ISSN 2224-0187 (Print)
ISSN 2410-6720 (Online)

УДК 08
ББК 94
Н 347

Главный редактор: Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Академик
Редактор: Маркова Александра Дмитриевна
Председатель Редакционного совета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук,
профессор, Академик
Научный секретарь Редакционного совета: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук
Редакционный совет:
Вожегова Раиса Анатольевна, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Украина
Денисов Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Россия
Жовтоног Ольга Игоревна, доктор сельскохозяйственных наук,
Украина
Костенко Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Украина
Котляров Владимир Владиславович, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Россия
Морозов Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Украина
Патыка Николай Владимирович, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Украина
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Россия
Тарарико Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Украина
Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук,
профессор, Россия
Гребнева Надежда Николаевна, доктор биологических наук,
профессор, Россия
Гриценко Светлана Анатольевна, доктор биологических наук,
доцент, Россия

Н 347

Каленик Татьяна Кузьминична, доктор биологических наук,
профессор, Россия
Князева Ольга Александровна, доктор биологических наук,
доцент, Россия
Кухар Елена Владимировна, доктор биологических наук,
доцент, Казахстан
Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук,
профессор, Россия
Нефедьева Елена Эдуардовна, доктор биологических наук,
доцент, Россия
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук,
профессор, Академик, Россия
Тестов Борис Викторович, доктор биологических наук,
профессор, Россия
Тунгушбаева Зина Байбагусовна, доктор биологических наук,
Казахстан
Фатеева Надежда Михайловна, доктор биологических наук,
профессор, Россия
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук,
профессор, Академик, Украина
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук,
профессор, Академик, Украина
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических
наук, профессор, Украина

Научные труды SWorld. – Выпуск 4(41). Том 11. – Иваново: Научный мир, 2015 – 89 с.
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов,
преподавателей, предпринимателей. Выходит 4 раза в год.
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs.
Published quarterly.

УДК 08
ББК 94

© Коллектив авторов, 2015
Научные труды SWorld

2

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

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.
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• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
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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:
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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.
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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
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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
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Турушкин Р.В.
НАПОЧВЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В СОСНЯКАХ
НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ
Поволжский государственный технологический университет,
Йошкар-Ола, Ленинский проспект 3, 424000
Turushkin R.V.
SOIL FOREST FUEL IN PINE FORESTS THE LOWER ANGARA REGION
Volga State University of Technology,
Yoshkar-Ola, Leninsky Prospekt 3, 424000

Аннотация. Представлен анализ запасов напочвенных и валежных лесных
горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья.
Ключевые слова: Сосняки, Нижнее Приангарье, лесные горючие
материалы, лесные пожары
Abstract. The analysis of reserves in the soil and fallow forest fuel in the pine
forests of the Lower Angara region
Key words: Pine forests, Lower Angara, forest fuels, forest fires
Введение. Организация охраны лесов в Сибири является крайне сложной
проблемой, прежде всего, из-за огромных площадей лесов, высокой пожарной
опасности, неравномерной плотности населения и неравномерного
экономического развития регионов Сибири. Все это создает значительные
трудности в выполнении лесохозяйственных работ в необходимых объемах.
Актуальной задачей является повышение эффективности противопожарных
мероприятий при ограниченности трудовых ресурсов в отрасли (Гоман, 2011).
Цели и задачи. Целью исследования является изучение запасов лесных
горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья для дальнейшего
обоснования предписанных выжиганий для снижения опасности возникновения
крупных лесных пожаров в сосняках Нижнего Приангарья.
Объекты и методы. Для исследования были выбраны сосняки
зеленомошной группы типов леса Нижнего Приангарья. В верхнем ярусе
доминирует сосна, лиственница и береза. Исследуемые насаждения
разграничивались по группам возраста (средневозрастные, приспевающие,
спелые и перестойные), по полнотам – низкополнотные (0,3–0,5),
среднеполнотные (0,6-0,7), высокополнотные (0,8-1,0).
В исследуемых насаждениях заложено 30 пробных площадей по 3 в
каждой группе полноты и возрастной группе. На каждой пробной площади
заложено по 25 учетных площадок размером 1х1 метр, равномерно
распределенных по площади, для определения запаса напочвенного покрова.
На этих же учетных площадках проводилась оценка запаса валёжной
древесины разной деструкции и ветвей (Курбатский, 1970).
Обсуждение результатов. Запас горючих напочвенных материалов
варьирует от 30,2 до 44,0 т/га (таблица 1), сохраняется тенденция увеличения
запаса ЛГМ по группам возраста и полноте, так как ежегодно происходит опад
Научные труды SWorld
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хвои и ветвей, лишь в перестойных насаждениях запас снижается. Это связанно
с прохождением пожара. В перестойных высокополнотных насаждениях нет
данных в связи с тем, что подобные насаждения отсутствуют.
Таблица 1
Запас напочвенных горючих материалов в сосняках Нижнего
Приангарья
Группа возраста

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые

Перестойные

Полнота
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0

Ср. запас, кг/м2
3,4 ± 0,55
3,3 ± 0,52
3,6 ± 0,56
3,5 ± 0,27
3,5 ± 0,55
3,6 ± 0,57
4,1 ± 0,64
4,2 ± 0,65
4,4 ± 0,63
3,0 ± 0,47
3,2 ± 0,55
–

Ср. запас, т/га
33,5
33,2
35,8
35,1
35,6
36,3
41,3
41,5
44,0
30,3
32,1
–

Таблица 2
Запасы лесных горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья
Возрастная группа
и группы полноты
Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Низкополные
Среднеполные
Высокополные

Запас подстилки
и ЖНП, т/га
Средневозрастные
33.5
33.2
35.8
Приспевающие
35.1
35.6
36.3
Спелые
41.3
41.5
44,0
Перестойные
30.3
32.1
-

Запас
валежа,
м3/га

Ср. класс
разложения

43.4
37.9
53.2

3.5
3.5
3.6

11.5
56.6
58.6

2.7
3.2
2.9

72.2
70.9
50.7

3.2
3.2
3.2

81.9
51.5
-

3.2
3.7
-

Результаты исследований подтверждаются работами других авторов, так
из исследований Е.А. Кукавской (Кукавская, 2006), запасы напочвенных ЛГМ в
сосняках лишайниково-зеленомошных составляют 36,9 т/га в средней тайге и
27,5 т/га в южной тайге. По результатам С.В. Жилы (Жила, 2009) запасы
Научные труды SWorld
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напочвенных ЛГМ в южнотаежных смешанных сосново-лиственничных
насаждениях Нижнего Приангарья варьирует от 9 до 79 т/га при этом на мхи и
подстилки приходится до 64 %.
Запас лесной подстилки и ЖНП варьирует от 30,3 т/га в низкополнотных
перестойных группах возраста до 44,0 т/га в высокополнотных спелых
насажденях. Валёжный горючий материал характеризуются большим
коэффициентом вариации по диаметру (от 149 до 257 %, при точности опыта от
17,2 до 55,3 %). Низкая точность опыта обусловлена неравномерностью
распределения массы упавших древесных ЛГМ по площади и различными
размерами. Средний класс разложения установлен 3,3.
Выводы. На основании анализа результатов исследований, проведенных в
сосняках зеленомошной группы типов леса Нижнего Приангарья, можно
заключить, что запасы напочвенных ЛГМ варьируют от 30,2 до 44,0 т/га, что
определяет среднюю интенсивность вероятных низовых пожаров. Запасы
валёжных горючих материалов установлены в пределах от 42,2 м3/га до 66,7
м3/га. Средний класс разложения 3,3.
Литература:
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Архангельск: ОГИЗ, 1947. – 60 с.
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Анотація. Виявлено, що дані за обхватом грудей жеребців 2008 р.н. і кобил
2009 р.н. поступались (до 1,3см) стандартним вимогам орловської рисистої
породи. Дані інших трьох промірів перевищували встановлені вимоги від 0,7 см
(обхват п’ястку) до 5,3 см (коса довжина тулубу). Жеребці, порівняно з
ровесницями 2008 р.н., характеризувались більшою костистістю.
Доказана краща кваліфікаційна роботоздатність дворічного поголів’я
2008 і 2009 р.н. – від 2,1 сек. (жеребці 2009 р.н.) до 6,8 сек. (кобили 2008 р.н.).
Лідерами за кращою жвавістю (2.23,2) є жеребці ставки 2009 р.н.
З метою покращення жвавості потомків майбутніх ставок потрібно за
обхватом грудей скоригувати підбір жеребців. З врахуванням інших промірів
використати стабілізуючий варіант розбору.
Ключові слова: жеребці, екстер’єр, іподром, лінія, жвавість, стандарт.
Abstract. It’s been found that data on chest circumference of stallions born in
2008 and mares born in 2009 are less (to 1,3sm) than standard requirements of
Orlov trotter breed. Data of the other three measurements exceeded the established
requirements from 0.7 sm (circumference metacarpus) to 5.3sm (oblique body
length).Stallions compared to peers born in 2008, characterized by larger boniness.
It is proved that two years livestock born in 2008 and 2009 had better
workability - from 2.1 sec. (stallions born in 2009) to 6.8 sec. (mares born in 2008).
Leaders for the best liveliness (2.23,2) are stallions born in 2009 year.
In order to improve liveliness of future descendants’ rates it is to adjust
selection of stallions by chest circumference. To use stabilizing variant of analysis
with taking in consideration of other measurements
Key words: stallions, exterior, hippodrome, line, liveliness, standard.
Вступ. В умовах ринкової економіки для підвищення, ефективності та
конкурентоспроможності галузі конярства об’єктом бізнесу можуть бути коні
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різних порід. Для реалізації цього є ряд законів та підзаконних актів.
Одним з них Закон України «Про племінне тваринництво», де ряд розділів
є основою для поліпшення племінних якостей коней різних порід [7]. На основі
ряду поколінь другим етапом комплексної оцінки кожного індивідууму є
характеристика даних селекційних показників за власною продуктивністю.
Огляд літератури. На Україні об’єктом ефективного бізнесу може бути
популяція коней орловської рисистої породи вітчизняної селекції. На сьогодні
підтвердженням цього є великий відсоток (19,2%) орловської популяції від
загальної кількості племінного кінського поголів’я всіх порід коней, що
занесені до Державного племінного реєстру Міністерства аграрної політики та
продовольства України [1].
Одним з напрямків використання поголів’я орловської рисистої породи на
Україні є іподромна індустрія. Відомо, що поєднання жвавості і відповідності
лінійного росту для орловського рисака, від дворічного до старшого віку, є
невід’ємною складовою селекційного процесу даної популяції. Підтвердженням
такого поєднання є різноманітне використання племінного поголів’я орловської
рисистої породи як на України, так і за її межами [6].
Метою досліджень було, з врахуванням чистопородного розведення і
статевих груп дворічного молодняку, вивчити відповідність стандарту
лінійного росту і жвавості, а також вплив зміни даних промірів на основну
роботоздатність досліджуваного поголів’я.
Матеріали та методи досліджень. Для досліджень відібрано групи
жеребчиків та кобилок орловської рисистої породи вітчизняної селекції ставки
2008 і 2009 р.р., які були випробувані на Київському іподромі у 2010 і 2011
роках відповідно. Для досягнення поставленої мети вивчали ріст за основними
промірами (висота у холці, коса довжина тулубу, обхват грудей і п’ястку);
основну роботоздатність (кваліфікаційна і найкраща жвавість на 1600 м);
скороспілість (кількість стартів на випробуваннях для встановлення найкращої
жвавості на 1600 м), а також взаємозв’язок між даними лінійного росту і
жвавості.
Групи формували за віковим критерієм та принципом аналогів згідно
розробленої схеми (табл.1).
Таблиця 1.
Схема науково-виробничого досліду
Статеві Група Кількість Батьки дворічних коней – продовжувачі ліній
групи
голів
молодняк 2008 р.н.
кобили
1
19
Малиновий Звон 2.06,6; Уклон 2.04,1; Шалун
2.03,8; Крестовий Поход 2.04,9; Композитор
2.04,0; Фінал 2.06,5; Афоризм 2.02,1; Дамаск
2.09,2
жеребці
2
22
Шалун 2.03,9; Маліновий Звон 2.06,6; Уклон
2.04,1; Банкет 2.11,3; Фінал 2.06,5; Афоризм
2.02,1; Композитор 2.04,0; Дамаск 2.09,2;
Крестовий Поход 2.04,9
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кобили

3

13

жеребці

4

16

молодняк 2009 р.н.
Афоризм 2.02,1; Кулон 2.04,8; Маліновий Звон
2.06,6; Уклон 2.04,1; Командор 2.12,8; Кок-Пар
2.12,8; Композитор 2.04,0; Бєлок 2.09,0; Ібрагім
2.05,6; Опер 2.01,6
Уклон 2.04,1; Маліновий Звон 2.06,6; Опер
2.01,6; Ібрагім 2.05,6; Фінал 2.06,5; Самородок
2.07,5; Кок-Пар 2.12,8; Шалун 2.03,8; Бєлок
2.09,0; Папай 2.05,6; Пльос 2.05,2

Одержані дані статистично опрацьовано згідно загальноприйнятих
методик із використанням табличного процесора ЕХЕL [5].
Результати, обговорення і аналіз досліджень. За даними основних
промірів дворічних кобил ставки 2008 р.н. доказано, що вони
характеризувались перевищенням стандартних вимог від 0,7 см (за обхватом
п’ястку) до 5,3 см (за косою довжиною тулубу). Дворічні жеребці 2008 р.н. за
даними обхвату грудей поступаються стандарту породи лише на 0,7 см, а згідно
інших трьох основних промірів перевищують встановлені вимоги від 0,8см до
2,8 см (табл.2).
Таблиця 2.
Лінійний ріст дворічного молодняку орловської рисистої породи, М±m
Проміри, см
Статеві групи
висота у
коса довжина
обхват
холці
тулубу
грудей
п’ястку
кобили
жеребці

158,7±1,2
159,0±0,9

кобили
жеребці

157,2±1,0
157,2±0,9

* р< 0,05; ** р< 0,01

молодняк 2008 р.н.
162,3±1,1
161,8±0,6
молодняк 2009 р.н.
161,9±1,3
161,1±1,0

179,7±1,2
178,3±1,5

20,2±0,2**
*20,8±0,1**

177,7±1,9
180,1±1,2

19,9±0,2
*20,3±0,12

За даними промірів, у порівнянні із стандартом породи, дворічні жеребці
2009 р.н. характеризувались кращим лінійним ростом від 0,2 см (за висотою у
холці) до 2,2 см (згідно вимог косої довжини тулубу). Ровесниці жеребців 2009
р.н. лише за даними обхвату грудей на 1,3 см поступались вимогам породи.
За даними промірів кобил 2008 і 2009 років народження суттєвої різниці не
встановлено, що свідчить про консолідованість їх за лінійним ростом.
Жеребці ставки 2008 р.н. тільки за обхватом п’ястку з достовірною
різницею (р< 0,05) переважали дані аналогів 2009 р.н., що при недостовірній
різниці за висотою у холці, характеризує їх дещо більш костистими.
Результатами досліджень встановлено, що, порівняно із стандартною
кваліфікаційною роботоздатністю, як дворічні кобили, так і жеребці 2008 р.н.,
характеризувались кращою (на 6,8 і 5,4 сек. відповідно) жвавістю (табл.3).
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За даними критеріїв кращої жвавості для дворічних коней орловської
популяції, вона повинна бути 2.30,0 і жвавіше на 1600 м.[4]. Порівняно із
стандартним значенням інструкції жеребці і кобили 2008 р.н. були жвавішими
на 1,9 і 4,9 сек. відповідно.
Таблиця 3.
Жвавість, хв. сек. ± сек.
Кількість
Групи
стартів
±до
±до
молодняку кваліфікацій стандартної найкраща стандартної
для
виявлення
на
найкращої
жвавості
молодняк 2008 р.н.
кобили
2.43,2±1,3
-6,8
2.25,1±1,6
-4,9
6,9±0,8
жеребці
2.44,6±0,9
-5,4
2.28,1±1,1**
-1,9
6,5±0,5
молодняк 2009 р.н.
кобили
2.45,2±1,7
-4,8
2.23,4±2,2
-6,6
6,9±0,7
жеребці
2.47,9±1,6
-2,1
2.23,2±1,4**
-6,8
6,6±0,6
**р< 0,01

Враховуючи недостовірну різницю за кількістю стартів молодняка
статевих груп 2008 р.н. доведено, що практично за рівнозначний період
тренінгу і випробувань кобили характеризувались кращою скороспілістю.
Підставою такого висновку є краща жвавість (на 3,0сек.) кобил на 1600 м
порівняно з ровесниками дворічного віку.
Лідером за кваліфікаційною роботоздатністю залишаються кобили 2009
р.н. (2.45,2), що на 2,7 сек. жвавіше своїх ровесників. На відміну від аналогів за
віком 2008 р.н. молодняк 2009 р.н. характеризувався кращою скороспілістю.
Особливо дана різниця (4,9 сек.) характерна для жеребців двох ставок (р< 0,01).
У останніх дослідженнях щодо покращення основної роботоздатності
орловського рисака, переважна більшість результатів базувалась на констатації
скороспілості з врахуванням віку або кількості стартів для встановлення
рекордної жвавості [2,3].
Дослідженням встановлено, що взаємозв’язок між даними основних
промірів дворічного молодняку 2008 р.н. та його жвавістю характеризується
від’ємним значенням тільки для жеребців з врахуванням обхвату грудей
(табл.4).
Оскільки дані основних промірів молодняку 2008 р.н. не менше
стандартних вимог породи, то, за винятком обхвату грудей, у підібраних
плідників і кобил, потрібно використати стабілізуючий варіант підбору.
Молодняк 2009 р.н. за винятком поєднання висоти у холці і жвавості,
характеризується від’ємним коефіцієнтом кореляції. Особливо таке поєднання
характерне для жеребців, де коефіцієнт кореляції даних об’ємних промірів
росту і жвавості на 1600 м є достовірним (р< 0,001).
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Таблиця 4.
Взаємозв’язок даних лінійного росту і жвавості коней орловської
рисистої породи
Поєднання лінійного росту (см) і жвавості (сек)
Статеві групи
висота у
коса довжина
обхват
обхват
холці тулубу грудейп’ястку жвавість
жвавість
жвавість
жвавість
молодняк 2008 р.н.
кобили
0,41±0,34
0,48±0,33
0,15±0,37
0,20±0,30
жеребці
0,03±0,16
0,06±0,16
-0,02±0,05
0,10±0,06
молодняк 2009 р.н.
кобили
-0,01±0,03
-0,28±0,26
-0,28±0,29
-0,04±0,03
жеребці
0,05±0,17
-0,24±0,25
-0,59±0,22*
-0,75±0,17**
*р< 0,05; **р< 0,001

Заключення і висновки.
За винятком обхвату грудей у жеребців, дворічний молодняк 2008 р.н.
перевищував дані стандартних вимог орловської рисистої породи від 0,7см
(обхват п’ястку) до 5,3 см (коса довжина тулубу). Молодняк 2009 р.н.
характеризувався лінійним ростом на рівні стандарту породи, проте кобили
поступались встановленим вимогам лише за обхватом грудей на 1,3 см.
Лідерами за жвавістю (2.23,2) є жеребці ставки 2009 р.н. Жвавість
молодняку ставки 2009 р.н. різниться лише на 0,2 сек., а звідси встановлено, що
скороспілість поголів’я статевих груп практично однакова.
Згідно схеми досліджень, для покращення жвавості потомків майбутніх
ставок потрібно за обхватом грудей скоригувати підбір жеребців, а з
врахуванням інших промірів використати стабілізуючий варіант підбору.
Для покращення селекційної роботи у рисистому кінозаводстві на основі
взаємозв’язку між показниками лінійного росту і жвавості, потрібно
продовжити дослідження.
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ОСНОВНІ ВИДИ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І МОЖЛИВІСЬ ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СПОРУДЖЕННІ ЛІСОВИХ ДОРІГ
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героїв Оборони, 19, 03041
Bilous M.M., Shovkovy O.V.
MAIN TYPES GEOSYNTHETICS AND THEIR USE IN THE
CONSTRUCTION OF FOREST ROADS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroes of Defense, 19 03041

Анотація. Наведено способи укріплення конструкції лісових доріг шляхом
армування їх елементів геосинтетиками. Охарактеризовано основні види цих
дорожньо-будівельних матеріалів і перспективи їх застосування.
Ключові слова: Лісові дороги, геосинтетики, лісозаготівлі, геосітки.
Abstract. Shows how to strengthen the construction of forest roads by
geosynthetic reinforcement of their elements. Characterize the main types of roadbuilding materials and the prospects for their use.
Keywords: Forest roads geosynthetics, logging, geogrid.
Вступ. Лісові автомобільні дороги належать до інженерних споруд, які
розташовані на межі впливу двох активних середовищ – повітря і ґрунт, від
чого і залежить специфіка їх функціонування та експлуатаційного утримання.
Як відомо здатність дороги сприймати навантаження безпосередньо залежить
від стану поверхневих шарів ґрунту, властивості яких змінюються під впливом
зміни метеорологічних факторів – атмосферних опадів і температури повітря.
Діапазон зміни несучої здатності поверхневого шару ґрунту протягом року
досить значний і призводить до сезонного розмокання, висихання, замерзання
чи відтавання елементів дороги. Особливо це проявляється в районах з
морозною зимою де стан дорожньої поверхні змінюється від твердого
замерзлого, який майже не деформується під колесами, до пластичного
водонасиченого під час весняного відтавання ґрунту. Крім того іноді
доводиться проектувати і будувати дороги на важких глинистих, техногенних
ґрунтах, на територіях із складними гідрогеологічними і кліматичними
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умовами. Тому фахівці постійно шукають способи стабілізації функцій дороги і
її елементів [4].
Основний текст. Одним із шляхів підвищення міцності і стійкості
конструкцій земляного полотна дорожніх одягів лісовозних доріг є
застосування геосинтетичних матеріалів. Розвиток хімічної промисловості,
значне розширення асортименту синтетичних і композитних матеріалів, і
поліпшення їх фізико-механічних характеристик дозволяє значно спростити
технології, зміцнити лісові дороги з порівняно невисокою вартістю їх
будівництва.
Геосинтетичні матеріали – це група будівельних матеріалів які призначені
матеріалів для створення додаткових шарів (прошарків) в дорожніх
конструкціях з метою виконання армуючих, дренуючих, захисних,
фільтруючих, гідроізолюючих, тепло ізолюючих функцій. До цієї групи можна
віднести: геомембрани, геотекстильні матеріали, геосітки, геомати, об’ємні
георешітки, тощо. Це переважно синтетичні матеріали, але вони можуть
виготовлятись також і з мінеральної сировини, скло- або базальтового волокна
[2].
Геомембрани – це рулонний гідроізоляційний геосинтетичний матеріал
виготовлений поліетилену і призначений для забезпечення гідроізоляції
конструктивних елементів дороги. Геомембрана характеризується високою
міцністю і стійкістю до впливу навколишнього середовища, захищає і
відводить надлишкову вологу від дороги, а завдяки численним виступам на
поверхні матеріалу створює умови для вентиляції цих елементів (рис. 1).

Рис. 1. Загальний вигляд геомембрани
Геотекстильний матеріал – це суцільне водопроникне тонке гнучке
неткане, ткане або трикотажне полотно, яке виготовляється шляхом скріплення
волокон механічним (плетінням, голкопроколюванням), хімічним (склеювання),
термічним (сплавлення) способами або їх комбінацією. Цей матеріал для
дорожнього будівництва характеризується значною механічною міцністю,
еластичністю, водопроникністю, фільтруючою здатністю, стійкістю до
агресивних середовищ та довговічністю. Він застосовується при спорудженні
насипів підвищеної крутизни із незв’язних матеріалів, зведенні підпірних
стінок; захисту об’єктів від зсувних явищ; розподілу конструктивних шарів;
зміцненні основ доріг та стабілізації слабких ґрунтів (рис. 2) [3]. Геотекстилі
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виготовляються з поліефірних смол, поліпропілену, поліакрілу, поліаміду тощо.

Рис. 2. Геотекстильний матеріал
Геосітка – це плоский рулонний матеріал з розмірами комірок від 1 до
3 см, яка у складі елементів дороги переважно виконує армуючі функції
(рис. 3).

Рис. 3. Загальний вигляд геосітки
Геомат – тривимірна об’ємна сітка яка завдяки хаотичній структурі
волокон має відмінну водопроникність і застосовується для укріплення відкосів
земляних дорожніх насипів чи виїмок. Цей матеріал виготовляється з
полімерної сировини, яка переважно з’єднується термічним і рідше механічним
способом. Він легкий, гнучкий і екологічно чистий, який випускається в
рулонах на заміну важким бетонним, кам’яним та асфальтним конструкціям
(рис. 4).

Рис. 4. Загальний вигляд геомату
Просторова георешітка – це об’ємний матеріал висотою комірок від 3 см,
який переважно захищає заповнювач від переміщення і деформації.
Для заповнення її комірок можна використовувати місцеві ґрунти, пористі
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мінеральні матеріали такі як, щебінь, гравій, шлак з можливим їх обробітком
в’яжучими матеріалами.

Рис. 5. Загальна схема георешітки в розгорнутому стані,
де 1 – зварні шви; 2 – геосмуги; А, В – довжина і ширина модуля; а і b –
розмір комірки по діагоналях; а1 – розмір сторони комірки.
Серед основних переваг під час застосування геосинтетиків у будівництві
лісових доріг можна зазначити: поділ конструктивних шарів дороги;
можливість застосування місцевих будівельних матеріалів; перерозподіл напруг
від маси насипу і зовнішнього навантаження; армування земляного полотна та
інших елементів автодороги; запобігання засмічуванню та замулювання
дренажних шарів і вимивання дрібних частинок; прискорення і здешевлення
будівництва; спрощення технології виробництва робіт; економія дорожньобудівельних матеріалів і можливість їх повторного використання; підвищення
надійності і терміну дії лісових автодоріг [1].
Наразі у деяких країнах проводяться наукові дослідження щодо
використання цих матеріалів у дорожньому будівництві. У Республіці Білорусь
протягом останніх років були закладені експериментальні ділянки доріг із
застосуванням геотекстилю. У процесі експлуатації було встановлено, що
досліджувані об’єкти з майже не змінювали свою геометричну форму,
натомість відрізки дорожньої конструкції без геотекстилю були істотно
деформовані. Зазвичай відмічалось інтенсивне колієутворення, що є основним
фактором, який впливає на прохідність лісовозів, їх швидкість руху і зниження
корисного рейсового навантаження лісотранспорту [2].
Висновок. Геосинтетичні матеріали є перспективними будівельними
матеріалами, застосування, яких під час проектування лісових доріг, забезпечує
багато конструктивних рішень, високий рівень технології будівництва, та
виконання екологічних вимог до лісотранспортних систем. Використання цих
дорожньо-будівельних матеріалів дозволить збільшити несучу здатність доріг в
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1,5-2 рази із зменшенням товщини дорожніх одягів.
Отже враховуючи властивості геосинтетиків виникає необхідність у
інтенсифікації наукових досліджень у нашій країні і впровадження їх у процес
проектування і спорудження лісових автомобільних доріг.
Література:
1. Виды геосинтетических материалов применяемых при строительстве
дорог. Краткое описание, условия применения // СтроительствоИнформационный
бюллетень.
–
2002.
–
Режим
доступу :
http://www.vashdom.ru/articles/trotuar_geo1.htm.
2. Гамеляк І. П. Проблеми використання геосинтетичних матеріалів у
дорожньому будівництві та шляхи їх вирішення / І. П. Гамеляк, В. В.
Кострицький, Л. Ф. Артеменко // Вісник КНУДТ. – 2009. – № 6. – С. 17-27.
3. Дробишинець С. Я. Геотекстиль у дорожньому будівництві, шляхи
використання / С. Я. Дробишинець // Міжвузівський збірник «Наукові
нотатки». – 2014. – №46. – С. 154-160.
4. Кірічек Ю. О. Із досвіду проектування земляного полотна автомобільної
дороги на органогенних глинистих грунтах / Ю. О. Кірічек, Ю. Б. Балашова, Н.
В. Легка // Вісник ПДАБА – 2011. –№1-2. – С. 63-67.
Стаття відправлена: 26.11.2015 р.
© Білоус М.М.
ЦИТ: 415-137
УДК: 631.8:635.21

Бикіна Н.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ ЗА
ВИРОЩУВАННЯ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ В
УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героїв Оборони 17, 03041
UDC: 631.8:635.21
Bykina Nina
OPTIMIZATION OF NUTRITION CONDITIONS FOR POTATO UNDER
GROWING ON GREYZEM HAPLIC SOIL IN LEFT-BANCK OF FORESTSTEPPE
National university of life and environmental sciences of Ukraine
Kuiv, Geroive Oborony street, 17, 03041

В статті розглянуто вплив мінеральних добрив та добрив з
мікроелементами і ріст активуючим речовинами, внесеними в різні строки, на
продуктивність картоплі столової. Відзначено підвищення продуктивності
картоплі за поєднання позакореневих підживлень Босфоліар актив, Амінокат,
Інтермаг бор, у фазу бутонізації в поєднанні
з основним удобрення
N100P75K180Mg10
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Ключoвi cлoвa: картопля столова, уpoжaйнicть, бioлoгiчнiocoбливocтi,
мінеральні добрива, тeмнo-сiрий опідзолений грунт, Амінокат, Атонік,
Босфоліар актив, Росток макро, Росток плодоношення, Інтермаг бор.
The effect of mineral fertilizers application and microfertilizers application and
growth-promoting factor application and different time of fertilizers application on
potato productivity was researched. The increasing of productivity of potato and
tuber quality was determined in variant with basic fertilizers application in rate
N100P75K180Mg10 and foliar application by Bosfoliare active and Amicat an Intermag
B in flowering stage.
Key-words: potato, tuber yield, biological feature, mineral fertilizers, greyzem
haplic soil, Amicat, Atonic, Bosfoliare active, Rostok Macro, Rostok plodonoshennya,
Intermag B
Вступ. Картопля – цінна продовольча культура для харчування людини в
багатьох країнах світу. Вона є сировиною для отримання спирту, крохмалю,
іншої продукції, використовується на корм тваринам. Якщо посівні площі під
картоплю мають тенденцію до скорочення, то річне її виробництво залишається
постійним на рівні 270-280 млн. т. Це досягається за рахунок підвищення
урожайності , яка в деяких країнах світу знаходиться на рівні 300-400ц/ га. Але
потенціал біологічної і господарської продуктивності картоплі залишається
далеко не використаним. В підвищенні продуктивності даної культури добрива,
як фактор оптимізації умов живлення, є важливим важелем.
Огляд літератури. Мінеральні добрива дають можливість забезпечити
рослини доступними елементами живлення протягом вегетації, збалансувати
співвідношення між елементами живлення з урахуванням їх змісту в грунті,
органічних добривах і сидератів. Їх можна локально внести в гребені або лунки
при посадці і тим самим зменшити норму внесення без зниження ефективності.
Оптимізувати умови живлення картоплі та розкрити її генетичний потенціал
можна за умов врахування її біологічних вимог до надходження основних
елементів живлення.
Найбільше потребують рослини картоплі азоту і калію. Мінеральні
добрива повинні бути збалансовані за елементами живлення із співвідношення
N:Р:К - 1:1:1.3. Високу потребу в марганці (300-600 г/га) можна задовольнити
використовуючи марганцеві добрива.
Азот - це основний елемент росту. За його нестачі послаблюється ріст
картоплі, знижується урожайність бульб і вміст крохмалю. Нестача азоту
спричиняє інтенсивніше поглинання хлору, що викликає передчасне
відмирання листя, зменшення кількості та розміру бульб. Надмірне азотне
живлення, особливо за нестачі фосфору й калію, зумовлює сильне розростання
картоплиння, але врожайність бульб часто залишається низькою. Високі норми
азотних добрив призводять до формування столонів другого і третього порядку,
від чого ростуть дрібні бульби і знижується товарність урожаю. Картопля
краще використовує амонійні форми азоту.
Фосфорні добрива прискорюють розвиток рослин картоплі, забезпечують
інтенсивний ріст кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню поживних
речовин з ґрунту. Вони підсилюють розвиток бульб і нагромадження крохмалю,
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білків у культурних рослин не можливий без попереднього утворення
амінокислот. Білки є ключем, що контролюють значну частину біохімічних
реакцій.
Амінокислоти синтезуються із базових елементів (органічних кислот і
сполук азоту). Культурами на цей синтез витрачається величезна кількість
енергії. Встановлено, що за стресів культури призупиняють синтез амінокислот,
білків. Це призводить до призупинення їх росту й розвитку та зниження
врожайності.
Застосування «Аміноката 30» дозволяє отримати вже готові активні
амінокислоти альфа (£) ряду, і на їх синтез культурам не потребується
витрачати енергію. Водночас, за підживлення культур «Амінокатом 30»
активізується їх обмін, проявляється біостимулюючий ефект. Це дозволяє дуже
швидко виходити зі стресів та витрачати енергію на продуційні процеси, тобто,
забезпечувати високу продуктивність.
Методика проведення досліджень. Враховуючи біологічні вимоги
картоплі столової та наукові новинки серед асортименту мікродобрив нами
були проведені польові дослідження метою яких було вивчити вплив
мікродобрив та добрив з ріст активуючим ефектом на продуктивність картоплі
столової за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті. Пoльoвi
дoслiджeння прoвoдилися на території ТOВ «Бioтeх ЛТД», щo знaхoдиться в
пiвнiчнiй чaстинi Лiсoстeпoвoї зoни. Висаджувалася картопля сорту Ред
Скарлетт, високопродуктивний голанської селекції. Технологія вирощування
загальноприйнята. Рекомендована для зони Лісостепу.
Основне внесення добрив N100P75K180Mg10 поєднувалося з пoзaкoрeнeвим
пiдживлeння, яке здійснювалося у фазу бутонізації (Босфоліар Актив, Росток
Макро iз нoрмoю внeсeння 2 л/гa, Амінокат (0,1 л/га), Атонік (0,2 л/га) тa у фaзу
зеленої ягоди (Інтермаг бор 1 л/га i Рoстoк Плодоношення та Босфоліар Келп
СЛ (2 л/га). Використовувалися мікродобрива: "РОСТОК" Макро (містить N-60,
P2O5-120, K2О-60, MgO-0.2, SO3-10, Fe-1,4, Mn-1, B-0.2, Zn-2,2, Cu-2,5, Mo0.055%) та "РОСТОК" Плодоношення - P2O5-100, K2О-200, SO3-5, Fe-0.5, Mn-2,
B-0.75, Zn-0.6, Cu-0.6, Mo-0,05; Інтермаг – бор - рідке боровмісне добриво (Боретанолоамін), що містить N-NH2-3,7; B-11,0.
Мікродобрива, за дією на рослини картоплі, порівнювалися з добрива, що
мають ріст активуючі властивості. Амінокат 30 містить 30 % вільних
амінокислот у т.ч.: глютамінової кислоти - 7,2, лізину - 4,2, гліцину - 3,6,
органічної речовини - 18, азоту загального (N) – 3, фосфору загального (Р2О5)
– 1, калію загального (К2О) – 1%.
Босфоліар актив - комплексне мінеральне добриво з ефектом стимулятора
росту на основі екстрату морських подорослів. Містить 3,0% азоту (N) 27,0%
фосфору (Р2О5) 18,0% калію (К2O) в формі сульфату калію. Фосфор у формі
фосфітів і мікроелементів в халатній формі (0,01% бор (В) 0,02% мідь (Cu)
0,02% залізо (Fe) 0,01% марганець (Mn) 0,001% молібден (Мo) 0,01% цинк
(Zn)),фітогормони: ауксини, цитоконіни, гібереліни, вітаміни, призначений для
позакореневого підживлення в системі фертигація. Елементи живлення, що
входять до складу цього добрива швидко використовуються рослинами.
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Використання препарату забезпечує розвиток кореневої системи і вегетативної
маси, підсилює стійкість рослин до збудників хвороб, а також підвищує
показники якості врожаю.
Результати дослідження та їх аналіз. Oптимiзaцiя умoв живлeння
картоплі столової зa рaхунoк основного удобрення N100P75K180Mg10 в поєднанні з
позакореневим підживленням амінокатом (0,1л/га) у фазу бутонізації
забезпечила oтримaння врoжaю картоплі сорту Ред Скарлетт нa рiвнi 38,0 т/гa
(тaбл. 1). Прирiст за таких умов живлення стaнoвив 9,4 т/гa.
Проведення позакореневого підживлення добривом, що має стимулюючу
дію підвищувало урожайність культури на 32,8%. Пoєднaння основного
удобрення мiнeрaльними дoбривaми з листкової аплікації у фазу зеленої ягоди
Інтермаг бором, стимулювало відтік сполук в бульби і сприялo пiдвищeнню
прoдуктивнoстi сoрту на 21,33 %.
Босфоліар Актив та Босфоліар Келп СЛ в поєднанні з N100P75K180Mg10 ,
були менш ефективними і підвищували урожайність картоплі до 32,8 т/га і 34,5
т/га відповідно. Внесення Босфоліар Келп СЛ було більш ефективним, ніж
Босфоліар Актив. Різниця між показниками урожайності склала 1,7 т/га.
Тaблиця 1
Вплив добрив на продуктивність картоплі столової, сорту Ред
Скарлетт за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті
Варіант
Урожайність,
Приріст
т
т/га
%
1.N100P75K180Mg10 (контроль)
28,6
100
2.N100P75K180Mg10+Босфоліар Актив (2
32,8
4,2
14,6
л/га) (фаза бутонізації)
3. N100P75K180Mg10+ Росток Макро
30,7
2,1
7,34
(2л/га) (фаза бутонізації) + Росток
Плодоношення (2 л/га) (фаза зеленої
ягоди)
4. N100P75K180Mg10+Амінокат (0,1л/га)
38,0
9,4
32,8
(фаза бутонізації)
5. N100P75K180Mg10+Атонік (0,2 л/га)
31,0
2,4
8,38
(фаза бутонізації)
6. N100P75K180Mg10+Інтермаг бор (1л/га)
34,7
6,1
21,3
(фаза зеленої ягоди)
7. N100P75K180Mg10+Босфоліар Келп СЛ
34,5
5,9
20,6
(2 л/га) (фаза зеленої ягоди)
НІР, т/га
3,14
Sx,%
2
Макро та мікроелементи, що входять до складу добрив Ростоком Макро та
Ростком Плодоношення, внесених у фазу бутонізації та зеленої ягоди, також
позитивно впливали на фізіологічні процеси рослин картоплі, але підвищували
урожайність до 30,7 т/га, приріст склав 2,1 т/га. Бор що входить до складу
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by annealing in Krasnomostovskom district forestry.
Key words: Pine, renewal, controlled burning
Введение. Вопросы воспроизводства леса в арендных лесных хозяйствах
являются актуальными с точки зрения выбора метода лесовосстановления и
финансовых затрат. Применение управляемого огня для целей содействия
естественному возобновлению сосны рекомендовано многими лесоводами как
отечественными, так и зарубежными (Ткаченко, 1952). В 1970-х годах С.В.
Белов (1973) предлагал использовать контролируемые выжигания в спелых и
приспевающих сосняках и лиственничниках за 5–10 лет до рубки с целью
предварительного естественного возобновления леса (ЕВЛ). Применение
управляемого огня, кроме использования его для содействия естественному
возобновлению, применяется в качестве предписанных выжиганий в
Австралии, США. Это снижает риск возникновения крупных лесных пожаров с
тяжелыми последствиями и существенными экономическими потерями.
Установлено, что в первые 3–5 лет после пожара в верхних горизонтах
почвы происходит значительное увеличение содержания легкодоступных
растениям зольных элементов и минеральных форм азота, что способствует
росту подроста. Как отмечает Н.И. Сабаева (Сабаева, 2006) в соснякахзеленомошных таежной и лесостепной зон в первые 4–5 лет после низового
пожара, создается благоприятная для самосева сосны "экологическая ниша", в
которой условия среды оптимальны для появления и выживания всходов, а их
сезонная
и
многолетняя
динамика
соответствуют
эволюционно
обусловленному ритму индивидуального развития сеянцев.
Цель исследований: дать лесоводственное обоснование и разработать
предложения по применению огневых мер содействия естественному
восстановлению сосны под пологом на лесосеках, отводимых под сплошную
рубку в Красномостовском лесничестве Республики Марий Эл.
Объекты и методика исследований. В качестве объектов исследования
послужили участки с проведенными в 2010 году отжигами, проводившимися с
целью тушения интенсивных лесных пожаров в Красномостовском лесничестве
Республики Марий Эл, где было заложено 5 пробных площадей в типах
лесорастительных условий (ТЛУ) А2, А3. На пробных площадях проводился
сплошной перечет деревьев, у соснового подроста измерялись: высоты и
приросты; определялся возраст. У подроста березы и осины измерялась высота,
и определялось происхождение.
Результаты исследования. Интенсивность горения при проведении
отжига является умеренной, вследствие чего бόльшая доля спелых деревьев
сосны не повреждается огнем. Обжиг и прогорание подстилки под пологом
спелых сосняков в данном случае выступает в качестве содействия
предварительному естественному возобновлению сосны. Результаты
наблюдения за состоянием процесса естественного возобновления показывают,
что количество подроста сосны спустя 4-5 лет после воздействия огня (таблица
1) составило от 7,9 до 2,4 тыс. штук на гектар.
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Таблица 1
Показатели процесса естественного возобновления леса на местах
отжига2010 года
Показатели
ПП1
ПП2
ПП3
ПП4
ПП5
ТЛУ
А2
А2
А3
А3
А3
Высота, см:
Сосна
27±3,0
22±3,1
30±3,3
25±2,1
23±2,0
Береза
84,9±16,3
95,5±6,3
71±9,6
48±8,8
53,5±9,5
Осина
76±12
96,5±6,3
81,6±10,0
66,3±9,3
40,6±6,1
Густота, т.шт./га
15,4
10,9
8,5
9,6
13,9
Сосна
7,9
5,4
2,4
3,2
6,3
Береза
5,0
4,0
4,2
3,8
5,1
Осина
2,5
1,5
1,9
2,7
2,5
Доля в составе
ЕВЛ
Сосна
0,51
0,50
0,28
0,33
0,45
Береза
0,32
0,37
0,50
0,39
0,37
Осина
0,16
0,14
0,22
0,28
0,18
Встречаемость
0,8
0,8
0,7
0,6
0,7
Оценка
Удовл.
Удовл.
Недост.
Недост.
Удовл.
успешности
ЕВЛ
Метод
лесовосстановл
ения (в
соответствии с
Естествен Естествен Естествен Естествен Естествен
Правилами
ное
ное
ное
ное
ное
лесовосстановл
ения (Приказ
МПР РФ №183
от 16.07.2007)
На всех обследованных площадях с огневым воздействием сосна, как
главная порода, имеет достаточное количество подроста, но она уступает по
высоте березе и осине. В условиях А2, поскольку ход роста осины, а затем и
березы будет снижаться в силу их бόльшей требовательности к богатству почв,
сосна в дальнейшем обеспечит свое преимущество (Денисов А.К., 1954). В
условиях А3 при хорошей обеспеченности почв влагой, этот процесс будет
более растянут по времени, поэтому здесь рубки ухода необходимо проводить в
первую очередь. Сплошные рубки спелого леса на таких площадях, после
проведения огневых мер содействия необходимо проводить по технологиям с
сохранением мелкого подроста, желательно по снежному покрову.
Выводы. При отсутствии подроста сосны под пологом на планируемых в
рубку сосняков, огневые меры содействия возобновлению сосны приносят
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ощутимый положительный результат. Управляемый огонь можно с успехом
использовать как меру содействия естественному возобновлению леса.
Эту меру содействия естественному возобновлению сосны следует
рекомендовать под пологом, за 4–5 лет до рубок спелого леса. При этом
необходимо обязательно применять технологии разработки лесосек с
сохранением подроста.
Рубки ухода в молодняках, сформированных после воздействия огня
необходимы лишь в условиях суборей и борах с влажными почвами. В
условиях свежих боров с рубками ухода спешить не стоит.
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В работе рассматривается алгоритм для поэтапной лесоводственно –
рекреационной оценки состояния компонентов в фитоценозах по местам
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массового отдыха возле лесных озер Республики Марий Эл и города ЙошкарОла. В рассматриваемом случае для характеристики лесного рекреационного
потенциала территории предложена уточненная шкала состояния лесного
природного
комплекса,
которая
позволяет
наиболее
рационально
организовывать массовый отдых возле озер, с учетом степени
благоустройства и особенностей лесовосстановления. Для проектирования
работ рекомендуется применять разработанные нормативы расчета
рекреационной емкости и рекреационной нагрузки, которые обеспечивают для
необходимого числа отдыхающих психофизический комфорт и спортивно укрепляющую деятельность без деградации природной среды.
Ключевые слова: лесная рекреация, территория озер, рекреационная
оценка состояния насаждений, рекреационная нагрузка.
This paper discusses the algorithm for gradual silvicultural and recreational
assessments of the status of components in the plant communities on the places of
mass recreation near forest lakes of the Mari El Republic and Yoshkar-Ola. In the
present case for the characterization of forest recreational potential of the territory
proposed revised scale of the state forest natural complex, which allows the most
efficient to organize mass recreation near the lakes, taking into account the degree of
improvement and the peculiarities of forest regeneration. For design work it is
recommended to apply the developed calculation standards recreational capacity and
recreational capacity, which provide for the required number of vacationers in the
psychophysical comfort and sport - strengthening activities without degradation of
the natural environment.
Keywords: forest recreation, area lakes, recreation assessment of plantations,
recreational load.
Вступление.
В настоящее время актуальное значение для жителей города и населенных
пунктов приобретает развитие сферы отдыха и туризма в непосредственной
близости к месту проживания. Одной из наиболее важных социальных задач
ориентированных на внутренние рекреационные ресурсы выступает
организация отдыха и оздоровление людей в естественной природной среде и
на объектах комфортных для загородного отдыха. Особенно привлекательны
для этих целей небольшие лесные озера незначительной величины,
включающие комфортные лесные ландшафты с неутраченной природой и
естественной красотой.
Обзор литературы.
Лесная рекреация (восстановление физических и духовных сил человека в
лесных зонах) приобрела форму лесопользования. Причем на территории
России более 20 млн. га земель предназначены для отдыха населения — это
зеленые зоны городов и населенных пунктов, особо охраняемые природные
территории, запретные и часть эксплуатационных лесов. В перспективе эта
площадь уже в ближайшие годы может увеличиться в 1,5-2 раза. И не случайно
сегодняшний день (напряженный ритм жизни, рост количества информации,
шум и загрязнение воздуха, переход на пятидневную рабочую неделю) породил
так называемый рекреационный взрыв — стремление людей к тесному и
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активному общению с природой, как в форме туризма, так и в разных видах
отдыха [2].
Отдыхающие и туристы используют лес для различного удовлетворения
своих потребностей:
а) отдыха, походов, поездок, прогулок;
б) парковки автомобиля, установки домов на колесах, устройства палаток,
строительство шалашей и т.д.;
в) обогрева и приготовления пищи с заготовкой дров и разжиганием
костров;
г) лечения, спорта, охоты, рыбной ловли, игр, сбора ягод, грибов, плодов и
цветов.
Перечисленные виды занятий имеют отношение также к быстро
развиваемой лесной рекреации возле озер и др. водных объектов, если они
совершаются для отдыха и не являются производственной деятельностью или
промыслом на лесной территории. Вместе с тем пастьба скота, промысловая
охота, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, нахождение в лесу подолгу
службы и работы не является рекреационным лесопользованием[3].
Следует также учесть, что рекреационная деятельность людей, как и любое
вмешательство в жизнь природы в частности возле лесных озер, имеет и
отрицательные стороны. При рекреационном использовании природной среды
возникают часто неблагоприятные для нее изменения. Пребывание большого
количества отдыхающих на одних и тех же территориях может оказаться
опасным для продолжения естественного развития природных компонентов
данной территории. Массовая посещаемость рекреационных лесов и свободный
характер использования их территории нарушают все компоненты лесного
биогеоценоза — от почвы до самых верхних ярусов растительности.
Искусственное уплотнение почвы, разрушение лесной подстилки,
вытаптывание травяного покрова, повреждение подлеска и подроста,
механические повреждения деревьев ведут к изменению водно-воздушного и
температурного режимов почвы и лесной среды, вызывают ослабление и
дигрессию насаждений [1,2,3].
Но запретить посещение лесов нельзя, а вот разработать принципы
хозяйственной деятельности на различных территориях с разнообразными
ландшафтами важно и необходимо. Такая необходимость возникла и по
отношении к лесным территориям возле небольших озер, как на территории
России, так и в других странах [8]. Отмечается что возле озер и др. водоемов
формируется особый идеальный ландшафт с разнообразным рельефом, с
чередованием леса и водоемов (озер, рек и др. водных объектов). Приятная
прохлада летом, безветрие, мягкий свет, доминирование зеленого цвета,
своеобразная гармония умеренных звуков, свежие запахи, а главное чистый
воздух, богатый кислородом, и отсутствие городского шума — все это
успокаивает нервную систему, восстанавливает тонус человека[1,8,9,10].
Однако в целом можно сказать, что публикаций по отношению изучения
состояния рекреационных территорий возле озер мало и многие из них имеют
противоречивые подходы к комплексной оценке воздействия рекреантов на лес.
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Входные данные и методы
Целью научного изыскания является рассмотрение алгоритма оценки
лесной рекреационной территории вблизи наиболее посещаемых лесных озер.
Расчет рекреационной емкости лесных природных комплексов по нормативам
предельной рекреационной нагрузки
для организации рационального
природопользования.
Исследования проводили возле озер в Республики Марий Эл. Пробные
площади закладывались по отраслевому стандарту (ОСТ 56-100-95)[7] на
территории наиболее посещаемых и близко расположенных от города ЙошкарОла озерах.
Результаты. Обсуждение и их анализ
Оценка ландшафта является основой для комплексной характеристики
объектов массового отдыха. Поэтому нами предлагается проводить оценку
поэтапно по разработанному алгоритму[5] уточненному для изучаемых
объектов и шкале с привлечением лесовоственно - таксационных и
экологических характеристик (Рис.1).
На первом этапе мы рассматриваем проблему использования территорий,
на которой находится изучаемое озеро. Оценивается состояние рекреационного
потенциала, анализируется литература по данному объекту, оценивается
характеристика исследуемой территории.
На втором этапе для оценки устойчивости древостоев использовали шкалу
категорий состояния деревьев согласно «Санитарным правилам в лесах РФ»
(1992) Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации.
Для этого были выделены стадии рекреационной дигрессии с оценкой на
вытоптанной площади наличия живого напочвенного покрова, подроста,
подлеска.
Проведенные исследования, лесной местности вокруг озер показали, что с
каждым годом происходит существенное снижение количества всей
растительности с 1 стадии дигрессии к 5. С каждым разом найти 1 стадию
дигрессии становится все сложнее, нужно отдаляться от места отдыха в лес все
дальше и дальше от озера. Было отмечено, что на участках с 5 стадией
дигрессии резко увеличивается количество деревьев с нарушенной и
утраченной жизнеспособностью. По результатам наблюдений и полученным
данным за состоянием древесно-кустарниковой растительности на территории
вокруг озер, предлагаем использовать
уточненную шкалу[5] для
рекреационной оценки состояния лесного природного комплекса (Табл.1).
Используя шкалу, мы провели оценку лесных озер зеленой зоны города
Йошкар-Олы. Показатели рекреационной оценки озер в основном
соответствуют 2 баллам, что говорит нам о том, что в настоящее время озера
пока имеют хорошие показатели, но рекреационный мониторинг следует
осуществлять ежегодно. Использование предложенной шкалы дает
возможность не только рационально планировать работы по благоустройству в
зонах массового отдыха, но и подскажет где и когда следует срочно заняться
лесохозяйственными и природоохранными мероприятиями.
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Таблица 1
Шкала рекреационной оценки состояния лесного природного
комплекса
Характеристика участка
Балл
Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно – 1
кустарниковой растительности, напочвенному покрову и других
компонентов фитоценоза.
Предлагается использование территории для отдыха без
проведения
дополнительных
мероприятий
по
лесовосстановлению и благоустройству.
Движение рекреантов планируется по всем направлениям и не
ограничивается
Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно- 2
кустарниковой растительности.
Возможно использование территории природного комплекса для
отдыха после проведения несложных лесовосстановительных и
природоохранных мероприятий.
Передвижение рекреантов должно быть ограничено или
запрещено на вытоптанной территории.
Участок имеет больше плохих показателей по состоянию 3
древесно-кустарниковой растительности, чем хороших.
Требуется проведение лесовосстановительных мероприятий на
вытоптанной
территории,
необходимы
срочные
природоохранные работы и благоустройство.
Передвижение рекреантов на большой части территории должно
быть запрещено с переориентацией в другое место отдыха.
По результатам расчета рекреационная емкость выделов на 1 га в общей
сложности равна 4,1 человек. Единовременная нагрузка чел. га = 2,5,
предельные нормы с учетом породы и возраста на 1 га = 1,6. Рекреационная
емкость с учетом стадий дигрессии в общей сложности на 1 га равна 3,4
человека. Единовременная нагрузка = 2,1 чел. га, предельные нормы = 1,3.
На четвертом этапе были разработаны рекомендации по повышению
устойчивости насаждений для территорий озер Республики Марий Эл.
Выявлены следующие особенности:
1. Для озер необходимо проведение проектных работ с целью выделения
зон рекреации при определении их емкостей и обоснование нормативных
рекреационных нагрузок.
2. Лесную территорию возле озер следует считать самостоятельной
классифицированной единицей с комплексным подходом оценки состояния
лесной среды, учетом степени благоустройства и особенностей
лесовосстановления.
3. Для оценки деградации лесных фитоценозов в зоне массового отдыха
следует выделять стадии дигрессии по оценочной шкале и давать
Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 11. Выпуск 4(41)

Сельское хозяйство

характеристику состояния лесным природным комплексам по предлагаемым
показателям.
Таблица 2
Результаты подсчета рекреационной емкости и нагрузки на лесные
природные комплексы озера (на примере для оз. Черное г. Йошкар-Ола)
№ Испол Преоб
Нормы*
РЕ* выделов
Ста- РЕ* с учетом
Кв.
ь
л.
дии
стадии
выд. зуемая Пород ЕМД* ПН*с ЕМД* ПРЕ*с диг- ЕМД* ПРЕ*
Sвыд., а, Нагруз Учето Чел. Учетом рессии
га возрас ка. м ПиА
П иА
т
Чел.га
64/2
3,2 С/55
2,0
1,5
6,4
4,8
0,90
5,8
4,3
64/3
0,3 Б/75
2,0
1,8
0,6
0,5
0,99
0,6
0,5
64/5
1,2 С/45
4,8
1,5
5,8
1,8
0,99
5,8
1,8
64/9
0,3 Б/75
2,0
1,8
0,6
0,5
0,50
0,3
0,3
64/10
1,7 Б/75
2,0
1,8
3,4
3,1
0,50
1,7
1,6
Итого 6,7
16,8
10,7
14,2
8,5
На 1 га
2,5
1,6
2,1
1,3
ПРИМЕЧАНИЯ: ЕМД — Единовременная максимально допустимая емкость; РЕ —
рекреационная емкость; ПРЕ - Предельная рекреационная емкость с учетом
преобладающей породы (П) и возраста (А); ПН – предельная нагрузка

Заключение и выводы.
В работе представлен алгоритм поэтапной лесоводственно –
рекреационной оценки состояния компонентов фитоценозов в местах
массового отдыха возле лесных озер Республики Марий Эл.
Для характеристики состояния рекреационного потенциала лесной
территории предложена шкала рекреационной оценки, которая позволяет
наиболее рационально организовывать места массового отдыха возле озера.
Показан пример расчета рекреационной емкости при определении
нормативной рекреационной нагрузки, т.е. количественный размер способности
и привлекательности лесных природных комплексов для отдыха на лесной
территории. Который обеспечивает для необходимого числа отдыхающих
психофизически комфорт и спортивно - укрепляющую деятельность без
деградации природной среды.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ У ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОДУКТИВНОЇ КУЩИСТОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, Героїв Оборони 17, 03041
Bordyuzha N.
THE EFFECT OF FOLIAR FERTILIZERS APPLICATION IN
OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE STEM DENSITY OF WINTER WHEAT
National university of life and environment sciences of Ukraine
Kyiv, Geroiv Oborony 17, 03041

Анотація. Вплив позакореневих підживлень у дозі 5 к/га за схемою:
Folicare (12-46-8) у фазу весняного кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в
трубку + Folicare (22-5-22) у колосіння на фоні N45Р120К120+ N30 оптимізувало
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формування загальної та продуктивної кущистості рослин. Oсобливого
значення у цьому аспекті має підживлення Folicare (12-46-8) у фазу весняного
кущення. Це співвідношення макроелементів та наявність мікроелементів
сприяли оптимізації розвитку кореневої системи, що сприяло підвищенню
кущистості рослин, особливо продуктивної
Ключові слова: пшениця озима, добрива, позакореневі підживлення,
Folicare, продуктивна кущистість
Annotation. The effect of foliar fertilizers application in rate 5 kg/ha according
to scheme: Folicare (12-46-8) in spring stem density stage and Folicare ( 18-18-18)
in stem elongation stage and Folicare (22-5-22) in preheading stage on the
background of feretilizers rate N45Р120К120+ N30 optimized aormation of whole stem
density and productive stem density. The most important role has foliar fertilizers
application Folicare (12-46-8) in spring stem density stage. The ratio of the
macroelements and combination of the microelements in this fertilizer optimized root
growth and increased stem density of plants, especial productivity density
Key-words: winter wheat, fertilizers, foliar fertilizers application, Folicare,
plant productivity density
Вступ та огляд літератури. Для оптимального формування
продуктивності пшениці озимої важливу роль відіграє мінеральне живлення
рослин. проте, елементи живлення надходять у них тільки за певних її
діапазонів. Підвищення концентрації солей у грунтовому розчині та зміна його
кислотності збільшує осмотичний тиск і ускладнює надходження до рослини
води та поживних речовин [3]. Зміна рівня елементів живлення у грунті
обумовлює синергізм або антагонізм між окремими з них [2, 4]. Крім того,
доступність елементів живлення з добрив у грунті обмежується ще й наявною
вологою. А своєчасне позакореневе підживлення забезпечує надходження в
рослини окремих макро- і мікроелементів, яких не вистачало перед цим, та
активізувати низку реакцій обміну речовин [1], унаслідок чого поліпшується
загальний їхній фізичний стан. Рослини одержують оздоровчий імпульс і
забезпечують бажаний рівень урожаю [5].
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в 2007-2008
рр. у тривалому польовому досліді кафедри агрохімії та якості продукції
рослинництва ім. О.І. Душечкіна в Правобережному Лісостепу України. Грунт
дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку.
Орний шар грунту характеризувався середніми вмістом гумусу (4,09%) і
ступенем забезпечення рухомим фосфором (27,0 мг/кг), а також низьким –
обмінним калієм (89,3 мг/кг).
Дослід закладено в триразовому повторенні. Площа посівної ділянки
становила 172 м2, облікової – 100 м2. У досліді використали аміачну селітру
(34%) (ГОСТ 2-85), гранульований суперфосфат (19,5%) (ГОСТ 5956-78) та
калій хлористий ( 60%) ( ГОСТ 4568-95). Схема досліду: 1. Без дорив
(контроль); 2. Гній (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон; 3. Фон +
Р80; 4. Фон + Р80К80; 5. Фон + N30Р80К80+ N30.
Мікропольові досліди з вивчення впливу позакореневого підживлення
пшениці озимої комплексними водорозчинними добривами Folicare фінської
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N45Р120К120+ N30 на фоні післядії гною і становив 108, 122 см залежно від року
дослідження.
Таблиця 2
Вплив позакореневого підживлення Folicare* на висоту рослин
пшениці озимої сорту Національна, см

2008 р.

внесення
Folicare*,
5кг/га
2007р.

2008 р.

2007р.

2008 р.

2007р.

2008 р.

2007р.

Варіант досліду

Висота рослин
внесення
внесення
Folicare*,
Folicare*,
2кг/га
3кг/га

без внесення
Folicare*,
0кг/га

Без добрив ( контроль)
85
96
87
98
89
99
92
101
Післядія гною ( насиченість
95
104
96
105
96
108
97
110
12т/га) – фон
фон + Р80
97
107
99
109
101
110
102
113
фон + Р80К80
101
109
102
110
103
112
104
114
фон+ N30Р80К80+ N30
105
114
107
116
108
118
109
122
фон + N45Р120К120+ N30
110
120
111
122
112
123
114
128
N30Р80К80+ N30
103
112
105
113
106
115
108
118
Без добрив ( контроль) + вода
86
97
(250 л/га)
НІР0,05%,см
1,97
1,75
1,80
1,91
1,03
1,17
1,78
1,99
позакореневе підживлення за схемою у вказаній нормі: Folicare (12-46-8) у фазу весняного
кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку + Folicare ( 22-5-22) у колосіння пшениці
озимої.

Рівномірний розподіл опадів та температур 2008 р. забезпечили більш
сприятливі умови для розвитку та росту рослин у висоту.
Продуктивність посіву в свою чергу визначається його густотою. Загальна
кущистість дає нам характеристику таких показників як польова схожість,
перезимівля, виживання рослин. За даними наших досліджень (табл. 3) загальна
кущистість зростала по варіантам і найвищого значення досягла у варіанті за
внесення на фоні (12т/га) відповідно N45Р120К120+ N30 .
Проведення позакореневого підживлення посівів на початку кущення
сприяло інтенсивнішому протіканню цього процесу. Дія лише обприскування
посівів обумовлювало підвищення цього показника на 0,2 од. за використання 2
кг/га Folicare, на 0,5 од. та 0,7 од. за внесення 3 та 5 кг/га цього добрива
порівняно з абсолютним контролем. Проведення цієї процедури на фоні 12 т/га
гною сприяло збільшенню кущистості рослин на 0,2, 0,3 і 0,7 од. відповідно до
зростання норми позакореневого підживлення. Дещо інтенсивніше
накущувались рослинні організми за додаткового внесення Р80 і Р80К80.
Особливо помітно зростало утворення кількості стебел на одній рослині за
поєднання всіх видів добрив, строків та способів внесення. Значна роль у
посилені енергії кущення пшениці озимої відіграє азот. Внесення
N30Р80К80 + N30 забезпечило 3,6–4,3 стебла на одній рослині, а за використання
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цієї норми на фоні – 3,8–4,5 залежно від норми Folicare. А збільшення повної
мінеральної норми добрив в 1,5 рази сприяло кущенню рослин на
максимальному рівні в межах досліду від 4,0 до 5,2 залежно від норми
позакореневого підживлення та року досліджень.
Продуктивна кущистість визначається тими ж показниками, що і загальна.
Але тоді як загальна у процесі вегетації постійно зменшується, то продуктивна
кущистість піддається регулюванню у бік збільшення. Ця тенденція
спостерігалась на посівах пшениці озимої сорту Національна, де йде поступове
зростання даного показника від 2,0 до 4,6. Позакореневе внесення Folicare
сприяло підвищенню як загальної так і продуктивної кущистості.
Заключення і висновки. Тож, застосування позакореневого підживлення
пшениці озимої водорозчинними добривами Folicare (12-46-8) у фазу весняного
кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку + Folicare (22-5-22) у
колосіння у дозі 5 кг/га на фоні N45Р120К120+ N30 підвищувало загальну та
продуктивну кущистість рослин, що оптимізувало рівень врожаю.
Література:
1. Адаменко С. Мікроелементи для зернових / С. Адаменко // Агроексперт.
– 2011. – № 4(33). – С. 24–26.
2. Дудка В. Позакореневе живлення польових культур: хибні теорії та
практичні помилки [Електронний ресурс] / В. Дудка // Пропозиція. – 2012. – №
12. – режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=4057.
3. Ярошко М. Кислотність грунті та їх вплив на живлення рослин / М.
Ярощко, К. Бремер // Агроном. – 2013. – № 1, лютий. – С. 30–34.
4. Waters B.M. Moving micronutrients from the soil to the seeds: Genes and
physiological processes from a biofortifcation perspective / [B.M. Waters,
R.P. Sankaran] // Plant Science. – 2011. – № 180. – Р. 562-574.
5. Wheat grain yield response to and translocation of foliar-applied phosphorus /
[McBeath, T.M., M.J. McLaughlin, S.R. Noack] // Crop & Pasture Science. –2011. –
№ 62. – Р. 58–65.
ЦИТ: 415-195
УДК 634.38

Лейнвебер Е.Ф., Евлагина Е.Г., Самойленко Н.А.
НЕКОТОРЫЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ ШЕЛКОВИЦЫ В СК ЮФО РФ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательская станция шелководства»,
Россия, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина 13, 357432
E.F. Leinweber, E.G. Evlagina, N. A. Samoylenko
PHENOLOGICAL FEATURES OF SOME MULBERRY CULTIVARS IN
NORTH CAUCASIAN SOUTHERN FEDERAL DISTRICT, RUSSIAN
FEDERATION
Federal State Budget Scientific Institution Research Station of Sericulture,
Russia, Stavropol krai, Zheleznovodsk, pos. Inozemtsevo str. Pushkin 13, 357432

Научные труды SWorld

37

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 11. Выпуск 4(41)

Сельское хозяйство

Аннотация. В статье дана характеристика коллекционных сортов
шелковицы станционной и зарубежной селекции разного уровня плоидности по
фенологическим особенностям. В процессе фенологических наблюдений
определяли особенности развития 5 фаз у исследуемых сортов: набухание
почек, появление 1-го и 5-го листа, цветение, плодоношение, закладка
верхушечной почки и сроки вегетации. Особое внимание было уделено фазе
развития листа у разнополых сортов шелковицы.
Ключевые слова: коллекция, сорт, шелковица, лист, фенофаза.
Abstract. The article provides characterization of mulberry cultivars (selected
samples of foreign and local origin) with different ploidy in accordance with their
phenological features. The cultivars have been subjected to phenological analysis of
their 5-stage development: bud expanding, emergence of the 1st and 5th leaf,
blossoming, fructification, terminal bud setting and growing season. Special attention
has been paid to leaf development stage of hermaphrodite mulberry cultivars.
Key words: cultivar, collection, mulberry, leaf, phenological stage.
Вступление.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательской станции шелководства» единственная организация,
занимающаяся проблемами шелководства в Российской Федерации,
расположена в СК ЮФО (Северо-Кавказский и Южный федеральные округа).
На станции создан коллекционный генофонд шелковицы, состоящий из 150
сортов и форм различного географического происхождения. В течение 50 лет
на Шелкстанции изучался комплекс биологических свойств коллекционного
сортимента шелковицы отечественной и зарубежной селекции. Целью данной
работы является определение особенностей основных фенофаз шелковицы
разного пола и плоидности.
Обзор литературы.
Изучение фенологических особенностей сортов и форм шелковицы, в
частности сроков распускания почек, образования листьев, цветения,
созревания соплодий, имеет непосредственное практическое значение в
шелководстве [1]. Листья шелковицы являются единственным полноценным
кормом для гусениц тутового шелкопряда [2]. Помимо этого в рационе
кормления гусениц тутового шелкопряда есть понятие «зрелости листа
шелковицы», которая имеет свой уровень для каждой стадии развития
гусеницы и влияет на продуктивность шелкопряда [3]. Поэтому при разведении
тутового шелкопряда очень важно уметь предсказать за 30 или 15 дней
наступление у шелковицы таких фаз развития, как появление 1-го и 5-го листа
и пик созревания кормового листа [4]. От этого зависит своевременная закладка
грены на инкубацию и обеспеченность гусениц полноценным кормом от
выхода их из яиц до завивки в кокон [5].
Входные данные и методы.
Материалом наших исследований послужили перспективные сорта
шелковицы (Бештау, Надежда, ПС-12; ПС-12,4п; ПС-21; ПС-21,4п; ПС-109,
ПС-109,4п; Машук, Победа, САНИИШ-14) отечественной и зарубежной
селекции диплоидного и полиплоидного уровней – 5 мужских и 6 женских
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сортов. Испытуемые экземпляры сортов произрастают в коллекционном
питомнике Шелкстанции. Время посадки 1984г. Схема посадки 3,0х1,5 м,
формовка растений среднештамбовая, высота штамба 110см. Агротехника
участка соответствуют общепринятым инструкциям в нашем регионе. В работе
использована
общепринятая
методика
Госсортоиспытания,
1978г.
Фенологические наблюдения и учеты проводили в соответствии с ГБС РАН
(1975г.) с выделением узловых фенофаз (Зайцев, 1981г.).
Результаты. Обсуждение и анализ.
В результате проведенной работы выявлено, что в наступлении тех или
иных фенологических фаз между сортами шелковицы существуют
определенные различия уже на фазе набухания почек (табл. 1).
Таблица 1
Даты наступления фенофаз у сортов шелковицы станционной
коллекции
Набу- Появление листьев
ПлоидПол хание
Сорт
Цветение
ность
1-го
5-го
почек
Бештау
3
♂
15.IV
18.V
30.V
9.V
Машук
2
♂
13.IV
7.V
20.V
7.V
Надежда
3
♀
12.IV
9.V
21.V
12.V
Победа
2
♀
16.IV
15.V
29.V
16.V
ПС-12
2
♂
15.IV
15.V
30.V
12.V
ПС-12,4п
4
♂
19.IV
18.V
27.V
16.V
ПС-21
2
♀
14.IV
13.V
29.V
15.V
ПС-21,4п
4
♀
17.IV
17.V
29.V
17.V
ПС-109
2
♀
20.IV
7.V
17.V
8.V
ПС-109,4п
4
♀
23.IV
11.V
22.V
12.V
САНИИШ-14
2
♂
13.IV
12.V
29.V
5.V
Если у диплоидных женских сортов ПС-21, ПС-109 появление первых
листьев отмечено 13-7 мая, то у тетраплоидных экземпляров, которые
получены от этих сортов – ПС-21,4п и ПС-109,4п эта фаза наступает несколько
позже (17-14 мая). Женские сорта Надежда (триплоид) и Победа (диплоид) по
срокам развития первых листьев занимают промежуточное место, в среднем по
годам появление первых листьев у них приходится на 9-15 мая.
Формирование 5-го листа у диплоидных женских сортов происходит через
14-17 дней и лишь у сорта ПС-109 срок этой фазы сокращен до 10 дней, то есть
наступает 17 мая, у тетраплоида ПС-109,4п данная фенофаза равна 11 дням.
В закономерной последовательности наступают фазы развития у мужских
и женских сортов: генеративные почки у мужских сортов развиваются раньше,
чем у женских, за некоторым исключением. Листообразование у мужских
сортов начинается позже, так как в период активированной фазы цветения
соцветий развертывание листочков задерживается. Исключением является сорт
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Машук, у которого развертывание листьев происходит одновременно с
развитием соцветий и появление 5-го листа совпадает с массовым цветением.
Знание сроков наступления цветения и созревания соплодий, а также
степени плодоношения имеет большое значение, как для гибридного
семеноводства, так и для селекции шелковицы. Анализ данных многолетних
наблюдений (табл. 2) показал, что в течение всего рассматриваемого периода
среди женских сортов сравнительно раннее цветение наблюдается у
диплоидного сорта ПС-109 (8 мая). Эта фаза на 4-9 дней наступает позже у
диплоидных сортов ПС-21, Победа и тетраплоидных ПС-21,4п, ПС-109,4п (1217 мая).
Среди мужских исследуемых сортов самый ранний по цветению
САНИИШ-14 (5 мая), а самый поздний – ПС-12,4п (16 мая). Сорта Машук, ПС12 и Бештау занимают промежуточное положение (7-9 мая).
По массовому созреванию соплодий к сравнительно ранним можно
отнести 2 сорта ПС-109 и ПС-109,4п (5-8 июня), поздним – сорт Надежда (26
июня – 15 июля), при этом последний имеет растянутое плодоношение до 20
дней.
Таблица 2
Дата и степень плодоношения и закладки верхушечной почки у
исследуемых сортов шелковицы станционной коллекции
Степень
Закладка
ПлодоПлоидПол
Сорт
плодоверхушечной
ношение
ность
ношения
почки
Бештау
3
♂
9. IХ
Машук
2
♂
6. IХ
Надежда
3
♀
26.VI
обильная
11. IХ
Победа
2
♀
17.VI
обильная
17. IХ
ПС-12
2
♂
17. IХ
ПС-12,4п
4
♂
21. IХ
ПС-21
2
♀
18.VI
обильная
24. IХ
ПС-21,4п
4
♀
22.VI
обильная
27. IХ
ПС-109
2
♀
5.VI
обильное
6.VIII
ПС-109,4п
4
♀
8.VI
среднее
11.VIII
САНИИШ-14
2
♂
10. IХ
Закладка верхушечной почки у растений первая ступень окончания
вегетации. При сухом и жарком лете завершенная верхушечная почка у
шелковицы на юге РФ появляется в августе. В Северо-Кавказском регионе эта
фаза в основном наступает в 3-ей декаде августа. Из испытуемых сортов
ранним завершением развития верхушечной почки отличаются 2 сорта ПС109,2п и ПС-109,4п (6-11августа), поздними являются 2 мужских и 2 женских
сортов с разной плоидностью (ПС-12, ПС-12,4п, ПС-21, ПС-21,4п). У
последних сортов верхушечная почка образуется не раньше конца сентября (24
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-27 сентября).
Осенним изменением листьев с последующим листопадом завершается
вегетационный период у многих коллекционных сортов и форм шелковицы в
нашем регионе. Однако некоторые сорта и формы станционной коллекции
редко имеют естественный листопад, из исследуемых к ним относятся 4 сорта
ПС-12, ПС-12,4п, ПС-21, ПС-21,4п.
Заключение и выводы.
Таким образом, результаты 50-летних наблюдений показывают, что на
особенности развития шелковицы могут влиять не только климатические
условия региона, но и сортовые особенности, пол растения и уровень
плоидности.
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Анотація. Досліджено ефективність використання вперше синтезованого
твердого
розчину
Mn2-xZnxP2O7∙6H2O
(0<х≤2.00)
в
якості
висококонцентрованого мінерального добрива та як засобу для передпосівної
обробки насіння.
Ключові слова: дифосфат, цинк, манган, добрива, фосфор, мікроелементи.
Abstract. Efficiency of using of first synthesized solid solution
Mn2-xZnxP2O7∙6H2O (0<х≤2.00) as a highly concentrated fertilizer and as a means
for pre- treatment of seeds was investigated.
Key words: phosphate, zinc, manganese, fertilizers, phosphorus, microelements.
Вступ.
Одним із радикальних шляхів підвищення ефективності мінеральних
добрив при одночасному зниженні екологічного збитку від їх застосування є
створення нових форм складних добрив пролонгованої дії з регульованою
швидкістю вивільнення поживних речовин по фазах розвитку рослин.
Огляд літератури.
Використання в якості мінеральних добрив твердих розчинів гідратованих
дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку, що крім полімерного фосфатного
аніону містять одночасно два мікроелементи, концентрацію і співвідношення
яких можна змінювати залежно від складу ґрунту і потреби в них насіння
певної сільськогосподарської культури, розглядалося в [1,2].
Вхідні дані та методи.
В якості основного об’єкту досліджень використовували дифосфат складу
Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O, що містить, мас. %: Р2О5 – 36.47; MnO – 13.45; ZnO –
26.45; H2O – 23.30. Досліди проводили в ґрунтовій культурі з кукурудзою
сорту Дніпровська-273 у відповідності до стандартних агрохімічних методик
[3] на фоні азотного та калійного живлення N0.1K0.1 та N0.2K0.2.
Результати. Обговорення та аналіз.
Згідно з отриманими результатами агрохімічних випробувань, дія на
рослини повільнодіючого дифосфату Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O за наведеними
показниками у порівнянні з дією суперфосфату порошковидного, що містить
основну масу фосфору у водорозчинній формі, практично однакова (табл. 1).
Так, маса рослин кукурудзи при внесенні суперфосфату порошковидного та
Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O на фоні N0.1K0.1 в кількості 0.1 г (у перерахунку на Р2О5)
на 1 кг ґрунту становить відповідно 10.9 г (варіант 2) і 10.2 г (варіант 4), при
внесенні 0.2 г Р2О5 на фоні N0.2K0.2 – 9.8 г (варіант 7) та 8.9 г (варіант 10)
відповідно.
Встановлено, що фосфор твердого розчину Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O
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доступний рослинам і засвоюється ними краще, ніж при внесенні еквівалентної
суміші порошковидного суперфосфату, сульфатів мангану(ІІ) та цинку. Він
сприяє кращому надходженню цинку в рослини, відоме явище антагонізму
цинку і фосфору при цьому не виявляється. Так, наприклад, вміст фосфору в
рослинах при внесенні Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O досягає 0.81 % Р2О5 (варіант 4) і
0.74 % Р2О5 при внесенні еквівалентної суміші порошковидного суперфосфату,
сульфатів мангану(ІІ) та цинку (варіант 5).
Таблиця 1
Порівняльна агрохімічна характеристика дифосфату
Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O
Сира
Вміст
Висота
Маса
маса
фосфору, %
Варіант досліду
рослин, рослин,
коріння, Р2О5 на суху
см*
г
г
речовину
1. N0.1K0.1 – фон (І)
61.3
8.1
2.1
0.51
2. Фон (І)+
66.2
10.9
2.6
0.86
суперфосфат (0.1)
3. Фон (І) +
Zn2P2O7·5H2O+
63.3
9.6
2.5
0.77
Mn2P2O7·5H2O (0.1)
4. Фон (І)+
64.5
10.2
2.5
0.81
Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O (0.1)
5. Фон (І)+ суперфосфат (0.1)
62.9
9.0
2.3
0.74
+MnSO4·H2O+ZnSO4·7H2O
6. N0.2K0.2 – фон (IІ)
55.4
7.2
1.9
0.58
7. Фон (ІI)+суперфосфат (0.2)
8. Фон (IІ)+ суперфосфат
(0.2)+MnSO4·H2O+
ZnSO4·7H2O
9. Фон (ІI) +Zn2P2O7·5H2O+
Mn2P2O7·5H2O (0.2)
10. Фон (IІ)+
Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O (0.2)

59.1

9.8

2.4

0.75

62.7

8.9

2.0

0.76

62.9

9.5

2.3

0.79

58.6

8.9

2.2

0.69

*Висоту рослин вимірювали в перший місяць вегетації

При внесенні подвійної дози добрив (варіант 6-10) ефективність їх дії на
ріст рослин, масу надземної частини і коріння рослин практично однакова
(табл. 1).
Ефективність дії гідратованих дифосфатів в якості засобу для
передпосівного збагачення насіння поживними речовинами (Р, Mn, Zn) вивчали
в окремій серії дослідів, що проводили з насінням кукурудзи гібриду Дракон,
використовуючи норми мікроелементів та дотримуючись умов виконання
згідно стандартних методик [4] (табл. 2).
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Таблиця 2
Вплив хімічних засобів на проростання насіння кукурудзи
Схожість
Довжина
насіння, % на
зародкового
Характеристика
кореня
проростків
Варіант
(середнє
на 7 добу
3 добу 4 добу
значення), см
Зародковий корінь
1. Контроль
погано
43.1
80.0
0.08
(дистильована вода)
розвинений,
паростки відсутні
Корені слабо
розвинені,
паростки блідо2. Суперфосфат
46.7
86.7
0.21
зелені до 0.7см в
довжину
Корені невеликі,
паростки блідо26.7
89.0
0.32
3. Zn2P2O7⋅5H2O
зелені завдовжки
не більше 0.5 см
Корені сильні,
добре розвинені,
33.3
93.3
0.38
4.Mn2P2O7⋅5H2O
паростки яскравозелені
Корені довгі міцні,
5. Zn2P2O7⋅5H2O +
паростки яскраво73.3
100.0
0.43
зелені до 1 см в
+ Mn2P2O7⋅5H2O
довжину
Корені добре
розвинені,
паростки яскраво86.6
100.0
0.67
6. Zn2-xMnxP2O7⋅5H2O
зелені від 0.5 до
1.5 см
7. Суперфосфат +
Корені слабко
еквівалентна суміш
розвинені, короткі,
20.0
80.0
0.32
сульфатів мангану
паростки блідота цинку
зелені
Схемою досліду (табл. 2) передбачалося порівняння ефекту від
застосування дифосфату Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O (крім контрольного варіанту з
дистильованою водою) з результатами, отриманими у разі використання
розчинів суперфосфату, індивідуальних дифосфатів мангану(ІІ) і цинку,
механічної суміші цих солей, взятих у концентраціях, еквівалентних
концентраціям фосфору, мангану(ІІ), цинку у складі дифосфату
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Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O. Ефективність застосування засобів передпосівної
обробки насіння оцінювали за різницею в схожості насіння та характеристикою
проростків.
Одержані результати свідчать, що використання Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O та
механічної суміші індивідуальних дифосфатів забезпечили 100%-не
проростання насіння вже на четверту добу (табл. 2). У разі використання
механічної суміші порошковидного суперфосфату і сульфатів мангану та
цинку, пророслого насіння було 80 %, що нижче, ніж при використанні
суперфосфату (86.7 %).
Візуальні спостереження проростаючого насіння (визначення довжини та
“сили” зародкового кореня, колір паростків) показали, що насіння у варіантах
дослідів з використанням Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O, механічної суміші
індивідуальних дифосфатів та індивідуального дифосфату мангану(ІІ)
відрізнялося добре розвиненим кореневим зародком та яскраво-зеленими
паростками довжиною до 1.5 см. Всі інші варіанти, в тому числі, і
використання механічної суміші порошковидного суперфосфату і сульфатів
мангану(ІІ) та цинку характеризувалися слабо розвиненим кореневим зародком
до 1.0 см та блідо-зеленими паростками довжиною до 0.7 см.
Висновки.
Отже, результати агрохімічних випробувань показали ефективність
використання вперше синтезованого твердого розчину Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O в
якості мінеральних добрив та як засобу для передпосівної обробітки насіння. Їх
застосування дозволяє, з одного боку, забезпечити рослини збалансованим
живленням протягом усього вегетаційного періоду, а з іншого боку – сприяє
більш повному і раціональному використанню добрив.
Фосфор дифосфату Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O доступний рослинам і
засвоюється ними краще в порівнянні з фосфором суперфосфату, в якому
основний вміст Р знаходиться у водорозчинній формі, а надходження фосфору
з Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O характеризується сповільненою дією.
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СКОРОСПІЛІСТЬ ЧОТИРИРІЧНИХ ЖЕРЕБЦІВ ОРЛОВСЬКОЇ
РИСИСТОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Україна, 03041, м Київ, вул., Затєвахіна 8, кім. 7
Glushak I.I.
PRECOCITY OF FOUR YEAR STALLIONS OF ORLOV TROTTER BREED
OF DOMESTIC SELECTION
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Ukraine, 03041, Kyiv, Str. Zatyevahina 8, room 7

Анотація. Трирічний молодняк лінії Барчука 2.12,0, за винятком обхвату
п’ястку, характеризувався даними основних промірів менше стандарту
породи. Чотирирічні жеребці обох груп за обхватом грудей характеризувались
даними менше стандартних вимог орловської рисистої породи.
Доведено,що у три- і чотирирічному віці лідером за жвавістю (2.13,6 і
2.08,4 відповідно) є жеребці лінії Барчука 2.12,0. За недостовірної різниці
кількості стартів між групами чотирирічних жеребців кращою скороспілістю
характеризувалось потомство лінії Барчука 2.12,0.
З метою покращення лінійного росту потомків майбутніх ставок
потрібно за обхватом грудей і косою довжиною тулубу скоригувати підбір
жеребців. З врахуванням інших промірів використати стабілізуючий варіант
підбору.
Ключові слова: жеребці, екстер’єр, іподром, лінія, жвавість,стандарт.
Abstract: Three -years young animals of Barchuks’ line 2.12,0 with exclusion
for circumference metacarpus characterized by data of major measurements lower
than standard of the breed. Four-year stallions of both groups had lower data of
chest circumference than standard requirement for Orlov trotter breed.
It’s proven that leaders in agility (2.13,6 and 2.08,4) in the age of three and four
are stallions of Barchuks’ line 2.12,0. With unauthentic difference in quantity of
standards between groups of four-years stallions by best precocity characterized
posterity of Barchuks’ line 2.12,0
In order to improve liveliness of future descendants` rates it is to adjust
selection of stallions by chest circumference. To use stabilizing variant of analysis
with taking in consideration of other measurements
Keywords: stallions, exterior, hippodrome, line, liveliness, standard.
Вступ. За останні шість років популярність розведення і неоднозначне
використання орловської рисистої породи на Україні підтверджується
збільшення кількості племінного поголів’я. Так, на 01.01.2014 р., від загальної
кількості племінного поголів’я всіх порід на Україні, частина племінних коней
орловської популяції збільшилась на 3,6% та складає 19,2% [1,7].
На Україні одним з головних напрямів використання поголів’я орловської
рисистої породи є іподромна індустрія. На Київському іподромі, де були
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проведені дослідження, за останні десять років щорічна кількість
випробуваного поголів’я орловської рисистої породи змінювалась від 97 до 136
голів.
Сьогодні також відомо, що успіх рисистого поголів’я на іподромі залежить
від багатьох чинників, одним з яких є селекційний процес.
Огляд літератури. Серед багатьох факторів селекцій, щодо підготовки
кращого молодняку орловської рисистої породи для іподромної індустрії, є
належність до лінії, родини, відповідність стандартним вимогам популяції,
жвавості та визначення скороспілості.
Для впливу на прогрес жвавості, як з віком, так із покоління у покоління
рисистого поголів’я, не обходиться без поєднання даних основних селекційних
показників - роботоздатності і екстер’єрних особливостей.
На основі ряду публікацій можна стверджувати, що, від дворічного до
старшого віку, поголів’я орловської рисистої породи основних генеалогічних
груп та ставок характеризується поєднанням різноманіття особливостей
лінійного росту і жвавості, а звідси неоднозначною скороспілістю [2,3,4].
Таким чином питання спеціалізованого використання молодняку
орловської рисистої породи у іподромній індустрії залишається важливим і
першочерговим.
Метою дослідження було з віком вивчити зміни лінійного росту, жвавості,
скороспілості та поєднання даних селекційних факторів для покращення
основної роботоздатності жеребців орловської рисистої породи.
Матеріали та методи досліджень. Для досліджень відібрано групи
чистопородних жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції
ставки 2008 р.н., які були випробувані на Київському іподромі у три- і
чотирирічному віці. Для досягнення поставленої мети вивчали дані лінійного
росту за основними промірами (висота у холці, коса довжина тулубу, обхват
грудей і п’ястку) і найкращу жвавість на 1600 м; скороспілість (кількість
стартів на випробуваннях для виявлення найкращої жвавості), а також
поєднання даних промірів і основної роботоздатності (жвавості на 1600 м).
Групи формували з врахуванням вікового критерію, лінійної належності та
принципу аналогів згідно розробленої схеми досліду (табл. 1).
Таблиця 1.
Схема науково-виробничого досліду
Група
Кількість Батьки жеребців – продовжувачі
голів
ліній
генеалогічна
дослідна
жеребці ставки
Уклон 2.04,1; Малиновий Звон
2008 р.н.
1
5
2.06,6; Шалун 2.03,8; Афоризм
2.02,1; Крєстовий Поход 2.04,9
в т.ч.л. Барчука
Уклон 2.04,1; Малиновий Звон
2.12,0
2
3
2.06,6;
Шалун 2.03,8
Одержані дані статистично опрацьовані згідно загальноприйнятих методик
із використанням табличного процесора EXEL [6].
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Результати, обговорення і аналіз досліджень. У порівнянні із стандартом
породи, дані основних промірів жеребців трирічного віку ставки 2008 р.н.
характеризувались кращим лінійним ростом лише від 0,9 см (за обхватом
п’ястку) до 2,2 см (згідно вимог висоти у холці). Недостатній лінійний ріст за
обхватом грудей і довжиною тулубу на 4,5 і 0,8 см відповідно - характерна
особливість поголів’я першої групи (табл. 2).
Трирічні ровесники генеалогічної групи Барчука 2.12,0 поступались
стандарту породи за обхватом грудей і косої довжини тулубу на 8,2 і 5,0 см
відповідно.
Таблиця 2.
Динаміка даних промірів жеребців орловської рисистої породи
вітчизняної селекції, M±m
Проміри, см
Групи
висота у
коса
обхват
молодняку
холці
довжина
грудей
п’ястку
тулубу
трирічного віку
жеребці ставки
161,2±2,7
164,2±3,2
178,5±3,7
21,4±0,3
2008 р.н.
в т.ч. л.Барчука
157,7±2,3
160,0±2,6
174,8±4,6
21,0±0,4
2.12,0
чотирирічного віку
жеребці ставки
163,2±2,5
167,2±3,5
183,2±4,0
21,8±0,3
2008 р.н.
в т.ч. л.Барчука
160,7±3,6
163,3±4,6
181,3±7,3
21,5±0,3
2.12,0
Доказано, що чотирирічні жеребці ставки 2008 р.н., за виключенням
обхвату грудей, характеризувались бажаним лінійним ростом, тобто
перевищували вимоги породи від 0,2 см (за косою довжиною тулубу) до 3,2 см
(за висотою у холці). Чотирирічні жеребці лінії Барчука 2.12,0, за винятком
висоти у холці, характеризувались недостатнім ростом обхвату грудей і косої
довжини тулубу на 2,7 і 3,7 см відповідно.
В цілому, як у три- так і чотирирічному віці жеребці лінії Барчука 2.12,0
виділялись найбільшим недоліком росту за обхватом грудей та косою
довжиною тулубу.
За сучасних вимог щодо стандартної жвавості три- і чотирирічне поголів’я
орловської рисистої породи повинне долати 1600 м не тихіше 2.15,0 і 2.08,0
відповідно [5].
Результатами досліджень встановлено, що трирічні жеребці обох груп
характеризувались кращою (на 1,3 с – ставка 2008 р.н. і 1,4 с – л. Барчука
2.12,0) жвавістю (табл. 3). Порівняно з вимогами стандарту, жвавість
чотирирічних жеребців ставки 2008 р.н. на 0,7 сек. тихіше, що підтверджує їх
гіршу скороспілість порівняно з трирічним віком.
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Таблиця 3.
Роботоздатність жеребців орловської рисистої породи,
M±m
Жвавість хв. сек±сек
Кількість
стартів для
± до
різниця три- і
Групи
стандарту,
чотирирічному виявлення
жеребців
найкраща
найкращої
сек
віці, сек.
жвавості
трирічного віку
жеребці ставки
2.13,7±1,1
- 1,3
10,8±1,6
__
2008 р.н.
в т.ч.л.Барчука
2.13,6±2,1
- 1,4
11,0±2,1
__
2.12,0
чотирирічного віку
жеребці ставки
2.08,7±0,5
+ 0,7
4,9±1,1
6,6±1,6
2008 р.н.
в т.ч.л.Барчука
2.08,4±0,6
+ 0,4
5,2±1,6
6,0±1,9
2.12,0
Динаміка жвавості ровесників лінії Барчука 2.12,0 характеризується
аналогічною тенденцією жеребців ставки 2008 р.н. Так, чотирирічні жеребці
лінії Барчука 2.12,0 пробігали 1600 м на 0,3 сек. жвавіше ровесників ставки
2008 р.н., проте поступалися стандартним вимогам породи на 0,4 сек.
Заключення і висновки
1. Трирічні жеребці обох груп характеризувались недостатнім ростом за
обхватом грудей і косою довжиною тулубу, особливо це характерно щодо
потомків лінії Барчука 2.12,0 – менше на 8,2 см і 5,0 см відповідно. Чотирирічні
жеребці лінії Барчука 2.12,0 зберігають відставання у рості за обхватом грудей
на 2,7 см і косою довжиною тулубу – 3,7 см.
2. За недостовірної кількості стартів між групами, для виявлення
найкращої жвавості на 1600 м, доказано, що три- і чотирирічні жеребці лінії
Барчука 2.12,0 є лідером скороспілості за основною роботоздатністю.
3. Має місце стурбованість щодо поєднання менших значень промірів
екстер’єру, порівняно із стандартними вимогами породи, і покращення
жвавості жеребців лінії Барчука 2.12,0.
4. Для збереження не менше стандартних вимог лінійного росту і
покращення жвавості майбутніх потомків лінії Барчука 2.12,0 потрібно
проаналізувати динаміку зменшення промірів, скорегувати підбір поголів’я та
продовжити дослідження.
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Пасічна Д.В., Богданова Н.В.
ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПОРОСЯТ НА ЇХ РІСТ ТА
РОЗВИТОК
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Україна, Київ, Г. Оборони, 12б, 03041
Daria V. Pasіchna, Natalia V. Bogdanova
EFFECT OF LIVE WEIGHT OF PIGLETS AT BIRTH ON THEIR GROWTH
AND DEVELOPMENT
National University of Life and Environmental Science of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony, 12, 03041

Анотація. Вивчено ріст та розвиток поросят породи п’єтрен у підсисний
період залежно від маси новонароджених. Встановлено, що найвищу живу
масу та середньодобові прирости у віці 21 день та при відлученні мали
тварини 3 дослідної групи, які за руховою активністю переважали аналогів
контрольної, 1 та 2 дослідних груп на 0,5-5,4%.
Ключові слова: поросята, жива маса, ріст, рухова активність
Annotation. Have studied the growth and development of piglets of the Pietrain
breed during a sucking time depending on their birth weight. Found that the highest
live weight and the average daily gain in the age of 21 day and time of separation
with their mother had animals of the 3rd group, which exceeded analogues of the
control, 1st and 2nd groups on regards of physical activity by 0,5-5,4%.
Key words: рiglets, live weight, growth, physical activity
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Вступ.
Раціональне використання перспективного генофонду свиней вітчизняної і
зарубіжної селекції є одним із резервів інтенсифікації галузі. Інтенсифікація
селекційного процесу вимагає науково обґрунтованих підходів до племінного
відбору. Поряд із селекційними ознаками, що традиційно використовуються,
сучасні селекційні програми не можуть гарантувати значного процесу без
врахування нових ознак. Такими слід вважати статевий диморфізм,
співвідношення статей у потомстві маток [3], вирівняність гнізд за
великоплідністю [6], що дасть змогу обгрунтованіше здійснювати відбір
ремонтного молодняку, який у подальшому позитивно вплине на рівень
продуктивності свиней.
Огляд літератури.
Репродуктивна здатність маток значною мірою визначає ефективність
галузі свинарства, її рентабельність. Саме вона визначає обсяги вирощування та
відгодівлі молодняку, кількість племінної продукції. Тому багатоплідність
маток розглядається як важлива селекційна ознака під час удосконалення
материнських родин як у чистопородному розведенні, так і породно-лінійній
гібридизації [5]. Поряд з цим слід визначити, що при достатньо високих
характеристиках відгодівельних і м’ясних особливостей сучасних ліній, порід
свиней і гібридів, рівень їх відтворювальної здатності знаходиться на
недостатньо високу рівні. Це зумовлено досить низькою спадковістю ознак,
пов’язаних з репродуктивною функцією [4].
Тому на сучасному етапі розвитку племінного свинарства великого
значення набуває розробка прийомів врахування взаємозв’язку селекційних
ознак та визначення їх впливу на ознаки відтворювальної здатності та
відгодівельних якостей. У цьому аспекті важливого значення набуває вивчення
поєднаності багатоплідності і великоплідності маток, оскільки між ними існує
від’ємна кореляційна залежність [7].
Серед ознак репродуктивної здатності свиноматок особливе місце
належить великоплідності поросят [2, 3, 6, 7]. Рівень живої маси
новонародженого певним чином обумовлює наступну енергію росту тварин, її
скороспілість та відгодівельні властивості. Вважається, що більша на 100 г
жива маса новонародженого забезпечує 10 кг приросту живої маси у віці 180210 днів [6].
У зв’язку з цим є актуальним проведення досліджень з вивчення впливу
живої маси новонароджених поросят на їх поведінку, швидкість росту та
збереженість.
Матеріал і методика досліджень. Особливості росту, поведінку та
збереженість поросят породи п’єтрен у підсисний період залежно від маси
новонароджених вивчали в науково-господарському досліді, проведеному в
умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» Арцизького району Одеської області.
В Україні ТОВ «Арцизька м'ясна компанія» стала першим підприємством, що
одержало у 2010 році статус племінного репродуктора з розведення свиней
породи п’єтрен французької селекції “ADN”.
Для запланованих досліджень у господарстві було відібрано 4 свиноматки
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породи п'єтрен з двома опоросами і більше. Дослідну групу свиноматок
формували за принципом аналогів з урахуванням віку, живої маси та
походження. Кнури-плідники породи п’єтрен, сперму яких використовували
для штучного осіменіння піддослідних свиноматок, та свиноматки, відібрані
для поєднання за розвитком та екстер’єром, відповідали вимогам І класу.
Усі тварини знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання.
Годівлю свиноматок організовували відповідно до норм Всеросійського
інституту тваринництва та Інституту свинарства з урахуванням фізіологічного
стану.
Після опоросу маток було визначено масу гнізда при народженні,
враховано кількість живих i мертвонароджених поросят та сформовано 4 групи:
1 – дрібні (тварини з живою масою 1,2-1,3 кг), 2 – середні (в межах 1,3-1,5 кг),
3 – великі (1,6-1,8 кг). Поросята, що мали живу масу нижче вказаних меж,
увійшли до першої групи, вище – до третьої; 4 групу (контрольну) сформовано
із сімейного гнізда без врахування маси.
Поросят-сисунів, починаючи з 10-денного віку підгодовували
кормосумішами, основу яких становила ячмінна дерть. Відповідно до
прийнятої в господарстві технології поросят відлучали від свиноматок у 28денному віці.
Енергію росту піддослідних тварин у підсисний період визначали на основі
їх індивідуального зважування: новонароджених поросят, у віці 21 доба та при
відлученні; розраховували абсолютний, середньодобовий і відносний прирости
живої маси. Етологічні показники поросят вивчали методом візуальних і
хронометражних спостережень [1]. Для виконання досліду використано
найбільш простий і поширений метод реєстрації результатів спостереження −
складання протоколів. Застосовано систему скорочень для характеристики
окремих актів поведінки: В – відпочинок; Л – лежання; Ст – стояння; Р – рух; П
– пиття води; Ї – прийом корму; С – ссання матері.
З метою підвищення продуктивності праці при вивченні поведінки тварин
використано одиницю вимірювання − 10 хвилинний інтервал. На протязі доби
(8:00-18:00) через кожні 11 хвилин фіксували рух свиней. За допомогою
скороченого запису поведінкових актів інформацію заносили у протокол
первинної обробки даних хронометражу. Дані обраховували і переносили в
протокол кінцевої обробки результатів.
За стан спокою приймали бездіяльне положення ‒ стояння, лежання і
сидіння, за рухову активність ‒ всякий рух, ігри, бійки, пошук і прийом корму.
Таким чином, встановлюючи кількість (+) і (‒) за період спостереження,
визначали час, витрачений на рух і відпочинок. В даному досліді враховано 37
голів свиней з них 4 підсисні свиноматки та 33 поросят-сисунів.
Результати. Обговорення та аналіз.
Найбільшою живою масою в усі вікові періоди (табл.1) характеризувалися
тварини 3 дослідної групи. Різниця за цим показником між поросятами 1 та 2
дослідних груп достовірна (Р>0,999). Порівняно з контролем дані невірогідні.
Виявлено, що у 21-денному віці поросята 3 дослідної групи за живою
масою незначно (на 0,05 кг) перевищували контрольних аналогів, тоді як
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порівняно з тваринами 1 та 2 дослідних груп це перевищення (Р>0,999)
становило 1,91 та 0,90 кг, або 26,7 та 12,6% відповідно.
Таблиця 1
Жива маса та прирости піддослідних тварин
Вік, діб
Група
1
2
3
4-к
Жива маса, кг
Новонароджені
1,28±0,04
1,35±0,03
1,76±0,07
1,62±0,01
21
5,25±0,26
6,26±0,12
7,16±0,27
7,11±0,25
28
6,9±0,15
8,3±0,23
9,5±0,21
9,3±0,15
Середньодобовий приріст, г
0-21
187,0±5,02
231,0±3,11
254,0±5,05
256,0±4,13
0-28
201,0 ±3,31
248,0±4,05
276,0±5,16
274,0±2,83
Абсолютний приріст, кг
0-21
3,97±0,27
4,85±0,32
5,4±0,48
5,38±0,37
0-28
5,62 ±0,55
6,95 ±0,53
7,74 ±0,85
7,68 ±0,58
Відносний приріст, %
0-21
120,99±2,75
128,48±3,11
120,54±4,01
124,83±3,45
0-28
137,41±2,33
144,01±3,13
137,48±2,52
140,66±3,41
Збереженість поросят, %
0-28
94,0
95,7
97,5
98,4
У віці 28 діб (при відлученні) жива маса поросят 3 дослідної групи
дорівнювала 9,5 кг, що на 0,2; 2,6 та 1,2 кг, або на 2,1; 27,4 та 12,6% більше
порівняно з відповідним показником тварин контрольної, 1 (Р>0,999) та 2
(Р>0,999) груп.
Зміни у живій масі піддослідних тварин істотно позначилися на
середньодобових приростах. Так, молодняк 3 дослідної групи у віці 21 доба
перевершував поросят 1 та 2 дослідних груп за цим показником відповідно на
67 та 23 г, або на 26,4 та 9,01 % (Р>0,999). Порівняно з контролем різниця
незначна (2 г) і не вірогідна.
У віці 28 діб найнижчий середньодобовий приріст спостерігався у поросят
1 дослідної групи, що було на 73,0; 47,0 і 75,0 г, або на 36,3; 23,4 і 37,3% менше
порівняно з тваринами контрольної, 2 та 3 (Р>0,999) дослідних груп.
На час відлучення найвищий показник збереженості відзначено у
молодняку контрольної групи (98,4%), що було на 4,4; 2,7 та 0,9% більше
порівнюючи з таким показником аналогів 1, 2 та 3 дослідних груп.
Наші дані узгоджуються з літературними даними щодо відмінності в
збереженості поросят залежно як від їх маси на час народження, так i від
величини гнізд [3]. Встановлена значна смертність поросят з низькою живою
масою, отриманих від малоплідних маток (збереженість 25-50%) поросят масою
0,7-0,8 кг у гніздах з 8-9 поросятами. У той же час у великих гніздах (12 i
більше поросят) збереженість дещо вища – відповідно 44,6 i 69,2% [2, 6].
Упродовж підсисного періоду найвищою руховою активністю
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характеризувалися поросята 3, найнижчою – тварини 1 дослідної групи (табл.
2).
Таблиця 2
Рухова активність поросят (затрати часу протягом доби,%)
Група
Вік, днів
1 (n=9)
2 (n=8)
3 (n=7)
4-к (n=9)
2
11
21
30

11,9
16,2
22,6
29,0

13,0
17,4
23,3
31,0

15,5
21,6
25,7
33,0

14,9
20,4
24,5
32,5

У різні вікові періоди молодняк 3 дослідної групи мав рухову активність
на 0,6-5,4% більше порівнюючи з таким показником аналогів контрольної та 1 і
2 дослідних груп. Аналогічна тенденція рухової активності спостерігалася і
після відлучення.
Результати проведеного аналізу свідчать, що маса новонароджених
поросят має значний вплив на ріст тварин та їх рухову активність і в подальші
періоди онтогенезу.
Висновки.
Виявлено, що ріст та розвиток поросят у підсисний період залежить від
маси новонароджених. За всі враховані вікові періоди вищі показники живої
маси виявлено у тварин 3 дослідної групи, що зумовлено вищим рівнем
абсолютних, середньодобових і відносних приростів. Найбільшою руховою
активністю характеризувалися поросята, що мали найвищу живу масу при
народженні, котрі у вищезгадані вікові періоди розвитку переважали за
руховою активністю аналогів контрольної, 1 та 2 дослідних груп на 0,5-1,2; 3,15,4 і 2,4-4,2% відповідно.
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Аннотация. Приведены результаты исследований цвета жиропота
шерсти основных баранов-производителей таврийского внутрипородного типа
асканийских тонкорунных овец. Бараны-производители с белым жиропотом
шерсти имеют значительно больший выход чистого волокна (64,0 и 66,9
против 62,6); в их рунах содержится значительно меньше пота (4,5 и 4,7
против 5,44 и 6,25); у них чаще встречается крупная отчетливая по всей длине
штапеля извитость (46,2-71,4% против 20,0-40,6%).
Ключевые слова: бараны-производители, шерсть, цвет жиропота, выход
чистого волокна
Annotation. In the article are shown the results of research of wool yolk color of
main stud rams of Tyrian intrabreed type of Ascanian fine-wooled sheep. Stud rams
with white wool yolk have significantly higher yield of pure wool fiber (64,0 and 66,9
against 62,6); their fleece contains significantly less of sud (4,5 and 4,7 against 5,44
and 6,25); it’s more common for them to have massive distinct crimpiness of fiber
over the entire length of a staple (46,2-71,4% against 20,0-40,6%).
Key words: stud rams, wool, color of wool yolk, yield of pure wool
Вступление.
О качестве жиропота можно судить по его цвету. Цвет жиропота в
преобладающем большинстве случаев бывает слегка желтоватым, называемый
селекционерами белым, и до оранжевого оттенка включительно. Порочные
формы жиропота характеризуются более интенсивным желтым и кремовым
цветом, вплоть до цвета ржавчины.
Как признак отбора, цвет жиропота имеет место в программах селекции
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овец [5, 7, 9]. Лучшие физико-механические свойства шерсти связаны с лучшим
по качеству жиропотом, то есть белым по цвету [6, 8]. При недостаточном
содержании жиропота светло-кремового и кремового цвета, шерсть делается
сухой, ломкой, жесткой, ватной, что приводит к потере прочности на разрыв и
ухудшения товарных и технологических свойств.
Обзор литературы.
Повышение экономической эффективности конкурентоспособности и
народно-хозяйственной значимости отрасли овцеводства тесно связано с
ростом продуктивности и улучшением качества получаемой от овец продукции.
Среди других отраслей животноводства, овцеводство оказалось
экономически наименее защищенным, что и обусловило более высокие темпы
его падения. Стабилизация и развитие овцеводства в современных условиях
требует адаптации его к запросам внутреннего и внешнего рынка при
повышении уровня научного обеспечения отрасли [2]. Несмотря на общий
кризис овцеводства, невостребованность основного вида сырья ‒ шерсти,
ученые, селекционеры, специалисты хозяйств продолжают работать над
выведением новых, более конкурентоспособных пород и типов овец [1, 2, 3, 4],
а также ведут целенаправленную селекцию на достижение высокой
продуктивности животных, поскольку в целом уровень продуктивности и,
особенно, качество шерсти, не всегда отвечают сегодняшним требованиям.
Основным недостатком шерсти, поступающей на перерабатывающие
предприятия, является ее повышенная засоренность, пониженная прочность,
свалянность и пожелтение. Их устранение возможно только при полноценном
кормлении животных и постоянном внимании селекционеров к количеству и
качеству шерстной продукции, в том числе к жиропоту, как основному
компоненту руна, обеспечивающему сохранность шерсти от воздействия
неблагоприятных факторов внешней среды.
Входные данные и методы.
Белый и светлый жиропот – это одна из важнейших характеристик
«благородство»
мериносовой
и
кроссбредной
шерсти
высокого
международного класса. Асканийские тонкорунные овцы традиционного
направления селекции имели, как правило, кремовый и светлый жиропот. В
племзаводе «Красный чабан» Херсонской области селекцию вели на
увеличение численности животных со светлыми оттенками жиропота, что со
временем стало одной из специфических особенностей шерстного покрова овец
этого хозяйства. В дальнейшем этот признак включили в нормативный
комплекс показателей продуктивности нового направления селекции
асканийских тонкорунных овец. Для повышения эффективности селекции в
новом направлении в заводских стадах асканийской тонкорунной породы стали
использовать австралийских мериносов, в том числе и племзаводе «Красный
чабан». В 1993 году был апробирован таврийский тип асканийских
тонкорунных овец. Одной из характерных особенностей животных этого типа
является белый и светлый жиропот.
Настоящее исследование проведено на основных баранах-производителях
таврийского внутрипородного типа овец асканийской тонкорунной породы
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племзавода «Красный чабан». Учтены: цвет жиропота шерсти, живая масса,
настриг немытой и чистой шерсти, выход чистого волокна, длина штапеля,
характер извитости шерсти, содержание жира в шерсти, пота, отношение
минеральных примесей, тонина шерсти. Использованы две градации цвета
жиропота – белый и светло-кремовый.
Результаты. Обсуждение и анализ.
В связи с цветом жиропота бараны-производители существенно не
отличаются по живой массе в два (113,5±3,03 и 115,4±5,05 кг), три (125, ±3,10 и
127,5±5,74 кг) и четыре (118,9±2,65 и 108,6±5,40 кг) года.
Такое же положение наблюдается и в отношении тонины шерсти у
двухлетних (24,7±0,95 и 24,7±1,02 мкм) и трехлетних (25,0±1,11 и 25,9±1,89
мкм) животных.
Настриг чистой шерсти у баранов с белым жиропотом (от 8,89±0,23 до
9,11±0,19 кг) по сравнению со светло-кремовым (от 7,30±0,60 до 9,50±0,69 кг)
несколько выше, однако это различие не всегда статистически достоверно.
Животные с белым жиропотом имеют более длинную шерсть (12,0±0,55 и
12,19±0,31 см, против 11,75±0,63 и 12,10±0,51 см), в их рунах содержится
несколько меньше жира (15,98±1,01 и 19,03±0,76%, против 18,85±3,14 и
20,18±2,03%).
Бараны-производители с белым жиропотом шерсти имеют значительно
больший выход чистого волокна (64,0±2,53 и 66,9±0,78 против 62,6±2,88 и
63,8±1,98%); в их рунах содержится значительно меньше пота (4,57±0,28 и
4,78±0,55% против 5,44±1,12 и 6,25±0,85%); они имеют более низкие
показатели отношения пот : жир (0,26±0,036 и 0,29±0,037 против 0,28±0,068 и
0,35±0,078); у них чаще встречается крупная отчетливая по всей длине штапеля
извитость (46,2-71,4% против 20,0-40,6%).
Заключение и выводы. Использование австралийских мериносов оказало
решающее влияние на улучшение цвета жиропота шерсти асканийских
тонкорунных овец. Комплексная селекционная ориентация в заводском стаде
на овец с белым жиропотом обеспечит возможность создания
высокопродуктивных животных с качественными особенностями мериносовой
шерсти высокого мирового уровня.
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ВПЛИВ ГРИБІВ АРБУСКУЛЯРНОЇ МІКОРИЗИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І РОЗВИТОК СИМБІОЗУ З ПШЕНИЦЕЮ ОЗИМОЮ
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Сімферополь, вул. Київська, 150, 295034
Abdurashytov S.
THE INFLUENCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZA FUNGI ON WINTER
WHEAT PRODUCTIVITY AND SYMBIOSIS DEVELOPMENT
Research Institute for Agriculture of Crimea
Simferopol, Kievska str., 150, 295034

Анотація. У статті розглянуто використання асоціацій грибів
арбускулярної мікоризи (АМ) у технології вирощування пшениці озимої (Triticum
aestivum). Показано, що за використання асоціацій грибів АМ Rhizophagus sp.
Р3 і Rhizophagus sp. S5 урожайність пшениці змінюється в різні роки дослідів,
але в середньому за 2011-2013 рр. зростає на 13,6-19,2 %. При застосуванні
ендомікоризних грибів також відмічено зростання рівня виявлення мікоризи і
інтенсивності колонізації коренів рослин, що сприяло збільшенню розвитку
спор мікобіонта у ризосферному ґрунті на 62,4-93,0 % в середньому за 20122013 рр. Ефект збільшення мікоризоутворюючих одиниць можливо
використати при посіви наступних за озимою пшеницею культур у сівозміні.
Ключеві слова: гриби арбускулярної мікоризи, спори, мікоризація,
колонізуючи одиниці, пшениця озима.
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Abstract. Arbuscular mycorrhiza (AM) is the widespread symbioses of plant and
microorganisms in an ecosystem. AM is forming with fungi from Glomeromycota.
Application of biopreparations with AM fungi on cereals was rarely in Ukraine,
sometime in agricultural recultivation of anthropogenic polluted soils. But scientists
were described positive effect of AM fungi inoculant on a winter wheat (Triticum
aestivum) growth and yield. This is due to insufficient knowledge of microsymbiont
impact on the plant in the Steppe of Ukraine. In this article was examining the
application of the AM fungi associations Rhizophagus sp. Р3 і Rhizophagus sp. S5 on
the winter wheat. The research was conducted in field experiments on the meadow
chernozem in 2011-2013. Both AM fungi associations were showed no significant
increase in yield on 13,6-19,2 % compared with the case without treatment upon the
average at three years. The application of fungal biopreparation are enhanced the
quantity of occurrence and the intensity of colonization of AM fungi in root plants’,
that contributed to scale up of AM spores in the soil at 62,4-93,0 %. The multiply
effect of mycorrhiza-making unit may be used after winter wheat in a next sowing of
crop rotation.
Key words: arbuscular mycorrhizal fungi, spores, mycorrhization, winter wheat.
Вступ. Однією із ланок ведення науково обґрунтованого сільського
господарства є залучення мікробних препаратів для вирощування
сільськогосподарських культур, як для вирішення проблеми збільшення
виробництва кінцевої продукції, так і для зниження навантаження на
екосистеми за рахунок зменшення використання хімічних засобів в
агротехнологіях [1].
Огляд літератури. В Україні і світовій практиці для вирощування
пшениці озимої Tríticum aestivum (L.) використовуються симбіоз корисних
мікроорганізмів з рослинами [2, 3]. Найпоширенішим видом симбіозів рослин і
мікроорганізмів є арбускулярна мікориза (АМ), яка утворюється
мікроскопічними грибами з філи Glomeromycota в коренях рослин [4]. Симбіоз
забезпечує інтенсивний розвиток рослин за рахунок постачання
важкорозчинних елементів живлення і ґрунтової вологи. Гриби АМ здатні
утворювати ефективний симбіоз з пшеницею озимою [5, 6]. В Україні показано
позитивний вплив ізоляту Glomus fasciculatum на рослини пшениці озимої в
умовах сільськогосподарської рекультивації [7]. Проте використання
арбускулярної мікоризи в технології вирощування пшениці в умовах Степу
України обмежене, внаслідок недостатньої вивченості ефективності взаємодії
рослин з ізолятами симбіотичних грибів, додаткових матеріальних і фізичних
витрат, взаємного впливу компонентів симбіозу один на одного і на
навколишнє середовище.
Метою дослідів було встановити ефективність внесення грибів
арбускулярної мікоризи для підвищення продуктивності пшениці озимої, також
дослідити рівень мікоризації коренів і накопичення спор у ґрунті.
Методи досліджень. Ефективність внесення грибів арбускулярної
мікоризи у посівах пшениці озимої досліджували в польових умовах на лучночорноземному ґрунті впродовж 2010-2013 років. Досліди проводили на
районованому сорті Паляниця (селекції Луганського інституту селекції і
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технологій). Пшеницю вирощували на богарі за технологією оригінатора сорту,
попередник нут з бактеризацією. Облікова площа ділянок складала 5 м2,
повторність 6-ти разова. У дослідах використовували субстратно-кореневу
суміш з вмістом асоціацій грибів АМ, виділених з агроценозу (Rhizophagus sp.
Р3) і природного фітоценозу (Rhizophagus sp.S5). Інокулюм вносили разом з
посівом насіння із розрахунку 200 кг / га. Агрохімічний склад ґрунту: рН – 8,5;
рК – 7,4; NH4 (обмінний) – 26,3 мг / кг ґрунту; NO3 – 21,3 мг / кг ґрунту;
рухомий Р2О5 – 60,6 мг / кг ґрунту; К2О – 564,6 мг / кг ґрунту; гумус – 2,1 %.
Азотне живлення не вносили після бобового попередника. Для забезпечення
рослин фосфором використовували суперфосфат у дозі 30 кг діючої речовини
на гектар. Ефективність взаємодії рослин з асоціаціями грибів АМ, оцінювали
за рівнем урожайності. Урожай пшениці
збирали вручну снопами і
обмолочували на сноповій молотарці. Отриману масу насіння перераховували
на 100 % чистоту та 14 % вологість.
Для виявлення мікоризи корені зрілої пшениці мацерувалися 10 % КОН і
забарвлювалися 5 % розчином чорних чорнил в 8 % оцетовій кислоті [8]. Аналіз
насиченості кореневої системи рослин симбіотичними структурами АМ
проводили за методом Травло (Trouvelot et al.) [9] мікроскопуванням.
Аналізували частоту виявлення мікоризної інфекції (виражаючи її в %),
інтенсивність мікоризної інфекції (%), кількість арбускул (%). Спори
мікоризних грибів з ґрунту виділяли методом мокрого просіювання [10].
Статистичну обробку даних проводили методом дисперсійного аналізу [11].
Результати. Обговорення і аналіз.
За період досліджень склались сприятливі для росту і розвитку пшениці
озимої 2011 та 2013 роки, та несприятливий 2012, що позначилось на
отриманому урожаї. За даними дослідів у сприятливі роки отримано
урожайність у контролі 6,55 т /га і 8,52 т / га відповідно (рис. 1). У 2011 р.
внесення асоціацій грибів АМ незначно підвищило урожайність на 15,6 %. У
2013 році отримано істотну прибавку 28,1 % при внесенні асоціації
Rhizophagus sp. S5, що виділена з природного фітоценозу. У 2012 р. урожай
був низьким і впливу мікоризних грибів на продуктивність рослин не виявлено.
В середньому за три роки урожайність при внесенні мікроскопічних грибів
збільшилась на 13,6-19,2 %. Отримані дані по урожайності свідчать проте, що
ефективний симбіоз пшениці з грибами АМ можливій за сприятливих
агрокліматичних умов та чутливих до мікоризації сортів.
Відомо, що при інокуляції мікробними препаратами на основі грибів АМ
пшениці озимої та ярової, ячменю і вівса відмічена різна (в т.ч. низька) зернова
продуктивність [5, 6]. Причинами цього автори вважають некомплементарні
сорти рослин, фумігацію ґрунтів і низький вміст фосфору.
За даними дослідів показано, що виявлення мікоризованого коріння і
інтенсивність розвитку мікоризи відрізнялась за роками (табл.). У коренях
пшениці у 2012 р. при внесенні асоціацій Rhizophagus sp. Р3 і Rhizophagus sp. S5
спостерігали достовірне збільшення кількості виявленої мікоризи на 15,9 %, її
інтенсивності на 30,5-66,7 %, кількості арбускул 48,3-155,8 %. У 2011 та 2013
роках збільшення було не істотним.
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середньому за три роки, що можна використати у технології вирощування
наступних за пшеницею озимою культур у сівозміні без додаткової інокуляції
біопрепаратом. Такими можуть бути культури, що інтенсивно мікоризуються:
зернобобові та бобові трави (вступають у симбіоз з бульбочковими бактеріями
[15]), овочевих культур та коренеплодів (вступають у симбіоз з асоціативними
бактеріями [16, 17, 18]), ефіроолійних культур. При цьому доцільно підібрані
пари та триплети рослина-симбіотичний мікроорганізм, що дадуть змогу
використовувати увесь потенціал рослинно-мікробної взаємодії [19, 20]. Крім
того, оцінювати застосування інокулюму на основі грибів АМ і збереження
аборигенних рас симбіотичних грибів необхідно не тільки з позиції економічної
вигоди вирощування сільськогосподарських культур, а і з позиції екології,
підтримці різноманітності екосистем [21].

Рис. 2. Кількість спор ендомікоризних грибів у ґрунті при інокуляції
насіння пшениці озимої асоціаціями Rhizophagus sp. Р3 і S5 (фаза повної
стиглості, польові досліди на лучно-чорноземному ґрунті, 2012-2013 рр.).
Висновки.
Таким чином, показано, що внесення грибів арбускулярної мікоризи не
значно підвищує зернову продуктивність пшениці озимої сорту Паляниця на
13,6-19,2 % в середньому за три роки на лучно-чорноземному ґрунті. Також
встановлено, що інокуляція насіння пшениці асоціаціями Rhizophagus sp. Р3 і
Rhizophagus sp. S5 сприяє накопиченню колонізуючих одиниць ендомікоризних
грибів (в середньому за роки досліджень): кількості спор у ґрунті на 62,4-93,0 %
та інтенсивнішою колонізацією коренів рослин на 35,7-90,4 %. Ефект
збільшення числа колонізуючих одиниць можливо використовувати на
послідуючий культурі сівозміни, що також добре вступає у взаємодію з
грибами АМ.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ АЛКАЛОИДНОГО
ЛЮПИНА ПТИЦЕ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Украина, Киев, Г. Обороны, 12б, 03041
Lihter, M. I.
POSSIBILITY OF POULTRY FEEDING WITH ALKALOIDAL LUPINE
National University of Life and Environmental Science of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony, 12, 03041
Аннотация. Установлено, что скармливание люпина с высоким
содержанием алкалоида отрицательно влияет на показатели продуктивности
птицы: у кур-несушек 3 опытной группы среднесуточный привес за 60 дней
выращивания по сравнению с аналогичными показателями птицы контрольной,
2 и 4 опытной групп уменьшился на 73,0 г, 74,0 и 71 г (38,6; 38,9; 37,9%).
Ключевые слова: алкалоидный люпин, птица, живая масса, яйценоскость
Annotation. It is found that feeding with lupine which contains high alkaloid
level has a negative impact on poultry productivity indicators: laying hens of the 3rd
experimented group for 60 days of grows had an average daily gain which was
decreased comparing to control, 2nd and 4th experimented group by 73,0 g, 74,0 and
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71 g (38,6; 38,9; 37,9%).
Key words: alkaloidal lupine, poultry, live weight, egg-laying capacity.
Вступление.
Одним из определяющих факторов увеличения количества и качества
животноводческой продукции является высокоэффективное использование
кормов. В частности, при производстве комбикормов важно не только
экономно расходовать зернофураж, но и изыскивать эффективные пути его
частичной замены местными высокобелковыми растительными компонентами
[3]. В последнее время исследователей интересует вопрос эффективного
использования зерна люпина в животноводстве и для питания человека [1, 2, 3].
Положительной стороной этого вида корма является то, что в нем содержится
большое количество протеина, достигая в некоторых сортах до 50% в сухом
веществе, а жира до 26% [4]. Считается, что при содержании жира в зерне
люпина более 16%, его можно использовать для промышленного
экстрагирования. Масло люпина содержит 69% олеиновой кислоты, 2%
линолевой, 2,3% линоленовой, а также пальметиновую и стеариновую кислоты.
Это жидкое коричневое без запаха масло содержит также около 2% лецитина,
0,15% холестерина и небольшое количество спирта [4].
Кроме положительных свойств люпина, некоторые его сорта имеют и
отрицательные – наличие алкалоидов. По количеству алкалоидов люпин делят
на безалкалоидный (содержание алкалоидов до 0,025% в сухом веществе),
малоалкалоидный (0,025-0,1%) и алкалоидный (более 0,1%). Первые две
группы относятся к кормовым люпинам [4].
Актуальным стоит вопрос как и чем обработать люпин, чтобы частично
или полностью нейтрализовать алкалоиды и таким образом создать
возможность скармливания его животным, как корм с большим содержанием
белка. Наиболее перспективным является белый яровой люпин, который
содержит небольшое количество вредных для организма алкалоидов (0,0020,005%). Уже установлено, что такой люпин можно вводить в рацион
бройлеров до 30%, а для кур-несушек 12% [6]. Возможность скармливания
желтого люпина, который содержит значительное количество алкалоидов
(0,114%), является мало изученным. Нами была поставлена задача снизить
токсичность алкалоидного люпина для профилактики токсикозов при
скармливании его птице. С этой целью была проведена серия опытов на курахнесушках, которым вводили в состав комбикормов желтый люпин после его
химобаротермической обработки.
Входные данные и методы. Экспериментальные исследования проведены
в условиях проблемной научно-исследовательской лаборатории кормовых
добавок кафедры кормления животных и технологии кормов им. П.Д.
Пшеничного НУБиП Украины. Птицу содержали в одноярусных клеточных
батареях. Для опыта методом групп-аналогов было сформировано 4 группы
птицы по 12 голов в каждой (табл. 1).
В процессе проведения научно-хозяйственного опыта были поставлены
такие задачи: изучить рост и развитие птицы, яйценоскость и морфологические
показатели крови кур-несушек.
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1 – контрольная
2 – опытная
3 – опытная
4 – опытная
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Возраст,
дней
120-210
-«-«-«-

Таблица 1.

Схема опыта
Вид корма

Комбикорм стандартный (КС)
КС + экструдированная пшеница + 5% соя
КС + экструдированная пшеница + 5%
люпин/алкалоидный (0,114%)
КС + экструдированная пшеница + 5%
экструдированный люпин

В возрасте 120-210 дней куры-несушки находились на сравнительном
периоде. Рацион по протеину балансировали соевым шротом. Доступ к воде не
ограничивали.
Концентрацию гемоглобина в крови кур-несушек определяли используя
методику [5]. Общее количество лейкоцитов и эритроцитов в крови животных –
по общепринятым методикам [7]. Статистическую обработку полученных
результатов проводили за алгоритмами Н. Плохинского [8].
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты исследований
свидетельствуют, что скармливание птице люпина с высоким содержанием
алкалоидов отрицательно влияет на показатели продуктивности птицы (табл.
2): снижается аппетит, поедаемость люпина, и, как следствие, уменьшается
яйценоскость.
Таблица 2.
Продуктивность кур-несушек
Группа Живая масса при Живая масса Среднесуточный Яйценоскость,
постановке на
до яйцекладки,
привес за 60
штук
опыт, г
г
дней, г
1
495±12,21
1658±8,81
189±3,38
17±0,82
2
492±11,06
1668±8,98
190±4,24
18±0,69
3
496±11,98
1264±10,21***
116±5,19
9±0,91
4
493±11,31
1649±8,94
187±4,68
17±0,49
Примечание: *** Р>0,999 – разница достоверна по отношению к контрольной группе

Так, при скармливании птице 3 опытной группы комбикормов с добавкой
люпина с высоким содержанием алкалоида (0,114%), повлекло к статистически
достоверному (Р>0,999) снижению их живой массы на 394,0 г (23,8%) в
сравнении с аналогичными показателями птицы контрольной группы.
Аналогичную закономерность было установлено и по среднесуточным
привесам. В частности, у кур-несушек 3 группы вышеуказанный показатель за
60 дней выращивания по сравнению с результатами птицы контрольной, 2 и 4
опытной групп уменьшился на 73,0 г, 74,0 и 71 г (38,6; 38,9; 37,9%)
соответственно.
При увеличении в комбикорме содержания алкалоидного люпина за счет
соевого шрота с последующей химобаротермической обработкой на экструдере
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(4 группа) дает возможность скармливать его птице без снижения
среднесуточного привеса и продуктивности, так как количество белка в
рационе остается без изменений. Подвергшейся химобаротермической
обработке алкалоидный люпин (4 группа) снижает токсическое действие,
поэтому физиологическое состояние и поведение кур остается в норме по
сравнению с действием на организм необработанного люпина (3 группа).
Известно [7], что при скармливании термически обработанного люпина (при
температуре 120 С на протяжении 20 минут) в количестве 10, 20, 35 и 47%
взамен соевого шрота, дрожжей и части рыбной муки не вызывало заметного
влияния на переваримость комбикормов и привес живой массы бройлеров.
Исследованиями [7] не установлено никаких изменений при скармливании
курам комбикорма, в котором соевый шрот полностью заменяли люпином с
условием балансирования рационов по критическим аминокислотам.
Как свидетельствуют результаты наших исследований, показатели которые
характеризуют функциональное состояние органов эритроцитогенеза кур, под
влиянием разных доз люпина, существенно не изменились по сравнению с
контролем и находились в пределах физиологической нормы. На это указывают
количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови птицы всех
опытных групп, (табл. 3).
Таблица 3.
Морфологические показатели крови кур, М±m
Гемоглобин,
Эритроциты,
Лейкоциты,
Группа СОЕ, мм/мин
3
г%
млн/мм
тыс./ мм3
1
2,0±0,15
12,4±0,45
2,96±0,49
28,4±0,45
2
2,0±0,20
10,6±0,52
3,140±0,52
28,5±0,91
3
2,0±0,20
11,2±0,74
2,840±0,54
25,9±0,98
4
1,5±0,15
12,0±0,48
3,020±0,45
28,4±0,48
Следует отметить, что в 3 опытной группе, которой скармливали
необработанный люпин, наблюдалась тенденция к изменению некоторых
показателей
крови.
Эта
тенденция
незначительного
изменения
гематологических показателей имеет взаимосвязь с ростом и продуктивностью
птицы, что свидетельствует о влиянии токсического действия алкалоидов
люпина на физиологическое состояние и продуктивность птицы.
Заключение и выводы.
Не смотря на получение нами некоторых положительных результатов по
скармливанию птице алкалоидного люпина, конечные выводы делать рано, и
тем более, рекомендовать в производство. В дальнейшем необходимо изучить
механизм снижения токсичности люпина при химобаротермической обработке,
а также влияние соединения алкалоидов и окислителей на организм птицы.
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Шабалдас О.Г. Агафонов О.М.Бекмурзаева Р.
УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, пер.
Зоотехнический12 355000
ShabaldasO. G. AgafonovO. M. BekmurzaevaR.
YIELD OF SOYA DEPENDING ON TREATMENT OF SEEDS WITH
BACTERIAL PREPARATIONS
Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки
семян сои бактериальными удобрениями: Нитрофикс П, Нитрофикс Ж в
чистом виде и при добавлении пленкообразователей на урожайность сои в зоне
неустойчивого увлажнения.
Ключевы еслова: соя, урожайность, опыт, вариант, азотфиксирующая
деятельность, достоверность опыта.
Annotation. In this experiment is studied the influence of using of soya seeds
treatment with bacterial fertilizers: Nitrofiks P, NitrofiksZh in pure form and with the
addition of film-forming agents in the zone of an unreliable moistening.
Key words: soya, productivity, experience, variant, nitrogen-fixing activity,
authenticity experience.
Вступление.
В настоящее время важное значение для совершенствования
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технологических приемов выращивания сои приобретает не только правильное
определение сроков, доз применения удобрений и средств защиты растений от
вредных объектов, но также и бактериальных препаратов, стимулирующих
азотфиксирующую деятельность растений.
Обзор литературы.
Многие исследования свидетельствуют о значительной азотфиксирующей
способности сои, позволяющей в определенной мере удовлетворять
повышенные потребности в азоте.
В.М. Пенчуков и др. [1] отмечают, что при благоприятных условиях соя
фиксирует из воздуха от 50 до 70 % необходимого азота, накапливая при этом
30 – 50 кг/га его в почве.
П.Е. Губанов и др. [2] показывают, что за счет азотфиксации клубеньковых
микроорганизмов растения сои могут покрывать 1/2 – 2/3 расхода азота на
построение органического вещества.
Большая потребность растений сои в азоте подтверждается большим
количеством исследователей и это объясняется, прежде всего, высоким
содержанием белка в семенах сои. Удовлетворить такую потребность за счет
минерального азота во все фазы развития невозможно [1;2;3].
Многие авторы отмечают, что наиболее эффективным и экономически
выгодным является варианты с инокуляцией семян
бактериальными
удобрениями[4;5;6].
В опытах ВНИИМК было отмечено, что при инокуляции семян
нитрагином помимо прибавки урожая от 0,6 –до 3,7 ц/га (в среднем 1,7 ц/га)
происходит дополнительное накопление по сравнению с контролем от 0,1 до
6,7 %( в среднем 2,3 %) белка в семенах [7].
Входные данные и методы.
В связи с важностью технологического приема - инукрустирования семян
сои перед посевом перед нами стояла задача изучения влияния новых
перспективных препаратов, стимулирующих азотфиксирующую деятельность
растений сои на её продуктивность.
Нами в условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК проводились
исследования по изучению эффективности ризобиальных
препаратов и
технологий их применения при предпосевной обработке семян сои.
Почвы опытного участка – обыкновенный малогумусный мощный
тяжелосуглинистый чернозем, сформированный на лессовидном тяжелом
суглинке. Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев
механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 (с междурядьями 70 см) с
нормой высева 500 тысяч растений на 1 гектар, сорт сои Дуниза. Общая
площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4 м2.
Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиями[8].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Результаты исследований представлены в таблице1.
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Таблица 1.
Влияние обработки семян ризобиальными препаратами на
продуктивность сои сорта Дуниза(2013- 2015г.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Урожайность, т/га

Варианты опыта
Контроль (без обработки)
НитрофиксП – 2 кг/т семян + 6 л воды/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян + 6 л воды/т семян
НитрофиксП – 2 кг/т семян + пленкообразователь
(технология КПИС) – 6 л/т семян
НитрофиксП – 1,5 кг/т семян + пленкообразователь
(технология КПИС) – 6 л/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян + пленкообразователь
(адьюгрейн) – 1 л/т семян + 5 л воды/т семян

НСР05т/га

2013
2,63
2,73
2,80

2014
1,12
1,21
1,19

2015
1,04
1,17
1,10

среднее
1,59
1,70
1,69

1,28

1,21

1,79

2,78

1,25

1,18

1,73

2,82

1,27

1,19

1,76

0,17

0,09

0,08

0,11

2,90

В результате исследований установлено, что наиболее высокая
урожайность семян сои в изучаемых вариантах была отмечена в 2013 году –
2,63 – 2,90 т /га. В 2014 и 2015 годах складывались неблагоприятные условия
для роста и развития растений сои, и в связи с этим урожайность была ниже
практически в 2, 0 – 2,3 раза.
Изучение бактериальных удобрений, применяемых для обработки семян
сои показало, что данный агроприем способствует прибавке урожая сои в
пределах 0,06 -0,27 т/га, в среднем прибавка урожая составляла 0,14 т/га. В
вариантах
с применением пленкообразователей – технология КПИС и
Адьюгрейн была отмечена наиболее высокая прибавка. и она составляла в
среднем за три года исследований 0,17 – 0,20 т/га.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены варианты с применением ризобиальных препаратов, и
технологии их применения: Нитрофикс П, Нитрофикс Ж, Нитрофикс П
совместно с пленкообразователем (технология КПИС), Нитрофикс Ж
совместно с пленкообразователем (адьюгрейн).
Были получены результаты, свидетельствующие о том, что применение
пленкообразователей при обработке семян бактериальными препаратами
способствует прибавке урожая в этих вариантах на 6,2 -12,5 %.
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INFLUENCE OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL PRODUCTS OF PLANT
PROTECTION ON THE DEVELOPMENT THE DISEASE IN SOYBEANS

Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки
семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки
растений биоорганическим удобрением Nagro универсальноена развитие
болезней в зоне неустойчивого увлажнения.
Ключевые слова: возбудители болезней, биологическая эффективность,
стимулятор роста, соя, повторность, опыт, вариант.
Annotation.In this experiment is studied the influence of the using of soybean
seed treatment with fundazol, Nagro triple bioenergy and bio-organic fertilizer
processing plant Nagro universal on the development of disease in a zone of an
unreliable moistening.
Keywords: pathogens, biological efficiency, growth factor, soybean, repeated
experience, option.
Вступление.
Основной задачей сельскохозяйственного производства является
повышение урожайности полевых культур, дальнейший рост производства
зерна на основе научно-обоснованных систем земледелия и совершенствования
защитных мероприятий от вредных организмов.
В настоящее время такие заболевания сои, как пероноспороз, фузариоз,
аскохитоз, пустульный бактериоз, угловатая пятнистость являются широко
распространенными и вредоносными. Потери урожая от них могут достигать
20-30%. Борьба с этими заболеваниями требует обязательного применения
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защитных мероприятий в период вегетации. Однако химические препараты
экологически небезопасны и являются дорогостоящими средствами защиты
растений. Поэтому необходим и актуален переход к сочетанию возделывания
устойчивых сортов и использованию в период вегетации биопрепаратов, что
позволит снизить пестицидный пресс на агробиоценоз сои и уменьшит
стоимость обработок растений.
Обзор литературы.
Технология возделывания сои предусматривает обработку семян
различных сельскохозяйственных культур фунгицидами, что является
эффективным мероприятием в борьбе с семенной и почвенной инфекцией. В
настоящее время с уверенностью можно утверждать, что какие бы приемы не
разрабатывались для защиты растений. протравливание семян занимает и будет
занимать прочное место в системах растениеводства[2;4].
Г.В. Миронова (2010) отмечает, что обработка семян препаратами ТМТД,
бенлатом существенно улучшала фитосанитарное состояние семян сои при
слабой их зараженности, и полностью уничтожала патогенную микрофлору на
их поверхности. Протравливание снижало пораженность семян сои фузариозом
и бактериозом на 50 – 70%.
Однако, разумной альтернативой химическому методу защиты растений,
является комплекс профилактических, агротехнических и биологических
мероприятий. Разработанные ранее системы защиты сои были основаны на
интенсивном профилактическом применении химических фунгицидов. В
современных условиях подобная система не может быть реализована
вследствие экологических ограничений[2;4]. (Н.С.Федоринчик, 2010; В.М.
Лукомец, и др.2013). Основой фунгицидных и инсектицидных биопрепаратов
служат полезные виды бактерий, вирусов, простейших грибов и
актиномицетов.
Они, включаясь в структуру агроэкосистем, становятся частью
биологического процесса функционирования популяций организмов по
обеспечению распределения потока веществ энергии и информации по
трофическим уровням или ярусам этих систем[1;5].В последнее время появился
ряд новых биологически активных веществ и их смесей, влияющих на
продуктивность и качество продукции. Это биоглобин, альбит, бишофит,
эмистим С и др. Различаются они своим происхождением и механизмом
действия. Но всех объединяет одно свойство - стимулирование роста и развития
растений, повышение полевой всхожести и устойчивость к неблагоприятным
факторам среды и болезням.
Стимуляторы роста, обладающие фунгицидным действием - это
органические вещества, влияющие на процессы развития и роста растений.
Благодаря стимулятором роста в растении снижается количество нитратов, они
помогают ускорить созревание. Но главное, что повышается урожайность сои
(от 0,46 до 0,52 т/га)[3;6].
Входные данные и методы.
В условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК проводились
исследования по изучениюприменения обработки семян сои фундазолом, Nagro
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биоэнергетиком и трехкратной обработки растений биоорганическим
удобрением Nagro универсальное на развитие болезней в зоне неустойчивого
увлажнения сорта Дуниза.
Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев
механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 – ширина междурядий 70 см.,
норма высева 500 тысяч растений на 1 гектар, сорт сои Дуниза. Общая
площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4 м2
Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиями [7].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Результаты исследований представлены в таблице1.
Результаты учетов и наблюдений по определению устойчивости растений
сои к проявлению болезней в зависимости от обработки семян и растений
фундазолом и биологическими препаратами представлены в таблице 1.
Таблица 1
Устойчивость растений сои к проявлению болезней в зависимости от
обработки семян и растений фундазолом и биологическими
препаратамина развитие болезней ( Армавирская ОС ВНИИМК,
2014г.)
Аскохитоз
Бактериоз
Вариант
распростра
развитие
распростра
развитие
ненность, болезни, % -ненность, болезни, %
%
%
1.Контроль( без
54,4
27,1
31,3
19 ,8
обработки)
2.Фундазол,3кг/т;
24,2
12,5
20,5
8,4
Фундазол,3кг/га
3.Фундазол,3кг/т
20,9
9,5
28,5
12,4
;Nagroбиоэнергетик,
0,7 л/т
4.Фундазол,3кг/т;
26,9
13,0
15,0
7,2
биоорганическое
удобрение Nagro
универсальное, (3-х
кратная
обработка),0,7л/га
Учет показателей распространенности и развития болезней показал, что в
исследуемом году наиболее распространенными были аскохитоз и листовая
форма бактериоза. Рассматривая варианты опыта, следует отметить, что
применение фундазола при обработке семян перед посевом и растений по
вегетации снижали развитие и распространенность установленных болезней по
сравнению с контрольным вариантом в 1,5 – 2,0 раза, а развитие болезни
снижало на 11,4-14,6%. Необходимо отметить, что при обработке семян
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фундазолом заблаговременно до посева, и Nagro биоэнергетиком перед посевом
позволило наиболее активно подавить развитие и распространений аскохитоза
по сравнению с другими вариантами(распространенность – 20,9% и развитие –
9,5%), однако меньше всего этот вариант уничтожал бактериоз.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены варианты с изучением влияния применения обработки
семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки
растений биоорганическим удобрением Nagro универсальное на развитие
болезней в зоне неустойчивого увлажнения.Установлено, что фунгицидная
составляющая биоорганического удобрения «NAGRO» эффективно действует
против листостебельных болезней
Были получены результаты, свидетельствующие о том, чтов варианте, где
проводилась внекорневая подкормка растений сои в фазы: 2 – 3х настоящих
тройчатых листа, в период от 3 – 4 настоящих листьев до начала бутонизации и
в фазу налива семян, развитие бактериоза была ниже по сравнению с контролем
на 12,2% , а по сравнению с вариантом, где применялся химический препарат
фундазол на 1,2 %.
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Shabaldas O. G. Agafonov O. M. Mikheeva Y.
THE USING OF THE BACTERIAL FERTILIZERSAND GROWTHING
STIMULANTSON SOWING OF SOYA
Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки
семян сои и внекорневой подкормки стимуляторами роста: Альбит,Nagro
биоэнергетик и Биоорганическое удобрение Nagro универсальное на
урожайность сои в зоне неустойчивого увлажнения.
Ключевые слова: стимулятор роста, соя, урожайность, повторность
опыт, вариант.
Annotation. In this experiment is studied the influence of the using of treatment
of soya seeds and foliar feeding growth promoters: Albit, Nagro bioenergy and bioorganic fertilizer universal Nagro on yield of soya in the zone of an unreliable
moistening.
Keywords: growth factor, soya, yield, re-experience option.
Вступление. Современные высокоэффективные стимуляторы роста
растений являются значительным резервом в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур при интенсивных технологиях возделывания.
Стимуляторы
роста
способствуют
улучшению
процессов
жизнедеятельности, ускоряют рост и развитие растений, повышают их
устойчивость к высоким температурам, вредоносным организмам, что является
особенно в условиях зоны неустойчивого увлажнения.
Обзор литературы. Установлено, что регуляторы роста растений — это
природные и синтетические органические соединения, которые в малых
количествах вызывают большие изменения в процессах роста и развития
растений, регулируют эти процессы. Специфическая особенность регуляторов
роста — их способность влиять на процессы, которые не могут регулироваться
обычными агротехническими способами возделывания растений, такими как
орошение, применение удобрений и др. [1;2;3].
Многие исследования свидетельствуют о том, что стимуляторы ростадают
возможность получить существенный рост урожайности при снижении
экономических затрат, а комплексное применение стимуляторов роста в
сочетании с инокуляцией бактериальными препаратами оказывает наибольшее
положительное влияние на формирование урожая сои [4;6].
Входные данные и методы. В условиях Армавирской опытной станции
ВНИИМК проводились исследования по изучению влияния применения
обработки семян бактериальным препаратом Нитрофикс Ж, стимуляторами
роста семян и вегетирующих растений на урожайность семян сои сорта Дуниза
Почвы опытного участка – обыкновенный малогумусный мощный
тяжелосуглинистый чернозем, сформированный на лессовидном тяжелом
суглинке. Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев
механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 (с междурядьями 70 см) и СЗ5,4 (с междурядьями 15 см) с нормой высева 500 тысяч растений на 1 гектар,
сорт сои Дуниза. Общая площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4 м2
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Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиями [5].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Результаты исследований представлены в таблице1.
В результате исследований установлено, что наиболее высокая
урожайность семян сои в изучаемых вариантахв течение трехбыла отмечена в
широкорядном посеве, и в среднем составляла 1,55- 1,75, тогда как при
рядовом посеве – 1,22- 1,41 т/га соответственно. Применение обработки семян
препаратом Нитрофикс Ж в среднем за три года давало прибавку урожая в 0,1 в
широкорядном и в 0,05 т/га в рядовом посевах по сравнению с контрольным
вариантом. При добавлении к биоудобрению стимуляторов ростаАльбити
Nagro биоэнергетик способствовало увеличению урожайности на 0,02 – 0,08 по
сравнению с применением биоудобрения в чистом виде и на 0,07 – 0,18т/га по
сравнению с контрольным вариантом.
Таблица 1.
Влияние применения обработки семян бактериальным препаратом
Нитрофикс Ж,стимуляторами роста семян и вегетирующих растений на
урожайность и качество семян сои сорта Дуниза(2013 - 2015г.).
Урожайность, т/га
способ посева

НСР05

рядовой

6

широкорядный

5

рядовой

4

широкорядный

3

Контроль (без обработки)
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Альбит – 50 мл/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Nagro биоэнергетик – 0,7 л/т
семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Биоорганическое
удобрениеNagro универсальное
– 3-х кратная внекорневая
подкормка по 0,7 л/га
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Nagro биоэнергетик – 0,7 л/т
семян + Биоорганическое
удобрениеNagro универсальное
– 3-х кратная внекорневая
подкормка по 0,7 л/га

рядовой

1
2

среднее

широкорядный

Варианты опыта

2015

рядовой

№
п/п

2014

широкорядный

2013

2,58
2,71

2,00
2,06

1,06
1,14

0,84
0,89

1,01
1,10

0,81
0,87

1,55
1,65

1,22
1,27

2,75

2,08

1,20

0,91

1,16

0,89

1,70

1,29

2,75

2,08

1,24

0,95

1,20

0,96

1,73

1,33

2,79

2,16

1,22

0,97

1,18

0,94

1,73

1,36

2,78

2,23

1,26

0,96

1,22

1,03

1,75

1,41

0,14

0,10

0,11

0,12

Наиболее высокие прибавки урожая были получены при трехкратной
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обработке растенийбиоорганическим удобрением Nagro универсальное при
предварительной обработке семян биопрепаратом Нитрофикс Ж, которые
составляли 0,14 – 0,2т/га.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены варианты с изучением влияния применения обработки
семян бактериальным препаратом Нитрофикс Ж, стимуляторами роста семян –
Альбит и иNagro биоэнергетик и вегетирующих растений биоорганическим
удобрением Nagro универсальное на урожайность семян сои сорта Дуниза.
Были получены результаты, свидетельствующие о том, что
дополнительное применение к обработке семян биоудобрением стимуляторов
роста, как при обработке семян, так и вегетирующих растений способствует
увеличению урожайности семян сои.
Литература:
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЫ
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ShabaldasO. G. Tsesar V.
PRODUCTIVE OF VARIETIES OF WINTER WHEAT IN CONDITIONS OF
ARID ZONE

Аннотация. В работе изучается продуктивность сортов
озимой
пшеницы, определены урожайность и качество зерна озимой пшеницы
селекции различных НИИ, возделываемой в условиях засушливой зоны.
Ключевы еслова: сорт, урожайность, качество зерна, повторность,
опыт, вариант.
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Annotation. In this experiment is studied the productivity of winter wheat
varieties, determined yield and grain quality of winter wheat breeding of various
research institutes, cultivated in the arid zone.
Keywords: variety, yield, grain quality, re-experience option.
Вступление.
Сорт – один из ведущих факторов повышения урожайности, на долю
которого в настоящее время приходится значительный уровень прироста
валового сбора зерна. Урожайность формируется в процессе взаимодействия
генотипа с условиями среды, характер которых в большинстве регионов не
позволяет реализовать потенциальные возможности районированного сорта с
низким потенциалом последнего.
Обзор литературы.
По данным Краснодарского НИИСХ им. П.П.Лукьяненко в период
освоения интенсивных технологий, вклад сорта в урожайность достигал 2027%, удобрений – 20-25%, химических средств защиты - 15-18%; механизации
и обработки почвы - 12-15%, семеноводства - 5%, организационных
мероприятий - 4, прочих факторов - 14-20%[1;2].
Нынешнее состояние экономики АПК - главная причина снижения
эффективности механизации, поэтому роль сортовых особенностей возрастает
наряду с предшественниками и севооборотом. Экономически хозяйствам
выгоднее использовать потенциал сорта, нежели дорогостоящие средства
химизации [3;4].
Влияние на формирование урожая оказывает научно обоснованный подбор
сортов, характеризующихся стабильной и достаточно высокой урожайностью в
определенной почвенно-климатической зоне [3;5].
Одной из главных составляющих новой сортовой политики, основанной на
принципе «мозаичного», прецизионного размещения большого количества
генетически разнородных сортов, является последовательная многоступенчатая
сортосмена. Теоретическое обоснование такого подхода детально представлено
в трудах академика А.А.Жученко (2004).
Входные данные и методы.
Задачи исследований заключались в изучении влияния почвенноклиматических условий зоны на рост, развитие растений и продуктивность
озимой пшеницы путем проведения учетов и наблюдений за элементами
структуры урожая растений, учетом урожайности и определением качества
зерна.
Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Площадь
учетной делянки составляла 250 м2. Повторность четырехкратная. Посев
механизированный, проводился сеялкой СЗ-3,6. Опыты проводились в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями [6].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
По мнению А.А.Романенко (2005), главной задачей селекции является
полное использование совокупности определенных биотипов и линий сорта,
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которая может повысить его экологическую пластичность и получить
высококачественное зерно независимо от метеоусловий по годам.
Пластичность новых сортов, хотя и достаточно требовательных к условиям
произрастания, делает возможным возделывание их в различных почвенноклиматических зонах.
При оценке сортов полевых культур учитывают различные показатели их
роста и развития. Однако основными из них являются урожайность и
показатели качества получаемой продукции. Они во многом зависят от
почвенно-климатических условий выращивания, минерального питания и
биологических возможностей сортов. Данные этих учетов приведены в табл.1.
Таблица1.
Урожайность сортов озимой пшеницы КФК «Сушко», 2014г
Вариант
Урожайность,
Прибавка к контролю
т/га
Дон 95(стандарт)
Иришка
Зустрич
Танаис
Петровчанка
НСР 05

4,2
6,2
4,5
3,5
3,9
3,1

2,0
0,3
-

47,6
7,1
-

Следует отметить, что в условиях 2014 года достоверные прибавки урожая
зерна в сравнении со стандартом получены практически по
сортам. В
результате проведенных исследований установлено, что прибавка урожая
отмечена у сортов Зустрич – 0,3 т/га и Иришка – 2,0т/га. Сорта Петровчанка
и Танаис, уступали в урожае по сравнению с Дон 95 (стандарт) у них она
составляла 3,5 – 3,9 т/га соответственно.
Анализ таблицы 2 показывает, что в засушливой зоне при относительно
невысоком уровне технологии возделывания озимой пшеницы, защиты от
болезней, вредителей и сорняков в опыте в 2014 году были получены
достаточно неплохие показатели качества зерна.
Таблица 2.
Показатели качества зерна сортов озимой пшеницы, КФК
«Сушко»,2014г
Вариант
Масса 1000
Содержание
Содержание
зерен, г
белка, %
клейковины,
%
Дон 95(контроль)
39,0
14,6
26,8
Иришка
46,0
15,3
26,6
Зустрич
40,0
12,9
26,0
Танаис
36,0
14,2
25,4
Петровчанка
37,0
11,5
25,0
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Содержание белка в зерне пшеницы отличалось по сортам, наиболее
высокое содержание белка отмечено у сортов Иришка - 15,3% и Дон 95 -14,6%.
Более высоким содержанием клейковины отличался сорт Дон 95 и
Иришка. В зерне этих сортов клейковины содержалось 26,6 – 26,8 %, в то время
как у сорта Петровчанка и Танаис только 25 %.
Более высоким содержанием клейковины отличался сорт Дон 95 и
Иришка. В зерне этих сортов клейковины содержалось 26,6 – 26,8 %, в то время
как у сорта Петровчанка и Танаис только 25 %.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены варианты с изучением продуктивности сортов озимой
пшеницы, определены урожайность и качество зерна озимой пшеницы
селекции различных НИИ, возделываемой в условиях засушливой зоны.
Было установлено, что прибавка урожая по сравнению с стандартом
сортом Дон 95 отмечена у сортов Зустрич– 0,3 т/га и Иришка – 2,0т/га.
Сорта Петровчанка и Танаис, уступали в урожае стандарту, их урожайность
составляла 3,5 – 3,9 т/га .
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Tatyuk A., Andreyeva V.
VARIETY TESTING GLADIOLUS HYBRID IN VOLYN REGION
Eastern European national Lesya Ukrainka university
Lutsk, Voly 13, 43025
Анотація. Робота присвячена випробуванню сортів Blue Frost, Snowy
Frizzle, Mascagni, Nova Lux, Supreme гладіолуса гібридного в умовах Волинської
області. Відповідно до мети ставились наступні завдання: дослідити основні
етапи розвитку досліджуваних сортів гладіолуса гібридного та провести
комплексну оцінку декоративних особливостей, стійкості до хвороб, вилягання,
відповідності до умов вирощування та виявити найбільш життєздатні і
декоративні сорти гладіолуса садового для вирощування у Волинській області.
Результати досліджень свідчать, що у Волинській області найдоцільніше
вирощувати сорти Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, які є високо
декоративними та стійкими до фузаріозу.
Ключові слова: гладіолус гібридний, сортовипробування
Abstract. The work is dedicated to testing varieties Blue Frost, Snowy Frizzle,
Mascagni, Nova Lux, Supreme gladiolus hybrid in terms of Volyn region. To achieve
the objectives we delivered the following objectives: to study the main stages of the
studied hybrid varieties of gladiolus and conduct a comprehensive assessment of the
decorative features, disease resistance, lodging, according to growing conditions and
to identify the most viable and decorative garden gladiolus varieties for cultivation in
Volyn region. Studies indicate that in the Volyn region would be best to grow
varieties Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, which is highly decorative
and resistant to Fusarium.
Key words: gladiolus hybrid, variety testing
Вступ.
За останні роки значно збільшилась частка вітчизняних сортів гладіолуса
гібридного як в промисловому, так і в любительському асортименті. Сучасні
сорти гладіолусів вражають своєю різноманітністю. Серед них є і гіганти, які
вражають своїми розмірами, і мініатюрні рослини, схожі швидше на шедеври
ювелірного мистецтва, ніжна квітку. В уже створений сад за допомогою
гладіолусів можна додати кольори, яких так не вистачає, та вертикальні
акценти, що дозволяють привернути увагу до тих чи інших елементів
ландшафту. Як квітка на зріз літньо-осіннього періоду за багатством
кольорових відтінків гладіолус не має собі рівних. Можна придбати
дороговартісні бульбоцибулини гладіолусів закордонних сортів, орієнтуючись
лише на екзотичну назву, проте не отримати бажаного результату. Тобто
актуальність роботи не викликає сумніву.
Огляд літератури.
На сьогоднішній день відомо більше 10 тисяч сортів гладіолуса
гібридного, при чому найбільша їх різноманітність була створена в останнє
десятиліття. Саме в цей час з’явилися сорти з гофрованими та складчастими
елементами оцвітини та яскраво вираженою облямівкою по краю пелюсток,
яскравим та контрастним забарвленням оцвітини, довгим колосом та великою
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кількістю одночасно квітуючих квітів. Сучасні сорти гладіолусів вражають
своєю різноманітністю. В уже створений сад за допомогою гладіолусів можна
додати кольори, яких так не вистачає, та вертикальні акценти, що дозволяють
привернути увагу до тих чи інших елементів ландшафту. Як квітка на зріз
літньо-осіннього періоду за багатством кольорових відтінків гладіолус не має
собі рівних [1].
Вхідні дані й методи.
В наших дослідженнях ми використовували наступні сорти гладіолуса
гібридного. Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux та Supreme (рис.).
Протягом вегетаційного періоду ми здійснювали підживлення гладіолусів
рідким натуральним органо-мінеральним добривом «ROST КОНЦЕНТРАТ»
тричі, один раз в 2 тижні.

Рис. Досліджувані сорти гладіолуса гібридного: Blue Frost, Snowy Frizzle,
Mascagni, Nova Lux, Supreme (власні фото)
Також систематично проводили фенологічні спостереження за ростом і
розвитком досліджуваних сортів. Результати оброблені методами математичної
статистики.
Результати. Обговорення і аналіз.
Бульбоцибулини гладіолуса гібридного мали середню масу 26,4 г.
Найменша маса бульбоцибулин була у сорту Blue Frost – 17,8 г, а найбільша у
Mascagni – 33,9 г. Вимірюванням діаметру бульбоцибулин встановлено, що у
сорту Blue Frost найменші бульбоцибулини – діаметром 3,9 см, а у Mascagni
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найбільші – 5,1 см. Досліджувані бульбоцибулини виглядали здоровими, окрім
однієї, яка була уражена фузаріозом. Посадку цибулин досліджуваних сортів
було здійснено 27 травня. Дорослі бульбоцибулини висаджу ввали в один
рядок, за схемою 15х15 на глибину 10 см. Протягом вегетаційного періоду
проводився догляд за рослинами. Зокрема проводилась боротьба з бур’янами,
підливання, рихлення грунту, підживлення, очищування рослин від сухих квітів
і листків. Результати спостережень за ростом і розвитком гладіолусів виявили,
що сходи з’явились у всіх досліджуваних сортів у період з сьомого по
тринадцяте червня (табл. 1).
Таблиця 1
Результати фенологічних спостережень за гладіолусом садовим
Дата
Дата
Посадка
Дата появи Дата появи
Сорт
початку
закінчення
цибулин
сходів
квітконосів
цвітіння
цвітіння
Blue
7.06–12.06
6.08–21.08
15.08–7.09 26.08–22.09
Frost
Snowy
8.06–11.06 5.08–13.08- 13.08–28.08 29.08–12.09
Frizzle
Mascagni 27.05.2015
7.06–11.06
4.08–16.08 13.08–19.08 31.08–8.09
Nova
Lux

7.06–12.06

3.08–13.08

12.08–30.08

23.08–13.09

Supreme

10.06–13.06

19.08

2.09

16.09

Тобто сходи з’явились на 12–15 день після висаджування бульбоцибулин.
У сорту Snowy Frizzle було виявлено дещо дружніші сходи. Цибулини сорту
Supreme дали сходи найпізніше. У період з 3.08 по 19.08 у рослин
сформувались квітконоси, тобто на 72-76 день після висаджування. У сорту
Blue Frost квітконоси з’явились найпізніше. Цвітіння розпочалось з 12 серпня у
сорту Nova Lux. Найпізніше зацвів сорт Supreme (2 вересня – 98 днів після
посадки). В середньому цвітіння розпочалось на 82–90 день після посадки.
Закінчилось цвітіння рослин у період з 23 серпня по 22 вересня. Це 99–103 день
після висаджування бульбоцибулин. Загалом цвітіння досліджуваних сортів
гладіолусів тривало протягом 12–20 днів. Найдовше квітував сорт Mascagni,
найкоротше – Blue Frost. Тривалість цвітіння досліджуваних сортів гладіолусів
в середньому коливалась від 12-ти до 20-ти днів.
Дослідженням росту гладіолуса гібридного встановлено, що рослини
досягли висоти від 67 до 120 см. Найнижчими рослинами були представники
сорту Snowy Frizzle, а найбільш високорослим виявився сорт Mascagni.
Довжина квітконоса коливалася від 36 до 53 сантиметрів. Найдовші квітконоси
були у рослин сорту Mascagni, а найкоротші квітконоси мали представники
сорту Nova Lux. В середньому на кожному квітконосі було від 8 до 17 квітів.
Найменше було бутонів на квітконосах сорту Blue Frost, а найбільше на
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квітконосах Mascagni. Рослини різних сортів гладіолусів давали різну кількість
квітконосів. Так рослини сорту Mascagni мали лише один квітконос, а особини
Nova Lux мали по 2 і навіть по 3 квітконоси.
В середньому кожна цибулина досліджуваних сортів дала по одній
замінній. Найбільше замінних цибулин було виявлено у сорту Snowy Frizzle – в
середньому дві, а найменше у сорту Mascagni – по одній замінній цибулині у
кожної рослини.
Вимірювання показали, що найменша маса замінних цибулин є у рослин
сорту Snowy Frizzle – 30 г, а найбільша у сорту Mascagni – 64,4 г. У різних
сортів гладіолуса з’явилася різна кількість діток. Так, найменша кількість діток
була виявлена у рослин сорту Snowy Frizzle – 16 штук, а найбільше діток у
сорту Blue Frost – 45 штук.
Спостереження показали, що більшість досліджуваних сортів є стійкими
до хвороб. Найбільш нестійким виявився сорт Supreme. Ще при покупці
бульбоцибулин одна була заражена фузаріозом, а після посадки 75% рослин
загинули від фузаріозу.
Висновки.
Найбільш життєздатними і високодекоративними сортами гладіолуса
садового для вирощування у Волинській області є сорти Blue Frost, Snowy
Frizzle, Mascagni та Nova Lux.
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