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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

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

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

УКРІПЛЕННЯ ЛІСОВИХ ДОРІГ 
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PROSPECTS OF USING MODULE COVER FOR STRENGTHENING 
FOREST ROADS 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroes of 
Defense, 19 03041 

 
Анотація. Наведено результати аналізу нових сучасних модульних 

мобільних дорожніх покриттів, їх механічних властивостей. Розглянуто 
можливості їх використання при влаштуванні тимчасових лісових доріг і їх 
експлуатації. 

Ключові слова: Лісотранспортні мережі, лісозаготівлі, дорожнє 
покриття. 

Abstract. The results of the analysis of new modern modular mobile road 
surfaces, their mechanical properties. The possibilities of using them in finding 
temporary forest roads and their operation. 

Keywords: Forest transport networks, logging, road surface. 
Вступ. У процесі діяльності лісогосподарського підприємства виділяються 

ряд специфічних особливостей які впливають на ефективність заготівлі 
лісопродукції, зокрема: тривалий термін відтворення лісових ресурсів не сприяє 
будівництву густої дорожньої мережі постійної дії, оскільки необхідність 
утримання лісових доріг хоч зберігається і після лісозаготівельних робіт (для 
проведення лісокультурних робіт чи доглядів за молодняками), однак 
інтенсивність руху цими шляхами різко знижується. В свою чергу, 
розосередженість лісосік на значній території і нерівномірне їх розміщення, 
місце розташування яких щорічно змінюється, потребує постійнодіючої 
розгалуженої дорожньої мережі. Тому підприємства змушені використовувати 
переважно тимчасові лісові дороги. 

Всі ці особливості підтверджують, що лісотранспортні роботи є 
обов’язковим елементом технологічного процесу лісозаготівель, який наряду з 
іншими виробничими фазами потребує постійного розвитку мережі доріг 
подовжуючи існуючі магістралі і гілки, прокладаючи нові лісові шляхи, а також 
утримуючи їх, що потребує значних капіталовкладень. Враховуючи такі умови 
лісоводами постійно проводяться дослідження в напрямку удосконалення 
існуючих та розробки нових конструкцій та технологій будівництва доріг [3].  

Основний текст. Зазвичай будівництво лісових доріг на ґрунтах з 

1 студент магістратури НУБіП України 
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достатньою несучою здатністю не викликає особливих ускладнень. Однак, на 
піщаних, перезволожених ґрунтах чи болотах необхідно застосовувати 
спеціальні прийоми з метою укріплення проїзної частини, осушування 
земляного полотна дороги тощо. Найчастіше на тимчасових лісових дорогах, як 
покриття використовується малоцінна деревина або лісорубні залишки. Проте, 
спорудження таких доріг призводить не тільки до значних витрат деревини, а й 
до великих трудозатрат на будівництво і обслуговування, тому що вимагає 
частих зупинок на ремонт [2]. 

Одним із варіантів рішення цього питання є можливе зведення лісових 
доріг на основі геосинтетичних матеріалів чи модульних дорожніх покриттів з 
різними конструктивними особливостями [1]. 

Сучасні модульні мобільні дорожні покриття максимально ефективно 
справляються зі створенням тимчасових лісових доріг і навантажувальних 
майданчиків в умовах бездоріжжя, не вимагаючи значних фінансових затрат на 
підготовку об’єкту і без залучення до робіт спеціалізованої дорожньої техніки. 

Комплекти збірно-розбірних мобільних дорожніх покриттів (рис. 1) 
доцільно застосовувати для швидкої підготовки автомобільних доріг на 
підходах до переправ, на об’їздах зруйнованих ділянок шляхів, а також для 
подолання перезволоженої болотистої місцевості і ділянок сипучих пісків. 
Вони можуть також використовуватись для перекриття нешироких канав і 
траншей. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд секції збірно-розбірних мобільних дорожніх 

покриттів 
 

Полімерні мобільні дорожні покриття придатні для використання і в 
садово-парковому господарстві для забезпечення транспортної доступності в 
лісопарковій зоні, з метою мінімізації негативного антропогенного впливу на 
екосистеми. 

Переваги застосування модульних дорожніх покриттів:  
− простота і швидкість монтажу; 
− модульна концепція (можливість влаштування об’єктів будь-яких 

розмірів) 
− можливість застосування в будь-яких погодних умовах, (висока вогне- і 

морозостійкість); 
− покриття забезпечують надійне зчеплення з ґрунтом і, під впливом будь-

якого навантаження, здатні уберегти його від деформації. 
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− можливість багаторазового використання; 
− високий економічний ефект [4]. 
Мобільні дорожні покриття виготовляються з сучасного міцного полімеру, 

який здатен витримувати великі навантаження від багатотоннажної колісної та 
гусеничної техніки. При цьому, вони в двічі легші, ніж традиційні дерев’яні чи 
фанерні настили, а довгий термін експлуатації і універсальність мобільних 
дорожніх покриттів дозволяє говорити про значну економію коштів при їх 
використанні. 

Висновки. Будівництво лісових автомобільних доріг з використанням 
нових ефективних технологій і матеріалів збільшує надійність і терміни служби 
дорожніх споруд, сприяють зростанню технічного рівня і транспортно-
експлуатаційного стану доріг, знижує вартість робіт і підвищує екологічну 
безпеку на дорогах.  
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Анотація. Наведено результати досліджень впливу позакореневого 
підживлення мікродобривом «Аватар-1» на господарсько-біологічні та товарні 
показники салату посівного в умовах Північного Лісостепу України залежно від  
концентрації.  

Ключові слова: мікродобрива. салат посівний, рослини, біометричні 
показники, площа листкової поверхні, урожайність. 

Abstract. To show of research results the concentration top dressing 
microfertilizers «Avatar – 1» influence a change in the biological, commodity and 
economic indices of lettuce in northern Forest-steppe of Ukraine 

Key words: microfertilizer, lettuce ,  plant, indices of biometric, leaf area, yield. 
Вступ. Застосування мікродобрив є нерозривною складовою частиною 

заходів щодо підвищення врожайності овочевих культур, оскільки для росту і 
розвитку рослинного організму застосування тільки мінеральних або 
органічних добрив недостатньо. Роль мікроелементів у живленні рослин 
багатогранна. Зокрема, Cu, Mo, Mn, Co, Zn, B та інші підвищують активність 
багатьох ферментів і ферментних систем в рослинному організмі і покращують 
використання рослинами макродобрив та інших поживних речовин з ґрунту [2]. 

Мікроелементи прискорюють розвиток рослин і дозрівання плодів та 
насіння, підвищують стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища 
та ураження хворобами. Важливе значення має форма діючої речовини. Вона 
безпосередньо впливає на відсоток засвоєння мікроелементів [2,4]. 

В Україні виробництво салату посівного посідає незначну частину 
овочевого сортименту. В середньому один українець споживає в рік 1 кг салату. 
Відповідно до норм споживання овочів, розроблених МОЗ України, норма 
споживання салату посівного має становити 4,9 кг/рік на людину [3,5]. Тому 
зважаючи на це, досить актуальним питанням наукових досліджень є 
визначення оптимальної концентрації комплексного мікродобрива  Аватар – 1, 
для підвищення рівня врожайності в умовах Північного Лісостепу України.  

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводились на 
колекційній ділянці кафедри овочівництва в НДП “Плодоовочевий сад” НУБіП 
України у 2016 р. з сортом салату посівного Конкорд  (голландської селекції) за 
такою схемою: 1 варіант – вода (контроль); 2 варіант – 0.10 % розчин; 3 варіант 
– 0.25 % розчин; 4 варіант – 0.50 % розчин. 

Дослідження проводили в трьох повторностях за «Методикою дослідної 
справи в овочівництві та баштанництві» [1]. Салат посівний вирощували 
розсадним способом. Розсаду висаджували 14 квітня. Розмір облікової ділянки 
становив 5м2. Під час вегетації проводили три позакореневі обробки рослин 
мікродобривом  «Аватар –1».  

Під час проведення досліджень проводили фенологічні спостереження та 
біометричні вимірювання рослин. Рослини салату збирали з кожної ділянки з 
настанням технічної стиглості. Обліковували урожай, визначали якісні 
показники та біохімічний склад продукції. Під час збирання врожаю 
вимірювали діаметр розетки листків і їхню кількість, визначали площу листків.  

Результати досліджень. Вплив концентрації мікродобрива «Аватар-1» на 
ріст і розвиток салату посівного визначали на основі біометричних вимірів 
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рослин, їхньої урожайності та якості отриманої продукції. За біометричними 
вимірами висота листків у період збирання врожаю (табл. 1) була найбільшою у 
варіанті з концентрацією добрива 0,25 % – 17,2 см, що більше контролю на 1,2 
см, тоді як у варіантах з концентрацією 0,10 % та 0,50 % – 15,6 та 15, 3 см. 

Кількість листків найбільше було підраховано у варіанті 3 – 27,2 шт/росл., 
а найменше у варіанті 4. Концентрація  розчину мікродобрива не мала 
суттєвого впливу  на діаметр розетки листків і вона була від 25,0 см у варіанті 1 
до 25,8 см у варіанті 3.  

Проведені вимірювання і підрахунки середньої площі листка за 
розрахунковим методом показали, що за різної концентрації мікродобрива 
«Аватар -1» рослини салату посівного формували неоднакову площу листкової 
пластинки. Найкращими біометричними показниками відзначилися варіанти 2 і 
4 - 107,1 та 119.7 см2. Однак площа листкової поверхні однієї рослини 
найбільшою була у варіанті 3 і становила 2748 см2.  

Таблиця 1 
Біометричні показники рослин салату посівного залежно від концентрації 

мікродобрива  «Аватар – 1» 

Варіант 
Висота 
рослин, 
см 

Кількість 
листків, 
шт. 

Діаметр 
розетки 
листків, 
см 

Площа 
листка, 

см2 

Площа 
листків, 
см2/росл. 

Вода (к) 16,0 23,0 25,4 83,7 1925 
Аватар – 1 – 0,10 % 15,6 25,0 25,0 107,1 2678 
Аватар – 1 – 0,25 % 17,2 27,2 25,8 101,3 2748 
Аватар – 1 – 0,5 % 15,3 21,0 25,3 119.7 2514 

НІР05 1,0 1,8 0,5   
 
Одним із найважливіших показників, які підтверджують доцільність 

вирощування є врожайність. Показники маси розетки листків безпосередньо 
впливають на величину товарної продукції салату посівного. Потрібно 
відмітити, що у всіх варіантах середня маса розетки листків мала показники 
вищі ніж, у контрольному варіанті. Середнє значення маси розетки листків 
найбільшим було у варіанті з концентрацією – 0,25 % і становило – 0,29 кг. 

Таблиця 2 
Урожайність салату посівного залежно від концентрації мікродобрива  

«Аватар – 1» 

Варіант Маса товарної 
розетки листків. кг 

Урожайність т/га 
т/га ± до контролю 

Вода (к) 0,23 25,7 - 
Аватар – 1 – 0,1 % 0,26 28,3 + 2,6 
Аватар – 1 – 0,25 % 0,29 32,3 + 6,6 
Аватар – 1 – 0,5 % 0,25 27,9 + 2.2 

НІР05 0,03   
 

Научный взгляд в будущее 8 



 Том 9. Выпуск 4                                                                                                                                Сельское хозяйство                      

Аналіз товарної врожайності (табл. 2) дозволив встановити, що рослини 
забезпечили розрахункову врожайність у межах 25,7– 32,3 т/га. В усіх варіантів 
отримано врожайність вищу, ніж у контролі. Найвищу врожайність одержано за 
використання мікродобрива з концентрацією 0,25 % – 32,3 т/га. 

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що 
формування біометричних показників салату посівного залежало від 
концентрації мікродобрива. Найкращі біометричні показники були у рослин за 
використання  концентрації 0,25 %. 
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Анотація. У роботі розглядаються проблеми забезпечення сталого 

використання земельних ресурсів у процесі постановки цілей сталого розвитку 
на наступні 15 років, зокрема, цілі 15 ”Життя на Землі”. Показано, що 
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концепція нейтрального балансу деградації земель (LDN) є ефективним 
механізмом вирішення одного із ключових завдань сталого розвитку - 
відновлення здоров'я і продуктивності земель. 

Ключові слова: сталий розвиток, деградація земель, опустелювання, стале 
землекористування  

Abstract. In this paper we describe the problems of sustainable land use in the 
setting process of sustainable development goals for the next 15 years, including  
Goal 15, "Life on Earth". It is shown that the concept of Land Degradation Neutrality 
(LDN) is an effective mechanism for solving one of the key objectives of sustainable 
development - the restoration of health and productivity of the land. 

Key words: sustainable development, land degradation, desertification, 
sustainable land management 

У вересні 2015 року на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 
світові лідери погодили 17 глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР), які 
повинні стати віхами нашого шляху на наступні 15 років [1]. У них визначено, 
до чого повинні прагнути всі країни для відновлення балансу за трьома 
напрямками сталого розвитку: в області економіки, соціального розвитку та 
екології.  

ЦСР 15 ”Життя на Землі” закликають країни до захисту, відновлення і 
впровадження сталого використання наземних екосистем, сталого управління 
лісами, боротьбі з опустелюванням, призупиненню деградації та відновленню 
земельних ресурсів, а також до припинення втрат біорізноманіття. 

Ціль 15.3 спрямована на ”боротьбу з опустелюванням і відновлення 
деградованих земельних ресурсів та ґрунтів, включаючи землі, що постраждали 
від опустелювання, посух та повеней, а також створення світу, в якому 
деградація земельних ресурсів буде нейтралізована” [2]. Для визначення 
результатів за ціллю 15.3 був прийнятий показник ”Відношення площі 
деградованих земельних ресурсів до загальної площі земельних ресурсів”. 

Успішна реалізація завдання 15.3 щодо досягнення нейтрального балансу 
деградації земель дозволить відновити здоров'я і продуктивність земель - 
природний спосіб вирішення безлічі актуальних проблем, до яких належить 
продовольча і водна безпека, тобто, захищаючи життєздатність земель, ми 
зберігаємо життя на планеті. 

У жовтні 2015 р. дванадцята сесія Конференції Сторін Конвенції ООН про 
боротьбу з опустелюванням (КБО ООН) підтримала ЦСР 15.3 і концепцію 
нейтральної деградації земельних ресурсів (Land Degradation Neutrality − LDN) 
як важливого інструменту реалізації Конвенції. 

На цій сесії LDN було визначено як ”стан, при якому кількість і якість 
земельних ресурсів, необхідних для підтримки екосистемних функцій і послуг 
та посилення продовольчої безпеки залишаються стабільними або 
збільшуються в заданих часових і просторових рамках”.  

LDN є простою ідеєю і потужним інструментом і означає забезпечення 
достатньої кількості здорових і продуктивних ресурсів шляхом запобігання 
деградації, коли це можливо, кращого управління землею, і відновлення земель, 
які вже деградували в процесі господарського використання. Тобто, йдеться 
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про досягнення балансу між трьома процесами: використанням/деградацією, 
реабілітацією/відновленням і сталим управлінням земельними ресурсами. 

По суті, концепцію LDN можна представити як впровадження кращих 
методів управління земельними ресурсами та більш ефективне планування 
землекористуванням, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню економічної, 
соціальної і політичної стійкості. 

Стале управління і відновлення ландшафтів (нейтральний баланс 
деградації земель) надає також безліч супутніх переваг: від збереження 
біологічного різноманіття та боротьби з змінами клімату до забезпечення 
економічного зростання і підвищення добробуту населення. Від ефективності 
управління землями залежить, скільки поставлених завдань ми зможемо 
виконати: це стосується продовольчої і водної безпеки, міграції та урбанізації, 
пом’якшення кліматичних змін і адаптації, а також відповідального споживання 
і усунення конфліктів через ресурси. Здоров’я наземних екосистем є важливою 
умовою досягнення багатьох цілей сталого розвитку. 

У центрі концепції LDN лежить необхідність підтримки природного 
капіталу та пов’язаних з землями екосистемних послуг. 

У результаті прийнятих рішень в рамках Глобального механізму (GM) 
КБО ООН була створена Програма постановки цілей нейтральної деградації 
земельних ресурсів [3] для підтримки країн при прийнятті національних цілей 
та пов’язаних з ними практичних заходів.  

Для України, яка приєдналася до зазначеної програми у червні 2016 р., на 
першому етапі надзвичайно важливим є встановлення базового рівня деградації 
земель, завдяки чому можливим буде подальший моніторинг стану земель і 
ґрунтів та прийняття відповідних рішень по забезпеченню сталого 
використання земельних ресурсів. 

У якості базових показників LDN мають бути використані стан земельного 
покриву, продуктивність земель та запаси органічного вуглецю над і під 
землею (органічні сполуки вуглецю у ґрунті) [3]. Ці три показники 
представляють досить повне охоплення земельних екосистем та послуг, що 
лежать в основі LDN, і у сукупності можуть використовуватися для 
моніторингу кількості та якості природного земельного капіталу, а також 
послуг, які надаються на базі цих земельних ресурсів. Важливо відмітити, що 
запропоновані індикатори можуть бути доповнені та розширені індикаторами 
на національному рівні для отримання більш повної картини про пов’язані з 
земельними ресурсами послугами екосистем. 

Постановка цілей нейтральної деградації земельних ресурсів (цілей LDN) 
не є відособленим процесом, вона має бути інтегрована до комплексних 
процесів розвитку національної політики. Для того, щоб процес постановки 
цілей LDN забезпечив досягнення нейтральної деградації земельних ресурсів до 
2030 року, а також досягнення цілей сталого розвитку, необхідно забезпечити 
організоване землекористування і активну участь усіх зацікавлених груп і 
галузей, пов’язаних з природним земельним капіталом. 

У багатьох країнах, у тому числі, в Україні, досягнення нейтральної 
деградації земель потребує зміни підходу в землекористуванні: від ”деградації-
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занедбаності-міграції” до ”захисту-підтримки-відновлення” [4]. Для цього 
необхідно налагодити співпрацю між різними секторами і розробити 
національні плани управління сталим розвитком, що повинні включати такі 
додаткові напрямки: 1) реалізацію політики і методів сталого управління 
землею, щоб мінімізувати деградацію сьогодні і запобігти її в майбутньому; і 2) 
відновлення деградованих і занедбаних продуктивних земель, а також 
деградованих природних і напівприродних екосистем, які надають життєво 
важливі для людей послуги. 
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В статті розглянуто вплив позакореневих підживлень добривами з 
рістактивуючою складовою в поєднанні з основним внесенням  макроелементів 
на продуктивність картоплі столової. Встановлено її підвищення та 
покращення якості отриманої продукції за поєднання позакореневого 
підживлення  розчином  Амінокат (0,1л/га) у фазу бутонізації з N100P75K180Mg10  

Ключові слова: картопля столова, Амінокат, Атонік, Босфоліар актив 
урожайність, мінеральні добрива, тeмнo-сiрий опідзолений грунт, 
стимулятори росту,  продуктивність, суха речовина,  вітамін С. 

 The effect of fertilizers application by growth-activate fertilizers on potato 
productivity was researched. These fertilizers were applied with basic fertilizers 
application. The potato yield and tuber quality was increased in variant with foliar 
application of Aminoat (0.1 L/ha) for budding stage on background of basic 
fertilizers application in rate N100P75K180Mg10 

Key - world: potato, Aminokat, Atonic, Bosfoliare active, potato yield, mineral 
fertilizers, dark-grey opodzolic soil, growth-activate fertilizers, potato productivity, 
dry matter, vitamin C. 

Вступ.  
Максимальна реалізація генетичного потенціалу будь-якої 

сільськогосподарської культури залежить від комплексного забезпечення 
рослин всіма необхідними факторами: вологою, теплом, мінеральним 
живленням та оптимальним рівнем сонячної інсоляції. За дефіциту або 
надмірного прояву будь-якого з цих факторів відбувається лімітування 
генетичного потенціалу культури та суттєве зменшення врожайності [1]. 

Слід розуміти, що наразі основними факторами, які знижують 
продуктивність сільськогосподарських культур, є згубна дія абіотичних стресів 
протягом періоду вегетації: несприятливий температурний та водний режими, 
пестицидне навантаження, хвороби, дефіцит біогенних елементів, ущільнення, 
засолення, затоплення ґрунтів, град, механічне пошкодження тощо. Вони 
обумовлюють призупинення росту й розвитку культур і, як наслідок, зниження 
врожайності, погіршення її якості, товарності, а інколи й до їх загибелі. Саме 
через ці небажані явища відбувається втрата щонайменше 70% новоствореної 
енергії рослин на боротьбу з дисбалансом мінерального живлення, 
недостатньою вологозабезпеченістю, гормональними розладами тощо. 

Мінеральні добрива вже стали невід’ємною частиною технологій 
вирощування сільськогосподарських культур, проте дія регуляторів росту в 
організмі рослин, вивчена не достатньо, тому комплекс факторів для 
оптимізації живлення є актуальним питанням. 

Потреба рослин в мікроелементах виникає на ранньому етапі їх розвитку - 
при проростання насіння. Вже  у цей період у зв'язку з активацією 
мікроелементами поглинання води насінням, ферментів, що беруть участь у 
гідролізі вуглеводів, білків і жирів формується основа майбутнього рослини і, 
незважаючи на присутність в ґрунті можливо і недостатньої кількості 
мікроелементів, передпосівне збагачення насіння мікродобривами забезпечує 
позитивний ефект. Ще більш висока ефективність цього агроприйому 
проявляється на ґрунтах, які недостатньо забезпечені мікроелементами[2].  
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Метою досліджень, що проводили в умовах Лівобережного Лісостепу 
України  на темно-сірому опідзоленому ґрунті було вивчення впливу добрив, 
які мають рістактивуючу складову на продуктивність  картоплі столової сорту 
Ред Скарлетт. В дослідженнях поєднувалися мінеральні добрива, за основного 
внесення та рістактивуючі (Амінокат, Атонік, Босфоліар Актив) -  
позакоренево. Дослідження проводилися на темно-сірому опідзоленому ґрунті, 
що характеризувався середнім вмістом  мінеральних сполук азоту та 
підвищеним рухомих сполук фосфору і калію. Площа облікової ділянки 150 м2, 
систематичне розміщення варіантів. 

Фізіологічне та біохімічне значення Амінокату полягає в тому, що він бере 
участь в формуванні протеїнів (білків). Як відомо, процес синтезу 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.  

Застосування Амінокату дозволяє отримати вже готові активні 
амінокислоти альфа (£) ряду, і на їх синтез культурам не витрачається енергія. 
Водночас, за підживлення культур Амінокатом  активізується їх обмін, 
проявляється біостимулюючий ефект. Це дозволяє дуже швидко виходити зі 
стресів та витрачати енергію на продуційні процеси, тобто, забезпечувати 
високу продуктивність. 

Атонік Плюс впливає на процеси фотосинтезу, забезпечує безперервний 
оптимальний водний баланс, регулює потік поживних речовин і синтез 
асимілятів (ауксинів, гібералінів, цитокінінів, абсцисової кислоти, глюкози). 
Активізує процес лігнінофікації внутрішніх стінок клітини завдяки чому 
ускладнюється проникнення збудників хвороб і мікробних інфекцій та 
підвищується ефективність застосовуваних фунгіцидів, а також зростає 
стійкість рослин до вилягання. Забезпечує високу ефективність дії навіть за 
понижених температур повітря (до -5оС). Він підвищує рівень засвоєння 
кореневою системою рослин макро- та мікроелементів з ґрунту навіть за умови 
пониженого pH. 

Атонік Плюс при застосуванні в бакових сумішах із пестицидами та 
листовими добривами залишається хімічно-нейтральним і не вступає в реакції з 
ними. Характеризується високими показниками безпеки для людини та 
довкілля. Діючі речовини, що входять до складу препарату є натуральними 
сполуками, що в незначних кількостях містяться в клітинах рослин та живих 
організмів. 

Завдяки комплексній дії Атонік Плюс здатний вирішувати завдання не 
лише високоефективного подолання наслідків стресу, а й реалізації генетичного 
потенціалу рослин, оптимізації поглинання та використання елементів 
живлення з ґрунту та добрив, забезпечення габітусу і високої ефективності 
фотосинтезу, гарантований регенераційний ефект після пошкодження градом та 
пестицидами. 
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Босфоліар Актив добриво, що має збалансований вміст макро- і 
мікроелементів в доступній формі. Фосфор у формі фосфітів, що забезпечує 
фунгіцидний ефект, вміст органічних сполук стимулює ріст і розвиток рослин, 
фітогормони: ауксини, цитоконіни, гібереліни та амінокислоти: гліцин, аланін, 
валін, лейцин, серін, треонін, тирозин і вітаміни А, В, С, Є активізують 
ферментативну систему рослин,  забезпечують високу активність 
асиміляційних процесів. 

Застосування Басфоліар Актив стимулює розвиток рослин, особливо за 
стресових умов. Кращий розвиток кореневої системи забезпечує підвищення 
засухо- і жаростійкості рослин. Поліпшується поглинання елементів живлення і 
гормонів росту, забезпечується максимальна ефективність від застосування.  

Результати дослідження та їх аналіз. Oптимiзaцiя умoв живлeння 
картоплі столової зa рaхунoк внeсeння N100P75K180Mg10 в поєднанні з листковою 
аплікацією розчином Амінокату забезпечила  oтримaння врoжaю нa рiвнi 38,8 
т/гa сорту Ред Скарлетт  (тaбл. 1). Прирiст врожаю за такого удобрення  
стaнoвив 9,4 т/гa вiднoснo кoнтрoлю.  

Тaблиця 1  
Фракційний склад урожаю картоплі за використання добрив у 

позакореневе підживлення 
Варіант досліду Фракції, т/га Урожайність, 

т/га ‹ 40 мм 40-60мм › 60мм 
N100P75K180Mg10 (контроль) 5,4 13,3 10,5 29,2 
N100P75K180Mg10+Босфоліар 
Актив (2 л/га) (фаза 
бутонізації) 

4,1 25,8 3,6 33,5 

N100P75K180Mg10+Амінокат 
(0,1л/га) (фаза бутонізації) 

6,1 13,6 19,1 38,8 

N100P75K180Mg10+Атонік 
(0,2 л/га) (фаза 
бутонізації) 

4,8 17,3 9,5 31,6 

 
Проведення позакореневого підживлення суттєво підвищувало 

продуктивність рослин картоплі порівняно з основним удобренням 
мінеральними добривами.  

З наукової і практичної точок зору позакореневе підживлення  є кращим 
методом внесення мікроелементів, порівняно з  кореневим. Воно оперативно і 
якісно регулює процеси живлення в період вегетації рослин за конкретних 
умов. Важливу роль за цього відіграє збалансоване співвідношення 
мікроелементів. Усі елементи живлення тісно пов’язані між собою в єдиних 
біохімічних процесах і роль кожного з них є дуже важливою. Тому доцільно 
проводити підживлення мікроелементами у поєднанні з основними елементам 
(N,P,K), враховуючи біологічні особливості кожної культури[3].  

За внесення N100P75K180Mg10 в поєднанні з листковою аплікацією розчином 
Босфоліар Актив урожайність досягла рівня 32,8 т/га. Рослини картоплі за 
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таких умов живлення швидше пристосовуються до негативних впливів 
навколишнього середовища, таких як стресові умови, активніше синтезують 
власні речовини, які захищають від інфекційних захворювань, швидше 
поглинають поживні речовини (Ca, Mg, K, P) та засвоюють,  пришвидшується 
переміщення та засвоєння елементів живлення, води та асимілятів – від листків 
до коренів, бульб, квіткових бутонів, квіток. Рослини мають довший 
вегетаційний період та фотосинтетичну експозицію 

Oтжe, пoєднaння пiдживлeння тa oснoвнoгo внeсeння мiнeрaльних дoбрив 
(N100P75K180Mg10) ствoрює oптимaльнi умoви  для рoзкриття гeнeтичнoгo 
пoтeнцiaлу сорту Ред Скарлетт . В цьoму aспeктi мoжнa вiдзнaчити дoцiльнiсть 
пiдживлeнь Амінокатом. Мeнш eфeктивним булo викoристaння oснoвнoгo 
внeсeння дoбрив, але без позакореневого підживлення.  Урoжaйнiсть за таких 
умов удобрення склала 29,2   т/га. 

Умови живлення впливали не лише на величину урожаю, але змінювали 
його структуру. Слід відмітити, що фракція менше 40мм за використання 
N100P75K180Mg10  в поєднанні з позакореневим підживленням  Амінокатом 
склала  6,1 т/га. Використання   N100P75K180Mg10  з  Босфоліаром у фазу 
бутонізації  у вигляді листової аплікації обумовлювало  зменшення частини цієї  
фракції до 4,1 т/га. Маса фракції 40-60мм була більшою за використання 
Босфоліар  (25,8 т/га).  Найменше цього розміру бульб формувалося за 
основного внесення мінеральних добрив. 

Необхідно відмітити, що найбільша маса бульб фракції › 60мм 
формувалася за внесення  N100P75K180Mg10 з підживленням Амінокатом -  
19,0т/га.  Використання   N100P75K180Mg10 в основне удобрення та позакореневе 
підживлення  Амінокатом створювало умови для формування врожаю в межах  
38,8 т/га. Приріст від позакореневого підживлення склав  9,6 т/га (табл. 2). 

Тaблиця 2  
Урожайність  картоплі столової  сорту Ред Скарлетт за вирощування 

на темно-сірому опідзоленому ґрунті 
Варіант досліду Урожайність, 

т/га 
Приріст 

т/га % 
1.N100P75K180Mg10 (контроль) 29,2 - - 
2.N100P75K180Mg10+Босфоліар Актив (2 
л/га) (фаза бутонізації) 

33,5 4,3 15,0 

3. N100P75K180Mg10+Амінокат (0,1л/га) 
(фаза бутонізації) 

38,8 9,6 33,0 

4. N100P75K180Mg10+Атонік (0,2 л/га) 
(фаза бутонізації) 

31,6 2,4 8,40 

НІР, т/га 1,84  
Sx,% 2,0 

 
Використання Атоніку(0,2 л/га) у фазу бутонізації, мало менш суттєвий 

вплив і обумовлювало невисокий приріст урожаю. За проведення 
позакореневого підживлення лімітуючим фактором виступали  погодні умови, 
що негативно впливало на продуктивність рослин картоплі. 
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Висновки. Таким чином внесення у фазу бутонізації позакоренево 
Амінокату (0,1 л/га) та Босфоліару (2 л/га)  оптимізувало умови живлення та 
забезпечувало отримання врожаю на рівні 38,8 т/га.  
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Аннотация: проведена оценка зараженности возбудителями бактериозов 
и микозов образцов семян озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, овса, 
подсолнечника, льна, кукурузы, сои и рапса, из разных регионов России. 
Выявлены и идентифицированы патогенные микроорганизмы грибного 
происхождения: Fusarium, Аlternaria, Bipolaris, Tilletia spp., а также 
представители плесеней родов: Aspergillus, Rhizopus, Penicillium spp. Кроме 
того выделены возбудители бактериальных болезней из рода Pseudomonas. 
Разработана и предложена схема биологизации протравливания семян. 
Результаты экспериментов показали, что только системное применение 
биологической защиты позволяет успешно подавить возбудителей болезней и 
достигать высокой продуктивности агробиоценозов. 

Ключевые слова: фитоэкспертиза, семена, пшеница, подсолнечник, 
ячмень, инфицированность, супрессивность почвы, бактериальные и грибные 
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патогены, биотехнологии, биологическая защита растений, баковая смесь, 
биопрепараты. 

Summary: the evaluation of infection of bacterial and fungal diseases  sample 
seeds of winter and spring wheat, barley, oats, sunflower, flax, corn, soybeans, rye 
and rapeseed, sent from different regions. Revealed and identified pathogenic 
microorganisms of genera Fusarium, Аlternaria, Bipolaris, Tilletia spp. and 
representatives moulds: Aspergillus, Rhizopus, Penicillium spp, Mycorales. Also the 
selected destruction of bacterial pathogens. Developed and proposed scheme of 
biological seed treatment. The results of the experiments showed that only a 
systematic application of the biological protection allows to effectively suppress 
pathogens and to achieve high productivity of agrobiocenoses.  

Keywords: fitoekspertiza, seeds of crop, wheat, sunflower, barley, infection, 
suppressively soil, fertility, bacterial and fungal pathogens, biotechnology, biological 
plant protection, the tank mix, biopreparations. 

В настоящее время сельскохозяйственные культуры поражаются многими 
видами болезней, которые препятствуют нормальному формированию урожая, 
даже при соблюдении всех агротехнических требований. Через семена может 
передаваться до 60% инфекций [1], вызываемых возбудителями болезней 
бактериального и грибного происхождения, что и было нами зафиксировано 
при проведении ряда фитоэкспертиз. 

На семенах могут быть возбудители головнёвых болезней: Tilletia caries – 
твёрдая головня пшеницы и Ustilago hordei – твёрдая головня ячменя, которые 
проявляются в виде разрушения колоса, понижения всхожести семян, снижения 
зимостойкости и угнетения роста растений [2]. Опасными являются и  
возбудители корневых гнилей – грибы родов Fusarium и Bipolaris. Фузариоз 
может проявляться в трёх формах – поражение колоса и зерна, фузариоз 
всходов и фузариозная корневая гниль, что снижает всхожесть семян, а также 
урожай и его качество. Гельминтоспориоз (Bipolaris sorokiniana) наиболее 
распространён и вредоносен для яровых культур, особенно на яровом ячмене, 
поражая корни, стебель, листовой аппарат, колос. Потери урожая могут быть от 
10% и более. Возбудитель «черни колоса» и «чёрного зародыша» зерна 
пшеницы – гриб рода Alternaria приводит к снижению всхожести и энергии 
прорастания семян, в итоге к снижению густоты стеблестоя и сокращению 
продуктивности агробиоценозов [3]. Весьма вредоносна и семенная 
бактериальная инфекция (Pseudomonas syringae), которая поражает корни, 
точку роста, резко снижает кустистость, озернённость колоса и массу 1000 
семян [4]. 

Для протравливания семян применяются, как правило, системные 
фунгициды без бактерицидного действия. В этой связи появилась 
необходимость в разработках инновационных технологий защиты растений, в 
том числе на базе биотехнологий в растениеводстве. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов для 
проведения фитоэкспертизы и оценки заражённости бактериальными и 
грибными патогенами использовали семена яровой и озимой пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, льна, рапса, подсолнечника, кукурузы и сои, присланные из ряда 
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хозяйств Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской, 
Воронежской, Курганской, Ростовской и Челябинской областей, Республики 
Башкортостан. Отбор проб проводили по ГОСТ 12036 - 85. Определение 
степени инфицированности бактериальными и грибными болезнями по ГОСТ 
12044-93. Идентификация патогенов согласно определителям и 
микологическим атласам [3; 5; 6]. Для определения эффективности влияния 
микробиологических препаратов на грибные болезни, вызываемые грибами 
родов Fusarium и Alternaria, а также бактериозы, использовали семена образцов 
яровой пшеницы сортов Омская-36 и Ирень  (урожая 2014-2015 гг.) и ячменя 
сорта Биом (урожая 2015 г), выращенные на территории Зауралья, которые 
протравливали микробиологическими препаратами [7], полученными путём 
культивирования по технологии, разработанной ООО МИП «Кубанские 
агротехнологии» при ФГБОУ ВПО КубГАУ [8]. Норма расхода культуральной 
жидкости на основе ДВ микроорганизмов (титр не менее 1х106 КОЕ/мл) по 1 л 
каждой культуры микроорганизмов/т семян. Лабораторные исследования по 
определению биологической эффективности различных вариантов обработки 
семян (путём протравливания в колбах) проводили на проростках в чашках 
Петри с термостатированием при температуре +260С. Для изучения влияния 
аминокислот на подавление бактериозов образцы яровой пшеницы 
дополнительно протравливали комплексом аминокислот, а также смесью 
аминокислот с культуральными жидкостями на основе ДВ жизнеспособных 
микроорганизмов. В вариантах с протравливанием семян химическим 
фунгицидом был применён препарат «Раксил Ультра» с нормой расхода из 
расчёта 0,2 л/1 т семян. 

Результаты исследований. По данным фитоэкспертизы, установлено, что 
наибольшая распространённость на семенах всех исследованных культур 
принадлежит грибам родов Alternaria и Fusarium, а также плесневых 
(Aspergillus, Rhizopus, Penicillium, Mycorales), с меньшей частотой встречались  
Bipolaris и Tilletia. Как и ожидалось выявлена и высокая инфицированность 
семян возбудители бактериозов (табл. 1).  

Таблица 1  
Результаты фитоэкспертизы семян (среднее по образцам полученных из всех 

исследованных регионов, 2014-2015г.) 
 
Культура 

Заражённость семян патогенами, % 
Возбудители 
бактериозов 

Fusarium Alternaria Bipolaris Tilletia 
spp.* 

Плесени 

Пшеница 20 30 25 10 + 20 
Ячмень 45 30 35 5 + - 
Овес 10 15 10 - - - 
Лён 45 5 50 - - 20 
Рапс 20 - 50 - - 10 
Подсолнечнк 10 15 25 - - 15 
Кукуруза 15 - 15 - - 10 
Рожь 75  25 30 - - 15 
*+ обнаружено; - не обнаружено 
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Применение химических средств защиты растений приводит к решению 
проблемы заражённости только на определённый период (как правило 2-3 
недели после появления всходов), т.к. патогены мобилизуются, приобретают к 
ним резистентность и возвращаются в многократном увеличении. Оптимальное 
решение этих задач -  внедрение системы биологической защиты посевов, от 
протравливания семян, до обработки растительных остатков и регулярных, 
своевременных обработок по вегетации [9]. Так, использование биопрепаратов 
для протравливания семян позволило существенно снизить инфицированность 
возбудителями бактериозов и фузариозов, однако высокой эффективности их 
против альтернариозов не выявлено. Тем не менее, результаты наших 
экспериментов и фитоэкспертиз показали, что наиболее эффективной в 
подавлении возбудителей грибных болезней оказалась баковая смесь на основе 
ДВ бактерий  Bacillus subtilis + Bacillus megaterium, а в отношении бактериозов 
смесь аминокислот (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследований по применению биопрепаратов и аминокислот 

путём обработки (протравливанием) семян яровой пшеницы  
сорт Омская -36. 

Наименование Бактериальные 
возбудители 

Fusarium Alternaria Bipolaris 

Контроль 30,0 50,0 25,0 12,5 
Bacillus subtilis + 
комплекс аминокислот  

5,0 25,0 17,5 5,0 

Bacillus subtilis 20,0 20,0 20,0 5,0 
Комплекс аминокислот 5,0 20,0 30,0 12,5 
Bacillus subtilis+Bacillus 
megaterium 

10,0 20,0 20,0 5,0 

Bacillus subtilis+Bacillus 
megaterium+ комплекс 
аминокислот 

10,0 20,0 15,0 5,0 

 
Использование биопрепаратов для протравливания семян оказалось 

эффективным и в других опытах (табл. 3). Так, благодаря этому мероприятию 
можно повысить показатели всхожести семян. 

Однако для подавления альтернариозной инфекции (с 
распространённостью более 15-20%) всё же актуально и применение 
фунгицидов совместно с бактериальными препаратами путём протравливания 
семян. Результаты экспериментов показали, что только применение 
фунгицидов (в этих опытах - «Раксил Ультра») одновременно со смесью 
культуральных жидкостей микроорганизмов способствовало незначительному 
снижению инфицированности  возбудителем альтернариоза с 95% до 65 % и 
повышению всхожести от 7% (на контроле) до 20 % (табл. 4). 
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Таблица 3  
Влияние обработки семян биопрепаратами аминокислотами на всхожесть 

семян яровой пшеницы сортов Омская-36 и Ирень. 
Сорт Год  Результаты 

опытов 
(до или 
после 

обработки 
семян) 

Всхожесть, % (из них ) 
Общая  Нормально 

проросшие 
семена  
 

Ненормально проросшие 
семена (наличие только 
корней или только 
ростков) 
 

 
Омская -
36 

 
2014 

до 80 40 40 
после 85 65 20 

 
2015    

до 90 60 30 
после  100 85 5 

Ирень  
 
 

 
2014  

до 100 40 50 
после 100 50 50 

 
2015  

до 100 50 50 
 после 100 80 20 

  
Таблица 4 

Влияние протравливания семян сорта Биом биопрепаратами, 
аминокислотами и фунгицидами  на всхожесть семян распространённость 

болезней 
Наименование 
образца 

Всхожесть семян, % Распространённость 
болезней, % 

Общая  Норма
льно 
взошед
ших 
 

Ненормально-
проросших 

семена 
(наличие 

только корней 
или только 

ростков) 

Бактери
оз   

Фузари
оз 

Альтер
нариоз 

Контроль 7,0 7,0 0 10,0 20,0 95,0 
B.subtilis+B. 
megaterium+ 
комплекс 
аминокислот 

7,0 7,0 0 5,0 15,0 85,0 

Фунгицид 
«Раксил 
Ультра»+ 
B.subtilis+B. 
megaterium+ 
комплекс 
аминокислот 

20,0 20,0 0,0 5,0 15,0 65,0 
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Заключение и выводы. Представленные результаты исследований 
выявили высокую фитопатогенную нагрузку на семенах ряда 
сельскохозяйственных культур из различных регионов России, представленную 
в большинстве своем грибами родов Alternaria, Fusarium, из плесневых это 
Aspergillus, Rhizopus, Penicillium spp, Mycorales и бактериозами, а также 
показали возможности применения биопрепаратов в роли протравителей, что 
значительно уменьшит затраты и увеличит плодородие почвы. В этой связи 
выявлено, что наиболее эффективной для этого оказалась баковая смесь 
бактерий Bacillus subtilis + Bacillus megaterium. Кроме того установлено, что 
альтернариозную инфекцию (при высокой инфекционной нагрузке) наиболее 
целесообразно подавлять баковой смесью бактериальных препаратов с 
некоторыми системными фунгицидами. Результаты экспериментов, в том числе 
производственные испытания в ряде регионов России показали, что только 
системное применение биологической защиты позволяет успешно подавить 
возбудителей болезней и достигать высокой продуктивности агробиоценозов. 
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Анотація. Досліджено вплив позакореневого підживлення рослин пшениці 

озимої на винос врожаєм зерна. Позакореневе підживлення сприяло зростанню 
виносу елементів живлення рослинами пшениці озимої за рахунок 
стимулювання кореневої системи та усунення дії стресів на посіви. До того ж, 
пшениця озима виносила більше NPK за збільшення норми Folicare. 
Максимальної величини він досягав за використання дози 5 кг/га та N45P120K120 
+ N30 на фоні післядії гною, де винос азоту становив 296 кг/га, фосфору – 110 
кг/га і калію – 210 кг/га 

Ключові слова: пшениця озима, удобрення, позакореневе підживлення, 
Folicare, вонос макроелементів 

Abstract. The influence of the foliar fertilizers application for winter wheat on 
crop nutrients uptake was researched. The foliar fertilizers application caused 
increasing of the nutrient uptake by plants of the winter wheat because the root 
system of plant was stimulated and environmental stresses were eliminated. Winter 
wheat taken up more NPK whean we would got more dose of Folicare. Maximal 
nutrient uptake by plants was in variant with application 5 kg/ha Folicare on 
background of the N45P120K120 + N30 . nitrogen uptake was 296 kg/ha, phosphorus 
uptake was 110 kg/ha and potassium uptake was 210 kg/ha 

Key-words: winter wheat, fertilization, foliar application, Folicare, plants 
uptake of macronutrients 

Вступ та огляд літератури. Запорукою високого рівня врожайності та 
якості продукції рослинництва є оптимальні умови мінерального живлення 
рослин. крім того, поглинання елементів живлення є складним процесом 
взаємодії кореневої системи рослин із грунтом [1, 2]. Найдієвішим є вплив 
забезпечення рослин макро- та мікроелементами відповідно до їх вимог у 
критичні періоди росту та розвитку. Порушення співвідношення між 
елементами живлення обумовлює зниження стійкості рослин до зовнішніх 
стресів, врожайності та якості продукції [3, 4].   

Так, для формування врожаю зерна 1 т/га необхідно: 2,5–3.5 кг азоту; 1,1–
1,3 кг фосфору; 2,0–2,7 кг калію, 0,5 кг кальцію, 0,4 кг магнію, 0,35 кг сірки, 
0,5 г бору, 0,85 г міді, 27,0 г заліза, 8,2 г марганцю, 6,0 г цинку, 0,07 г 
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молібдену. Слід зазначити, що чим більший урожай і вища норма мінеральних 
добрив, тим більший винос поживних речовин [5]. Тож, доцільно вивчити 
закономірності виносу елементів живлення сортами пшениці озимої різної 
інтенсивності для формування 1 тони продукції. 

Вхідні дані і методи. Дослідження проводили у довготривалому досліді 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна у 2007–
2008 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України. Грунт дослідної ділянки 
– лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. У його орному 
шарі в середньому міститься 4,09 % гумусу, 27,0 мг/кг – рухомого фосфору, 
89,3 мг/кг – обмінного калію. Дослід закладено у триразовому повторенні. 
Розмір посівної ділянки –172 м2, облікової – 100 м2. У досліді вносили добрива: 
аміачну селітру (34 %) (ГОСТ 2 – 85), гранульований суперфосфат (19,5 %) 
(ГОСТ 5956 – 78), калій хлористий (60 %) ( ГОСТ 4568 – 95) за розробленою 
схемою. 

Мікропольові досліди з вивчення впливу позакореневого підживлення 
пшениці озимої комплексними водорозчинними добривами Folicare (табл. 1) 
фінської компанії “Yara International” закладали також у триразовому 
повторенні. Розмір посівної ділянки – 30 м2, облікової – 25 м2. Ці добрива 
містять набір макро- та мікроелементів, підібраних згідно з вимогами 
мінерального живлення пшениці озимої. Добрива в кількості, передбаченій 
схемою досліду (табл. 2), розчиняли у 250 л/га води безпосередньо перед 
обприскуванням посівів. Контрольні ділянки обробляли водою в нормі 250 л/га. 

Таблиця 1 
Характеристика водорозчинних комплексних добрив Folicare 

Добрива Вміст елементів, % 
N P2O5 K2O MgO SO3 B Mo Cu Fe Mn Zn 

Folicare  
(10-5-40) 10,0 5,0 40,0 1,5 10,2 0,02 0,001 0,1 0,2 0,1 0,02 

Folicare  
(18-18-18) 18,0 18,0 18,0 1,5 10,2 0,02 0,001 0,1 0,2 0,1 0,02 

Folicare  
(22-5-22) 22,0 5,0 22,0 1,5 10,2 0,02 0,001 0,1 0,2 0,1 0,02 

 
Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна, попередником 

якої була конюшина на один укіс. Пшеницю висівали в оптимальні для цієї 
зони строки. Врожай збирали за настання біологічної стиглості за варіантами 
прямим комбайнуванням. Винос елементів живлення врожаєм розраховували 
розрахунковим методом. Опрацьовували дані методом дисперсійного аналізу. 

Результати. Обговорення і аналіз. За позакореневого підживлення 
посівів Folicare рослини більше виносили макроелементів залежно від норми 
традиційних добрив. Воно сприяло покращенню постачання до коренів 
асимілянтів, що обумовлює збільшення їх поглинаючої поверхні, посилення 
всього внутріклітинного обміну. 

Позакореневе підживлення Folicare у дозі 2 кг/га забезпечило зростання 
виносу азоту до 93–271 кг/га , фосфору – 28–101 кг/га і калію – 40–195 кг/га 
порівняно з 88–253 кг/га N (табл. 2), 26–94 кг/га Р2О5 і 66–200 кг/га К2О на фоні 
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традиційних добрив. Внесення 3 кг/га комплексного водорозчинного добрива 
обумовило винос макроелементів рослинами на рівні 99–283 кг з гектара N, 29–
105 кг/га Р2О5 і 62–217 кг/га К2О, а за застосування 5 кг/га – рослини 
використали 104–296 кг/га, 31–110 кг/га та 123–210 кг/га відповідно. 

Таблиця 2 
Винос сполук азоту, фосфору та калію пшеницею озимою сорту 

Національна за позакореневого підживлення (середнє за 2007–2008 рр.) 
Варіант досліду Винос,кг/га 

N P2O5 K2O 

Н
2О

 

Без добрив (контроль) 88 26 59 
Гній (післядія у сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон 151 38 38 
Фон + N30P80K80 + N30 210 76 156 
Фон + N45P120K120 + N30 253 94 180 
N30P80K80 + N30 190 58 111 

Fo
lic

ar
e 

(2
 к

г/
га

) 

Без добрив (контроль) 93 28 62 
Гній (післядія у сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон 159 40 40 
Фон + N30P80K80 + N30 218 79 162 
Фон + N45P120K120 + N30 271 101 192 
N30P80K80 + N30 204 62 119 

Fo
lic

ar
e 

(3
 к

г/
га

) 

Без добрив (контроль) 99 29 66 
Гній (післядія у сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон 179 45 45 
Фон + N30P80K80 + N30 230 84 171 
Фон + N45P120K120 + N30 283 105 200 
N30P80K80 + N30 211 65 123 

Fo
lic

ar
e 

(5
 к

г/
га

) 

Без добрив (контроль) 104 31 70 
Гній (післядія у сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон 188 47 47 
Фон + N30P80K80 + N30 238 86 177 
Фон + N45P120K120 + N30 296 110 210 
N30P80K80 + N30 218 67 127 
 

Слід відмітити, що винос елементів живлення за позакореневого 
підживлення зростав несуттєво, а поєднання його з основним збільшувало 
споживання азоту, фосфору та калію посівами пшениці озимої. За внесення 
2 кг/га добрива винос азоту зріс на 5 кг/га у контролі (без внесення), за дози 
3 кг/га – на 6 кг відносно попередньої, а за 5 кг/га – на 5 кг/га відповідно до 
3 кг/га. Інтенсивніший винос простежували за проведення обприскування 
Folicare у відповідні фази та внесення традиційних мінеральних добрив на фоні 
післядії гною в сівозміні. Максимальний рівень цього показника в межах 
досліду спостерігали на фоні полуторної норми мінеральних традиційних 
добрив з післядією гною в сівозміні з позакореневим підживленням Folicare у 
дозі 5 кг/га, що дозволило отримати урожайність 8,66 т/га. 

Тенденція виносу фосфору та калію була аналогічна азоту. Його величина 
для цих елементів була значно менша, особливо фосфору, через меншу їх 
значимість для росту та розвитку пшениці озимої. За її вирощування у 2008 р. 
виноси зросли у всіх варіантах, більшою мірою за поєднання традиційних 
добрив та позакореневого внесення.  

Заключення і висновки. Позакореневе підживлення сприяло зростанню 
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виносу елементів живлення рослинами пшениці озимої за рахунок 
стимулювання кореневої системи та усунення дії стресів на посіви. До того ж, 
пшениця озима виносила більше NPK за збільшення норми Folicare. 
Максимальної величини він досягав за використання дози 5 кг/га та N45P120K120 
+ N30 на фоні післядії гною, де винос азоту становив 296 кг/га, фосфору – 110 
кг/га і калію – 210 кг/га. 
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика (генетико-

морфологическая и фенологическая) зимостойких высокопродуктивных сортов 
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шелковицы российской селекции: ПС-109 и ПС-109,4п. Данные сорта по био-
хозяйственным показателям имеют высокий потенциал (100% 
зимостойкость; высокая побегообразовательная способность после 
формовки; короткий вегетационный период (136-145 дней); позднее появление 
листа с ускоренным его созреванием; кустовая низкоштамбовая, порослевая 
формовка) и могут произрастать в климатострессовых условиях средней 
полосы России. Также в статье представлены элементы технологии 
выращивания шелковицы для интродукции в Центральные регионы РФ. 

Ключевые слова: шелковица, сорт, зимостойкость, технология 
выращивания, интродукция. 

Abstract. The article provides a brief description (genetic, morphological and 
phonological) of high-yield winter-hardy mulberry varieties of Russian selection: PS-
109 and PS-109,4п. In accordance with their biological and economical indices, 
these varieties possess high potential (100% winter-hardiness; high hoot-forming 
capacity after cutting; short vegetative period (about 136-145 days); late leaf 
emergence with accelerated leaf ageing; bushlike low-stemmed sprout cutting) and 
can grow in severe climate of Central European Russia. The article also covers some 
mulberry cultivation technologies for its introduction to central regions of Russian 
Federation. 

Key words: mulberry, variety, winter-hardy, cultivation technology, 
introduction. 

Вступление. На юге Российской Федерации селекционная работа с 
кормовой шелковицей проводится на базе коллекционного генофонда ФГБНУ 
«Научно-исследовательская станция шелководства» (ФГБНУ Шелкстанция) с 
момента ее создания (1931г.) [1]. За годы существования Шелкстанции 
приоритетным направлением было получение высокоурожайных сортов 
шелковицы: за 85-летний период создано свыше 90 кормовых сортов и форм 
шелковицы как вегетативного размножения, так и гибридносеменного, 
имеющих сложное межвидовое происхождение, разные уровень плоидности и 
степень зимостойкости [2]. Наиболее перспективными по зимостойкости и 
продуктивности для ведения шелководства в умеренно-континентальной зоне 
земледелия являются сорта: ПС-109, ПС-109,4п, испытание которых проведено 
в различных климатических условиях: на Украине (г. Харьков), в 
высокогорных условиях Киргизии (г. Ош), Воронежской области (Калиновский 
опорный пункт) [3]. В данной статье представлена краткая характеристика 
зимостойких высокоурожайных сортов шелковицы (ПС-109 и ПС-109,4п) и 
элементы технологии их выращивания для интродукции в Центральные 
регионы страны. 

Обзор литературы. Насаждения шелковицы в РФ сосредоточены в 
основном в Южном регионе страны (Краснодарский край, Ставропольский 
край и Республики Северного Кавказа). Однако из литературных источников 
известно, что северная граница распространения шелковицы проходит 
значительно выше г. Москвы - около 60º северной широты [4,5], и наиболее 
подходящими по мнению большинства авторов [2,4,5,6,7] для Центрального 
региона и далее севернее являются представители вида Morus alba L как 
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наиболее зимостойкие.  
Многолетние наблюдения [5,7] доказывают, что при продвижении 

шелковицы с южных широт в более северные критическими для нее являются 
не зимние низкие температуры, а снижение интенсивности солнечного 
излучения в период вегетации. Поэтому перемещение сопровождается 
уменьшением роста дерева с переходом на кустарник, снижением содержания в 
листе сахаров. Доказательством, что шелковица белая (Morus alba L) имеет 
высокий потенциал зимостойкости являются работы Крылова П.Н.  Автор в 
своих исследования еще в конце 19 столетия доказал возможность разведения 
шелковицы в условиях г.Томска (Западная Сибирь). Исследования проводилась 
на опытных посевах шелковицы в Томском ботаническом саду до 1940 года [6]. 

Продвижение шелковицы в северные зоны земледелия, в частности, 
Центральные районы страны представляется возможным благодаря 
глобальному потеплению, способствующему увеличению биоклиматического 
потенциала. Так в Центральном регионе несмотря на то, что минимальные 
температуры воздуха в отдельные дни опускается до -30°С, средние 
температуры воздуха в зимний период составляют -7,3…-10,5°С, что не 
губительно для форм шелковицы белой (Morus alba L) [8]. При этом 
температурный, водный и световой режимы в период летней вегетации 
благоприятные [5]. По мнению некоторых авторов [5,6,7], для интродукции 
шелковицы в умеренные широты (Центральный регион РФ) необходим ряд 
качеств для ее успешной адаптации: высокая зимостойкость, высокая 
побегообразовательная способность, короткий вегетационный период с 
относительно поздним началом роста растения для защиты от поражения 
поздневесенними заморозками. 

Входные данные и методы. Исследуемые сорта шелковицы: ПС-109 и 
ПС-109,4п произрастают в коллекционном питомнике ФГБНУ Шелкстанция. 
Агротехника участков соответствуют общепринятым инструкциям в нашем 
регионе. Растения сформованы по 2-м типам: среднештамбовая, высота штамба 
1,1 м и порослевая, схема 3х3 м, схема посадки 3х1,5 м. В работе для 
морфологического описания сортов шелковицы использована методика 
Лазарева А.В. [9], фенологические наблюдения осуществляли по методике 
Зайцева Г.Н. [10]. В качестве контроля был выбран сорт шелковицы 
Харьковская-3, в связи с высокой адаптированостью и продуктивностью в 
нашем районе из интродуцированных сортов. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В результате комплексного (генетико-
морфофизиологического) исследования зимостойких сортов: диплоидного –  
ПС-109 и тетраплоидного – ПС-109,4п, выяснили, что они имеют 100%-ую 
зимостойкость при низких температурах (-20….-25°С) и высокую урожайность 
кормового листа (5,6-6,4т/га). Высокая питательность их листа, дает 
повышенную жизнеспособность (96,9-97,1%) гусениц тутового шелкопряда и 
выход шелка-сырца до 103,4 кг/га. Высокую урожайность исследуемые сорта 
наследовали от сортов грузинской селекции, а высокую зимостойкость – 
придает присутствие в родословной уссурийских сортов, влияющих на сроки и 
длину вегетации. Данные районированные сорта относятся к 
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позднераспускающимся формам с коротким вегетационным периодом (148-153 
дней), что соответствует развитию листа у дуба в Центральных регионах 
страны. Такая физиологическая особенность этих сортов скажется 
положительно на их интродукции (табл.1). 

В экологическом аспекте данные сорта (ПС-109, ПС-109,4п) относятся к 
группе теневыносливых растений на том основании, что они могут 
приспосабливаться к некоторому затенению. Однако, как кормовое растение, 
их надо отнести к группе светолюбивых, т.к. кормовая ценность их листьев 
выше при полном солнечном освещении. Затенённые листья содержат 
значительно меньше углеводов и белков, чем освещённые, что снижает 
качество шелкопродукции. Поэтому высадка предлагаемых сортов особенно в 
Центральных районах страны рекомендуется с южной стороны склонов.  
Помимо этого, необходимо учитывать отрицательное влияние избыточной 
влаги. Растения плохо развиваются, если насаждения расположены в низине, 
которая периодически затапливается, или вблизи залегания грунтовых вод.  

Таблица 1 
Характеристика кормовых сортов 

№ 
п/п Показатели 

Кормовые сорта 
ПС-109,4п ПС-109 Харьковская-3 

(контроль) 
1 Фенологические данные: 

появление 1-го листа, дата 07.05 02.05 22.04 
закладка верхушечных почек 27.08 02.09 14.09 
продолжительность вегетационного 
периода, дней 148 153 176 

2 Обмерзаемость одногодичных побегов  
при формовке, в баллах: 
высокоштамбовой, высота штамба 120 см 

 
0 

 
0 

 
1 

среднештамбовой, высота штамба 90 см 0 0 0 
порослевой, без штамба  0 0 0 

3 Урожай листа с 1га, т 6,4 5,6 4,4 
4 Жизнеспособность гусениц, % 92,9 93,1 91,7 
5 Выход шелка-сырца с 1 га, кг 103,4 73,5 57,8 

 
По многолетним наблюдениям за кормовыми плантациями шелковицы, 

было установлено, что ведущую роль в её продвижении в Центральные 
регионы играет адаптивные технологии возделывания и эксплуатации, где 
преимущество имеют низкоштамбовые, кустовые и порослевые плантации у 
которых многолетние части растений расположены ближе к почве. 
Рекомендованные нами сорта шелковицы при таких типах формовки имеют 
нулевую обмерзаемость (табл.1). 

При этом надо учитывать, что в любых климатических районах, 
эксплуатация шелковицы имеет свою специфику. При ежегодной срезке ветвей, 
листовая масса на растениях образуется дважды в течение одного 
вегетационного сезона – весной и после первого съема урожая. В связи с 
высоким выносом питательных веществ из почвы, после срезки листа, 
восстановить дефицит веществ необходимо путем ежегодного внесения 
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органоминеральных удобрений, до 17т/га, в зависимости от исходного 
плодородия почвы. Однако при этом необходимо сбалансированное 
применение азотных удобрений, поскольку увеличение дозировки и срока их 
внесения увеличивает вегетационный период и снижает зимостойкость 
растений. В северных широтах РФ предпочтительно азотные удобрения под 
шелковицу вносить однократно в ранневесенний период. Помимо этого, 
следует избегать 2-хкратного съема листа в один вегетационный период, 
например, для повторных выкормок тутового шелкопряда. Такая эксплуатация 
вызывает ослабление растений, приводящее к низкой жизнеспособности. 

Заключение и выводы. Данные сорта по био-хозяйственным показателям 
имеют высокий потенциал (100% зимостойкость; высокая 
побегообразовательная способность после формовки; короткий вегетационный 
период (136-145 дней); позднее появление листа с ускоренным его созреванием; 
кустовая низкоштамбовая, порослевая формовка) и могут произрастать в 
климатострессовых условиях средней полосы России, а соблюдение 
определенной комплексной технологии культивирования (агротехники, 
формовки, внесение органоминеральных удобрений и сроков эксплуатации), 
приведет к высокой адаптации данных сортов в Центральных районах РФ. 
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Aнотація. Наведено  дані польових досліджень  урожайності та якості 
насіння олійних культур, а саме ріпаку, рижію, гірчиці білої і сарептської, 
редьки олійної і льону олійного.  Найвища врожайність була в ріпаку ярого – 
2,45 – 2,50 т/га, дещо нижча  у рижію та льону, відповідно 2,16 – 2,25 т/га та 
2,18 – 223 т/га.  Результати аналізу жирнокислотного складу показують, що 
найціннішими  у фізіологічному відношенні є  олії з льону та рижію.  В олії з цих 
культур міститься надзвичайно корисний для здоров'я людини склад жирних 
кислот, Найбільше міститься Омега-3 кислот – 50,2 - 57,8  %, Омега-6 – 19,3-
19,8% та Омега-9 – 15,8-17,0%. Найкращі показники економічної 
ефективності одержано при вирощуванні рижію та льону, прибуток  яких 
становить - 21750 і 21450 грн, рівень рентабельності – 181 і 179 %.  

Ключові слова: ярі олійні культури, сорти, урожайність, якість, 
економічна ефективність 

Abstract.  The data field research productivity and quality of oilseeds such as 
rape, false flax, mustard and white sareptskoy, radish oil and linseed. The highest 
yield was in spring rape - 2,45 - 2,50 t / ha, slightly lower in flax and false flax, 
respectively, 2,16 – 2,25 t / ha and 2,18 – 2,23 tons / ha. The analysis of fatty acid 
composition shows that the most valuable in physiological respect is the oil from flax 
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and false flax. In the oil of these plants contain extremely healthy human composition 
of fatty acids, most contain Omega-3 fatty acids – 50,2 – 57,8% omega-6 - 19,3-
19,8% and Omega-9 – 15,8 – 17,0%. The most indicators of economic efficiency 
obtained when growing flax and false flax, which is profit - 21750 and 21450 UAN, 
profitability - 181 and 179%. 

Key words: spring oilseed, varieties, yield, quality and economic efficiency 
Вступ. Олійний ринок України є одним із перспективних секторів 

аграрного виробництва. Олія  користується зростаючим попитом на світовому 
ринку, що зумовлено двома основними факторами: всебільшою 
переорієнтацією у структурі харчування людей на олії і жири рослинного 
походження через їх фізіологічні переваги і більш доступні ціни порівняно із 
тваринними жирами; динамічним зростанням виробництва біодизельного 
пального на основі рослинних олій.  

В Україні найбільші посівні площі з групи олійних займають соняшник 
(4,5 - 5,0 млн га), ріпак (0,7 - 1,2 млн га) і гірчиця (50 - 70 тис га). Однією з 
перспективних  олійних культур є рижій ярий (Camelina sativa). Посівна площа 
рижію  ярого в Україні   орієнтовно становить 5000 га переважно в зоні 
Лісостепу. Потенційні можливості цієї культури ще повністю не розкриті в 
зв´язку з  невеликими посівними площами та відсутністю інтенсивних 
технологій вирощування.                        

Огляд літератури.  В Україні є актуальним пошук альтернативних видів 
олійних культур, які могли б конкурувати з традиційними. Можна виділити 
кілька таких культур;  льон олійний,  види гірчиці, редька олійна, рижій ярий. 
Вони відрізняються високою пластичністю до агроекологічних умов 
вирощування, а сучасний рівень селекції робить їх економічно привабливими 
[1].  

Альтернативність рижію посівного ріпаку ярому полягає в надзвичайній 
агроекологічній пластичності до умов вирощування,  порівняно з іншими ярими 
олійними культурами родини капустяних. Він забезпечує сталу насіннєву 
продуктивність в різних грунтово-кліматичних зонах [2,3,4]. Він практично не 
заселяється шкідниками та не уражається хворобами.   На відміну від ріпаку, 
йому властива висока стійкість стручків до розтріскування та осипання насіння, 
що гарантує збирання прямим комбайнуванням при значно менших втратах 
насіння. 

Інтерес до рижію як цінної культури відновлюється останніми роками в 
зв´язку із збільшенням попиту на різні за якістю рослинні олії. Олія з рижію має 
дуже цінний склад поліненасичених жирних кислот: лінолева (Омега-6) - 15 - 
25% та альфа-ліноленова (Омега - 3) - 50-55%, що спричинює  широке 
застосування її як важливої харчової, лікувально- профілактичної  і дієтичної 
олії.  

Рижій перспективний на переробку на біопальне  завдяки вмісту у своєму 
складі ейкозенової і ерукової кислот, які характеризуються високою теплотою 
горіння [5,6].  

Найурожайнішою олійною культурою серед ярих з родини Капустяних є 
ярий ріпак. Доцільність вирощування інших олійних капустяних культур 
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визначають, порівнюючи з урожайністю та економічною ефективністю саме 
ярого ріпаку.  

Рижієва олія має  у своєму складі полінасичені жирні кислоти, великий 
вміст вітамінів, високу стійкість до окиснення, тому є лікувально- 
профілактичною  і дієтичною [7].  

Сильний антиоксидантний комплекс, представлений в олії рижію 
вітамінами А, С, Е, активно захищає від дії вільних радикалів і допомагає 
протистояти старінню й хворобам. Завдяки своїм властивостям вітамін Е 
завоював славу "вітаміну молодості".  В олії рижію вміст вітаміну Е складає 90-
100 мг/%, наявні β-каротин, стероли  [8,9]. Нерафінована олія, з рижію, ярого 
має  високу стійкість до окислення, оскільки має збалансований комплекс 
натуральних антиоксидантів, каротиноїдів, токоферолів, фосфоліпідів [10].  

Методика проведення досліджень. Метою досліджень було встановлення 
врожайності  ярих олійних культур, а саме ріпаку, рижію, гірчиці білої і 
сарептської, редьки олійної та льону та виявити конкурентоздатність рижію в 
порівнянні з цими культурами. Дослідження проводили в зоні західного 
Лісостепу у господарстві АгроЕкспресСервіс, Млинівського району Рівненської 
області.  Грунт дослідної ділянки темно-сірий легкосуглинковий. Уміст гумусу 
в орному шарі становить  2,1 %, лужногідролізованого азоту за Корнфілдом -
101 мг/кг грунту (низький), рухомого фосфору – 243 мг/кг (високий) і 
обмінного калію (за Чириковим)  -130 мг/кг (високий). Реакція грунтового 
розчину (pH-6,0)  близька до нейтральної.   

Дослід закладався методом систематизованого розміщення ділянок у 
триразовому повторенні. Загальна площа ділянки 60 м2, облікова 50 м2. 
Технологія вирощування була типовою для даної грунтово-кліматичної зони.  
Попередник - озима пшениця. Після збирання попередника проводили 
дискування і оранку. Норма внесення добрив - N80(40+40)Р40К80. Фосфорні та 
калійні добрива вносили у вигляді суперфосфату подвійного та калію 
хлористого під  оранку, а азотні  у вигляді  аміачної   селітри   дворазово: під 
культивацію (N40) і в підживлення (N40) після утворення рослинами рижію 
розетки. Навесні передпосівний обробіток здійснювали за допомогою 
культивації. Сіяли  сівалкою СН-16. В обох роках у досліді строк сівби був 2 
квітня. Спосіб сівби – рядковий. Глибина загортання насіння – 1,5 см. Норма 
висіву –300 н/м2, або 5,4 кг/га. Обмолот здійснювався комбайном Сампо 500. 

Результати досліджень та їх аналіз. Результати досліджень показують, 
що урожайність різних олійних культур варіює при однакових умовах 
вирощування,  залежно від культури і сорту. Найменшу врожайність одержали 
при вирощуванні двох сортів редьки олійної – 1,51 – 1,52 т/га (табл. 1). Дещо 
вищою була врожайність видів гірчиці. У гірчиці білої сорту Кароліна вона 
становила 1,58 т/га, а в гірчиці сарептської сорту Новинка – 1,69 т/га, що вище 
порівняно з редькою олійною сорту Журавка на 0,18 т/га, або 12 %. Майже 
однаковою була врожайність у рижію та льону. У рижію ярого сортів Гірський 
та Міраж вона становила, відповідно, 2,16 та 2,25 т/га, а в льону олійного сортів 
Айсберг і Орфей – 2,18 і 2,23 т/га. Приріст урожайності порівняно до редьки 
олійної у цих двох культур становить 0,65 – 0,74 т/га, або 43 – 49 %.  

Научный взгляд в будущее 33 



 Том 9. Выпуск 4                                                                                                                                Сельское хозяйство                      

Найвищу  врожайність у наших дослідженнях одержали в ріпаку, у сорту 
Добробут вона становила 2,45 т/га, а в сорту Атаман – 2,50 т/га. Приріст 
урожайності порівняно з редькою олійною сорту Журавка найвищий і 
становить 0,94 – 0,99 т/га. Вищу врожайність ріпаку, порівняно з іншими 
культурами, можна пояснити як більшим потенціалом продуктивності цієї 
культури, так і, можливо в більшій мірі, існуванням досконаліших технологій 
вирощування. Урожайність усіх культур і сортів залежала також від 
гідротермічних умов року і була вищою  у 2016році –1,56 – 2,70 т/га, тоді як у 
2015 році вона становила лише 1,40 – 2,31 т/га. 

Таблиця 1.   
Вплив культури та сорту на врожайність насіння,  т/га 

Культура 
 

 
Сорт 

Урожайність Середнє 
 

Приріст 
2015р 2016р 

т/га % 
Ярий ріпак Добробут 2,26 2,64 2,45 0,94 62 

Атаман 2,31 2,70 2,50 0,99 65 
Рижій ярий Гірський 2,01 2,32 2,16 0,65 43 

Міраж 2,16 2,35 2,25 0,74 49 
Гірчиця біла Кароліна 1,35 1,81 1,58 0,07 4,6 

Гірчиця 
сарептська 

Новинка 1,53 1,86 1,69 0,18 12 

Редька 
олійна 

Журавка 1,40 1,62 1,51 - - 
Райдуга 1,49 1,56 1,52 0,01 0,7 

Льон олійний Орфей 2,05 2,42 2,23 0,70 46 
Айсберг 2,11 2,25 2,18 0,67 44 

  НІР05, т/га                                                  0,09            0,11 
 
Результати аналізу жирнокислотного складу (табл.2) показують, що 

найціннішими у фізіологічному відношенні є  олії з льону та рижію. За  складом 
основних жирних кислот олія рижію подібна   на олію з льону. В олії з цих 
культур міститься надзвичайно корисний для здоров'я людини склад жирних 
кислот, з них лише до 10 % насичених жирних кислот і більше 90 % 
ненасичених.  Найбільше міститься Омега-3 кислот – 50,2 - 57,8  %, Омега-6 – 
19,3-19,8 % та Омега-9 –  15,8 - 17,0 % (табл.3). Такий склад сприяє тому, що 
олія може ефективно зменшувати рівень  холестерину і має інші важливі 
лікувальні властивості. Найбільш поширені рослинні олії (соняшникова, 
кукурудзяна) практично не мають у своєму складі Омеги-3. До речі, у 
оливковій олії, яка позиціонується як одна з найцінніших, взагалі немає Омеги-
3 і дуже мало Омеги-6. Олії з ріпаку, гірчиці і редьки   мають менш цінний 
склад жирних кислот і поступаються у фізіологічному відношенні олії з льону 
та рижію. 

Доцільність вирощування тієї чи іншої культури  обґрунтовується 
показниками економічної ефективності. Середні ціни на товарну продукцію 
олійних культур взяті за біржовими показниками станом на 01.10.2016 року. 
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Вартість продукції з 1 га залежала від рівня врожайності та ціни за 1 т. 
Найвищою вона була у двох культур, ярого рижію – 33750 грн та льону 
олійного – 33450 грн (табл. 3).  

Таблиця 2.  
Уміст жирних кислот в олії залежно від культури, %, середнє  

за 2015 – 2016 рр. 
 Жирні  
кислоти 

Ярий 
ріпак 

Рижій Гірчиця 
біла 

Гірчиця 
сарептська 

Редька 
олійна 

Льон 
олійний 

Поліоненасичені жирні кислоти 
Ліноленова 
Омега-3 
 (С 18:3, n-3) 

13,2 50,2 22,5 27,1 27,1  57,8 

Лінолева 
Омега-6  
(С 18:2, n-6) 

22,3 19,3 8,5 22,2 18,8 19,8 

Мононенасичені жирні кислоти 
Олеїнова 
Омега-9  
(С 18:1, n-9) 

58,4 17,0 21,2 21,2 34,1  15,8 

Ерукова 
 (С 22:1, n-9) 

0,3 4,1 44,8 24,5 13,5 0,2 

 Ейкозенова   
(С 20:1, n-9) 

0,1 1,5 0,1 0,4 0,2 0,1 

Насичені жирні кислоти 
Пальмітинова    
(С 16:0) 

5,2 6,4 2,8 4,2 6,1 5,5 

Стеаринова  
(С 18:0) 

0,5 1,5 0,1 0,4 0,2 0,8 

 
                                                                                                                      Таблиця 3. 

Економічна ефективність вирощування ярих олійних культур. 
Культура Урожа-

йність 
т/га 

Ціна 
1т, 
грн 

Вартість 
продукції 
з 1 га, грн 

 

Витрати 
1га, грн 

Прибуток 
з 1 га, грн 

Рівень 
рентабель-

ності, 
% 

Ярий ріпак    
 Атаман* 

2,50 12000 30000 14200  15800 111 

Рижій ярий      
Міраж* 

2,25 15000 33750 12000 21750 181 

Гірчиця біла 
Кароліна* 

1,58 13000 20540 12800  7740 60 

Гірчиця 
сарептська 
Новинка* 

1,69 14000 23660 12800 10860 85 
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Редька 
олійна. 
Райдуга* 

1,62 14000 22680 12800   9880 77 

Льон 
олійний 
Орфей* 

2,23 15000 33450 12000 21450 179 

 Примітка.* сорти ярих олійних культур 
 
Найменші виробничі витрати (12000 грн) були при вирощуванні рижію і 

льону. При вирощуванні гірчиці білої та сарептської і редьки олійної додатково 
тричі вносили інсектициди і витрати зросли до 12800 грн.  Найбільші виробничі 
витрати були при вирощуванні ярого ріпаку (14200 грн), що пояснюється 
дворазовим  додатковим внесенням фунгіцидів. 

Вирощування всіх олійних культур було високоприбутковим. Це 
пояснюється відносно високою врожайністю у дослідженнях та високими 
цінами на олійні культури. Чистий прибуток з 1 га був нижчим при 
вирощуванні видів гірчиці і редьки олійної, де він був у межах 7740 – 10860 
грн. Удвічі більшим прибуток був при вирощуванні рижію та льону. У цих 
культур він становив, відповідно 21750 грн та 21450 грн.  Рівень рентабельності 
дуже високий у рижію (181 %) та льону (179%). В інших культур він 
коливається в межах 60-85 %. 

Висновки. Найвища врожайність серед досліджуваних ярих культур була 
в ріпаку ярого – 2,45 – 2,50 т/га. Дещо нижча вона у рижію та льону, відповідно 
2,16 – 2,25 т/га та 2,18 – 223 т/га. Інші культури мають значно меншу 
врожайність. 

Олія з льону та рижію має найкращий жирнокислотний склад з 
переважанням ліноленової (50,2 – 57,8 %), лінолевої (19,3 – 19,8 %) та олеїнової 
(15,8 – 17,0 %) кислот. 

Найкращі показники економічної ефективності одержано при вирощуванні 
рижію та льону, прибуток яки відповідно становить 21750 і 21450 грн/га  рівень 
рентабельності – 181 і 179 %.  
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Урожай зерна ярої пшениці та його якість – це основа  агроекологічна 

оцінка тієї чи іншої системи удобрення, яку застосовують в окремих ґрунтово-
кліматичних умовах. Мета досліджень-вивчення впливу різних доз і 
співвідношень мінеральних добрив на фоні післядії органічних на урожай і 
якість зерна районованого сорту ярої пшениці Миронівська яра. Методи 
дослідження: польові, лабораторні дослідження, також застосовувалися 
стандартні хімічні, агрохімічні, інструментальні та статистичні методи 
досліджень. 

Ключові слова: пшениця, урож айніст ь, добрива, доза, білок, «сира» 
клейковина, сорт , ґрунт , сівозміна. 

A harvest of grain of furious wheat and his quality are basis  agroecological 
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estimation of the that or other system of fertilizer, that is applied in separate ground-
climatic terms. Aim of researches of study of influence of different doses and 
correlations of mineral fertilizers on a background the afteraction of organic on a 
harvest and quality of grain of the districted sort of furious wheat Миронівська 
furious. Research methods: the field, laboratory researches, the standard chemical, 
agrochemical, instrumental and statistical methods of researches were also used. 

Key words: spring wheat, productivity, fertilizers, dose, protein, raw gluten, 
sort, soil, crop rotation. 

Раціональне використання добрив підвищує продуктивність ґрунту і 
створює сприятливі умови для росту і розвитку рослин ярої пшениці [1-2]. 

Урожай ярої пшениці є результатом складної взаємодії рослини з умовами 
зовнішнього середовища і визначається в основному співвідношенням двох 
величин – числа плодоносних стебел на одиниці площі та маси зерна з одного 
колоса. Кожна з цих величин у свою чергу залежить від інших елементів 
структури врожаю [3-4]. 

Результати досліджень свідчать про те, що тривале застосування добрив в 
сівозміні позитивно вплинуло на ріст рослин ярої пшениці Миронівська яра. 
Встановлено, що середня довжина рослин ярої пшениці у варіанті контроль (без 
добрив) становила–65,4 см, на удобрюваних варіантах цей показник коливався 
в межах–68,3-84,5 см (табл.1). 

Таблиця 1.  
Вплив тривалого застосування добрив на структуру урожаю ярої пшениці 

сорту Миронівська яра (середнє за 2010-2012 рр.) 

Варіант досліду 

Довжи- 
на 

рослин, 
см 

Кущистість Колос 

М
ас

а 
зе

ре
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10

 р
ос
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00
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 г 
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га
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 о

зе
рн

ен
их

 
ко

ло
ск

ів
, ш

т 

к 
–с

ть
 зе

ре
н 

в 
ко

ло
сі

, ш
т 

Контроль 65,4 2,5 2,4 5,9 12,5 19,4 13,9 40,9 
Післядія 30 т/га 
гною-Фон 68,3 2,6 2,5 6,4 13,5 21,7 15,6 42,3 

Фон+Р80 68,3 2,5 2,4 6,5 13,8 23,3 17,0 42,4 
Фон+Р80К80 75,8 2,7 2,6 6,8 14,1 26,9 19,1 43,4 
Фон+N80Р80К80 83,0 2,9 2,8 7,2 15,5 30,5 20,6 44,5 
Фон+N110Р120К120 84,5 3,0 2,8 7,8 16,3 32,7 22,0 45,1 
N80Р80К80 80,1 2,7 2,6 6,8 14,8 30,3 19,9 44,0 

 
Аналіз даних по структурі урожаю ярої пшениці Миронівська яра свідчить 

про те, що показник загальної кущистості на контролі дорівнював 2,5, 
продуктивної кущистості–2,4.  

Вищими були показники зальної і продуктивної кущистості на 
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удобрюваних варіантах і становили відповідно 2,6–3,0 загальної кущистості і 
2,5–2,8 продуктивної кущистості (табл. 1). 

Урожай ярої пшениці залежить від довжини колосу та його виповненості 
зерном. Внесення добрив сприяє покращенню режиму живлення рослин, 
підвищує величину і озерненість колосу. 

Довжина колосу на 0,5–1,9 см була більшою на удобрених варіантах 
порівняно з контролем, де вона становила 5,9 см. Результати досліджень 
свідчать про те, що найбільша довжина колосу-7,8 см, кількість озернених 
колосків–16,3 шт та кількість зерен в колосі–32,7 шт в рослинах ярої пшениці 
відмічена при внесенні полуторної норми мінеральних добрив (N110Р120К120 ) на 
фоні післядії органічних. Цим можна пояснити найбільш високий урожай зерна 
на цьому варіанті, який становив 3,79 т/га, при урожаї на контролі–2,06 т/га 
(табл.2). На удобрених варіантах значно підвищилася маса 1000 зерен і 
становила 42,3–45,1 г, при масі 1000 зерен на контролі–40,2 г, що сприяло 
отриманню вищого урожаю зерна ярої пшениці на удобрених варіантах 
(табл.1). 

Результатами досліджень встановлено те, що систематичне застосування 
мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною сприяє підвищенню урожаю 
зерна ярої пшениці на 0,61-1,73 т/га, при урожаї на контролі відповідно 
2,06 т/га (табл. 2). Найбільш високий урожай отримано при внесенні 
N110Р120К120.на фоні післядії 30 т/га гною – 3,79 т/га зерна ярої пшениці. 

Найменшу прибавку урожаю отримано на варіантах, де вносились 
фосфорні та фосфорно-калійні добрива на фоні післядії органічних, яка 
становила відповідно-0,99, 0,81 т/га (табл. 2).  

Таблиця 2.  
Вплив тривалого застосування добрив на врожайність зерна ярої пшениці 

та показники його якості (середнє за 2010-2012 рр.) 
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В
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
а 

Приріст 
врожаю, 

т/га 

Вміст 

білка «сирої» клейковини 

до
 к

он
тр

ол
ю

 

до
 ф

он
у 

%
 

зб
ір

 б
іл

ка
, т

/г
а 

пр
ир

іс
т 

до
 

ко
нт

ро
лю

, 
т/

га
 

%
 

зб
ір

 «
си

ро
ї»

 
кл

ей
ко

ви
ни

, 
т/

га
 

пр
ир

іс
т 

до
 

ко
нт

ро
лю

, 
т/

га
 

Без добрив 
(контроль) 2,06 - - 14,8 0,3 - 31,9 0,66 - 

Післядія 30 т/га 
гною (фон) 2,67 0,61 - 16,1 0,43 0,13 33,7 0,89 0,23 

Фон+Р80 3,05 0,99 0,38 15,6 0,47 0,17 32,4 0,98 0,32 
Фон+Р80К80 2,87 0,81 0,2 16,1 0,46 0,16 33,8 0,96 0,30 

Фон+N80Р80К80 3,45 1,39 0,78 16,3 0,56 0,26 34,6 1,2 0,54 
Фон+N110P120K120 3,79 1,73 1,12 16,8 0,64 0,33 36,1 1,36 0,70 
N80Р80К80 3,21 1,15 0,54 16,2 0,52 0,22 34,4 1,09 0,43 
НІР 05, т/га 0,24         
SХ, % 0,12         
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Вміст білку та «сирої» клейковини в зерні пшениці залежить від величини 
урожайності  ярої пшениці. 

Найбільший вміст білку отримано у варіанті, де вносилась полуторна 
норма мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною–16,8 %, з відповідним 
показником збору білку–0,64 т/га (табл. 2). Отримані дані свідчать про те, що 
найбільший вміст «сирої» клейковини в зерні ярої пшениці відмічений при 
внесенні N110Р120К120.на фоні післядії 30 т/га гною, який становив відповідно -
36,1%, з відповідно високим показником збору «сирої» клейковини – 1,36 т/га. 
(табл.2). 

Дещо менший вміст «сирої» клейковини відмічений у варіанті, де 
вносилась одинарна доза мінеральних добрив на фоні післядії органічних–
34,6 %, збір «сирої» клейковини становив відповідно – 1,2 т/га, при вмісті на 
контролі «сирої» клейковини – 31,9 % та показником збору «сирої» клейковини 
– 0,66 т/га. 

Висновки.  
Для отримання стабільних врожаїв зерна ярої пшениці сорту Миронівська 

яра (3,5–4,0 т/га) з відповідно високими показниками якості зерна на середньо 
забезпеченому азотом, фосфором та калієм лучно–чорноземному карбонатному 
легкосуглинковому ґрунті в зерно – буряковій сівозміні агроекологічно - 
обґрунтованим є застосування в основне удобрення N80P120K120 на фоні післядії 
30 т/га гною. 
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National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 
Показаны результаты исследований по изучению влияния использования 

минеральных удобрений под пшеницу твердую яровую на качество зерна и 
семян при выращивании ее на черноземе типичном в условиях правобережной 
Лесостепи Украины. Установлено, что на черноземе типичном малогумусном, 
за комплексом показателей качества зерна 1-го класса обеих сортов было 
получено при внесении высоких норм удобрений - N90-120P90-120K90-120+N30IV.  

Ключевые слова: пшеница твердая яровая, система удобрения, сорт, 
технология выращивания, качество зерна 

Highlighted research results concerning study of mineral fertilizers application 
on yield of durum spring wheat under conditions of right-bunk Forest - Steppe of 
Ukraine. It is established that under condition of right-bunk Forest-Steppe of Ukraine 
on typical black soil with low humus content by complex of quality indexes  grain of 
1-st quality class  was obtained with application of high fertilizers rates - N90-120P90-

120K90-120+N30IV.  
Key words: spring durum wheat, fertilization system, cultivar, cultivation 

technology, grain quality. 
Вступ. Повышение урожайности и увеличение валовых сборов 

высококачественного зерна было и остаётся ключевой проблемой в развитии 
АПК. В настоящее время требования зернового рынка к качеству продукции 
повышены, что соответствующим образом ориентирует производителя, 
побуждая его повышать уровень технологий. В связи с этим задача повышения 
урожайности неотделима от проблемы повышения качества зерна. 

Биологической особенностью пшеницы яровой является недостаточно 
развитая корневая система и, связанная с этим, повышенная потребность в 
доступных элементах питания в течении длительного промежутка 
вегетационного периода. Особенно это важно в критические периоды – от 
кущения до колошения, когда формируется величина урожая, и в период 
налива зерна, когда определяется его качество [2,3].  

Поэтому специально разработанная система удобрений является одним из  
решающих факторов выращивания высококачественного зерна пшеницы При 
этом следует учитывать, что система удобрения продовольственной пшеницы 
будет существенно отличаться от таковой для пшеницы, выращиваемой на 
фуражные цели, т.к. формирование клейковины идёт только в конце 
вегетационного периода [1]. 

Материал и методика проведения опытов. Исследования по изучению 
влияния удобрений на качество зерна и семян проводились в течении 2011-2013 
годов на Агрономической опытной станции Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины (Киевская область). Почва 
опытного участка – чорнозем типичный малогумусный с содержанием гумуса 
4,62%, фосфора– 4,1 обменного калия 10,2 мг на 100 г почвы. Климат региону, 
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умеренно-континентальный. Погодные условия вегетационных периодов в 
целом были благоприятными для роста и развития сельскохозяйственных 
культур. Поставленные задачи  решались путем проведения полевых опытов и 
лабораторных исследований. 

Размеры учетного участка 20м, посевного 36 м2  при 4-х кратном 
повторении. Предшественник – рапс яровой. 

Изучались два сорта пшеницы яровой твердой: Изольда, Чадо. Схемой 
опыта предусматривалось  применение разных вариантов  удобрения (12 
вариантов и контроль), которые накладывались на исследуемые сорта: 1) Без 
удобрений; 2) II-N30IV-N30, 3)Р60К60 4)N30Р30К30, 5)N30Р30К30+N30IV, 
6)Р60К60+N30IV+N30Х, 7)Р60К60+N30II+N30IV, 8)N60Р60К60, 9)N60Р60К60+N30IV, 
10)N90Р90К90, 11)N90Р90К90+N30IV, 12)N120Р120К120, 13)N120Р120К120,IV.     

Результаты експериментальних опытов и их обсуждение. За 
комплексной оценкой качество зерна, зависимо от сортових особенностей, 
системы удобрения, погодних условий вегетационных годов встановлено, что 
при управлении процессом формирования продуктивности агроценозу можно  
получить зерно високого качества (табл. 1).  

Таблица 1 
Качество зерна пшеницы твердой яровой (середнее за 2011-2013 гг.)1 

Вариант 
Белок,% Скловид

ность, % 
Натура 
зерна, г/л 

Число 
падения, с 

К
ла

с 
ка

че
ст

ва
  

1 2 1 2 1 2 1 2 

Изольда 
Контроль 10,4 5 51 3 730 3 98 5 5 
P60K60 11,2 4 53 3 715 4 104 4 4 
N30II+ N30IV 11,2 4 56 3 710 4 102 4 4 
N30P30K30 12,1 3 60 2 710 4 138 4 4 
N30P30K30 +N30IV 10,9 5 58 3 740 3 101 4 5 
P60 K60 +N30II +N30 IV 15,1 1 66 2 757 1-2 200 1-2 2 
P60K60 +N30IV+N30x 14,1 2 64 2 738 3 154 3 3 
N60P60K60 13,8 3 62 2 732 3 188 3 3 
N60P60K60 +N30IV 14,0 2 68 2 731 3 202 1-2 3 
N90P90K90 14,1 2 71 1 750 1-2 208 1-2 2 
N90P90K90 +N30IV 15,2 1 76 1 752 1 216 1 1 
N120P120K120 14,6 2 76 1 751 1-2 214 1-2 2 
N120P120K120 +N30 IV 15,2 1 78 1 758 1 218 1 1 

Чадо 
Контроль 10,1 5 50 3 722 4 88 5 5 
P60K60 11,1 4 52 3 724 4 101 4 4 
N30II+ N30IV 11,1 4 52 3 728 4 100 4 4 
N30P30K30 11,9 4 54 3 718 4 124 4 4 
N30P30K30+N30IV 10,6 5 57 3 732 3 98 5 5 
P60 K60 +N30II +N30 IV 14,8 2 72 1 736 3 201 1-2 3 
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P60K60 +N30IV+N30x 14,2 2 65 2 734 3 158 3 3 
N60P60K60 13,2 3 60 2 731 3 174 3 3 
N60P60K60 +N30IV 13,9 3 69 2 730 3 188 3 3 
N90P90K90 14,0 2 70 1 750 1-2 202 1 2 
N90P90K90+N30IV 15,0 1 71 1 752 1 211 1 1 
N120P120K120 14,1 2 71 1 750 1-2 208 1-2 2 
N120P120K120+N30 IV 15,2 1 78 1 754 1 212 1 1 

Примечание 1 1-абсолютный показатель; 2- клас качества за параметром. 
 
Сорта пшеницы твердой яровой позитивно реагируют на 

дифференцированное внесение элементов питания на разных этапах 
органогенеза. В зависимости от норм и сроков внесения минеральных 
удобрений формировалось зерно разного качества: за содержанием белка и 
числом падения зерно отвечало 1-5 классу качества; стекловидностью – 1-3; 
натурой зерна – 1-4 классу качества. За комплексной оценкой, при внесении 
N90-120P90-120K90-120+N30IV было получено зерно обоих сортов  1-го класса 
качества; N90-120P90-120K90-120 - 2-го класса; N60P60K60 и проведении подкормки 
азотом - 3-го класса; при внесении отдельных элементов питания - 4-го класса, 
а без внесения удобрений и при внесении N30P30K30+N30IV– зерно 5-го класса 
качества. 

Влияние элементов технологии выращивания на посевные качества 
семян. Установлено особенности формирования посевных качеств сортов 
пшеницы твердой яровой в зависимости от удобрения материнських растений  
(табл. 2). 

Таблица 2 
Качество семян пшеницы твердой яровой в зависимости от удобрения 

материнських растений (середнее за 2011-2013гг.) 
Нормы удобрений 
при выращивании 

материнских 
растений 

Изольда Чадо 
энэргия 

проростания,  
% 

лабораторна
я всхожесть, 

% 

энэргия 
проростания,  

% 

лабораторна
я всхожесть, 

% 
Контроль 80 89 78 86 
P60K60 82 92 77 90 
N30II+N30IV 78 97 76 94 
N30P30 K30 79 96 78 96 
N30P30 K30 +N30IV 80 96 79 95 
P60K60 +N30II  +N30IV 81 97 79 96 
P60K60 +N30IV +N30x 82 96 80 93 
N60P60K60 78 98 75 97 
N60P60K60 +N30IV 82 97 75 95 
N90P90K90 77 94 74 93 
N90P90K90 +N30IV 81 95 76 92 
N120P120K120 75 94 73 91 
N120P120K120 +N30IV 75 93 75 90 
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Посевные качества семян, а именно - энергия прорастания и всхожесть 
семян сортов пшеницы твердой яровой существенно зависели от удобрения 
материнских растений. Энергия прорастания семян составила 73-82 %, 
всхожесть семян – 86-98 %, в зависимости от системы удобрения. Энергия 
прорастания и всхожесть семян были выше при внесении под материнские 
растения умеренных доз минеральных удобрений. 
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Abstract. Studies had been conducted at the SS "Agronomic Research Station" 

during the 2012-2014 on the typical black soils. It had been found that treating seeds 
with nodule bacteria and molybdenum solution is an effective technique for 
improving garbanzo bean seeds germination capacities by activating redox processes 
in seeds. It had been establishedthat the survival of garbanzo bean plants during the 
growing season considerably depends on weather conditions and growing preplant 
treatment of seeds. Inoculation of seed and its treatment with molybdenum colloidal 
solution enhances plant resistance to stress and survivability of plants during the 
growing season by  6,5-10,5 %; inoculation without the use of colloidal solution of 
molybdenum by only 1,9-2,5 %. 

Key words: variety, garbanzo bean, colloidal solution of molybdenum, 
inoculation of seeds, germination capacities of seeds. 

Problem statement. A significance for high performance of garbanzo bean has 
the initial intensity of growth processes. One of the methods to solve the problem is 
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the selection of the optimum complex for treating seeds with the use of 
microelements and bacterization before sowing, which is the basis for healthy, dense 
standing, and improves the quality of seeds sowing qualities [1]. 

Analysis of last achievements and publications. Garbanzo bean seeds swell 
slowly in a soil; it needs water for germination in the amount of 140 ‒ 160 % of its 
mass. For lack of moisture, the seeds stay in a state of rest, the lack of oxygen and 
low temperature of the soil also negatively affects on the process of seed 
germination. For sufficient moisture and favorable conditions, metabolism in 
seedsactivates, so it increases respiration rate(which is an indicator of seed 
germination) [2]. 

Germination capacities of seeds affect on the planting density and stem number 
density distribution. Germination capacities of seed are formed in the process of 
growing and largely depends on the soil and climatic conditions, growing technology, 
preplant treatment of seeds [1, 3]. 

Germination capacities of seeds from laboratory do not always give good 
results. Low germination capacities of seeds cause not only the thinning, but also the 
weakening of seedling, which reduces the yield capacities of plants [4]. 

The aim of the study is to study the effect of preplant treatment on germination 
capacities and biochemical features of garbanzo bean seeds’ germination; establish 
the biological characteristics; study and develop agrocenoses of high performance 
and resistant to stress; establish the measures for a constant performance of garbanzo 
bean at the territory of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. 

Materials and methods of research. The experimental part of the study had 
been conducted in 2012-2014 years at the SS "Agronomic Research Station"        (v. 
Pshenychne, Kyiv region) and in the laboratory of the analytical research of the 
Department Plant of Science of the NULES of Ukraine. Soil research area - a typical 
black soil with a low content of humus. 

Barley preceded had garbanzo bean. The total area - 42 m2, accounting area – 
28,8 m2; four-time repetition of the experiment. 

Two varieties of garbanzo bean – Rosanna and Triumph – were selected for the 
research. Seeding rate ‒ 500 thousand seeds/ha. The rate of colloidal solution of 
nanoparticles of molybdenum was 1 liter of solution per ton of seed, working solution 
meets metal concentration of 0,8 mg / l. 

 
Variety, factor A: Preplant seed treatment, factor B 
Rosanna (standard) 
Triumph 

1. Treatment of water (control) (С) 
2. Inoculation "Ryzobofitom" (IR) 
3. Inoculation M. ciceri strain ST 282 (ST) 
4. Treatment of colloidal a solution of molybdenum (СSM) 
5. Treatment of СSM+ IR 
6. Treatment of СSM+ strain ST 282 (СSM+ ST) 

 
The rate of ryzobofit and ST 282 strain in liquid form per hectare was 100 ml; 1 

ml contained 6,7 billion nodule bacteria. On the day of sowing, the treatment 
chemicals were diluted in 1,7 l of water, and then seeds were treated with this 
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solution. 
During the main cultivation, one had added granular superphosphate (P2 O5 ‒ 

19,5 %) and potassium salt (K2 O ‒ 40,0%) at a rate of 60 kg / ha s. d., Ammonium 
nitrate (N ‒ 34,4 %) ‒ 30 kg / ha in the spring. 

The results of the study. In the field, all methods of preplant treatment of seeds 
had positively influenced the field germination capacities of seeds of garbanzo 
beans. Field germination capacities in control was 69,7‒71,1 % depending on the 
variety (Fig. 1). Triumph variety showed the highest percentage of germinating seeds; 
their number varied depending on the factors studied. 

The maximum number of germinating seeds was observed during preplant 
treatment of seeds with MRC + ST 282 strain – by 1,4 % higher than while treating 
with MRC + Ryzobofit (by 12,0 % compared with the control). Favorable conditions 
for dense plant standing were formed in 2012. The field germination capacities were 
of 80,4‒87,2 %, while in 2014 the absence of rainfall during seedling periodthis 
indicator was of 69,1‒75,0 %. In control, they observed the reduction in field 
germinating capacities. The reasons was the shortening in the seedling periodat 
14‒18 days depending on the variety. Prolonged period of germination days reduced 
the germination capacities percentage by 2,5‒5,0 % depending on the variety and 
preplant treatment of garbanzo bean seeds. 

Triumph’s maximum number of germinating seeds was observed while preplant 
treatment of seeds with СSM +282 ST  strain, which was by 1,5 % higher than while 
treating СSM + Ryzobofit, and 11,8 % compared with the control. Favorable 
conditions for dense seedling were in 2012, the field germination capacities were of 
81,0‒88,5 %; while in 2014 the absence of rainfall during seedling period this 
indicator was of 70,1‒76,2 % depending on the method of preplant seed treatment. 
Preplant seed treatment increased germination capacities of garbanzo bean seeds by 
10‒15 %, and yield ‒ 0,5‒0,6 t / ha. 

While cultivating garbanzo bean seeds it is important the survival of plants 
during the whole growing season because this index affects the future performance of 
its yield.  

It was found that the highest percentage of plant survival was observed during 
preplant treatment of seeds with СSM + ST 282 strain. Triumph variety standing of 
plants was 91,7‒ 93,5 % depending on preplant treatment of seeds, Rosanna varietiy 
‒ 89,5‒92,2 %. Preplant treatment of seeds increased survivability of plants during 
the growing season by 6,5‒10,5 % depending on the factors studied. 

In the phase of full ripeness, the number of plants in the control was 31,1 ‒ 32,0 
u/ m2, depending on the variety. Seed inoculation with Ryzobofit in creased this 
figure up to 4 ‒5 u/ m2, while treating seeds with СSM ‒ 3 u / m2. The maximum 
number of plants per 1 m2 was for preplant treatment of seeds with СSM + ST 282 
strain and it was 37,7 ‒ 38,8 u / m2. Seed treatment with ST 282 strain helped to 
preserve the plants, so the number of plants was more than 5 –                 6 
u/m 2 compared with the control. During СSM + Ryzobofit treatment, the survival 
rate was 91,8 % (Rosanna) and 92,4 % (Triumph). 

It had been found that the highest seed germination capacities and plant survival 
showed theTriumph variety; it is proved by the data. 
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a) Variety Rosanna 

 
b) Variety Triumph 

Note*: 1.Treatment of water (control); 2.Inoculation "Ryzobofitom" (IR); 3.Inoculation M. ciceri strain ST 282 (ST); 
4.Treatment of colloidal a solution of molybdenum (СSM); 5.Treatment of СSM+ IR; 6.Treatment of СSM+ strain ST 

282 (СSM+ ST) 
Fig. 1. Standing plant density in the period stairs and field germination 

capacities by seed treatment, 2012-2014 
 

Conclusions. Treatment of seeds with nodule bacteria and molybdenum solution 
is an effective technique for improving garbanzo bean seeds germination by 
activating redox processes in seeds. Increased activity of peroxidase in 1,8‒2,0 times 
helps to reduce seeds stress and enhance seed germination. This method of the 
treatment provided garbanzo bean seeds germination capacities increase by  96 % and 
99 % respectively. Preplant treatment with only nodule bacteria or colloidal solution 
provided smaller percentage of germinating seeds (85‒91 %). 

Survival of garbanzo bean plants during the growing season considerably 
depends on weather conditions and preplant treatment of seeds.Inoculation of seed 
and its treatment with molybdenum colloidal solution enhances plant resistance to 
stress and survivability of plants during the growing season by 6,5‒10,5 %, 
inoculation without the use of colloidal solution of molybdenum by only                 
1,9‒2,5 %. The influence of the concentration of the colloidal solution of 
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molybdenum on the survivability of plants was negligible. 
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Аннотация. Изучен морфологический состав туш бычков и тёлок 

украинской мясной породы. Отмечено существенную разницу между бычками 
и тёлками по соотношению в тушах мышечной ткани высшего сорта, 
жировой, соединительной и костной тканей. Туши бычков и тёлок 
отличаются индексами мышечно-костного соотношения и мясности. 

Ключевые слова: мясной скот, морфологический состав туш, индекс 
мясности 

Abstract. The morphological structure of the heifers and bulls carcasses of 
Ukrainian breed of beef cattle was studied. There are significant difference between 
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the bulls and heifers ratio in carcasses muscle tissue premium class, fat, connective 
tissue and bone. Carcasses of bulls and heifers differ in the index of muscle-bone 
relationship and meat index. 

Key words: beef cattle, morphological composition of carcass, meat index 
Вступление Основными компонентами туш крупного рогатого скота 

является мышечная, соединительная, жировая и костная ткани. В тушах 
отличного качества должно содержаться максимальное количество мышечной 
ткани, минимальное – костей, оптимальное - жира. Основные компоненты туш 
следует рассматривать таким образом, чтобы понять закономерности 
абсолютного и относительного их прироста, с тем чтобы эффективнее 
производить говядину с более высоким содержанием ценных компонентов. 

Обзор литературы. В работе [4] установлено, что высокий выход 
мышечной ткани высшего сорта имеют 23-месячные бычки украинской мясной 
породы. С повышением возраста молодняка содержание её в тушах 
увеличивается, костей – снижается. Остаются не определёнными особенности 
наращивания тканей в тушах на единицу живой массы и за сутки у бычков и 
тёлок крупних пород. Знание закономерностей формирования 
морфологического состава их туш в онтогенезе позволит прогнозировать его в 
зависимости от пола животных.  

Цель исследования – установить морфологический состав туш бычков и 
тёлок украинской мясной породы. 

Входные данные и методы. Материалом для исследования послужили 
данные о мясной продуктивности 23-месячных бычков и телок украинской 
мясной породы племенного завода "Воля" Черкасской области. От рождения до 
отлучки приплод содержали под матерями. После 8 месяцев телок содержали 
беспривязно, бычков – оценивали по собственной продуктивности. 
Формирование групп животных для анализа результатов убоя проводили 
методом сбалансированных групп-аналогов [2]. Для оценки мясности 
животных использовали мышечно-костное отношение (МКО) [1], индекс 
мышечной ткани (ИМТ) [3], индекс мясности (ИМ) [5].  

Результаты. Обсуждение и анализ. Выявлено существенную разницу 
между бычками и тёлками по массе полутуш, а в них соотношению различных 
тканей (мышечной высшего сорта, жировой, костной и соединительной 
табл. 1). Мышечной ткани высшего сорта в полутушах бычков по сравнению с 
телками больше на 14 пунктов. Содержание мышечной ткани первого сорта 
имеет тенденцию к снижению, жировой - к увеличению. 

Выход мышечной ткани лучших сортов (высший + первый) у бычков 
составляет 66,3%, что выше на 5,0 пунктов по сравнению с телками. При 
оценке мясной продуктивности большое значение имеет содержание в туше 
костей. Желательно получать таких животных для убоя, у которых содержание 
костной ткани было бы оптимальным. Выход костей в полутушах бычков 
составляет 16,9, телок – 20,4 %. 

Индекс мясности (ИМ), который определяли по соотношению массы 
мышечной, соединительной и жировой тканей к костям, составляет 4,7 и 3,8 
(табл. 2). 
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Таблица 1 
Морфологический состав туш бычков и тёлок 

Ткань Возрастная группа  
бычки (n=7) [4] телки (n=4) 

Масса охлаждённой полутуши, кг 191,0 128,3 
Мышечная, кг 142,4 94,7 
Мышечная, % 74,6 73,8 
В т. ч. высшего сорта, кг 41,3 14,2 
      -- // --                   , % 29,0 15,0 
     -- // --     первого, кг 53,1 48,6 
     -- // --                   , % 37,3 46,3 
     -- // --     второго, кг 48,0 34,3 
     -- // --                  , % 33,7 36,4 
Костная, кг 32,2 26,1 
Костная, % 16,9 20,4 
Соединительная, кг 8,2 4,0 
Соединительная, % 4,3 3,1 
Жировая, кг 8,2 3,5 
Жировая, % 4,3 2,4 

  
Таблица 2 

Мясная продуктивность бычков и тёлок по индексам 

Индекс Группа животных 
бычки (n=7) [4] телки (n=4) 

Мышечно-костного отношения (МКО) 4,4 3,6 
Мышечной ткани (ИМТ) 2,9 2,8 
Мясности (ИМ) 4,7 3,8 

 
Особенностей изменчивости величин индекса мышечной ткани (ИМТ), 

который определяли как соотношение массы мышечной ткани к суммарной 
массе костной, соединительной и жировой, не обнаружено. Животные 
отличаются по мышечно-костному отношению (МКО), которое определяли как 
отношение в туше мышечной ткани к костной. Индекс мышечно костного 
отношения (МКО) имеет тенденцию к повышению у бычков. Они имеют 
большую мышечную массу, идут впереди в динамике нормального 
дифференцированного роста, когда мышцы растут в относительных величинах 
быстрее, чем скелет [1]. 

Заключение и выводы.  
Относительное содержание мышечной ткани, в т. ч. высшего сорта в тушах 

бычков украинской мясной породы выше по сравнению с телками. По индексам 
мышечно-костного отношения и мясности бычки имеют тенденцию к 
увеличению по сравнению с телками. 
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Аннотация. Целью исследований было оценить экстерьер симментальских 
животных австрийской селекции. Быки и коровы этой породы 
характеризуются гармоничным телосложением. У них туловище достаточно 
длинное (косая длина 164,5 и 149,1 см) с ровной линией спины и поясницы. Грудь 
глубокая (71,5 и 69,5 см) и широкая (55,3 и 45,6 см). Ключевые слова: 
симментальская порода, экстерьер, промеры, индексы 

Abstract. The aim of this study was to evaluate the exterior of Austrian 
Simmental animal. Bulls and cows of this breed is characterized by a harmonious 
physique. They have the body long length (oblique length of 164.5 and 149.1 cm) flat 
line of back and waist. Chest is a profound (71.5 and 69.5 cm) and wide (55.3 cm and 
45.6).  

Key words: Simmental, exterior, measurements, indices 
Вступление. Оценка животных по экстерьеру есть одной из составных их 

селекции. Каждая порода характеризуется свойственными ей биологическими и 
хозяйственно полезными особенностями. С целью усовершенствования 
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существующих и выведения новых пород молочного скота, в Украину завозят 
чистопородных животных с высоким генетическим потенциалом 
продуктивности. При этом широкое применение нашла симментальская порода 
из Европы.  

При перемещении этих животных в условия, резко отличающиеся от 
условий их происхождения, в их организме перестраиваются физиологические 
процессы в направлении присущего им гомеостаза в новых экологических 
условиях. Изучение внешнего вида строения тела имеет важное значение, 
поскольку, по развитию и соотношению отдельных статей тела можно 
утверждать о типе и направлении продуктивности животных [1]. 

Обзор литературы. Изучение экстерьера позволяет определить 
зависимость, сложившуюся между внешним видом животных и 
продуктивностью. Гармоничное строение тела и крепкая конституция 
указывают на устойчивость их к жестким условиям длительного 
хозяйственного использования [2]. Только животные с крепкой конституцией 
наиболее полно соответствуют желаемым хозяйственно-биологическим 
свойствам [3]. В зоотехнической практике основными методами оценки 
экстерьера животных разного типа продуктивности является 
соматометрический или измерение и вычисление индексов [4].  

Целью работы было установить хозяйственно-биологические качества 
симментальских коров и быков, происходящих из Австрии. 

Входные данные и методы. Исследования провели в ОХ АФ «Надия» 
Роменского района Сумской области. Екстерьерно-конституциональные 
особенности изучали в 2-х летних первотелок на 2-3 месяцах лактации, которых 
импортировали в хозяйство нетелями. У производителей – в возрасте 2 года. 
Формирование животных по возрасту для анализа экстерьера проводили 
методом сбалансированных групп [5]. Измеряли животных утром до 
кормления. Брали 7 следующих промеров: высота в холке, глубина груди, косая 
длина туловища палкой, ширина груди за лопатками, обхват груди за 
лопатками, обхват пясти. На основании их рассчитывали индексы строения 
тела [3]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Первотелки симментальской породы 
по сравнению с быками имеют меньшую высоту в холке на 5,3 %, глубину 
груди – на 2,9, ширину груди – на 21,3, ширину в маклаках – на 0,2, косую 
длину туловища палкой – на 10,3, обхват груди – на 5,5, обхват пясти – на 
12,3 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Промеры производителей и первотелок 

Промер Первотелки (n = 25) Производители в возрасте 2 г (n = 4) 
Высота в холке 130,6 137,5 
Глубина груди 69,5 71,5 
Ширина груди 45,6 55,3 
Ширина в маклаках 51,4 51,5 
Косая длина туловища 149,1 164,5 
Обхват груди 198,4 209,3 
Обхват пясти 20,3 22,8 
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Это показывает на хорошее их развитие в процессе выращивания, а также 
прочность телосложения и общее состояние здоровья. Подопытные животные 
были достаточно высокорослыми, поскольку высота в холке у них была выше 
130 см. Индекс высоконогости у коров составляет 47,2 %, что меньше чем у 
производителей на 1,7 % (табл. 2). 

Таблица 2 
Индексы строения тела у производителей и первотёлок 
Индекс Первотелки (n = 25) Производитель в возрасте 2 г (n = 4) 

Высоконогости 47,2 48,0 
Сбитости 131,0 127,2 
Костистости 15,5 16,6 
Формата 114,2 119,6 
Грудной 66,6 77,3 
Массивности 152,1 152,2 
Глубокогрудости 53,2 52,0 

 
Индекс формата у быков составляет соответственно 119,6 %, что 

превышает значение коров на 4,7 %. Грудной индекс у коров составляет 66,6 %, 
тогда как, у быков он выше на 16,1 %. Подопытные симменталы за индексом 
сбитости принадлежат в большей степени к комбинированному типу, 
поскольку, этот индекс составляет у коров 131,1 и быков 127,2 %. 

Следовательно, соматометрические показатели симменталов австрийского 
происхождения характеризуют их, как хорошо консолидированную породу с 
гармоничным строением тела. 

Заключение и выводы. Соматометрические показатели симментальских 
быков и коров характеризуют их, как хорошо консолидированную породу, с 
гармоничным строением тела. За индексами телосложения быки и коровы 
имеют прочную конституцию с хорошим индивидуальным развитием и 
состоянием организма, свидетельствующими о молочно-мясном направлении 
продуктивности. 
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Аннотация. Исследовано мясную продуктивность бычков и тёлок 

украинской мясной породы. Наивысший выход туш (60,4%) и убойный выход 
(63,4 %) отмечено у бычков. Содержание внутренней жировой ткани меньшее 
у тёлок. Из внутренних органов наибольший удельный вес у самцов и самок 
имеют печень и лёгкие. По площади и выходу шкур преобладают бычки. 

Ключевые слова: мясная продуктивность, тёлки, украинская мясная 
порода 

Abstract. Meat productivity of bulls and heifers Ukrainian breed of beef cattle 
was investigated. The highest yield of carcasses (60.4%) and the slaughter (63.4%) 
have the bulls. Contents of internal fat was smaller in a heifers. Amount the internal 
organs largest share of males and females are the liver and the lungs. The area of 
hides and output of hides was bigger in bulls.  

Keywords: meat productivity, heifers, Ukrainian breed of beef cattle 
Вступление. На совремённом этапе разведения мясного скота важно знать 

закономерности формирования мясной продуктивности молодняка в 
онтогенезе, чтобы эффективно и целенаправленно производить говядину с 
большим содержанием ценных компонентов.  

Обзор литературы. В исследованиях [2] установлено, что бычки 
украинской мясной породы в возрасте 18 месяцев характеризуются 
оптимальным соотношением анатомических частей, отличаются высокими 
показателями их выхода, достаточно скороспелые. Остаётся неопределённой 
мясная продуктивность животных различных половых групп великорослого 
молодняка крупного рогатого скота. Поэтому, целью работы было установить 
признаки убоя бычков и тёлок украинской мясной породы одинакового 
возраста. 

Входные данные и методы Материалом для исследования служили 
данные о мясной продуктивности телок и бычков украинской мясной породы 
племенного завода "Воля" Черкасской области. От рождения до отлучки 
приплод содержали под матерями. Ему дополнительно скармливали 
концентрированные корма и сено. От 8 до 23-месячного возраста тёлок 
содержали беспривязно. Бычков ставили на испытание по собственной 
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продуктивности, которое продолжали до 23-х месяцев. Формирование 
животных в группы для анализа результатов убоя проводили методом 
сбалансированных групп-аналогов [1]. Мясную продуктивность определяли по 
методикам, приведенным в работе [3]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Бычки и телки украинской мясной 
породы в возрасте 23 месяца имеют неодинаковые показатели мясной 
продуктивности (табл. 1).  

У бычков живая масса после голодной выдержки больше на 31,3 %, чем у 
телок. Высший (60,4 %) выход туш отмечено также у бычков. Изменчивость 
убойного выхода объясняется неравномерностью роста и развития отдельных 
тканей туш и внутреннего жира у животных. Низкие его значения у тёлок 
обусловлены незначительной массой туш в первом случае и меньшим 
отложением внутреннего жира во втором. 

Таблица 1 
Признаки убоя бычков и тёлок 

Признаки 
Группа животных 

бычки (n=7) [4] телки (n=4) 
Живая масса, кг 642 483 
Масса после голодной выдержки, кг 613 467 
Масса туш, кг 370 261 
Выход туш, % 60,4 55,7 
Внутренний жир, кг 18,4 8,2 
Внутренний жир, % 3,0 1,9 
Убойная масса, кг 388 269 
Убойний выход, % 63,4 57,5 

 
Таблица 2 

Рост органов и частей тела у бычков и тёлок 
Органы и части тела Группа животных 

бычки (n=7) [4] телки (n=4) 
Печень, кг 6,5 4,6 
–– // ––, % 1,1 0,99 
Легкие, кг 5,2 2,5 
–– // ––, % 0,8 0,54 
Сердце, кг 2,0 1,8 
–– // ––, % 0,3 0,39 
Диафрагма, кг 2,5 1,7 
–– // ––, % 0,4 0,36 
Почки, кг 0,85 0,8 
–– // ––, % 0,1 0,17 
Шкура, кг 53,3 34,1 
–– // ––, % 8,7 7,3 
Хвост, кг 1,36 0,8 
–– // ––, % 0,2 0,17 
Обрезь мышечной ткани и жира-полива, кг 5,6 1,7 
–– // ––, % 0,9 0,36 
Язык, кг 1,6 1,1 
–– // ––, % 0,30 0,24 
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Масса органов и частей тела, которые не входят в состав туш, таких как 
внутренние органы, шкура и другие, у животных разные (табл. 2). 

У бычков, которые характеризуются высшим убойным выходом, 
относительная масса обрези мышечной ткани и жира-полива больше. Среди 
внутренних органов, наибольшей массой отличается печень. У бычков она 
составляет в среднем 6,5, у тёлок - 4,6 кг. Масса легких равна соответственно 
5,2 и 2,5 кг. Относительная масса сердца и почек больше у тёлок.  

По размерам парной шкуры самки существенно отличаются от бычков 
(табл. 3). У них больше длина и меньше ширина шкур, чем у бычков. Большая 
площадь (на 3,2 %) и выход шкур (на 8,7 %) есть у бычков. 

Таблица 3 
Размеры шкур у бычков и тёлок 

Размеры Группа животных 
бычки (n = 7) тёлки (n = 4) 

Длина, м 1,95 2,3 
Ширина, м 2,33 1,9 
Площадь, м2 4,54 4,4 
Выход шкуры, % 8,7 7,3 
Приходится массы шкуры на 
единицу площади, кг/дм2 0,85 0,78 

 
Заключение и выводы.  
Среди животных украинской мясной породы крупного рогатого скота 

разных половых групп наибольшие выход туш (60,4 %) и убойный (63,4 %) 
имеют бычки. Содержание внутреннего жира меньше у тёлок. По площади 
шкур и её выходу преобладают бычки. 
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Анотація. Вивчали ефективність застосування боксів підвищеної 

довжини при безприв’язному утриманні корів. Дослідження провели на 
молочнотоварній фермі ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького району Київської 
області. Бокси оцінювали за способом відпочинку тварин та природністю рухів 
корів під час зміни положення тіла. 

Встановлено, що товстий шар підстилки попереджає травмування корів 
через низько розташований нижній елемент бічного роздільника боксу. 
Внесення товстого шару підстилки в ложе боксу призводить до зменшення 
відстані від підлоги до шийної труби, що створює незручності для 
високорослих корів. Методом кореляційного аналізу доведено, що в невеликих 
секціях з відносно короткими рядами безперервно розташованих боксів, на 
кількість корів, які обирають відпочинок в них, ступінь заповнення секцій не 
впливає.  

Ключові слова: корови, бокси, безприв’язне утримання. 
Abstract. We studied the efficacy of boxes increased length for free stall housing 

system. Research conducted at the dairy farm "Ahrofort" Kagarlytsky Kyiv region. 
The boxes evaluated by way to rest and naturalness of movement of cows in them.  

Established that a thick layer of bedding prevents injury to cows is low because 
of the lower element side splitter box. Adding a thick layer of litter in the box leads to 
reduction of the distance from the floor to the neck tube, creating inconvenience for 
tall cows. In small sections with short rows of boxes, the number of cows who choose 
rest in boxes of fullness of the sections are not correlated. 

Keywords: dairy cows, boxes, free stall housing system.  
Вступ.  
Параметри нового технологічного обладнання для корівників, яке 

використовують в Україні і вітчизняні нормативні вимоги суттєво різняться. 
Виникає питання, наскільки вітчизняні нормативи будівництва корівників 
адаптовані до сучасних умов, оскільки за останні роки в технології виробництва 
молока відбулись кардинальні зміни. Зокрема зросли продуктивність і проміри 
корів, набули поширення нові види технологічного обладнання для доїння, 
годівлі корів і управління мікрокліматом тощо. Виникла потреба дослідити 
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ефективність застосування сучасного технологічного обладнання ферм та 
уточнити нормативні вимоги до нього. 

Огляд літератури.  
Вимоги технологічних елементів приміщень для молочної худоби в 

Україні та інших пострадянських країнах відображені в нормах технологічного 
проектування [1, 2, 3, 4], а у країнах Європейського Союзу регламентуються 
директивами ради ЄС (89/362/EEC, 91/629/EEC). Вітчизняні норми 
технологічного проектування містять досить чіткі вимоги, що охоплюють 
практично усі технологічні елементи скотарських приміщень та вигульних 
майданчиків. Вони повинні забезпечувати комфортні умови утримання тварин, 
але в багатьох випадках, діючі в Україні нормативи застаріли.  

Вхідні дані та методи досліджень.  
Дослідження провели на молочнотоварній фермі ПрАТ «Агрофорт» 

Кагарлицького району Київської області. Розміри боксів порівнювали з 
нормативними вимогами [1] і літературними рекомендаціями [5, 6] і оцінювали 
шляхом спостереження за елементами поведінки корів. Зручність боксу 
визначали за способом відпочинку тварин та природністю рухів корів під час 
зміни положення тіла. Спостереження проводили на світанку, перед ранковим 
роздаванням кормів. 

Утримують корів безприв’язно у реконструйованих корівниках з рамним 
каркасом. Приміщення поділені на чотири секції. Використовують два варіанти 
приміщень: збільшеної ширини і типового розміру. У приміщенні зі 
збільшеною площею, в кожній секції по два ряди боксів, розміщених зустрічно, 
які розділені поперечними проходами. Кількість боксів у безперервному ряду 
12-13. У приміщенні типового розміру дві секції з одним рядом боксів уздовж 
стіни. Напувають корів із групових напувалок, які розташовані уздовж 
кормового столу, видаляють гній дельтаскрепером. Годівля корів дворазова, 
повнораціонною кормосумішшю. Ложе боксу – гумові килимки, на які вносять 
шар соломи. Жива маса корів переважно 500-550 кг. 

Результати. Обговорення і аналіз.  
Корівник для безприв’язного боксового утримання розподілений на окремі 

технологічні зони. Основними є зона утримання, технологічні проходи і 
кормовий стіл. Зона утримання поділена на проходи і бокси для відпочинку 
корів. Найбільше значення для забезпечення комфортного утримання корів 
мають бокси. Якщо вони відповідають за розміром, конструкцією та 
розташуванням потребі корів, тварини із задоволенням в них відпочивають, 
надаючи перевагу відпочинку лежачи. Нами було проведено порівняння 
облаштування боксів із нормативними вимогами і літературними 
рекомендаціями (табл. 1). У господарстві за шириною бокси обох типів 
(зустрічні і розташовані біля стіни) не відрізняються від діючих нормативів. 
Варто зазначити, що ширина боксів не однакова. Вона змінюється від 105 до 
120 см, що пов’язано з нерівномірним розміщенням роздільників, а також 
наявністю опор, які розташовані в середині окремих боксів. Довжина боксів 
більша, ніж встановлено ВНТП АПК-01.05. Зустрічні бокси перевищують її на 
20, а розташовані біля стіни на 50 см. 
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Таблиця 1 
Порівняння параметрів боксів для відпочинку корів 

Показник Фактичне 
значення 

Вітчизняні 
нормативи [1] 

Рекомендовані 
параметри [5, 6] 

Зустрічні бокси    
ширина, см 120 100-120 110-115 
довжина, см 240 190-220 235-240 

довжина боксу до шийної труби, см 180 - дорівнює косій 
довжині тулуба 

висота шийної труби, см 110 - не нижче 15 за 
висоту в холці 

висота нижньої горизонтальної труби 
роздільника, см 15 45-50 55 

висота верхньої горизонтальної труби 
роздільника, см 110 100 100-110 

довжина роздільника у порівнянні із краєм 
бокса 

на одному 
рівні - на 10-15 см 

коротша 

стінки крайніх боксів (тип і висота, см) суцільні, 120 суцільні, 120 армовані 
140-150 

висота бокса над рівнем гнойового проходу, см 14 15-20 20-25 
шар підстилки, см 20 5 - 
Бокс уздовж стіни    
ширина, см 105-120 100-120 110-115 
довжина, см 270 190-220 280-290 

довжина боксу до шийної труби, см 180 - дорівнює косій 
довжині тулуба 

Місткість секції з двома рядами боксів, 
головомісць 50 50  

Місткість секції з одним рядом боксів 32 50  
 
Важливим елементом в будові боксів є розташування роздільників, 

зокрема їх поперечних елементів. Так, якщо верхня труба роздільника за 
висотою відповідає тим вимогам, які наводяться в літературі і нормативних 
документах, то нижній елемент розташований на 30-40 см нижче мінімальної 
висоти. Висота цього елемента бокса регламентується для того, щоб 
попередити травмування кінцівок тварин. Під час відпочинку лежачи, корови 
іноді простягають задні кінцівки за межі свого боксу. Якщо нижній 
огороджуючий елемент розташований занадто низько, то ноги корови можуть 
зачепитись за нього, що призведе до травмування тварини або руйнування 
конструкції. Встановлено, що подібне розташування роздільників не створює 
небезпеки для тварин через товстий шар підстилки в боксі. Шар соломи 
становить 20 см. Це створює комфортні умови для відпочинку лежачи і 
повністю перекриває нижній поперечний елемент роздільника бокса.  

Бічні роздільники крайніх боксів зроблені у вигляді суцільних дерев’яних 
стінок, висотою 120 см. Це повністю відповідає існуючим нормативним 
вимогам, але щоб повністю закривати тварин від протягів їх рекомендовано 
робити вищими на 20-30 см.  

В обох корівниках тварини були спокійними, загострень рангової 
конкуренції і ознак пригнічення корів-аутсайдерів помічено не було. В 
гнойових, кормо-гнойових і поперечних проходах було достатньо місця для 
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пересування тварин, в тому числі у зустрічних напрямках.  
Зручність боксів оцінювали за тим наскільки охоче тварини там 

відпочивали, в якому положенні відбувається відпочинок, чи зручно їм 
змінювати положення тіла. Також визначали, наскільки чисті бокси і чи не 
потрапляють в них кал і сеча. 

За час спостережень потрапляння сечі і калових мас в ложе боксів не 
виявлено. В них було сухо і чисто. Це свідчить про те, що довжина боксу не 
занадто велика, щоб тварини заходили далеко і забруднювали ложе. З іншого 
боку, бокси можуть бути занадто короткі (як за рахунок загальної довжини, так 
і додатково обмежуючих конструкцій, таких як шийна труба) і тварини не 
забруднюють бокс тому, що в ньому не в змозі розміститись. Щоб це 
встановити проаналізували скільки тварин знаходиться в боксах і яка частка із 
них відпочивають лежачи (табл. 2). 

Ступінь заповнення секцій в приміщеннях був різний і коливався від 52 до 
100 %. Більшість тварин відпочивали в положенні лежачи. Їх кількість була від 
45,2 до 85,7 %. Вважають, що для того, щоб корови могли легко знайти вільний 
бокс і зайняти місце для відпочинку, в секції необхідно залишити вільними 3-4 
головомісця. Таким чином, у більш заповнених секціях можна очікувати, що 
кількість тварин, які будуть відпочивати в боксах буде меншою. 

Таблиця 2 
Розподіл поголів’я за особливостями ранкового відпочинку 

Показник Секція 
1 2 3 4 

 Приміщення 1 
Головомісця 50 32 50 32 
Поголів’я корів, гол. 48 32 49 17 
Вільні бокси 2 0 1 15 
Відпочивають, гол.: 
- лежачи в боксах 33 19 38 12 
- стоять за межами боксів 5 4 6 0 
- стоять на половину в боксі 6 4 1 3 
- споживають корми 4 5 4 2 
 Приміщення 2 
Головомісця 50 50 50 50 
Поголів’я корів, гол. 45 26 49 31 
Вільні бокси 5 24 1 19 
Відпочивають, гол.: 
- лежачи в боксах 28 18 42 14 
- стоять за межами боксів 5 1 2 8 
- стоять на половину в боксі 6 4 4 3 
- споживають корми 6 1 1 6 

 
Кореляційний аналіз, проведений нами, не підтвердив цього припущення. 

Коефіцієнт кореляції між часткою корів, які відпочивали в боксах у положенні 
лежачи і відсотком вільних  головомісць становив -0,32. Якщо відпочиваючими 
в боксах вважати усіх тварин, які в них перебували (відпочиваючих лежачи і на 
половину розташованих в боксі), то кореляційна залежність наближується до 
нуля. Отже в корівниках з невеликими секціями і відносно короткими рядами 
безперервно розташованих боксів на кількість корів, які обирають відпочинок в 
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боксах ступінь заповнення секцій не впливає.  
Інша проблема боксів – це зручність відпочинку в них. Пріоритетності 

вибору коровами більш широких боксів за час спостереження не помічено. 
Тварини рівномірно заповнювали бокси, як більшої, так і меншої ширини. У 
той же час частина корів відпочивала в боксах стоячи лише передніми 
кінцівками і довго не лягала. Таких тварин було від 2,0 до 17,6 %. Це свідчить 
про те, що бокс може бути занадто коротким, близько розташована стіна, яка 
заважає тварині лягти або низько розміщена шийна труба [6]. Довжина боксів 
була достатньою, для розміщення тварин, але деякі корови, які вставали після 
відпочинку, неприродно згинали спину коли піднімались на передні кінцівки. 
Це свідчить про те що вони намагаються не травмуватись об шийну трубу. 
Шийна труба в боксах розташована на висоті 110 см, що відповідає вимогам 
ВНТП. У той же час, в бокси був внесений товстий шар соломи, який досягає 
20 см. Це суттєво підвищує розташування корів і створює для них незручність 
навіть при дотриманні норм будівництва.  

Заключення і висновки. 
1. Збільшення довжини зустрічних боксів до 240 см і розташованих вздовж 

стіни до 270 см,  не призводить до їх забруднення каловими масами і 
забезпечує зручні умови для відпочинку корів та зміни ними положення тіла. 

2. Травмування корів через низько розташований нижній елемент бічних 
роздільників боксу можна попередити шляхом внесення товстого шару 
підстилки. 

3. Внесення товстого шару підстилки в ложе боксу призводить до 
зменшення відстані від підлоги до шийної труби, що створює незручності для 
високорослих корів. 

4. Збільшення довжини боксів для корів і нормативну залежність між 
висотою шийної труби і шаром підстилки необхідно врахувати під час 
оновлення норм технологічного проектування скотарських підприємств. 
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Анотація. Проведено оцінку ефективності застосування добрив компанії 
«Екоорганік» на ріст, розвиток, урожайність і товарність огірка в умовах 
плівкових теплиць у весняно-лiтнiй пеpiод за вирощування пapтенокapпiчних 
гiбpидів F1 Грін Пік і Баронет. 

Ключові слова: добриво, гібрид, огірок, урожайність. 
Abstract. The evaluation of the effectiveness of fertilizer company «Ecoorganic» 

on growth, development, yield and marketability in conditions  greenhouses in the 
spring and summer growing period for partenokarpics hibpyds cucumber F1 Green 
Peak and Baronet.  

Key words: fertilizer, hybrid, cucumber, crop capacity. 
Вступ. 
Огірок – один із найцінніших видів плодових овочів. Для гарного росту і 

розвитку води і повітря недостатньо, необхідні також мінеральні речовини. 
Найбільше рослині необхідні макроелементи: азот, фосфор і калій, а також 
сірка, магній і кальцій. До мікроелементів відносяться бор, залізо, мідь, 
марганець, молібден і цинк [1, 4].  

Кожен з елементів мінерального живлення виконує в рослині важливі 
функції. Мікроелементи необхідні рослині в невеликій кількості, але їх недолік 
негативно позначається на її життєздатності [5]. 

Метою досліджень було визначити ефективність застосування добрив 
компанії «Екоорганік» на ріст, розвиток, урожайність і товарність огірка в 
умовах плівкових теплиць у весняно-лiтнiй пеpiод. Об׳єктом дослідження були 
гібриди огірка партенокаріпічного типу Баронет F1 та Грін Пік F1. У досліді 
використовували добриво еколайн овочевий – комплексне хелатоване добриво, 
призначене для позакореневого підживлення овочевих культур з метою 
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підвищення урожаю і його якості та добриво фертімікро – збалансований 
продукт з мікроелементами, призначений для позакореневого підживлення. За 
контроль брали рослини, які не обприскували добривами.  

Дослідження проводили відповідно до методик дослідної справи в 
овочівництві, баштанництві та методики польового досліду [2, 3]. Нaсiння 
висiвaли 1 квiтня 2015 pоку. Перші сходи з'явилися чеpез 3 днi цього ж мiсяця. 
30-го квітня рослини висаджували у теплицю на постійне місце. Площa 
облiкової дiлянки – 5,6 м2. Схемa сaдіння 90 х 35 см. Кiлькiсть pослин нa 1 м2 – 
3,2 шт. Площa живлення однiєї pослини 3150 см. Спосiб pозмiщення дiлянок – 
pендомiзовaний. Повтоpнiсть – тpиpaзовa.  

Гібрид Грін Пік F1 вступав у фази цвітіння та плодоношення раніше ніж 
Баронет F1. Досліджувані добрива мали однаковий вплив на цей гібрид і 
пришвидшували фази на 1-2 дні. У гібрида Баронет добриво еколайн овочевий 
більш суттєво прискрорювало цвітіння – на 2 дні, а плодоношення на 3 дні. 

В наших дослідженнях тривалість міжфазних періодів дещо відрізнялася. 
Використання добрива Еколайн овочевий скоротило період від сходів до 
початку плодоношеннна на 3 доби у гібрида Баронет і на 2 доби – у гібрида 
Грін Пік. 

На площу листкової поверхні сильніший вплив мало добриво Еколайн 
овочевий, і підвищувало її на 4-13 %, добриво Фертімікро слабше впливало на 
рослини обох гібридів і підвищувало біометричні показники на 2-6 %.  

Найвищою загальною врожайністю за весь період плодоношення 
відзначався гібрид Грін Пік F1 (табл. 1). За використання добрива Еколайн 
овочевий врожайність огірка становила 16,5 кг/м2, що було вище контролю на 
2,3 кг/м2 або на 16 %. Використання добрива Фертімікро на зазначеному гібриді 
забезпечило врожайність 15,7 кг/м2, що вище контролю на 1,5 кг/м2 або на 
11 %. На обох гібридах добриво Еколайн овочевий істотно підвищувало 
загальну врожайність, а добриво Фертімікро – лише у гібрида Грін Пік F1.  

Таблиця 1 
Врожайність і товарна якість плодів огірка за використання добрив,  

2015 р. 

Варіант Загальна врожайність Н/С продукція Товарність, 
% кг/м2 % кг/м2 % 

Баронет F1 
Без обробки (К) 12,9 100 1,06 8,2 91,8 
Еколайн овочевий 14,6 114 0,88 6,7 93,3 
Фертімікро 13,7 106 1,02 7,9 92,1 

НІР05       1,4 
Грін Пік F1 

Без обробки (К) 14,2 100 1,04 7,3 92,7 
Еколайн овочевий 16,5 116 0,82 5,8 94,2 
Фертімікро 15,7 111 0,88 6,2 93,8 

НІР05       1,3 
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При проведені експериментальних досліджень визначали товарну якість 
продукції огірка та кількість нестандартних плодів. Найвищий відсоток 
товарної продукції отримали за використання добрива Еколайн овочевий. На 
рослинах гібрида Грін Пік F1 показник товарності становив 94,2 %, а на 
рослинах гібрида Баронет – 93,3 %, що в обох варіантах вище контролю на 
1,5 %.  

Кількість нетоварних плодів також була неоднакова. На основі даних 
обліків і спостережень ми можемо зробити висновок, що використання добрива 
Еколайн овочевий знижує вихід нестандартних плодів. Так, у гібрида Баронет 
кількість нестандартної продукції становила 6,7 %, а у гібрида Грін Пік – 5,8 %, 
що на 1,5 % менше ніж у контролю. Показники не стандартної продукції обох 
гібридів за використання добрива Фертімікро займали проміжне значення.  

Висновки. В результаті досліджень встановлено вплив добрива Еколайн 
овочевий на площу листкової поверхні рослин огірка та пришвидшення фаз 
цвітіння та плодоношення, а також підвищення загальної та товарної 
врожайності рослин. 
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Анотація. В статті наведено результати вивчення інтенсивності 
дихання цілого та травмованого насіння сої сортів Танаїс і Легенда. 
Інтенсивність дихання насіння визначали за допомогою респіраторного 
приладу І. М. Толмачова та титрованого розчину бариту Ва(ОН)2, який 
поглинає вуглекислий газ, що виділяється насінням. Встановлено, що 
інтенсивність дихання при зберіганні збільшується в основному внаслідок 
того, що на старому насінні розвивається велика кількість плісняви та інших 
патогенних мікроорганізмів. Після 20 місяців зберігання інтенсивність дихання 
насіння збільшувалася, особливо травмованих. Насіння з мікротравмами і 
макротравмами сім’ядолей характеризувалося найбільшою інтенсивністю 
дихання. Через добу після початку пророщення дихання проходить у десятків 
разів інтенсивніше, ніж у сухого насіння. 

Ключові слова: інтенсивність дихання, соя, насіння ціле, насіння 
травмоване 

Abstract. The results of the study of the respiration rate of a traumatized and 
seeds of soybean varieties Tanais and Legend. The intensity of seed respiration was 
measured using a respiratory device I. M. Tolmachev and titrated solution barite Ba 
(OH)2, which absorbs carbon dioxide released by the seeds. It is found that the 
respiration rate increases when storing mainly due to the fact that the old developing 
seeds a large number of mold and other pathogens. After 20 months of storage of 
seed respiration rate increased, especially traumatized. Seeds with microtrauma and 
makrotravm cotyledon was characterized by the highest rate of respiration. Twenty-
four hours after the start of germination, respiration takes place in dozens of times 
more intense than in the dry seeds. 

Keywords: respiration rate, soybeans, whole seeds, seeds injured 
Фізіологічно зріле насіння поступово втрачає вологу, стає повітряно-

сухим, і у такому стані може довго зберігати життєздатність. Зовні насіння 
здається безжиттєвим, але воно як і раніше залишається живим організмом, що 
реагує на дію факторів навколишнього середовища, хоча й з меншою енергією 
[3]. У насінні у період спокою відбувається обмін речовин, і життєві функції не 
припиняються, а лише зводяться до крайнього мінімуму. Інтенсивність обміну 
залежить від внутрішнього стану насіння, від видових і сортових особливостей, 
від умов зовнішнього середовища. Одним з найбільш вивчених проявів обміну 
речовин і найбільше яскраво виражених властивостей є дихання насіння. Воно 
кращим образом характеризує їх стан, сутність і рівень фізіологічних процесів, 
що протікають у насінні [1]. 

Дихання можна визначити як процес, який протікає в кожній живій 
клітині, і веде до вивільнення енергії. В процесі нормального дихання 
вивільнення енергії пов’язано з поглинанням кисню, витратою органічної 
речовини та виділенням вуглекислого газу і води. Вологе та травмоване насіння 
дихає інтенсивніше, що може викликати самозігрівання насінних мас. 
Самозігрівання викликається не тільки інтенсивним диханням насіння, але й 
розвитком мікроорганізмів, що виділяють велику кількість тепла. Згубність дії 
самозігрівання на насіння обумовлена не тільки високою температурою, але й 
токсичними виділеннями патогенної мікрофлори, які різко знижують схожість 
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насіння [2, 4]. З рахуванням процесів дихання насіння організовують правильне 
їх зберігання, встановлюють норми реальних втрат при зберіганні. Тому 
дослідження, пов’язанні з диханням насіння, мають не лише теоретичне, але й 
велике практичне значення. 

У практиці досліджень інтенсивність дихання визначають за кількістю 
виділеного вуглекислого газу або поглиненого кисню у мл або мг, що 
виділяється в даних умовах наважкою насіння (100 або 1000 г насіння на 
абсолютно суху масу) за 24 години. 

Матеріали і методи досліджень. Лабораторні дослідження з вивчення 
інтенсивності дихання цілого та травмованого насіння сої проводили в 
лабораторії «Аналітичні дослідження» кафедри рослинництва НУБіП України. 
В дослідженнях використовували ціле та травмоване насіння сої сортів Танаїс і 
Легенда, вирощене на полях кафедри рослинництва у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція». Інтенсивність дихання насіння визначали за 
допомогою респіраторного приладу І. М. Толмачова та титрованого розчину 
бариту Ва(ОН)2, який поглинає вуглекислий газ, що виділяється насінням. 
Дослід проводили при температурі 20-22 °С. Обчислення інтенсивності 
дихання за кількістю поглинутого кисню одиницею біомаси за одиницю часу 
проводили за формулами, наведеними в практикумі з фізіології рослин [5]. 

Результати експериментальних досліджень. Дослідами встановлено, що 
травмоване насіння сої дихає значно інтенсивніше, ніж ціле (табл).  
Таблиця – Вплив типів травмування насіння сої на інтенсивність дихання 

(поглинання О2 в мл на 100 г сухої речовини) 
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Сорт Легенда  
Ціле насіння (контроль) 1,9 34,2 142,7 2,2 39,4 326,3 
Макротравми насіннєвої  оболонки  2,4 41,2 175,3 2,8 45,9 367,5 
Макротравми сім’ядолей 4,0 51,4 403,6 5,6 61,2 578,8 
Мікротравми насіннєвої  оболонки  2,6 44,2 195,6 3,7 49,3 389,3 
Мікротравми сім’ядолей  7,9 64,8 476,5 8,8 78,5 594,1 

Сорт Танаїс 
Ціле насіння (контроль) 1,9 14,4 104,3 2,0 24,2 206,1 
Макротравми насіннєвої  оболонки  2,3 18,3 123,3 2,5 26,0 223,2 
Макротравми сім’ядолей 3,8 30,2 248,0 5,0 20,1 462,9 
Мікротравми насіннєвої  оболонки  2,5 20,7 160,9 3,6 30,4 282,7 
Мікротравми сім’ядолей  6,6 35,9 296,7 7,3 66,8 516,0 
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При пошкодженні насіннєвої оболонки кисень отримує доступ до 
внутрішнього вмісту насіння й розвивається посилений дихальний процес. 
Особливо активізується дихання при доступі кисню до сім’ядолей в результаті 
їх травмування. Зокрема, ціле насіння сої сортів Танаїс та Легенда поглинало 
1,9 мл кисню на 100 г сухої речовини за добу; з травмованими 
оболонками – в межах 2,3-2,6 мл кисню на 100 г сухої речовини за добу; з 
пошкодженими сім’ядолями – 4-8 мл кисню відповідно. Варто зауважити, 
що на інтенсивність дихання насіння впливає як місце виникнення травм, так і 
ступінь пошкодження. Насіння з мікротравмами і макротравмами сім’ядолей 
характеризувалося найбільшою інтенсивністю дихання. Через добу після 
початку пророщення дихання проходить у десятків разів інтенсивніше, ніж у 
сухого насіння. Це говорить про те, що процес дихання бурхливо протікає з 
початком поділу й росту клітин насіння. 

Висновки. Інтенсивність дихання при зберіганні збільшується в 
основному внаслідок того, що на старому насінні розвивається велика кількість 
плісняви та інших патогенних мікроорганізмів. Після 20 місяців зберігання 
інтенсивність дихання насіння збільшувалася, особливо травмованих. Слід 
мати на увазі, що інтенсивність дихання насіння є сумарним показником 
процесу дихання та діяльності мікроорганізмів, що заселяє насінні маси. 
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Аннотация. В статье дается анализ предпосылок для строительства 
всесезонной базы отдыха европейского уровня. Кроме того, данная статья 
содержит информацию о выборе месторасположения данной базы отдыха по 
типу этнокомплекса «Ёма-Ёмушка». Особое внимание уделено анализу 
результатов социологического опроса, SWOT-анализа, оценки территории и 
поиска документов, включающих программу по развитию туризма. По 
результатам исследований был составлен список мест туристического 
притяжения, из которых было выбрано наиболее подходящее и 
соответствующее всем критериям предполагаемое место для строительства 
этнокомплекса. Так же в статье рассмотрена главная идея комплекса, 
описано ее становление и обоснование. Статья может быть интересна 
широкому кругу читателей и экспертов, работающих в данной сфере 
исследований. 

Ключевые слова: база отдыха, этнокомплекс, Ёма, результаты 
исследований, выбор месторасположения, идея комплекса. 

Abstract. The article gives a detailed analysis of the prerequisites for the 
construction of all-season recreation centers of European level. It also gives the 
information about the location of a recreation center of ethnocomplex type “Ema-
Emyshka”. Much attention is given to the researches that includes an opinion poll, 
SWOT-analysis, territory assessment and retrieval of documents, including the 
program of tourism development. According to the research results, a list of tourist 
attractions as compiled. Than appropriate and meets all criteria for construction 
etnocomplex place was chosen. The paper also considers the information about main 
idea of complex, its formation and justification is described which is linked with one 
of the most favourite character of Russian fairytales, Baba Yaga or Ema, as referred 
to by the Komi-Perm. The article is of interests to a wide circle of readers and 
experts working in the given branch. 

Key words: recreation center, etnocomplex, Ema, research results, choiсe of 
location, idea of complex 

Люди во все времена нуждались в полноценном отдыхе. Однако, в связи с 
экономическим кризисом и нестабильной политической ситуацией 
большинство россиян предпочитают отдых в своей стране. Пермский край, как 
показывает статистика, не уступает по туристической привлекательности 
другим регионам России, а отдельных даже превосходит.  

Но проблема Пермского края заключается в том, что в нем достаточно 
спортивных, оздоровительных баз отдыха и совсем нет тех, которые были бы 
посвящены культурно-историческому наследию коренных народов Края.  

Вследствие аналитического обзора данной информации авторы пришли к 
выводу, что целью работы должна стать разработка концепции всесезонного 
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центра отдыха и развлечений по типу этнокомплекса, посвященного культуре и 
истории коренного населения Прикамья.  

Отталкиваясь от поставленной цели, авторами были поставлены 
следующие задачи: 

• Выбор основной идеи этнокомплекса 
• Выбор месторасположения этнокомплекса 
• Определение характера деятельности и типа развлечений центра. 

Предварительно местом расположения этнокомплекса был выбран 
Косинский район Пермского Края, так как изначально идея этнокомплекса 
была основана на проведении в Косинком районе фестиваля, посвященного 
Московско-Сибирскому тракту, который в свое время проходил по территории 
района. Основой фестиваля является ярмарка, на которую съезжаются мастера 
со всех уголков Пермского края и из-за его пределов. В настоящее время нет 
определенного места для проведения ярмарки и ярмарочных забав и, 
вследствие этого, этнокоплекс был ориентирован на обеспечение ярмарки 
доступным и удобным местом проведения. 

Кроме того, в Косинском районе нет мест, представляющих интерес для 
детей. Поэтому авторами было решено, что основная идея комплекса 
обязательно должна быть ориентирована на детский фольклор. 

На основании обзора литературы по данной тематике авторами 
определены несколько приоритетных направлений при формировании 
комплексных баз отдыха. Наиболее важным критерием формирования 
этнокомплекса, и, по мнению авторов, в том числе, является место его 
расположения.  

При выборе места были проведены отдельные исследования, включающие 
в себя SWOT-анализ территории (табл. 1) и социологический опрос (табл. 2 и 
табл. 3). Также была рассмотрена транспортная доступность и выполнен сбор и 
анализ документов, обосновывающих или исключающих данное 
предположение. Основное внимание авторы уделяли документам, включающим 
программу по развитию туризма в Косинском районе.  

Далее приведены результаты проведенных исследований в отдельности. 
Таблица 1 

SWOT-анализ 
Сильные стороны(Strengths) Слабые стороны(Weaknesses) 
• Есть место для строительства 
• Чистый воздух 
• Тишина 
• Городские жители любят 
деревню 
• Конкуренция рынка сбыта 
(чем больше товара, тем больше 
будут снижать цены) 

• Необходимо улучшить место для 
строительства 
• Необходимость в транспорте 
• Маленькая платежеспособность 
населения 
• Отсутствие инфраструктуры 
(усовершенствованных автомобильных 
дорог) 
• Недостаточное количество 
квалифицированных трудовых ресурсов 
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• Близость погоста 
• Недостаток амбициозных проектов для 
привлечения крупных инвестиций, 
слабый менеджмент 
• Перенос ж/д станции трассы 
«Белкомур» 

Возможности(Opportunity) Угрозы(Threats) 
• Больше рабочих мест 
• Развитие туризма 
• Инвестиции (повышение 
экономического потенциала) 
• Организованные места для 
проведения мероприятий и 
досуга 

• Загазованность 
• Шум 
• Может возрасти преступность 
(мошенники, воры) 
• Загрязнение бытовыми отходами 
• Обеднение флоры в результате 
массового потребления 

 
Социологический опрос 

Таблица 2 
• Готовы ли Вы проделать долгий путь, чтобы окунуться в природную 

атмосферу, узнать что-то новое о культуре и истории жителей 
Косинского района(коми-пермяков)? 

Да, мне это интересно 43,2% 
Не знаю, зависит от времени/стоимости 44,8% 
Нет, мне неинтересно 12% 

Таблица 3 
• На какую по продолжительности (в днях) экскурсию Вы бы поехали 

200-400 км в Этноцентр? 
Один день 25,6% 
2-3 дня 59,2% 
Неделю 11,2% 
2 недели и больше 4% 

 
Анализ программы по развитию туризма в Перском крае показал, что такая 

программа существует. Она действует на территории Пермского Края в целом. 
В 2015году благодаря ей были получены гранты на развитие трех новых 
туристических направлений, в том числе в таких отдаленных районах как 
Красновишерский, Чердынский. Рождение фестиваля в Косинском районе 
также обязано именно этой программе развития [2], действующей с 2008 г. 

Однако помимо данной программы в отдельных районах края существуют 
свои локальные программы развития туризма. В Косинском районе 
туристическое направление не входит в число активно развивающихся. Это 
показывает, что власти не предполагают развитие туризма в селе Коса как 
приоритетную отрасль развития экономики. 

Таким образом, в результате исследований было выявлено, что 
этнокомплекс вызывает интерес опрошенных, но для половины из них главным 
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критерием является время, затраченное на поездку и ее стоимость. Большая 
часть опрошенных не готова тратить более трех дней на отдых в 
этнокомплексе. Кроме того, они не готовы ехать в этноцентр, находящийся 
более чем в двухстах пятидесяти километрах от места проживания.  

SWOT-анализ тоже не дал авторам положительных результатов, так как 
минусов получилось больше, чем плюсов.  

Транспортная доступность оказалась в еще более худшем положении в 
связи с сезонными проблемами и отдаленностью планируемой 
железнодорожной станции. 

Поиск программы по развитию туризма не дал результатов.  
Из совокупности пученных результатов можно сделать вывод, что 

расположение этнокомплекса в Косинском районе не является целесообразным 
и экономически эффеективным. 

В связи с неудовлетворительным результатом по определению места 
расположения этнокомплекса авторы пришли к выводу, что 
месторасположение базы отдыха следует изменить. 

Авторами был составлен список мест туристического притяжения 
Пермского Края, местоположение которых удовлетворяло бы совокупности 
факторов. 

А именно:  
• удаленности от Перми (это обусловлено тем, что большинство туристов 

это жители крупных городов или приезжие, добираться которым 
комфортнее, проще, интереснее и быстрее через крупные города);  

• сохранения идеи этнокомплекса;  
• транспортная доступность 
• прочие.  
Список мест авторы формировали на основе своих ощущений 

пространства и примечательных мест с привлечением данных интернет-
ресурсов [1]. Учитывалось мнение интернет-пользователей с точки зрения 
восстребованности и доступности мест для большинства населения (рис.1). 
Авторами были проведена работа по укрупнению мест притяжения в зоны 
притяжении, и согласно тому, что идея этнокомплекса все же должна быть 
ориентирована в первую очередь на детский фольклёр отобраны зоны, 
соответствующие данному требованию. На основании ранее проведенных 
исследований авторы пришли к выводу, что идея этнокомплекса связана с 
Ёмой. Так Бабу Ягу называли лишь коми-пермяки, следовательно, этот факт 
явился решающим при выборе места строительства этнокомплекса.  

 
Рис.1 Список мест туристического притяжения 
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Таким образом, наиболее подходящим местом, учитывая все критерии, 
является г. Кудымкар[4]. Это столица Коми-пермяцкого Автономного округа, 
он является ядром туристско-рекреационной территории Пермского Края 
«Парма». Город Кудымкар - это отличное место для проведения отдыха. В 
Кудымкарском районе много интересных достопримечательностей. В селе Кува 
находится удивительно красивый сосновый бор «Софья». У истоков главной 
реки района, Иньвы, можно найти камни «Лодочки любви», которые находятся 
вблизи деревни Мошева. Другое кудымкарское чудо — «Волшебный камень» в 
селе Ошиб. Кроме того Коми край приглашает туристов на маршруты разной 
специфики. Например, «Мистический» туристический маршрут: «К городку 
древней Чуди». Имеются развлечения и в самом Кудымкаре. К ним можно 
отнести Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка и, 
конечно же, знаменитый Кудымкарский театр. 

Кроме того, авторами был составлен список предполагаемых развлечений 
(рис.2) и построек (рис.3) в сравнении с подобным списком, составлявшимся 
для Косинского района 

 
Рис.2 Предполагаемые развлечения Этнокомплекса 

 

 
Рис.3 Предполагаемый перечень построек 

 
По совокупности анализа основной идеи этнокомплекса и его 

месторасположения у авторов сложилась главная идея этнокомплекса. 
Предполагается разбить всю площадь этнопарка на части, 

соответствующие районы Коми-округа. Тема Этнокомплекса, выбранная 
авторами, посвящена Ёме. Следовательно, парк будет ориентирован на что-то 
сверхъестественное и сказочное. Главной чертой каждого района будут 
предания, сказания и легенды о народах, населявших его с древних времен. А 
значит, составлены соответствующие развлечения. 

Также, в задачи авторов входил выбор предполагаемого места 
строительства. 

При выборе места на территории г.Кудымкара авторы опирались на такие 
критерии, как: 
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 безопасность; 
 доступность; 
 привлекательность; 
 тематика (соответствие теме этнокомплекса); 
 близость коммуникаций. 

Были выбраны два наиболее подходящих места строительства (рис. 4) 
 

 
Рис. 4 Предполагаемые места строительства этнопарка 

 
В итоге, было определено место расположения комплекса (рис.5), 

учитывающее такие критерии как: 
 близость к основной трассе; 
 близость коммуникаций; 
 напоминание формы Коми-округа (на карте); 
 соответствие теме, посвященной Ёме (район реки); 
 близость к городу. 

 

 
Рис.5 Выбранное для строительства место 

 
Дальнейшее направление поиска авторы связывают с определением и 

разработкой самого образа комплекса.  
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Аннотация. В данной работе проанализированы конструкции 
заброшенных и требующих реконструкции малых гидроэлектростанций по 
виду используемого материала. Выделены основные типы массивных 
конструкций, составляющих гидроузел. 
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Annotation. The main structures and buildings of waterworks are analyzed. The 
basic factors which ave an influence on the hydropower station structures are 
defined. Main materials used in constructions of small hydropower stations are 
classified. The dependence of a kind of material for massive constructions from 
geology and the relief is shown. 

Keywords: waterworks, small hydropower station, massive construction, dam, 
reconstruction, restoration, hydraulic engineering.  

Вступление.  
На сегодняшний день вопрос о восстановлении и реконструкции 

существующих малых гидроэлектростанций (МГЭС) на территории Украины 
приобретает все большее значение. Необходимость ввода в эксплуатацию 
существующих МГЭС вызвана нехваткой энергетических мощностей.  В 
советский период по всей территории Союза было построено около 1,5…2 тыс. 
малых гидроэлектростанций, треть которых располагается на территории 
Украины. В настоящее время успешно функционируют менее 100 станций. 
Остальные сооружения заброшены, оборудование выведено из строя, либо 
разграблено. 

Реконструкция и восстановление малых ГЭС в основном затрагивает как 
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строительную, так и силовую части гидроузла, а именно: плотины, 
водоприемники, водозаборные сооружения, водосбросы, каналы различного 
назначения, трубопроводы, здания машинных залов, гидросиловое 
оборудование и т.д. 

Периодически все сооружения и конструкции требуют внимания и 
контроля их технического состояния. Поэтому важно не оставлять без 
присмотра заброшенные гидроузлы, которые эксплуатировались несколько 
десятков лет. Для определения основных направлений наблюдений и 
обследований малых ГЭС, требующих реконструкции, необходимо 
классифицировать массивные сооружения по виду основного материала, из 
которого они возведены. 

Целью данного исследования является изучение и анализ основных 
конструкций, составляющих гидроузел. 

Объект исследования: классификация основных несущих конструкций 
сооружений малых гидроэлектростанций по виду материала. 

Предмет исследования: здания и сооружения заброшенных малых 
гидроэлектростанций, расположенных на территории Украины и подлежащих 
реконструкции и восстановлению. 

Материалы исследования.   
Малые гидроэлектростанции входят в состав гидроузла. Гидроузел – 

комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающих использование 
водных ресурсов для получения электрической энергии, водоснабжения, 
орошения, а также защиту от наводнений, улучшение условий судоходства, 
рыбоводства, рекреации и др. 

В состав гидроузла входят постоянные и временные сооружения. 
Постоянные сооружения делятся на основные, вспомогательные и прочие. 
Основные сооружения обеспечивают нормальную работу гидроузла и делятся 
на: общие, создающие необходимые напор, емкость верхнего бьефа и 
гидравлические условия, соответствующие измененному узлом 
гидрологическому режиму; специальные, осуществляющие водохозяйственные 
функции, для которых построен узел (воднотранспортные, энергетические, 
прочие). 

Общими сооружениями являются: 
• плотины, создающие напор и емкость верхнего бьефа (водохранилище); 
• водосбросы-водосливы и водоспуски, обеспечивающие сброс излишков 

воды и опорожнение водохранилища; нередко водосбросом является плотина 
или ее часть; 

• ледо- и шугосбросные и ледозадерживающие сооружения, позволяющие 
удалять из верхнего бьефа лед и шугу или защищать от них сооружения 
(ледозащитные стенки, запани и пр.); 

• наносоудаляющие (промывные) устройства, позволяющие сбрасывать в 
нижний бьеф донные наносы, скапливающиеся в нежелательных для 
сооружений местах;  

• регуляционные (выправительные) сооружения – продольные и 
поперечные дамбы, ограждающие дамбы, берегоукрепительные одежды, 
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направляющие поток к отверстиям сооружений наиболее целесообразно с 
гидравлической точки зрения и защищающие земляные части сооружений и 
берега от размывов; 

 • сопрягающие сооружения, задачей которых является правильное 
конструктивное и гидравлическое сопряжение сооружений узла, различных по 
назначению и конструкции (например, сопрягающие устои, дамбы, раздельные 
быки и т.п.). 

 Вспомогательные сооружения необходимы для осуществления 
эксплуатации основных и специальных сооружений. К ним относятся: 

- жилые и административно-хозяйственные здания (эксплуатационный 
поселок, водоснабжение, канализация, связь, освещение и т.д.); 

- дороги на территории узла и подъездные к нему, мастерские и пр. 
С конструктивной точки зрения к основным массивным несущим 

конструкциям малой ГЭС относятся: 
- плотина; 
- здание МГЭС, разделяющееся на нижнюю массивную часть и верхнее 

строение. 
По основному материалу плотины классифицируются на следующие типы: 
- земляные плотины, основным материалом которых является земля, т.е. 

песчано-глинистый, песчаный и т.п. грунты (самый древний вид плотин, 
получивший в последнее время новое развитие); максимальная высота таких 
плотин около 140 м; 

- плотины из каменной наброски и сухой каменной кладки, в основном 
возведенные из камня без применения вяжущих веществ; их максимальная 
высота достигает 125 м; 

- плотины каменно-земляные, в которых используется грунт и каменная 
наброска; максимальная высота плотин такого типа – 115 м; 

- каменные плотины, сооруженные из каменной (бутовой) кладки на 
растворе, широко распространенные в XIX – начале XX вв., в настоящее время 
из-за невозможности широкой механизации процесса кладки возводятся редко; 
их максимальная высота 95 м; 

- бетонные плотины, являющиеся в настоящее время наиболее 
распространенными во многих странах мира; их максимальная высота – 222 м, 
в процессе возведения – плотина высотой 278 м; 

- железобетонные плотины, в которых в основном используется 
железобетон, хотя могут быть и бетонные элементы, иногда – каменная кладка; 
такие плотины достигают высоты 92 м; 

- деревянные плотины, обычно имеющие каменную или земляную загрузку 
(в частности ряжевые плотины); имеют небольшую высоту, но существуют 
отдельные примеры высотой до 22 м; 

- стальные плотины двух типов: а) с неподвижными металлическими 
частями (построено лишь несколько сооружений, максимальная высота – 22 м); 
б) с металлическими подвижными частями или затворами, которые фактически 
несут всю нагрузку от воды (например, плотины с поворотными фермами, с 
поворотными рамами, мостовые и др.); такие плотины широко распространены 

Научный взгляд в будущее 76 



 Том 9. Выпуск 4                                                                             Искусствоведение, архитектура и строительство                    

и обычно имеют небольшой напор; 
- плотины, комбинированные из различных материалов. 
По основному материалу верхняя часть здания МГЭС подразделяется на 

следующие виды: 
 железобетонные; 
 металлические; 
 деревянные; 
 кирпичные. 
Нижняя массивная часть зданий малых ГЭС, как правило, выполняется 

железобетонной, либо из бутовой кладки на растворе. 
При анализе основных массивных конструкций малых ГЭС, которые 

находятся на территории Украины, необходимо обратить внимание на 
несколько факторов, влияющих на выбор материала для сооружений гидроузла. 
Одними из основополагающих факторов являются геология и рельеф 
местности. Поскольку на территории Украины преобладает в основном 
равнинный рельеф, за исключением горных районов Карпат, в основном все 
малые ГЭС возведены по типовым проектам. Верхняя часть здания МГЭС – в 
преобладающем большинстве случаев заброшенных станций, обнаруженных на 
территории Украины, – построена из кирпича (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Здание заброшенной МГЭС на р. Горный Тикич в с. Вороное 
 

Характерными являются заброшенные малые гидроэлектростанции, 
расположенные на украинских реках Горный Тикич, Дохна, Волчья, Южный 
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Буг, Ятрань. Как правило, материал массивной конструкции нижней части 
здания ГЭС, а также материал плотины выбирался, исходя из геологических 
условий местности. Учитывая это, будет уместно классифицировать материалы 
сооружений МГЭС в зависимости от местности, где они расположены. 

К примеру, в бассейне р. Южный Буг, протекающей на юго-западе 
Украины, геология представлена в основном скальными породами. Этот фактор 
и повлиял на выбор материала нижней части здания ГЭС и плотины 
Константиновской, Глубочанской, Мигийской МГЭС (рис. 2) и др. 

Из рис. 2 на примере Мигийской МГЭС ясно, что материалом массивной 
конструкции здания ГЭС является гранитный бут, плотина также выполнена из 
гранитного бута на растворе. 

 

 
 

Рис.2. Мигийская малая гидроэлектростанция на р. Южный Буг 
 

Одним из притоков Южного Буга является р. Дохна, на которой 
расположена уже прошедшая восстановление и реконструкцию Чапаевская 
МГЭС. Верхняя часть здания станции выполнена из кирпичной кладки, нижняя 
массивная часть здания – железобетонная. Глухая плотина станции выполнена 
земляной,  а водосливная ее часть – из бутовой кладки (рис. 3). 

На реке Волчья, протекающей по Донецкой и Днепровской областям, 
расположена заброшенная Васильковская МГЭС. Верхняя часть здания ГЭС 
возведена так же, как и на рассмотренных выше станциях, из кирпичной 
кладки. Нижняя массивная часть – железобетонная. Материал водосливной  
части плотины – железобетон. Глухая плотина выполнена земляной (рис. 4). 
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Рис. 3. Чапаевская МГЭС на р. Дохна в Винницкой области 
 

 
 

Рис. 4. Васильковская малая гидроэлектростанция на р. Волчья 
 

Также были обследованы станции, расположенные на реке Горный Тикич, 
а именно – малая ГЭС возле села Вороное и Юрпольская малая ГЭС. Станции, 
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расположенные на реке Ятрань: Дубовская МГЭС и Островская МГЭС. Все 
вышеперечисленные станции выполнены из типовых материалов. Верхняя 
часть здания представлена кирпичной кладкой. Нижняя массивная часть здания 
ГЭС и водосливная часть плотины выполнены из железобетона, плотины 
глухие либо каменно-набросные, либо земляные. 

Выводы. 
1. Малая гидроэлектростанция представляет собой гидроузел малой 

мощности, в состав которого входят следующие массивные несущие 
конструкции: плотина, состоящая из водосливной части и основной глухой 
части, здание ГЭС, разделяющееся на верхнюю часть и нижнюю массивную 
часть. 

2. В результате анализа по виду материала основных несущих конструкций 
малых гидроэлектростанций, расположенных на территории Украины, 
обнаружено, что типовыми материалам являются: 

• для конструкции верхней части здания МГЭС – кирпич в 100 % 
исследованных случаев; 

• для конструкции массивной нижней части здания ГЭС – железобетон 
либо бутовая кладки из гранита; 

• для сооружения водосливной части плотины – железобетон или бутовая 
кладка из гранита; 

• глухие плотины станций в преобладающем большинстве возводились 
либо каменно-набросными, либо земляными. 
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Анотація. В роботі представлено огляд сучасних методів та 

конструктивних схем приладів для визначення коефіцієнта ефективної 
теплопровідності теплоізоляційних матеріалів та виробів. 

Ключові слова: теплоізолятори, коефіцієнт теплопровідності, захищена 
гаряча плита, тепломір. 

Abstract. In this article the review of modern methods and structural charts of 
devices for the heat-insulation materials and products effective heat-conducting 
coefficient determination is presented. 

Key words: insulate, heat conductivity, guarded hot plate, heat flow meter. 
Вступ. Коефіцієнт ефективної теплопровідності є на сьогодні одним з 

головних показників якості твердих теплоізоляційних матеріалів, що 
використовуються при будівництві житлових і промислових будівель, а також 
для ізоляції устаткування і трубопроводів з метою зменшення теплових втрат в 
довкілля. Для оцінки якості і сертифікації теплоізоляційних будівельних 
матеріалів і виробів за їх теплофізичними показниками міжнародна організація 
по стандартизації (ISO) вважає необхідним застосування методів вимірювання 
теплопровідності в стаціонарному тепловому режимі. Це зумовлено 
негомогенністю теплоізоляторів і, відповідно, неізотропністю їх теплофізичних 
властивостей. 

Основний текст. Вимірювання коефіцієнта теплопровідності 
теплоізоляційних і будівельних матеріалів в Україні наразі нормоване 
міжнародними стандартами ДСТУ ISO 8302:2008 [1] і ДСТУ ISO 8301:2007 [2] 
та національним стандартом ДСТУ БВ.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) [3]. Цими 
стандартами регламентовано стаціонарний метод пластини, який полягає в 
створенні стаціонарного теплового потоку, що проходить крізь плаский зразок 
певної товщини в напрямку, перпендикулярному лицьовим (найбільшим) 
граням зразка, визначенні густини цього теплового потоку, різниці температури 
протилежних лицьових граней і товщини зразка.  

Вказаними нормативними документами рекомендовано при створенні 
засобів вимірювання використати одну з приведених на рис. 1, 2 
вимірювальних схем. 
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а)       б) 

Рис. 1. Конструктивні схеми приладу за методом захищеної гарячої плити 
[1]: а) − прилад з одним зразком б) − прилад з двома зразками. 

 
Метод захищеної гарячої плити за способом знаходження 

теплопровідності є абсолютним, а конфігурація вимірювальної системи може 
бути реалізована за симетричною схемою (рис. 1, а), що містить теплоізолюючу 
оболонку з системою з декількох нагрівників 1, розташовану між двома 
ідентичними зразками 2, і за асиметричною схемою з одним зразком 2 (рис. 1, 
б), при якій тепловий потік проходить крізь зразок, а тильна сторона 
нагрівників працює як захисна ізоляція, що забезпечує адіабатичні умови 
випробування. Густину теплового потоку крізь дослідний зразок визначають за 
електричною потужністю IUP ⋅= , що подається на центральний нагрівник 
приладу, площа F якого відома, а коефіцієнт теплопровідності λ  розраховують 
по формулах: 

– для симетричної схеми  ( )TFhP ∆⋅⋅=λ 2 , (1) 
– для асиметричної схеми  ( )TFhP ∆⋅⋅=λ , (2) 

де h  − товщина зразка, T∆  − різниця температури на гранях зразка; для 
симетричної схеми 21   hhh ==  і 21 TTT ∆=∆=∆ .  

Основні обмеження при роботі на приладах, виконаних по методу 
захищеної гарячої пластини, полягають в труднощах безперервної підтримки 
односпрямованого теплового потоку з постійною густиною, точних вимірів 
потужності, що подається на центральний нагрівник, і температури, а також в 
необхідності забезпечувати максимальну ідентичність структури, товщину і 
якості поверхонь обох зразків при використанні симетричної схеми. Крім того, 
велику увагу слід приділяти якості площин контакту дотичних поверхонь для 
мінімізації контактного теплового опору. 

У приладах, оснащених тепломірами (рис. 2) тепловий потік, що 
створюється за допомогою нагрівника 1 і холодильника 3, є односпрямованим і 
пронизує одночасно центральну зону дослідного зразка 2 і зону чутливого 
елементу одного або двох ідентичних тепломірів 4. За результатами 
вимірювань поверхневої густини теплового потоку (q) або на вході, або на 
виході зі зразка в асиметричному приладі, або одночасно і на вході, і на виході 
зразка в симетричному приладі, а також різниці значень температури його 
робочих поверхонь, розраховується коефіцієнт теплопровідності зразка по 
формулах: 
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– для симетричної схеми  ( ) Thqq, ∆⋅+⋅=λ 1150 , (3) 
– для асиметричної схеми  Thq ∆⋅=λ 1 , (4) 

 
 а) б) в) 

Рис. 2. Схеми приладів для вимірювань коефіцієнта теплопровідності з 
тепломіром [2]: а), б) − асиметричні з одним зразком; в) − симетрична з 

одним зразком. 
 
Висновки. Отже, теплопровідність низькотеплопровідних будівельних і 

теплоізоляційних матеріалів максимально ефективно може бути визначена на 
приладах, оснащених тепломірами, або на приладах із захищеною гарячою 
плитою. Якщо прилади оснащені термоелектричними перетворювачами 
теплового потоку і температури (термопарами), істотно спрощується процес 
вимірювань при одночасному скороченні кількості необхідних вторинних 
приладів, що є перевагою при виконанні масових технічних вимірів. 
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Анотація. В статті представлено комплекс приладового забезпечення 
вимірювання коефіцієнта теплопровідності та теплового опору будівельних 
теплоізоляційних матеріалів в лабораторних і натурних умовах. 

Ключові слова: теплоізоляція, коефіцієнт теплопровідності, тепловий 
опір, стаціонарний режим, зондовий експрес-метод.  

Abstract. In this article the complex of the device providing the building 
insulation materials heat-conducting coefficient and heat resistance measuring in 
laboratory and field conditions is presented. 

Key words: insulation, heat conductivity, heat resistance, stationary mode, 
probe express-method. 

Вступ. Для проведення заходів з термомодернізації підприємств та 
впровадження енергозберігаючих технологій необхідно насамперед 
застосовувати якісні сучасні теплоізоляційні матеріали. Слід відзначити, що 
теплоізоляційними вважаються матеріали, коефіцієнт теплопровідності яких 
становить від 0,02 до 0,2 Вт/(м∙К).  

Основний текст. Для оцінювання якості теплоізоляторів шляхом 
вимірювання коефіцієнтів ефективної теплопровідності і теплового опору в 
лабораторних умовах в Україні функціонують розроблені в ІТТФ вимірювальні 
комплекси типу ИТ-7С [1]. Вони призначені для досліджень широкого 
асортименту будівельних і теплоізоляційних матеріалів згідно з діючим 
стандартом ДСТУ ISO 8301:2007 [2]. Вимірювання коефіцієнта 
теплопровідності від 0,02 до 3,0 Вт/(м·К) з нормованою похибкою ±3% 
здійснюються за теплометричним методом пластини в стаціонарному 
тепловому режимі в діапазоні робочої температури від мінус 40 до 180 °С на 
зразках розміром 300×300×120 мм (max). 

До складу комплексу ИТ-7С (рис. 1, а) входять тепловий блок 1, 
призначений для розміщення зразка дослідного матеріалу і забезпечення 
необхідних температурних і теплових режимів, електронний блок 2 із засобами 
регулювання теплових режимів, приймання, оброблення і передачі 
вимірювальної інформації та блок термостатування опорних спаїв термопар 3. 
Для зручності розміщення дослідного зразка у вимірювальній комірці (рис. 1, б) 
тепловий блок встановлений на підйомно-опускній платформі 4. При 
проведенні досліджень в температурних режимах, нижчих кімнатної, тепловий 
блок поміщають в кліматичну камеру 5. 

Окрім випробувань зразків будівельних матеріалів в стаціонарних 
лабораторних умовах існує необхідність в проведенні експрес-вимірювань 
коефіцієнта теплопровідності у виробничих умовах з метою контролю якості 
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виробленої продукції перед відправленням на об’єкт, або безпосередньо на 
місці монтажу для відбракування некондиційних елементів. У зв’язку з цим в 
ІТТФ розроблені компактні переносні прилади зондового типу для експрес-
вимірювань коефіцієнта теплопровідності будівельних і теплоізоляційних 
матеріалів ИТ-8М (рис.2, а) [3]. 

 

   
           а)                        б) 
Рис.1. Зовнішній вигляд комплексу ИТ-7С 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Зовнішній вигляд приладу ИТ-8М (а) та варіанти його розміщення 
при дослідженні різних зразків (б – г). 

 
У приладі ИТ-8М реалізовано метод локального теплового впливу на 

обмежену зону пласкої поверхні зразка дослідного матеріалу або готового 
виробу, який може бути довільної форми, але повинен мати одну пласку 
поверхню або допускати її підготовку. Розміри цієї поверхні мають бути не 
менше 200×200 мм, а товщина зразка не менше 100 мм.  

Прилад ИТ-8М забезпечує вимірювання коефіцієнта теплопровідності від 
0,02 до 1,5 Вт/ (м·К) з похибкою ±6% в діапазоні робочої температури 
10…40ºС, час вимірювань складає 5 хв., час виходу на режим – 25 хв. 

Конструктивно в загальному корпусі 1 (рис. 2, а) суміщено тепловий блок 
та елементи електронного блоку, а вимірювальна інформація з сенсорів, 
вбудованих в робочий зонд 2, зонд-референт 3 та температурний зонд 4, 
передається по інтерфейсу USB в ноутбук, де відбуваються обчислення. 
Горизонтальні поверхні корпусу 1 оснащені ніжками-обмежувачами 5. 
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Габарити приладу 250×250×85 мм, а його маса 3,5 кг. Прилад можна 
встановити на дослідний зразок (рис. 2, б) або безпосередньо на ізоляційний 
шар промислового обладнання, створивши попередньо необхідні умови для 
коректного проведення досліду, та оцінити якість його теплоізоляції 
неруйнівним способом. 

Висновки. Створені фахівцями ІТТФ НАН України прилади метрологічно 
атестовані ДП «Укрметртестстандарт» в якості нестандартизованих засобів 
вимірювання теплофізичних величин. Вони здатні забезпечити європейський 
рівень контролю якості теплоізоляційних матеріалів на етапах їх розробки, 
виробництва та експлуатації. 
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