
протягом 2010-2013 рр. у лабораторії кафедри технології зберігання, переробки 
та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика. Закладали на 
зберігання три сорти пшениці озимої: Національна, Артеміда та Столична 
(вирощені у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»). Зберігали 
зразки в сухому стані (з вологістю 13–14 %) в складських приміщеннях. Оцінку 
якості зерна проводили відразу ж після збирання (контроль), через один, три, 
шість, дев'ять, дванадцять, місяців зберігання зерна  пшениці озимої.  

Аналізи проводились згідно з методиками державних стандартів. 
Результати досліджень. Упродовж шести місяців зберігання зерна 

пшениці досліджуваних сортів спостерігалося збільшення відсотка 
склоподібних зерен. Найбільш суттєве збільшення склоподібності відмічали в 
сортів Національна – на 20 % та Артеміда – на 19 % упорівняні з контролем та 
дещо менше в сорту Столична – на 14 %. Починаючи з дев'ятого місяця 
зберігання склоподібність почала знижуватись.  

При цьому, найвищими показниками склоподібность протягом всього 
терміну зберігання характеризувалося зерно сорту Національна (54-63 %), а 
найнижчими – сорту Столична (32-42 %). 

Консистенція ендосперму тісно пов'язана із вмістом білку в зернівках 
пшениці: у скловидних зернах м'якої пшениці білкових речовин завжди більше, 
ніж у борошнистих.  

Залежно від сорту та умов вирощування вміст білка в зерні пшениці 
коливався в широких межах – від 9,2 до 25,8 % (у середньому 13,5 %). 
Найбільший вміст білка відмічено в зерні пшениці озимої сорту Національна 
(14,3-14,9 %), найменший в сорту Столична (10,5-10,9 %), середній вміст в 
зерні сорту Артеміда (13,7-14,1 %). Сорт пшениці озимої Національна за 
вмістом білка відноситься до 1-го класу якості, Артеміда – до 2-го та Столична 
– до 6-го класу якості. 

Зберігання зерна пшениці озимої протягом року не призвело до суттєвої 
зміни кількості білка в зерні. Тому, можна зробити висновок про не істотний 
вплив терміну зберігання на зміну цього показника.  

Під час післязбирального дозрівання в перші 30 днів після збирання 
пшениці збільшення кількості клейковини становило в середньому для всіх 
сортів до 1,0 % (рис.1). Третій місяць зберігання зерна пшениці 
характеризувався зниженням вмісту клейковини. Після дванадцяти місяців 
зберігання вміст клейковини в зерні пшениці озимої зменшився в сорту 
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Національна на 3,06 %, Артеміда – 4,07 %, Столична – 3,10 % порівняно з 
першим місяцем. 
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Рис. 1. Динаміка вмісту клейковини в зерні озимої пшениці різних сортів 
під час тривалого зберігання. 

 
Як до, так і в процесі зберігання зерно пшениці озимої сорту Національна 

за вмістом клейковини (28,12-31,82 %) відносилося до 1-го класу якості, сорту 
Столична (18,07-22,18 %) – до 3-го. Проте зерно сорту Артеміда до дев'яти 
місяців зберігання належало до 1-го класу якості, а при подальшому зберіганні  
до 2-го. Після періоду післязбирального дозрівання зміцнення клейковини 
становило в сорту Національна – 15, Артеміда та Столична –5 о. п. ВДК.  

До зберігання зерно пшениці озимої сортів Артеміда і Столична за якістю 
клейковини належали до 1-го класу якості, а зерно сорту Національна до 4-го. 
Після третього місяця зберігання клейковина суттєво укріпилася. Всі 
досліджувані сорти до дев'яти місяців за якістю клейковини належали до 1-го 
класу якості. Суттєве зниження якості клейковини відбулося після дванадцяти 
місяці зберігання, особливо в сорту Національна. 

Дисперсійний аналіз зміни якості клейковини зерна пшениці в процесі 
зберігання показав статистично значущий вплив на даний показник усіх 
факторів. Так, за динаміки якості клейковини зерна пшениці Fр = 5,76 (термін 
зберігання) > Fкрит  = 3,33; Fр = 4,65 (сорт) > Fкрит = 4,10. При цьому значно 
вагомішим вплив на досліджуваний показник мав термін зберігання.  

Найвищі показники числа падання були в зерні пшениці озимої сорту 
Національна (260-302 с), середні показники в сорту Артеміда (222-275 с) та 
найменші в сорту Столична (209-253 с). Зерно досліджуваних сортів протягом 
всього терміну зберігання за числом падання належало до 1-го класу якості. 

Протягом всього терміну зберігання зерна пшениці в складських 
приміщеннях амілолітична активність його практично не змінювалась. При 
цьому, показники числа падання на дванадцятий місяць зберігання зросли по 
всіх досліджуваних сортах на 10-20 с порівняно з початковими даними. 
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Висновки. Найкращі технологічні показники протягом всього терміну 
зберігання забезпечує сорт Національна.  

Оптимальний термін зберігання зерна досліджуваних сортів становить 
дев'ять місяців. Упродовж трьох-дев’яти місяців зберігання зерно пшениці 
сортів Національна та Артеміда, маючи високі технологічні показники, можна 
використовувати для переробки на борошно. 
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Анотація. У роботі досліджено величину споживання основних елементів 
живлення культурами кукурудза на зерно – ячмінь ярий – багаторічні трави. 
Визначено, що за підвищення урожайності культур зростає потреба у 
елементах живлення. 

Ключові слова: ланка сівозміни, винос основних елементів, урожайність. 
Abstract. In this work the consumption of nutrients by corn for grain, barley and 

perennial grass are shown. It was determined that by increasing the productivity of 
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crops growing need for nutrient elements. 
Keywords: link of crop rotation, nutrients consumption, yields. 
Вступ. Продуктивність сільськогосподарських культур значною мірою 

визначається забезпеченістю ґрунту елементами мінерального живлення і 
доступністю їх на всіх етапах органогенезу культури [4]. Інтенсивність 
проходження метаболітичних процесів у рослинному організмі, який 
визначається величиною вмісту та накопичення у ньому елементів, зумовлює 
рівень урожайності і якісні показники культур. Показники виносу поживних 
елементів широко використовують для оцінки використання агрохімікатів [2]. 

Огляд літератури. Споживання рослинами елементів мінерального 
живлення є складним фізіологічним процесом, який залежить від біологічних 
особливостей рослини й умов навколишнього середовища, в якому 
розвивається рослинний організм. У практичних цілях найчастіше потребу 
рослин у поживних речовинах характеризують їх виносом, маючи на увазі при 
цьому величину господарського виносу елементів мінерального живлення, 
відчужуваних із ґрунту з фактично зібраним урожаєм [1].  Величина виносу 
азоту, фосфору і калію на формування одиниці основної продукції і відповідної 
кількості побічної у практиці дозволяє встановити норму добрив при 
вирощуванні сільськогосподарських культур із урахуванням їх потреби та 
ґрунтово-кліматичних умов [3]. Тому, визначення величини виносу у тривалих 
польових дослідах є досить актуальним. 

Вхідні дані та методи. Дослідження проводили у стаціонарному досліді 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП України, який 
знаходиться у межах землекористування с. Пшеничне Васильківського району 
Київської області на території ВП «Агрономічна дослідна станція». Грунт 
дослідної ділянки лучно-чорноземний грубопилувато-легкосуглинковий із 
середнім рівнем забезпеченості мінеральним азотом і рухомим фосфором, 
низьким – обмінним калієм.  

Ланка сівозміни включала кукурудзу на зерно – ячмінь ярий – багаторічні 
трави. Культури вирощувалися у одному полі за традиційною технологією 
протягом 2012-2014 рр. Величина урожайності культур та відповідний винос 
елементів розрахований виходячи із вмісту елементів живлення у продукції, 
який встановлений у ході досліджень автора.  

Результати. Ланка кукурудза – ячмінь – багаторічні трави, що вивчається 
у досліді, є своєрідною у типовій зерно-буряковій сівозміні, оскільки 
безпосередньо мінеральні добрива вносять лише під кукурудзу на зерно. 
Ячмінь і багаторічні трави вирощуються за післядії удобрення не тільки 
попередника, але й культур сівозміни (табл.). Слід відзначити, що культури 
досліджуваної ланки вирізняються високою продуктивністю варіантів 
безпосереднього внесення добрив та післядії їх насиченості у сівозміні. Так, у 
2012 р. найінтенсивніший ріст кукурудзи відзначено у варіанті Фон + 
N135P135K202. Урожайність зерна визначена на рівні 9,13 т/га, що відповідно 
зумовлює і найвищий винос елементів для його формування. Так, на одиницю 
площі кукурудза на зерно виносить майже у 2 рази більше азоту і калію та у 1,5 
рази фосфору (рис.). 
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Таблиця 
Величина урожайності та винос елементів живлення культурами у 

ланці сівозміни 

Культура Варіант Урожайність, 
т/га 

Винос, кг/т 

азот фосфор калій 

кукурудза на 
зерно (2012 р.) 

контроль 6,7 22,0 10,1 20,2 

N90P90K135 8,51 28,7 11,0 27,0 

N135PP135K202 9,13 30,4 11,3 28,0 

ячмінь ярий 
(2013 р.) 

контроль 3,21 26,7 9,8 22,2 

238 кг NPK/га*  4,49 25,0 9,8 15,0 

357 кг NPK/га* 4,73 22,1 9,5 15,2 

багаторічні трави 
(2014 р.) 

контроль 4,56 17,6 5,1 12,1 

238 кг NPK/га*  6,31 17,8 5,5 14,0 

357 кг NPK/га* 6,52 18,0 5,7 14,5 
*Примітка: післядія насиченості добрив у зерно-буряковій сівозміні 

 

 
Рис. Споживання елементів живлення культурами ланки сівозміни, 

кг/га 
 
Подібні дані отримано у дослідженнях 2013 р. у тому ж полі з ячменем 

ярим пивоварного призначення. На контролі при урожайності 3,38 т/га винос 
азоту, фосфору і калію становив 90,3 кг, 33,1кг, 75,2 кг/га відповідно. При 
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підвищенні продуктивності на варіантах післядії удобрення сівозміни зростала і 
величина виносу елементів.  

Однак, слід відзначити, що на формування одиниці урожаю та відповідної 
кількості побічної продукції рослини використовують меншу кількість 
елементів з ґрунту, що може бути пов’язано з їх раціональнішим 
використанням рослинами ячменю.  

Подібна тенденція відзначена і за вирощування багаторічних трав у 2014 р. 
Приріст урожаю сіна за післядії удобрення у сівозміні становив 1,75-1,96 т/га, 
при цьому величина споживання елементів живлення зросла на 31,1-36,2 кг/га 
по азоту, 11,4-12,6 кг по фосфору і 33,3-39,5 кг/га по калію, що зумовлено 
підвищенням накопичення елементів на одиницю врожаю зазначених варіантів. 

Висновок. Таким чином, для забезпечення зростання урожайності 
сільськогосподарської продукції необхідно враховувати величину споживання 
елементів живлення, оскільки вирощування високоврожайних гібридів 
передбачає задоволення потреби у елементах за рахунок оптимізації норм, 
форм, строків і способів внесення добрив. 
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твердих субстратів на укорінення та розвиток живців сенполії.  
Ключові слова: сенполія, субстрат, укорінення, живці. 
Abstract. The study of the different schemes of liquid and solid substrates for 

rooting and development of Saintpaulia cuttings are dedicated. 
Key words: Saintpaulia, substrate, rooting, cuttings. 
Вступ. Сенполії відзначаються красою листків, різною тривалістю 

квітування та надзвичайною різноманітністю забарвлення квіток. Щоб зберегти 
всі важливі ознаки сорту сенполії розмножують листковими живцями, з яких 
розвиваються розетки-дітки. Такий спосіб дозволяє за невеликий проміжок часу 
отримати з однієї рослини велику кількість рослин-діток, які будуть точною 
копією материнської.  

Одним із факторів, що впливають на динаміку укорінення листових живців 
кімнатних рослин, є склад субстрату, в якому їх укорінюють. У квітникарстві 
субстрат складають з різних компонентів у відповідності з потребами та 
особливостями конкретного виду рослини. Живці різних кімнатних рослин 
мають різні вимоги до вмісту в субстраті того чи іншого компоненту для 
їхнього кращого укорінення. Відповідно існують рекомендації по складу 
оптимального для швидкого укорінення даної рослини субстрату. 

Основними складовими частинами субстрату є дернова земля, листяна 
земля, торфова земля, перегній, компостна земля, пісок, сфагновий мох, 
вермикуліт. Але незалежно від співвідношення цих компонентів у суміші, вона 
повинна відповідати наступним вимогам: бути легкою, пухкою; містити 
достатню кількість поживних речовин; проводити тепло і утримувати вологу; 
мати потрібну кислотність [1]. 

Київські квітникарі пропонують наступне співвідношення компонентів: 
листяна земля (3 частини), перепрілий коров’ячий гній (1 частина), торфова 
земля (1 частина) з додаванням невеликої кількості піску. Канадські квітникарі 
користуються такою сумішшю: листяна земля (1 частина), садова земля (1 
частина), річковий пісок (1 частина), мох сфагнум (1 частина). В Японії земляна 
суміш для сенполій продається в трьох мішечках. Змішуючи в різних 
пропорціях ці суміші, можна за власним бажанням вирощувати строкатолисті 
рослини середніх розмірів, але з великими квітками [2]. 

Методика досліджень. Дослідження проводили у 2014 році в кімнатних 
умовах на рослинах сорту Скутер. Спочатку визначали вплив складу водного 
субстрату на швидкість укорінення живців сенполій. З маточних рослин 
відбирали розвинуті листки середнього розміру. Листки обережно зрізали, не 
травмуючи черешки. На черешках листків на відстані 3-4 см від листової 
пластинки гострим лезом робили косий зріз під кутом 45º, щоб збільшити 
поверхню живця. Досліджували три варіанти, в кожному з яких по 5 рослин.  

Схема досліду 1 
Склад субстрату 

Варіант 1 (Контроль) Варіант 2 Варіант 3 

Вода Вода 1 л, корневін 1 г 
Вода 1 л, 

корневін 1 г, 
сік алое 15 крапель 
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У досліді 2 визначали вплив складу твердого субстрату на швидкість 
укорінення живців сенполій сорту Скутер. Відбирали по 15 живців з маточних 
рослин кожного сорту. Після того, як корінці на живцях досягли довжини 1,5-2 
см, висаджували їх у пластикові стаканчики із субстратом на глибину 1-1,5 см. 
Висаджені живці знизу поливали м’якою водою. Вимірювання і підрахунки 
вели з моменту появи листочків, що розвинулися із адвентивних бруньок, до 
повного розвитку діток.  

Схема досліду 2 
Склад субстрату 

Варіант 1 
(Контроль) Варіант 2 Варіант 3 

Пісок Земляна суміш  
“Флоро-гум” 

Торф 1 частина, 
пісок 1 частина, 

вермикуліт 0,5 частини 
 
Результати досліджень. Закладання живців сорту Скутер у різний склад 

рідкого субстрату показало різницю у динаміці формуванні корінців (табл. 1). 
Так, на 12-й день досліду з’явилися перші корінці у варіантах, де 
використовували корневін і сік алоє. Через чотири доби відмічали і корінці у 
контрольному варіанті.  

Спостереження показали, що корневін і сік алоє впливали не тільки на 
швидкість розвитку корінців, а й на їхню кількість. Так, у контрольному 
варіанті відмічали 13,2 корінців на 18-й день досліду, у варіанті з корневіном їх 
було на 4,1 шт. більше, а у варіанті де використовували корневін і сік алоє – на 
5,8 шт. більше, що склало істотну різницю з контролем. 

Таблиця 1 
Вплив складу водного субстрату на формування корінців на живцях 

сенполії, 2014 р. 

Варіант Кількість корінців на … добу після закладання досліду 
12 16 18 

Вода (К) – 9,1 13,2 
Вода + корневін 2,2 16,0 17,3 
Вода + корневін + 
сік алоє  3,4 19,0 19,0 

НІР05 – 3,4 5,2 
 
Важливим показником якості укорінення є кількість адвентивних бруньок, 

що закладаються на листовому живці – що більше бруньок закладається на 
живці, то краще він укорінений. Не менш важливим фактором, що свідчить про 
якість укорінення є кількість листків у молодих розетках. Найбільше 
адвентивних бруньок заклалося у живців, що вкорінювалися у рідкому 
субстраті з корневіном та соком алоє (табл. 2). У даному варіанті кількість 
листків була найбільшою – 12,5, що склало істотну різницю із контролем.  
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Таблиця 2 
Показники укорінення живців сенполії залежно від складу водного 

субстрату, 2014 р. 

Варіант 
Кількість 

корінців на 18 
день досліду, шт. 

Кількість 
адвентивних 
бруньок, які 

заклалися, шт. 

Кількість листків, 
що розвинулися 
із адвентивних 
бруньок, шт. 

Вода (К) 13 1,8 8,7 
Вода + корневін 17 2,2 10,1 
Вода + корневін + 
сік алоє  19 2,6 12,5 

НІР05 5,2 0,5 3,2 
 
Оскільки водний субстрат з використанням води, корневіну і соку алоє 

виявився найкращим для укорінення живців сорту Скутер, ми використовували 
його в досліді по підбору твердого субстрату.  

Найбільше адвентивних бруньок утворилося у варіанті з використанням 
земляної суміші «Флоро-гум» – 2,1 шт., що на 0,4 шт. перевищило контроль 
(табл. 3).  

На живцях, які дорощували у земляній суміші (торф – 1 ч., пісок – 1 ч. 
вермикуліт – 0,5 ч.) кількість адвентивних бруньок була майже на рівні 
контролю і не складала з ним істотної різниці. 

Фіксування появи перших листків показало, що земляна суміш «Флоро-
гум» сприяла проростанню листків на два дні раніше, ніж пісок, і на один день 
раніше, ніж субстрат, до складу якого входить торф, пісок і вермикуліт. 

 
Таблиця 3 

Вплив складу твердого субстрату на розвиток живців сенполії, 2014 р. 

Варіант 
Кількість 

адвентивних 
бруньок, шт. 

Поява перших 
листків, дата 

Кількість 
листків, які 

розвинулись, 
шт. 

Пісок (К) 1,7 11.06.14 8,1 
Земляна суміш 
«Флоро-гум» 2,1 9.06.14 11,3 

Торф – 1 ч. 
Пісок – 1 ч. 
Вермикуліт – 0,5 ч. 

1,8 10.06.14 9,8 

НІР05 0,5 – 2,1 
 
Склад твердого субстрату впливав на кількість листків у молодих розетках, 

що виросли з адвентивних бруньок. Так, найбільше листків відмічали у варіанті 
із застосуванням земляної суміші «Флоро-гум» – 11,3 шт., що перевищило 
контроль на 3,2 листки. Дещо менший вплив на кількість листків мав субстрат 
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торф + пісок + вермикуліт – 1,7 шт. 
Висновки. Рідкий субстрат складу вода, корневін і сік алоє є найкращим 

для укорінення живців сенполії сорту Скутер. За його використання 
закладалося найбільше адвентивних бруньок і розвивалося найбільше листків. 

Для дорощування живців у твердому субстраті найкращою є земляна 
суміш «Флоро-гум», яка прискорює появу перших листків, а також сприяє 
збільшенню кількості адвентивних бруньок і листків. 
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Анотація. Наведено результати досліджень вивчення впливу режимів та 

тривалості зберігання на зміни хлібопекарських властивостей зерна сортів 
пшениці м’якої озимої. 

Ключові слова: Пшениця, зерно, якість, сорт, борошно, хліб, 
хлібопекарська оцінка,  режими зберігання.  

Abstract. The results of the research study the effect and duration of storage 
modes to change the baking properties of grain winter soft wheat. 

Key words: wheat, grain, capacity, variety, flour, bread, baker’s rating, storage 
conditions. 

Зберігання зерна є завершальним етапом у процесі його виробництва і має 
велике значення в одержанні продуктів високої якості. Це обумовлено тим, що 
в зерні, як і в складній біохімічній системі, постійно відбуваються фізико-
хімічні й біологічні процеси, які залежно від умов зберігання, можуть привести 
до поліпшення, або погіршення якості зерна. 

За твердженням ряду науковців, основним фактором, що визначає 
спрямованість та інтенсивність фізіологічних і біохімічних процесів під час 
зберігання зерна, є його вологість. Оскільки життєздатність зерна залежить не 
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тільки від вологості, але й від температури та аерації, то саме поєднання цих 
трьох факторів у кінцевому результаті визначає його збереженість 

Пшениця – найважливіша продовольча культура, яка внаслідок вмісту 
клейковини, дає можливість отримувати якісний хліб високої поживності, 
приємного смаку, з пористістю, пружним і еластичним м'якушем. При 
замішуванні пшеничного борошна з водою її білки поглинають воду і 
бубнявіють, утворюючи тісто [1, 2, 3]. 

Оцінка хлібопекарських властивостей зерна при зберіганні, безумовно, є 
найбільш об’єктивним методом та забезпечує технолога найважливішою 
інформацією стосовно поведінки чи категорії його якості, здатності відповідати 
вимогам технологій виготовлення певного виду продукції. Прямим методом 
визначення хлібопекарських властивостей борошна пшениці є пробна 
лабораторна випічка. 

У зв’язку з цим великий науковий інтерес та практичне значення 
представляє вивчення зміни хлібопекарських властивостей зерна пшениці 
залежно від режимів і тривалості зберігання. Разом з тим вивчення цих змін 
становило певний інтерес з урахуванням особливостей початкової якості різних 
ботанічних сортів пшениці. 

Методика досліджень. Дослідження проводилися у лабораторії кафедри 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
Проф. В.б. Лесика національного університету біоресурсів і 
природокористування україни.  

Досліджувалось зерно сортів м’якої озимої пшениці поліська 90, 
національна, смуглянка, подолянка, миронівська 65, перлина лісостепу. Зразки 
зерна пшениці зберігались протягом 12 місяців в нерегульованому 
температурному режимі (в умовах складських приміщень), та регульованому 
температурному режимі (при температурі +5…+10 0с) у лляних мішках.  

Зразки зерна сортів пшениці були розділені на дві групи. Група А – із 
слабкою клейковиною (100 – 105 од. п. ВДК), група Б з клейковиною – (82 – 90 
од. п. ВДК). 

Для оцінки хлібопекарських властивостей зерна проводилася пробна 
випічка згідно методики Держкомісії по сортовипробуванню. Випікали хліб із 
борошна отриманого з досліджуваних зразків зерна озимої пшениці. При цьому 
враховували об’єм випеченого хліба, його форму, колір поверхні та м’якуша, 
його еластичність та пористість, смак, запах. 

Результати досліджень. Результати досліджень щодо вивчення впливу 
режимів та тривалості зберігання на зміни хлібопекарських якостей зерна 
сортів пшениці м’якої озимої представлено в табл. 1–2.  

Як показали результати наших досліджень, об’єм хліба випеченого з 
різних за якістю зразків зерна, що зберігалися за різних умов різнився. Хліб 
випечений із зразків зерна групи – А мав об’єми 640-840 см3,  в середньому 775 
см3, тоді як із зразків групи – Б 760-845 см3, в середньому 805 см3.  
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1. Об’єм хліба із борошна отриманого із зразків зерна озимої пшениці 
залежно від умов та тривалості зберігання, см3  

Назва сорту 

Д
о 

зб
ер

іг
ан

ня
 Нерегульований температурний 

режим (контроль)/місяці 
Регульований температурний 

режим (5-10 0С)/місяці  

1 3 6 9 12 1 3 6 9 12 

Група – А, (100-105 од. п ВДК) 
Смуглянка 645 662 680 675 662 640 645 658 665 665 670 
Поліська 90 825 845 850 835 830 832 838 838 828 822 820 
Миронівська-
65 815 828 840 838 835 815 825 838 840 835 840 

Середнє 762 778 790 783 776 762 769 778 778 774 777 
Група – Б, (82-90 од. п ВДК) 

Подолянка 785 835 845 842 830 825 792 835 820 830 835 
Перлина 
Лісостепу 785 798 795 788 780 760 785 798 800 790 788 

Одеська 267 795 815 820 812 802 790 795 798 795 790 775 
Середнє 788 816 820 814 804 792 791 810 805 803 799 

 
2. Загальна хлібопекарська оцінка хліба із борошна отриманого із 

зразків зерна озимої пшениці залежно від умов та тривалості зберігання, 
бал  

Назва сорту Д
о 

зб
ер

іг
ан

ня
 Нерегульований температурний 

режим (контроль)/місяці 
Регульований температурний 

режим (5-10 0С)/місяці  

1 3 6 9 12 1 3 6 9 12 

Група – А, (100-105 од. п ВДК) 
Смуглянка 4,4 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 
Поліська 90 5,5 5,6 5,6 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,5 
Миронівська-
65 5,3 5,5 5,6 5,4 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 

Середнє 5,1 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 
Група – Б, (82-90 од. п ВДК) 

Подолянка 5,3 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5 5,2 5,4 
Перлина 
Лісостепу 5,2 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 

Одеська 267 5,4 5,6 5,5 5,4 5,5 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 
Середнє 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 

 
Об’єм хліба залежить від вмісту білка, якості клейковини, ступеню 

розрушення крохмальних зерен та активності амілаз. Необхідно також 
відмітити, що об’єми хліба із борошна отриманого із зразків зерна озимої 
пшениці при зберіганні за різних умов в середньому були більші в 
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нерегульованому температурному режимі порівняно з регульованим. Однак, 
після дев’яти місяців зберігання в цих умовах об’єм зменшувався. 

Загальна хлібопекарська оцінка залежить від об’єму хліба, зовнішнього 
вигляду хліба (форми, поверхні, кольору скоринки) та внутрішнього 
(пористості, еластичності, кольору м’якуша).  

Результати наших досліджень показали, що загальна хлібопекарська оцінка 
зразків зерна озимої пшениці була невисокою (табл. 2), як для групи – А 
(середня 5,2 бала), так і для групи – Б (5,4 бала). Загальна хлібопекарська оцінка 
хліба із борошна отриманого із зразків зерна озимої пшениці, що зберігалися 
при нерегульованому та регульованому температурному режимі до 9 місяців 
була однаковою. При зберіганні зразків зерна пшениці до одного року загальна 
хлібопекарська оцінка хліба була вищою у зразках зерна які зберігалися при 
регульованому температурному режимі 

Висновки 
1. Зберігати зерно пшениці з вологістю нижче критичної та з хорошими 

хлібопекарськими властивостями можна у звичайних сховищах, так як це більш 
економічно вигідно. При цьому в перші місяці зберігання основні 
хлібопекарські властивості зерна більш інтенсивно поліпшуються в 
нерегульованому температурному режимі, ніж в регульованому, і до 9 місяців 
зберігання вони залишаються сталими. При більш довготривалому зберіганні 
доцільно зберігати зерно пшениці при регульованому температурному режимі 
+5…+10 0С, так як хлібопекарські властивості більш стабільні протягом одного 
року зберігання зерна. 

2. Зміни, що відбуваються в зерні в процесі зберігання залежать від 
початкової якості. Так в зерні пшениці сортів Смуглянка, Поліська 90, 
Миронівська-65, клейковина якого слабка, в процесі зберігання в 
нерегульованому температурному режимі вона погіршується і стає іще більш 
слабкою після 6 місяців, що призводить до погіршення хлібопекарських 
властивостей, зменшується поглинальна здатність, тісто розріджується. Таке 
зерно краще зберігати в охолодженому стані при t +5…+10 0С, показник якості 
ВДК більш стабільний протягом року. Також зерно пшениці сортів Подолянка, 
Перлина Лісостепу, Одеська 267 з міцною клейковиною краще зберігати при 
регульованому температурному режимі +5…+10 0С, там біохімічні процеси 
протікають повільніше. 
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Відмічено важливу роль тритикале озимого в стабілізації і нарощувані 

зерна в Україні в умовах глобальних змін клімату. Наголошено на особливе 
значення насіння, як носія біологічних і господарських властивостей сорту від 
яких залежить продуктивність рослин. Виявлено високу ефективність 
регуляторів росту на основі солей гумусових кислот які в малих дозах 
стимулюють проростання насіння, ріст і розвиток рослин. Досліджено вплив 
гумату калію на енергію проростання і схожість насіння озимих сортів 
тритикале АД-52, АДМ-13, Поліський 29, АДМ-11. Встановлено стимулюючий 
ефект препарату на посівні якості насіння, початковий ріст вегетативних 
органів, кількість і довжину нормально розвинутих проростків, розвиток 
зародкової кореневої системи, кількість зародкових корінців і їх сумарну 
довжину. Зазначено сортові особливості реакції тритикале озимого на 
застосування гумату калію. Зроблено висновки про доцільність оброблення 
насіння сортів тритикале озимого водним розчином гумату калію. 

Тритикале озиме, гумат калію, енергія проростання, схожість, 
проростки, зародкові корінці. 

The important role of tritikale is marked winter-annual in stabilizing and grown 
grains in Ukraine in the conditions of global changes of climate. It is marked on the 
special value of seed, as a transmitter of biological and economic properties of sort 
which the productivity of plants depends on. Found out high efficiency of regulators 
of growth on the basis of salts of humus acids which in small doses stimulate the 
germination of seed, growth and development of plants. Investigational influence 
gumatu potassium on energy of germination and germination of seed of winter sorts 
of tritikale of AD-52, ADM-13, Poliskiy 29, ADM-11. The stimulant effect of 
preparation is set on sowing qualities of seed, initial growth of vegetative organs, 
amount and length of normally developed  seedlings, development of embryonic 
rootage, amount of embryoroots, and them total length. The of high quality features 
of reaction of tritikale are marked winter-annual on application gumatu potassium. 
Conclusions are done about expedience of treatment of seed of sorts of tritikale 
winter-annual water solution gumatu potassium. 

Key words: triticale winter, gumatu potassium, germination energy, 
germination, seedlings, embryonic roots. 
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Вступ. В сучасних умовах глобальних змін клімату тритикале може 
забезпечити стабілізацію та нарощування виробництва зерна в Україні [1].  

Збільшення і стале виробництво якісного зерна тритикале, безперечно, в 
значній мірі залежить від створення високопродуктивних сортів, максимально 
адаптованих до відповідних екологічних зон вирощування. 

Насіння – носій біологічних і господарських властивостей сорту, тому від 
якості насіння суттєво залежить продуктивність рослин. 

Головним показником посівних якостей насіння є його схожість, яка 
характеризує процес проростання і утворення проростків які здатні формувати 
у полі сходи майбутніх рослин. Проростання з морфологічної точки зору – це 
процес перетворення зародка на проросток; з фізіологічної – відновлення 
метаболізму та росту; з біохімічної – послідовна диференціація окислювальних 
та синтетичних механізмів [5]. Насіння з високою схожістю (більше 95%), як 
правило, має і високу енергію проростання. Таке насіння швидше в польових 
умовах сходить, забезпечуючи краще виживання рослин. 

Бубнявіння і проростання насіння – складні фізіологічні і біохімічні 
процеси. Замочування насіння в рощині регуляторів росту сприяє посиленню 
обміну речовин та інтенсивності дихання, мобілізації запасних речовин, 
необхідних для проростання. До регуляторів росту належать і солі гумусових 
кислот, які добре розчиняються у воді і мають фізіологічно активні властивості, 
в малих дозах стимулюють проростання насіння, ріст і розвиток рослин. 

Умови проведення досліджень. Визначення впливу гумату калію (доза 
200мл/т насіння) на енергію проростання , схожість, утворення нормальних 
проростків, формування та розвиток зародкового коріння насінням озимого 
тритикале сортів АД – 52, АДМ -13, АДМ – 11, Поліський 29 проводили в 
умовах лабораторії кафедри рослинництва НУБіП України, використовуючи 
чинні ДСТУ з визначення відповідних показників якості насіння та 
морфологічної оцінки ступеня розвитку проростків при вирощуванні їх у 
рулонах на зволоженому фільтрувальному папері [2,3,4]. Контроль – насіння 
оброблене дистильованою водою. Експозиція – 1 година. 

Результати досліджень. Як показали дослідження, обробка насіння 
гуматом калію по різному впливала на енергію проростання та лабораторну 
схожість. На насінні деяких сортів відзначено високу фізіологічну активність 
препарату. Гумат калію збільшував енергію проростання і схожість насіння всіх 
озимих сортів тритикале в порівнянні з контролем.  

Так, при обробленні насіння сортів озимого тирикале АД – 52, АДМ – 13, 
Поліський 29, АДМ – 11 спостерігався стимулюючий ефект дії регулятора 
росту. Зростання цих показників склало від 1,1% до 6,7%. Енергія проростання 
насіння сорту АДМ – 13 і АДМ – 11 збільшилась на 4,9 – 6,7%, лабораторна 
схожість насіння сорту АДМ – 11 на 6,2%. 

Поряд із покращенням посівних якостей насіння гумат калію мав 
позитивний вплив на початковий ріст вегетативних органів рослини. Кількість 
нормально розвинених проростків зросла, у порівнянні з контролем, на 2,7 – 
6,4%. Максимальну кількість нормально розвинутих проростків формував сорт 
– АДМ – 13 – 94,5%, що на 6,4% більше ніж на контролі. 
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Таблиця 1 
Вплив гумату калію на посівні якості насіння тритикале озимого 

№ 
п/
п 

Показники 
Сорти 

АД - 52 АДМ - 13 Поліський 29 АДМ - 11 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Енергія 
проростання, % 69,2 72,3 68,7 73,6 68,9 73,1 70,1 76,8 

2. Лабораторна 
схожість, % 89,7 90,8 90,3 94,7 90,8 95,3 92,1 98,3 

3. 
Утворення 

нормальних 
проростків, % 

87,6 90,3 88,1 94,5 89,9 95,1 90,3 96,2 

4. Довжина 
проростків, см 2,7 2,9 2,9 3,2 3,0 3,7 3,2 4,0 

5. 
Кількість 

зародкових 
корінців, шт 

4,6 4,8 4,7 5,1 4,6 4,9 4,8 5,5 

6. 

Сумарна 
довжина 

зародкових 
корінців, см 

13,9 16,2 14,1 17,4 15,2 18,9 15,4 20,3 

Примітка: 1 – контроль; 2 – гумат калію 
 

Довжина проростків під впливом гумату калію збільшувалась, залежно від 
сорту, на 0,2 – 0,8 см. 

Гумат калію стимулює формування більш потужної зародкової кореневої 
системи. Так, за обробки насіння гуматом калію, спостерігається стійка 
тенденція до збільшення кількості зародкових корінців на 4,3 – 14,6,% та їх 
сумарної довжини на 2,3 – 4,9 см, або 16,5 – 31,8%. 

Висновок. Оброблення насіння озимого тритикале гуматом калію посилює 
процеси проростання, збільшує схожість та стимулює ріст і розвиток зародкової 
кореневої системи.  
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ASSESSMENT OF IRRIGATED AND HALOGEN SOILS STATUS AS THE 
BASIS OF RATIONAL USE 

 
Анотація. У статті наведено коротку характеристику ґрунтів України в 

цілому, а також зрошуваних ґрунтів і ґрунтів, що сформувалися під впливом 
галогенних процесів (різного ступеня засолених і солонцюватих). 
Охарактеризовано основні деградаційні процеси, які можуть розвиватися в 
таких ґрунтах під впливом природних факторів, зрошення водами низької 
якості і недостатньої культури землеробства. Запропоновано систему 
критеріїв та їх параметрів для оцінки стану, ступеня деградації і характеру 
еволюції ґрунтів. Обґрунтовано пріоритетні принципи і заходи, на яких має 
базуватися система управління родючістю зрошуваних і галогенних ґрунтів, 
спрямована на формування систем сталого, екологічно безпечного та 
економічно ефективного землеробства. 

Ключові слова: зрошувані і галогенні ґрунти, родючість, деградація, 
показники, оцінка, агромеліоративні заходи, системи землеробства. 

Abstract. The article presents a brief characteristics of soils in Ukraine as a 
whole, irrigated soils and soils formed under the influence of halogen processes 
(different degrees, affected by salinization and alkalinity).The main degradation 
processes that can be developed in the soil under the influence of irrigation during 
adverse conditions are characterized. It is proposed the system of criteria and 
parameters for assessing the situation, the degree of degradation and evolution 
nature of soils. It is substantiated priority principles and measures on which it should 
be based the control fertility system of irrigated and halogen soils, aimed at forming 
of sustainable, environmentally friendly and economically viable farming. 

Key words: irrigated and halogen soils, fertility, degradation, criteria, 
assessing, land improvement activities, farming systems. 

Вступ. 
Ґрунти вважаються вичерпним, непоновлюваним природним ресурсом, 

оскільки потребують значного часу та догляду для відновлення своїх 
властивостей. Ґрунти виконують цілий ряд основних функцій, важливих для 
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сільського господарства, екології, охорони довкілля і т.і. Грунт є основою 
вирішення проблем забезпечення продовольчої безпеки, біорізноманіття і т.і. 
Разом з тим, практика нераціонального управління родючістю ґрунту в умовах 
зростаючого попиту населення, призводить до деградації земельних ресурсів у 
різних країнах світу. Отже, захист і збереження ґрунтів мають вирішальне 
значення як для забезпечення продовольчої безпеки так і довгострокової 
стійкості як природного ресурсу. 

Огляд літератури. 
На державному рівні у багатьох країнах і в Україні, дійшли до розуміння 

необхідності застосування загальнопланетарних термінових заходів для 
запобігання глобальній екологічній кризі внаслідок знищення, забруднення, 
деградації ґрунтів. Про це свідчать рішення Всесвітніх конференцій ООН з 
охорони навколишнього середовища у Стокгольмі (1972 р.), Римі (1982 р.), де 
під егідою ФАО було прийнято Всесвітню Хартію Ґрунтів; Ріо-де-Жанейро 
(1992 р.) та Йоганнесбурзі (2002 р.), де було розроблено і взято до виконання 
більш ніж 200 країнами, у тому числі Україною, Концепцію сталого розвитку, 
відносно ґрунтів – спосіб землекористування, який забезпечує потреби 
сучасників, без шкоди для прийдешніх поколінь. У 2012 році в Ріо-де-Жанейро 
була підтверджена прихильність меті, прийнятій на Всесвітньому саміті зі 
збалансованого розвитку у 2002 році. Екологічна політика Європейського 
співтовариства  також базується на глобальній меті сталого розвитку. Однією із 
цілей Шостої Програми дій Співтовариства в галузі довкілля є захист ґрунтів 
від забруднення, ерозії, опустелювання та деградації. У вересні 2006 року 
Європейською Комісією була прийнята Загальна стратегія щодо охорони 
ґрунтів, основний принцип якої – попередження виникнення проблем та 
запровадження профілактичного принципу, адже ґрунт – обмежений ресурс, 
який зазнає негативного впливу в навколишньому середовищі [6,10]. У зв’язку 
з цим, в умовах оптимізації земельних ресурсів України особливої актуальності 
набуває сучасне інформаційне забезпечення стану ґрунтового покриву з 
урахуванням динаміки змін властивостей ґрунтів, розробка шляхів підвищення 
родючості ґрунтів.  

Матеріали та методи. 
Дослідження було проведено в Лісостеповій та Степовій зонах України, де 

розташована 98% зрошуваних і галогенних ґрунтів. Об'єкти наших досліджень : 
- зрошувані та галогенні (природно та вторинно засолені) ґрунти і методи 

їх меліорації. 
- зрошувальні води. Для зрошення в Україні використовуються в 

основному воду основних річкових артерій і створені на їх основі водосховища. 
Основні методи польові, модельні, аналітичні, статистичні дослідження. 
Результати. 
Ґрунтовий покрив України має свої істотні особливості:  
- велика різноманітність ґрунтів, до 1000 ґрунтових видів;  
- унікальність ґрунтового покриву (більше 60 % - ґрунти чорноземного 

типу ґрунтоутворення). За загальною площею чорноземів Україна посідає 4-е 
місце після Росії, США, Китаю. В розрахунку на 100 жителів в Україні 
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припадає 61 га чорноземів і за цим показником Україна поступається тільки 
Російській Федерації [1]; 

- широке поширення малопродуктивних і деградованих ґрунтів (близько 30 
%). 

Більше половини території України знаходиться у зонах недостатнього та 
нестійкого зволоження, окрім того почастішали затяжні періоди посух, тому 
продовольче та ресурсне забезпечення країни, як і багатьох країн світу, 
значною мірою залежить від наявності, стану та ефективності використання 
зрошуваних земель. Ґрунтовий покрив зрошуваних земель надзвичайно 
строкатий. У його структурі представлено практично всі типи ґрунтів України, 
але переважають чорноземні та темно-каштанові ґрунти. 

Зрошення призводить до трансформації ґрунтів, корекції природних 
ґрунтових процесів. З великої кількості напрямів еволюції ґрунтів при 
зрошуванні ми виділяємо: окультурювання, без змін та деградація ґрунтів. 
Напрямок еволюції ґрунтів залежить від сукупного впливу природних та 
антропогенних чинників на їхні природні властивості та режими й напрямку 
змін функцій ґрунтів та їхньої родючості. Іригація створює умови для істотного 
підвищення продуктивності землекористування. Проте меліорація часто стає 
причиною виникнення і розвитку низки деградаційних явищ [1]. 

Отже, під «деградацією ґрунтів» ми розуміємо природні й антропогенні 
процеси погіршення природних властивостей та режимів ґрунтів, які 
спричиняють стійкі негативні зміни їхніх функцій, знижують стійкість та 
знижують родючість. 

«Іригаційною деградацією» вважаємо деградацію ґрунтів, що може 
розвиватися під впливом зрошувальних меліорацій і спричиняє підвищення 
витрат на відновлення проектного рівня виробництва. Ступені іригаційної 
деградації визначаємо за рівнем відхилення від оптимуму основних параметрів 
ґрунту, які є визначальними для формування родючості [11]: 

- недеградовані ґрунти: ґрунти, властивості й режими яких не погіршені, 
які виконують притаманні їм функції, а продуктивність відповідає їхній 
природній родючості (відхилення від оптимальних до 5 %); 

- слабодеградовані ґрунти: погіршення властивостей і режимів, негативні 
зміни функцій, зниження продуктивності не перевищує 20 %; 

- середньодеградовані ґрунти: середній ступінь прояву негативних змін 
ґрунтових властивостей і режимів, функцій, зниження продуктивності в межах 
20-50 %; 

- сильнодеградовані ґрунти: сильний ступінь прояву несприятливих 
ґрунтових змін ґрунтових властивостей і режимів, функцій, зниження 
продуктивності понад 50 %. 

Найбільш розповсюджені види іригаційної деградації ґрунтів в Україні, які 
розвиваються при використанні для зрошення вод неналежної якості (обмежено 
придатних та не придатних для зрошення) і/або низькій культурі землеробства 
та недостатніх ресурсних вкладеннях – втрати гумусу і поживних речовин; 
переущільнення, кіркоутворення; ерозія, заболочування, підтоплення; 
забруднення ґрунтів важкими металами, пестицидами, радіонуклідами; 
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вторинні засолення та осолонцювання, підлуження . 
Розроблено інтегральну оцінку за ступенем іригаційної деградації (таблиця 

1). При роботі над цією оцінкою були використані дані еколого-меліоративного 
моніторингу та власні результати багаторічних польових, мікропольових, 
вегетаційних і модельних дослідів, попередні напрацювання, викладені в ряді 
робіт [5, 6, 7]. 

Таблиця 1 
Інтегральна оцінка зрошуваних ґрунтів за ступенем деградації 

 
Показники 

Недеградов
аний ґрунт 

Ступінь деградації 
Слабкий Середній Сильний 

Засолення, 0-50 см 
Вміст токсичних солей, еСl-, мекв/100 г 
ґрунту 

менше 0,3 0,3-1,5 1,5-3,5 більше 
3,5 

Ca:Na у водній витяжці  більше 2,5 2,5-1,0 1,0-0,5 менше 
0,5 

Осолонцювання, 0-30 см 
Na++K+, % від суми катіонів, важкі 
ґрунти 

менше 3 3-6 6-10 більше 10 

Na++K+, % від суми катіонів, легкі 
ґрунти 

менше 5 5-8 8-12 більше 12 

aNa/√aCa менше 1 1-3 3-7 більше 7 
Фактор дисперсності за Качинським, % менше 10 10-20 20-30 більше 30 
Підлуження, 0-30 см 
рНв.  менше 7,8 7,8-8,5 8,5-9,0 більше 

9,0 
HCO3

─-Ca2+, мекв/100 г ґрунту менше 0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 більше 
2,0 

CO3
2─, мекв/100 г ґрунту менше 0,1 0,1-0,3 0,3-0,9 більше 

0,9 
рН-pNa менше 4,0 4,0-5,0 5,0-5,5 більше 

5,5 
Гумусний стан, 0-50 см 
Зменшення вмісту гумусу, % від 
початкового 

0 0-10 10-20 більше 20 

Агрофізичний стан, 0-30 см 
Вміст повітряно-сухих агрегатів 
розміром 0,25-10 мм 

більше 70 60-70 40-60 менше 40 

Вміст водостійких агрегатів розміром > 
0,25 мм 

більше 45 35-45 25-35 менше 25 

Рівноважна щільність будови, г/см3, 
важкі ґрунти  

менше 1,3 1,3-1,4 1,4-1,6 більше 
1,6 

Рівноважна щільність будови, г/см3, 
легкі ґрунти  

менше 1,3 1,3-1,5 1,5-1,7 більше 
1,7 

Забруднення, 0-100 см 
Вміст важких металів, еквівалентів 
цинку, мг/кг ґрунту 

менше 25 25-50 50-100 більше 
100 

Водорозчинний фтор, мг/кг ґрунту менше 6 6-10 10-20 більше 20 
 
Засолені ґрунти України переважно утворюються в суббореальнному 

поясі, в лісостеповій та степовій природних зонах. Умовно їх можна розділити 
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на два види - природно засолені і вторинно засолені.  
Природне засолення - природне накопичення солей в грунті внаслідок 

випаровування грунтових вод, засоленості грунтотворних порід або під 
впливом біогенних і / або інших факторів. Природно засолені грунти 
приурочені до двох тектонічних западин - Дніпровсько-Донецької (зона 
Лісостепу) та Причорноморської (Степ), де загальне недостатнє дренування 
територій створює сприятливі умови для акумуляції солей. Классификационно 
вони представлені чорноземами засоленими і солонцюватими (переважно на не 
лесових породах), чорноземами лучними, лучно-чорноземними, лучно-
каштановими, лучними, алювіальними лучними, темно-каштановими і 
каштановими солонцюватими ґрунтами, солонцями солончаковими і 
солончаками. 

Прояв вторинного засолення найчастіше є екологічно негативним 
наслідком зрошення. Найчастіше вторинне засолення відбувається в умовах 
недостатньо дренованих низинних територій за відсутності колекторної 
дренажної мережі та / або при використанні для зрошення мінералізованих вод 
(більше 1 г / л). При цьому встановлюється позитивний сольовий баланс з 
перевищенням накопичення солей над їх виносом [2,3,4]. 

Площа засолених ґрунтів без морфологічно позначеного солонцевого 
горизонту 1,92 млн га, з морфологічно вираженим солонцевих горизонтом 
(засолені - солонцеві) - 2,8 млн.га. Серед зрошуваних земель налічується 
близько 200 тис. га вторинно засолених ґрунтів. Більшість засолених ґрунтів 
України розорюються, виключаючи сильно засолені різновиди та солончаки. На 
сьогоднішній день на підставі тривалого комплексного вивчення динаміки 
ґрунтових процесів і режимів в засолених ґрунтах встановлено загальні 
ландшафтно-зональні закономірності і просторово-диференційовані 
особливості спрямованості, поширеності та швидкості ґрунтових процесів [9]. 

У Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н.Соколовського» створено нормативну базу для моніторингу 
засолених ґрунтів, розроблені агроекологічні критерії, показники та система 
діагностики засолених ґрунтів (із застосуванням термодинамічних показників - 
активності іонів водню, кальцію, натрію магнію). Для встановлення ступеня 
солонцюватості, у тому числі процесів вторинного осолонцювання, 
використовується комплекс критеріїв: сума поглинених катіонів натрію і калію, 
відношення суми поглинених катіонів натрію і калію до суми всіх катіонів, 
співвідношення активності іонів натрію до кореня квадратного з активності 
іонів кальцію, а також показник термодинамічного потенціалу (рNa - 0,5pCa). 
Розроблено та введено в дію систему оцінки якості зрошувальних вод, яка 
включає агрономічні критерії (оцінка за небезпеки засолення, осолонцювання, 
підлуження) та екологічні критерії (забруднення ґрунтів важкими металами і 
фтором) з урахуванням їхніх буферних властивостей. Крім того розроблені 
діагностичні критерії ступеня деградації ґрунтів як за індивідуальним, так і по 
зведеному показнику. 

Необхідною умовою високоефективного, екологічно безпечного 
використання зрошуваних земель стає розробка й упровадження комплексу 
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заходів з управління родючістю зрошуваних земель, поліпшення їх 
агроекологічного стану та рівня використання. Цей комплекс повинен постійно 
адаптуватися до мінливості природних та антропогенних факторів з метою 
одержання максимально можливого прибутку при дотриманні вимог 
збереження ресурсів, охорони ґрунтів і підтримання рівноваги природних 
процесів як у межах агромеліоративних ландшафтів, так і в біосфері в цілому. 
Саме такий комплекс заходів розроблено в ННЦ ІГА. Головні елементи 
комплексу заходів: 

- реконструкція і модернізація зрошувальних систем з урахуванням 
еколого-меліоративного їх стану. 

- переведення зрошуваного землеробства на адаптивно-ландшафтні 
екологічно безпечні (компенсаційні) системи землеробства; 

- раціональна структура посівних площ та сівозмін, орієнтованих на 
ринкові умови господарювання з обов’язковим включенням у сівозміни 
багаторічних бобових трав; 

- відновлення робіт з хімічної меліорації зрошуваних земель та поливних 
вод, на принципово нових положеннях; 

- використання внутрішньоґрунтових запасів кальцієвих солей 
(самомеліорація ґрунтів) шляхом проведення меліоративної плантажної оранки 
на площі близько 500 тис. га; 

- комплекс інженерних, агромеліоративних та профілактичних заходів, 
склад яких для кожного регіону повинен враховувати причини виникнення та 
особливості розвитку процесів підтоплення; 

- поповнення ґрунту органічною речовиною за рахунок рослинних решток, 
органічних добрив, сівозмін з багаторічними бобовими травами; 

- ефективне застосування мінеральних добрив. 
Ефективне використання засолених ґрунтів України можливе лише за 

умови врахування властивостей ґрунтів (ступеня і хімізму засолення, сольового 
балансу ґрунтів та ін.), Рівня і мінералізації підґрунтових вод, кліматичних 
умов (кількість опадів), напрямів сільськогосподарського використання (рілля, 
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження).  

Залежно від генезису і властивостей різних видів засолених ґрунтів для 
умов України було розроблено диференційований комплекс заходів щодо 
підвищення їх родючості. При цьому меліорація проводилась в таких 
напрямках: хімічна меліорація (ґрунтів і зрошувальних вод), меліоративна 
плантажна оранка, промивання, створення дренажних систем, фітомеліорація. 

Меліорацію засолених ґрунтів України слід розглядати в комплексі, в 
єдиній системі взаємопов'язаних прийомів управління родючістю ґрунтів. 
Планування меліоративних заходів слід направляти на комплексне 
регулювання факторів життя рослин. Технологічні процеси вирощування 
сільськогосподарських культур на меліорованих ґрунтах необхідно розробляти 
з урахуванням необхідності адаптації до функціонування біологічних систем, 
гармонійно і екологічно вписувати їх в агроландшафти з дотриманням сучасних 
економіко-екологічних вимог, максимально використовувати в створюваних і 
функціонуючих агроландшафтах биопотенциал сільськогосподарських культур 
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[9]. 
Хімічну меліорацію в Україні необхідно проводити на засолених і 

солонцевих ґрунтах, які добре піддаються цьому меліоративного прийому. 
Позитивний вплив гіпсування на властивості природних солонців України 
простежується протягом 5-7 років. Суцільну хімічну меліорацію 
рекомендується замінювати вибірковим (контурним) внесенням меліоранту на 
плями солонців або локальним внесення гіпсу в рядки при посіві. Для 
меліорації вторинно осолонцьованих ґрунтів рекомендується вносити гіпс 
безпосередньо в ґрунти або з поливною водою. 

У посушливих умовах Степу, де хімічна меліорація в незрошуваних 
умовах є неефективною, рекомендується застосування меліоративної 
плантажною оранки. Проведеними ННЦ ІГА дослідженнями встановлено, що 
результатом післядії меліоративної плантажної оранки є формування 
високопродуктивних, екологічно стійких агроперетворених ґрунтів, які здатні 
забезпечити високу родючість в агрокліматичних умовах степової зони 
України. Одноразове її проведення забезпечує позитивну післядію на 
властивості ґрунтів і продуктивність сільськогосподарських культур більше 50 
років. Прибавки врожаїв становлять 20-25% в незрошуваних умовах. 

Засолені ґрунти з неглибоким заляганням мінералізованих ґрунтових вод 
при достатній природній дренованості територій, рекомендується 
використовувати під рисові системи. 

Для меліорації слабозасолених і слабосолонцюватих ґрунтів 
рекомендується застосування агротехнічні заходи: внесення органічних і 
мінеральних добрив, введення в сівозміну багаторічних трав, фітомеліорацію. 

Висновки. 
На основі узагальнення та систематизації довгострокових дослідженнь 

було висвітлено питання генезису зрошуваних і галогенних ґрунтів України, 
основні напрямки досліджень, основні підходи до їх раціонального 
використання та управління родючістю. Характеризуються наукові підходи до 
оцінки засолених ґрунтів і інтегральної оцінки зрошуваних ґрунтів за ступенем 
деградації. На основі наших спостережень розроблено критерії оцінки розвитку 
ґрунтових процесів, визначається рівень їх екологічної небезпеки, 
пропонуються профілактичні та прямі методи боротьби з деградацією ґрунтів. 
Результати наукових досліджень і практичних розробок послужать державним 
інструментом, який дозволить згодом регулювати використання та охорону 
ґрунтових ресурсів країни. 
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