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Глобальна зміна клімату – це, напевне, найбільший виклик для людства 

за часів його існування. Це проблема, яку вже відчуває наше покоління і з 

наслідками якої доведеться жити поколінням наступним. Зміна клімату є 

реальністю. Сьогодні клімат на планеті змінюється і стає все більш гарячим і 

непередбачуваним, ніж він був протягом двох тисячоліть. Якщо в найближчі 

роки не зміняться існуючі тенденції до кінця століття, глобальна температура 

досягне найвищої позначки. 

Вчені впевнено стверджують, що зміна клімату відбувається через 

вплив людини і саме людство несе відповідальність за забруднення та 

негативні зміни у кліматичному балансі планети. 

Проте ми досі не приймаємо швидких рішень, а лише займаємося 

усуненням наслідків та намагаємося адаптуватися до змін навколо нас.  

На щастя покоління стають все більше освіченими, їм більш імпонує 

ідея скорочення власного вуглецевого сліду. Щоб їх зусилля не були марними, 

потрібно розширювати доступність освіти в усьому світі. Тільки освічене 

світове суспільство здатне до тих рішучих дій, що так необхідні для 

досягнення нашої спільної мети. 

Саме освіта є одним із найефективніших елементів глобальної реакції 

на зміну клімату та інші виклики людству. Через освітні програми, знання і 

критичне мислення ми можемо знаходити відповіді та формувати спільний 

план дій і адаптуватися до тенденцій, пов’язаних зі швидкими змінами 

клімату. 

Пропонуємо вашій увазі збірник тез на теми зміни клімату в Україні, її 

наслідків для аграрного сектору економіки, способів адаптації до 

несприятливих наслідків зміни клімату та можливостей використання її 

потенційних переваг, а також наукові дослідження в цьому напрямі.  

Збірник тез стане в пригоді представникам урядових організацій з 

питань освіти та управління природними ресурсами, представникам академії 

і дорадчих служб, науковцям, розробникам бізнесу, керівникам та технічним 

працівникам, зацікавленим у розвитку сільського господарства, а також 

представникам відповідних громадських організацій. 
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АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що останнє століття як у світі, 

так і в Україні, характеризується помітними кліматичними змінами. Такі 

зміни проявляються і в зростанні середньорічної температури на поверхні 

планети, і в підвищенні рівня океанів, і в збільшенні кількості природних 

катастроф та катаклізмів, і в таких явищах, як опустелювання, зсуви, урагани 

тощо. Програми новин на кожному телевізійному каналі містять заголовки 

про поширення природних катаклізмів, спричинених глобальними 

кліматичними змінами. Метою розкриття цієї проблеми на заняттях з 

географії, біології та екології, а також економіки є аналіз кліматичних змін та 

їх прояв у розвитку сільського господарства як основної галузі, що забезпечує 

населення продукцією. 

Основними завданнями на заняттях є: 

- дослідити основні причини глобального потепління; 

- проаналізувати існуючі методи вразливості сільського господарства 

під впливом змін клімату для різних регіонів; 

- уточнити індикатори та критерії оцінювання вразливості сільського 

господарства України під впливом змін клімату; 

- визначити найбільш уразливі сектори сільського господарства 

України;  

- переглянути та доповнити адаптаційні заходи до змін клімату в 

окремих секторах тваринництва.  

Об’єктом дослідження статті є зміни кліматичних умов планети та їх 

наслідки, предметом – адаптація сільського господарства України до 

кліматичних змін. 

Під час проведення занять з цієї теми проаналізовано актуальні загрози 

екологічній та економічній безпеці, спричинені впливом глобальних змін 

клімату в Україні. Досліджено проблемні питання недостатньої ефективності 

заходів з адаптації до змін клімату на державному рівні. Запропоновано 

пріоритетні напрями державної природоохоронної політики у сфері адаптації 

до змін клімату в контексті Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом й інших міжнародних зобов’язань держави. 
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За даними міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, 

антропогенний вплив на кліматичну систему є визначальним чинником 

потепління, що спостерігається в багатьох країнах світу, зокрема Україні з 

середини XX ст. Для уникнення негативних наслідків зміни клімату має бути 

досягнуто скорочення обсягів викидів парникових газів у масштабі, 

необхідному для утримання глобального потепління в межах 2 °С. Викликані 

глобальними змінами клімату підвищення середньої температури та 

нерівномірний розподіл опадів загалом може призвести до істотної 

трансформації переважної частини кліматичних і сільськогосподарських зон 

України. Слід зазначити, що найбільш помітним наслідком зміни клімату буде 

не стільки поступове потепління, скільки зростання кількості та інтенсивності 

екстремальних погодних явищ: сильні засухи, повені, шторми, урагани, 

надзвичайно спекотні дні. Тому існує нагальна потреба в підвищенні адаптації 

до кліматичних змін у деяких галузях національної економіки України, 

зокрема й у сільському господарстві. Україна є стороною Рамкової Конвенції 

ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї і має забезпечувати 

виконання комплексу зобов’язань за цими міжнародними угодами [1]. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 

Європейським Союзом і його державами-членами з іншого (УПА), відкрило 

нові можливості реформування та створення нових стандартів у різних сферах 

суспільного життя, зокрема й сферу охорони довкілля [2]. 

Останні дослідження NASA і Національного управління океанічних і 

атмосферних досліджень США свідчать про те, що 2015 рік був найбільш 

спекотним в історії метеорологічних спостережень [3]. Загалом 14 із 15 

найбільш спекотних років за історію спостережень припадають на 

XXI століття. У грудні 2015 р. у Парижі відбулася конференція ООН із 

проблем зміни клімату, на якій сторони схвалили угоду про скорочення 

парникових газів, що призводять до нагрівання Землі. Відповідно до 

Паризької угоди її сторони взяли на себе зобов’язання щодо запобігання 

змінам клімату шляхом скорочення глобальних щорічних викидів парникових 

газів до 2020 року і траєкторіями сукупних викидів пропорційно цілям 

утримання приросту глобальної середньої температури набагато нижче 2 °С. 

Паризька Угода 2015 р. спрямована на зміцнення можливостей 

глобального реагування на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку 

шляхом [4]: 

- утримання приросту глобальної середньої температури набагато 

нижче 2 °С понад доіндустріальних рівнів і докладання зусиль з метою 

обмеження підвищення температури до 1,5 °С, визнаючи, що це значно 

скоротить ризики і вплив змін клімату;  

- підвищення здатності адаптуватися до несприятливих впливів зміни 

клімату та підтримка опірності до зміни клімату за зниження обсягів викидів 

парникових газів так, щоб унеможливити загрози для виробництва 
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продовольства. Що стосується нашої держави, то останніми роками на її 

території почастішали прояви екстремальних погодних умов, що не 

характерні для клімату України [5]. 

Надзвичайно важливим кроком для ефективної адаптації є чітке 

розуміння очікуваних наслідків, вразливості та ризиків, пов’язаних зі зміною 

клімату у короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій 

перспективах для основних галузей економіки. Важливе значення має 

розвиток системи моніторингу довкілля, що здатна контролювати тенденції та 

характер змін клімату. 

Нині спостереження за гідрометеорологічними умовами в Україні 

проводять на 180 метеостанціях і 440 гідрологічних постах. Дані 

спостережень узагальнюють у Центральній геофізичній обсерваторії 

Гідрометслужби та зберігають у галузевому державному архіві, що утворено 

при цій обсерваторії. Водночас сучасний стан системи моніторингу довкілля 

не дозволяє адекватно оцінювати та моделювати тенденції і характер 

очікуваних змін клімату та їх наслідків для території й галузей економіки 

України через недостатній рівень запровадження і використання сучасних 

технологій геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі. 

Важливість питань адаптації до змін клімату в ЄС підтверджується тим, 

що в 2013 р. Європейська Комісія прийняла комюніке «Стратегія ЄС з 

адаптації до зміни клімату», що охоплює декілька елементів підтримки країн-

членів ЄС у процесі адаптації до зміни клімату, зокрема: надання 

консультацій та фінансування, пропагування нових знань та обміну 

інформацією, посилення опірності окремих найбільш вразливих секторів 

життєдіяльності [3]. 

Також країни ЄС погодилися виділяти протягом 2014-2020 рр. 

принаймні 20 % свого бюджету на заходи, пов’язані зі зміною клімату, 

зокрема на пом’якшення та адаптацію. 

Також Європейський Союз вніс питання адаптації до зміни клімату до 

низки галузевих сфер політики ЄС у вигляді рекомендацій щодо моніторингу 

та аналізу необхідних заходів. Ця стратегія містить перелік впливів зміни 

клімату, а також більш конкретні заходи та дії з адаптації до зміни клімату, і 

закликає до визначених комплексних або галузевих заходів з адаптації на рівні 

ЄС або країн ЄС. Загальна мета Стратегії з адаптації ЄС полягає у підвищенні 

стійкості Європи до зміни клімату шляхом підвищення готовності і здатності 

реагувати на впливи зміни клімату на місцевому, регіональному, 

національному рівнях і на рівні ЄС, розробки узгодженого підходу і 

поліпшення координації. У стратегії ЄС зазначають, що рекомендованим 

інструментом її запровадження є національні стратегії з адаптації як головні 

аналітичні документи для інформування і визначення пріоритетних заходів, 

та залучення інвестицій [5]. 
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ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ 

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Одне із важливих питань для розвитку сільського господарства є зміни 

клімату. Не дивлячись на те, що агровиробництво робить великий внесок на 

загальні викиди парникових газів. Комплексний підхід до управління 

аграрними системами: підвищення продуктивності та доходів сільського 

господарства, збільшення експорту і конкурентних переваг для 

сільськогосподарських виробників; адаптація та стійкість до зміни клімату 

зменшує викиди парникових газів. Зокрема, Міжнародні фінансові корпорації 

запускають нові проєкти, які скеровані на фінансування кліматично-

орієнтовного землеробства, що стимулює перехід дрібних 

сільськогосподарських виробників на технології, що зменшують викиди 

вуглецю. 

Представлені проєкти кліматичних практик сприяють ширшому 

застосуванню у сільському господарстві та підтримує кліматичні стандарти, 

що не лише допомагають підвищувати конкурентоспроможність та 

mailto:nataliavasilenko98@gmail.com
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продуктивність сектору, а також стають інструментами монетизації щодо 

зменшення викидів парникових газів. 

Основні принципи, яких необхідно дотримуватись у веденні 

землеробства в умовах степової зони України, це використовувати різні типи 

технологій для поліпшення стану ґрунту, виробляти екологічно чисту й 

біологічно повноцінну продукцію, впроваджувати ґрунтозахисні, водоощадні 

та енергоощадні технології. Що в свою чергу забезпечить високу врожайність 

культурних рослин і якість продукції, допоможе зберегти родючість ґрунтів 

та послабити шкідливу дію антропогенних чинників на навколишнє природне 

середовище [1]. 

Сьогодні доведено, що трав’яниста рослинність, а саме сіножаті і 

пасовища, які в світі займають 3,4 млн га землі майже вдвічі перевищують 

площу ріллі, а в Україні їх площа в 7,7 разів менша від орних земель, 

відіграють позитивну роль у підвищенні родючості ґрунту. 

Лучні травостої мають не лише кормовиробниче значення, їм належить 

велика природоохоронна роль в агроландшафті: вони захищають ґрунти від 

ерозії, береги річок від руйнування та замулення русел. Разом з лісами та 

болотами вони є могутнім природним біофільтром поверхневого та 

ґрунтового стоку і фактично формують кількість і якість водних ресурсів. 

Велика розораність лучних угідь, яка навіть у зоні західного регіону 

майже в два рази перевищує допустимий рівень [1, 2], поряд з 

широкомасштабним осушенням боліт, негативно впливає на екологічний стан 

регіону і особливо на зниження якісних і кількісних показників водних 

ресурсів. Тому відновлення лучних угідь шляхом створення 

високопродуктивних тривалостійких травостоїв з високим ґрунтовим 

водоохоронним ефектом не тільки на лучних угіддях, а й на орних землях, 

зокрема в природоохороній зоні річок, є одним із важливих завдань науки та 

сільськогосподарської практики. 

Все це висуває необхідність вивчення закономірностей формування 

лучних травостоїв і розробки практичних заходів їх створення на основі 

ефективного використання генетичного потенціалу рослинних ресурсів, у 

першу чергу багаторічних трав, та застосування ефективних технологій 

поліпшення й використання лучних угідь. 

Глобальна зміна клімату, посилення його посушливості на території 

України ставлять перед суспільством, державою, наукою і 

сільськогосподарським виробництвом завдання запровадження адаптованих 

до цих умов систем землеводокористування, ефективних комплексних заходів 

щодо їхнього відновлення і раціонального використання [3]. 

Рослини, які входять до складу травостоїв, відносять до різних типів за 

характером облистяності, кореневими системами, способами розмноження, 

відносно температурних режимів, за адаптивністю до основних екологічних 
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чинників і т. інше. Під час створення складу трав'яних посівів залежать 

високопродуктивні фітоценози [4, 5]. 

Зміна клімату може мати певні позитивні наслідки. Ймовірно, що 

потепління до 2-2,5 °С підвищить урожайність багатьох культур (зокрема 

пшениці) нашого регіону з деякими регіональними відмінностями. Поза цим 

потеплінням урожайність усіх зернових зменшиться. Наразі в Україні 

потепління вже становить 1-1,5 °С і наближається до 2 °С, а регіонів з 

обмеженими запасами тепла для вирощування теплолюбних культур 

(кукурудза, соя) немає. Водночас швидке і надмірне накопичення тепла 

скорочує вегетаційний період, сприяє ранньому дозріванню різних рослин і 

може призвести до зниження врожайності. 

Важливим є питання забезпечення вирощуваних культур достатньою 

кількістю елементів живлення без застосування синтетичних мінеральних 

добрив. Провідну роль у цьому можуть відіграти місцеві відновлювані 

ресурси, сидерати, побічна продукція рослинництва, нові види органічних 

добрив [6]. 

З метою мінімізації втрат для покращення загального стану природних 

ресурсів, сільгоспвиробникам пропонують упроваджувати 

кліматичноорієнтовне землеробство. А саме, використовуючи нові види 

культурних рослин, які під час вирощування менш вимогливі до 

водозабезпечення, більш сонцевитривалі та адаптовані до новостворених 

природних умов. За останній час, все більше аграріїв півдня України 

звертають увагу на вирощування проса як перспективну та прибуткову 

культуру. 

Клімат у країні стає більш сухим. Щороку та у весняно-літні місяці 

швидке зростання запасів тепла та майже постійні опади вже збільшують 

частоту і поширеність посух у західних та північних областях. Останніми 

роками посухи спостерігалися в районах, раніше недоступних. Показники 

клімату та посухи, розраховані за останнє десятиліття, свідчать про значне 

збільшення зони недостатньої вологості. Територія, яка потребує 

періодичного зрошення, значно більша за всю сільську місцевість України, 

яка вже потребує зрошення в 90 % випадків. 

Найбільшу щільність з травостоїв спостерігали у костриці червоної, яка 

коливалася від 1057 до 1163 пагона/м2 залежно від варіантів. Несприятливі 

погодні умови 2013 року призвели до часткового випадання верхових 

злакових трав із цих травостоїв, особливо костриці лучної та тимофіївки 

лучної. 

Підрахунок кількості пагонів на досліджуваних ділянках 

укіснопасовищного використання навесні 2012-2018 роках показав, що 

найвищу густоту мала ранодозріваюча трава – 2321 пагонів/м2, з них грястиця 

збірна – 702 шт./м2, а пажитниця багаторічна – 782 пагонів/м2. 
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Дослідження, закладені на різних типах луків у різноманітних регіонах 

України показали, щодо вивчення закономірностей штучно створених лучних 

агрофітоценозів у процесі їх розвитку, що для сіяних лук, як і для природних, 

властива саморегуляція і адаптація, вони характеризуються більш високою 

динамічністю рослинного ценозу. Основним і найбільш важливим принципом 

підбору видів трав є урахування їх екологічного пристосування і реакції на 

заданий режим використання. 

Встановлено, що в середньому за 2014-2020 рр. високий рівень 

урожайності насіння стоколосу безостого сорту Всеслав (380-500 кг/га) 

забезпечило проведення двох позакореневих підживлень органічним 

добривом Біогель у фазах вихід у трубку та колосіння. Найбільшого ефекту 

від органічного добрива Біогель у наших дослідженнях досягнуто від 

дворазового підживлення посівів: у фазі кущіння та колосіння. Залежно від 

сорту урожайність ж посівів зросла на фоні без основного удобрення на 

51, 59 кг/га, за внесення P45K45 56, 78 кг/га, N30P45K45 та за N60P45K45 – 

відповідно 64, 69 кг/га. 

Для подальшого прибуткового ведення сільського господарства 

необхідно запобігати утворенню таких негативних наслідків, як погіршення 

стану родючості ґрунту, накопичення шкідливих елементів від застосування 

пестицидів, якістю води та водозабезпечення. Виникає необхідність у 

розробленні ефективних технологій вирощування органічної продукції 

злакових культур. 

Висновки 

Більш сучасні зміни клімату, які вони безпосередньо відчувають, 

названі такі. 

1) Збільшення температурних екстремумів та аномальних явищ: низькі 

температури в травні цього року, великий перепад між денними та нічними 

температурами, безсніжні зими, тривала спека влітку. Деякі агрономи 

відзначили навіть, що ведуть температурні спостереження та записи уже 

протягом десятків років, і що, на їхню думку, теперішні явища, вірогідно, 

можуть бути наслідками глобальних змін клімату.  

2) У зв’язку з надмірним розорюванням, широкомасштабною 

меліорацією земель та інтенсивним використанням негативному впливу 

піддалися й трав’янисті біогеоценози, внаслідок чого знизилась їх біосферна 

роль. 

3) Зміни в кількості опадів. Раніше, так звана, «зона ризику 

землеробства» через посухи була на півдні України, сьогодні стала 

поширюватися на всій території України, її зсув вже відчувають як науковці, 

так і фермери. В зоні, де ніколи не проводили зрошення полів, тепер постає 

така потреба, хоча необхідних водних ресурсів для цього немає.  

4) Через сильні вітри відбувається не завжди вчасне внесення засобів 

захисту рослин, що призводить до вітрової ерозії ґрунтів. 
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ВСП «Немішаївський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

 

СІВОЗМІНА ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ  

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Серед конкурентів культурних рослин найдавнішими і 

найшкідливішими ворогами землероба є бур’яни. Це дикорослі рослини, які 

заселяють сільськогосподарські угіддя, пригнічують культурні рослини, 

знижують урожайність і погіршують якість вироблюваної продукції. На 

майже 20 тис. культурних рослин припадає 30 тис. бур’янів. За узагальненими 

даними, середньорічні світові втрати від бур’янів урожаю озимої пшениці 

http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/
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становить 24 %, кукурудзи – 29 %, ячменю – 21 %, цукрового буряку – 37 % і 

картоплі – 23 %. Це результат гострої конкуренції бур’янів з культурними 

рослинами за основні чинники життя. Високі врожаї сільськогосподарських 

культур отримуємо з родючих ґрунтів, звільнених від бур’янів та 

хвороботворних збудників. Бур’яни не тільки знижують урожаї 

сільськогосподарської продукції, а й погіршують якість – зерно щупліше і 

втрачає смакові якості, у плівчастих культур – проса, гречки – з більшим 

відсотком плівок, з меншим умістом білків, клейковини. Овочі зі 

забур’янених посівах з меншим умістом цукру, крохмалю, вітамінів. За 

інтенсивного землеробства підсилюється негативний вплив бур’янів і хвороб, 

ґрунти мають у короткі і оптимальні терміни відновлювати родючість, щоб 

забезпечити сталі і високі врожаї Важливим чинником оздоровлення ґрунтів, 

посівів і навколишнього середовища є сівозміна. Тому основним чинником 

збереження врожаю всіх сільськогосподарських культур є захист від бур’янів 

та впровадження сівозміни. Сівозміна – основа системи землеробства. 

Система сівозмін ефективно використовує орні землі та ландшафти 

господарства, належним чином ставиться до сільськогосподарських угідь. 

Використання сівозміни забезпечує раціональне використання орних 

земель, чим створює підвищення продуктивності ґрунту і врожайності 

сільськогосподарських культур. Сільськогосподарська культура – це певний 

вид рослин, які вирощують на сільськогосподарських угіддях для 

виробництва рослинницької продукції. 

Сівозміна – це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських 

культур і парів у часі та на території або тільки в часі на одному полі. В кожній 

сівозміні здійснюється система обробітку та удобрення ґрунту, заходи 

боротьби з бур’янами і хворобами, що забезпечує підвищення його родючості 

і здатність насичувати ґрунти поживними елементами та поліпшувати 

аерацію ґрунту, що створює сприятливі умови для збільшення врожаю 

сільськогосподарських культур. 

Порушення наукових основ побудови сівозмін призводить до 

накопичення у ґрунті інфекцій, зростання забур’яненості посівів, що 

призводить до низки недоліків для підтримання належного рівня врожайності 

культур, виникає необхідність збільшувати норми внесення добрив та 

пестицидів, що призводить до погіршення екологічної ситуації забруднення 

ґрунту і ґрунтових вод, які шкодять здоров’ю людини. Основним веденням 

землеробства зі збереженням екології є сівозміна у біологічному землеробстві 

з вирощуванням екологічно чистої продукції рослинництва. Для поліпшення 

екологічно чистого землеробства неорганічні добрива доповнюють 

кремнієвими. Позитивний вплив встановлено на різних ґрунтах і для різних 

культур. Активні форми кремнію є важливим компонентом у формуванні 

ґрунтової родючості та імунної системи культурних рослин. 
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На жаль, внаслідок розвитку ринкових відносин на колективних 

сільськогосподарських підприємствах, у фермерських господарствах 

нехтують сівозмінами і вирощують сільськогосподарські культури з грубим 

порушенням їх чергування та беззмінних посівів. Повторні і беззмінні посіви 

завжди більш засмічені, ніж за чергування їх у сівозміні. Під час вирощування 

повторних і беззмінних посівів створюються умови, сприятливі для розвитку 

шкідників та збудників хвороб, властивих цій культурі, що призводить до 

зниження продуктивності сільськогосподарських культур і різко зменшується 

врожайність. Тому потрібно дотримуватися чергування культур у полях 

сівозміни, що сприяє кращому використанню рослинами поживних речовин, 

внесених з добривами. Якщо ми говоримо про біологічне землеробство, то 

краще застосовувати органічні добрива та зайняті пари. 

Пар – це поле, яке вільне від сільськогосподарських культур частину або 

вегетаційний період, але на ньому проводять всі агротехнічні заходи для 

знищення бур’янів і нагромадження вологи й поживних речовин. 

Зайнятий пар – поле, на якому вирощують парозаймаючі культури або 

сидеральний пар, різновид зайнятого пару, на якому висівають: бобові 

(конюшина, люцерна, горох, люпин та ін.), хрестоцвіті (біла гірчиця, 

суріпиця, ріпак, редька олійна), зернові (гречка, жито, овес, сорго, просо, 

пшениця), трави (чумиза, фацелія, райграс) для загортання їх у ґрунт на зелене 

добриво. 

Всі сидерати розпушують землю та оздоровлюють її, дуже доцільно 

вирощувати сидеральні культури, які позитивно впливають на врожайність 

наступної культури, насичують ґрунт гумусом і поживними елементами та 

зменшують забур’яненість поля після збору основної культури. 

Висновок 

Описавши все це, можна зробити висновок, що значення сівозміни має 

велику користь щодо виконання плану виробництва й продажу державі 

сільськогосподарської продукції. Агротехнічне значення – у раціональному 

використанні орних земель і способах розширеного відтворення родючості 

ґрунту. Сівозміни мають економічну ефективність, для їх упровадження не 

потрібно значних затрат, окрім землевпорядних робіт. Найкращі результати 

сівозміни забезпечують у поєднанні з науково обґрунтованими заходами 

системи обробітку ґрунту, системи удобрення, системи захисту проти 

бур’янів. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

І ПОЛЮТАНТІВ У КОМПОНЕНТАХ АГРОЕКОСИСТЕМИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

 

Зміна клімату є дуже важливою проблемою як у всьому світі, так і в 

Україні, яка призводить до різких змін погоди, паводків, повеней, посух, 

інших негативних явищ і значних екологічних й економічних збитків. 

Підвищуються ризики для стану здоров’я населення, екосистем, водних, 

лісових ресурсів, сталого функціонування енергетичної інфраструктури та 

агропромислового комплексу. Погіршуються умови природного 

вологозабезпечення ґрунтів, зменшується поверхневий стік та інфільтраційне 

живлення ґрунтових і підземних вод. Сьогодні є необхідним комплекс заходів, 

спрямований на адаптацію до зміни клімату та пом’якшення її негативних 

наслідків [1]. 

Людство намагається вирішити цю проблему різними шляхами, зокрема 

у 2015 р. у Парижі відбулася Конференція ООН з питань клімату. На ній було 

укладено Паризьку угоду в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

і 195 країн-учасників зобов’язалися зменшити свої викиди вуглецю та 

докласти максимальних зусиль для обмеження глобального потепління на 

рівні «значно нижче +2 °C». У 2017 р. проблемам кліматичних змін також 

було присвячено Конференцію ООН з питань клімату в Бонні, де прийнято 

проєкт документів щодо виконання Паризької кліматичної угоди, ухваленої у 

2015 р. Україна також приєдналася до цієї угоди [2]. 

Україна має відмовитися від видобутку і використання викопного 

палива, підвищити енергоефективність та побудувати нові потужності, які 

виробляють енергію з відновлюваних джерел. Підписавши Рамкову 

конвенцію ООН про зміну клімату, Україна зобов’язалася адаптуватися до 

mailto:anndavydiuk@gmail.com
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зміни клімату. Тому національна стратегія та програма розвитку економіки 

держави мають ураховувати та охоплювати питання адаптації. Держава має 

підтримувати постійне оновлення оцінювання фактичних і моделювання 

майбутніх змін клімату та проводити адаптацію до наслідків для 

територіальних громад, природних екосистем, секторів економіки [3]. 

В Україні надмірне антропогенне навантаження призводить до 

порушення природних властивостей та втрати самовідновлювальної здатності 

ґрунтів, водних об’єктів, а також біотичної складової екосистем. Відбувається 

деградація агроландшафту, яка негативно позначається на ґрунтах, 

біорізноманітті, якості поверхневих і ґрунтових вод, а також на зниженні 

продуктивності агроекосистем. 

Актуальними ці питання є і для Західного регіону України, де 

екологічна ситуація залишається напруженою, незважаючи на спад 

промислового виробництва. Львівська область належить до Західного регіону 

України, в якому основними проблемами, пов’язаними з екологічною 

безпекою, є досить висока концентрація населення та щільність забудови 

територій, застарілі та недосконалі технології виробництва, накопичення 

значних обсягів відходів, прояв небезпечних деградаційних процесів, 

пов’язаних як з кліматичними умовами, так і з антропогенним чинником 

тощо. 

Дослідження були проведені у межах ландшафтів Львівської області з 

урахуванням як стабілізуючих (перелоги, водойми), так і дестабілізуючих 

компонентів екосистеми (агроландшафти, зокрема сельбищну територію – 

поля, городи). Методом маршрутного моніторингу було обстежено і відібрано 

проби ґрунту та води у населених пунктах Львівської області (Львівський, 

Дрогобицький, Стрийський, Червоноградський, Золочівський р-ни). 

Зміни фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунту, які відбулися 

на полях і городах, порівнювали з даними, отриманими на перелогах, оскільки 

на них геохімічні процеси найбільше наближені до природних. Застосування 

добрив на полях і городах спричинило зміну реакції ґрунтового розчину, 

порівняно з перелогами як у напрямі зниження, так і підвищення обмінної 

кислотності. Також висока строкатість ґрунтів у районах Львівської області 

(20 типів і 60 підтипів) зумовлювала велику різноманітність фізико-хімічних 

і агрохімічних показників. Так, показник рНсол. варіював від 3,9 до 7,9. 

Гідролітична кислотність змінювалася від дуже сильнокислої 8,1 м-екв/100 г 

ґрунту до нейтральної – 0,23 м-екв/100 г ґрунту. Вміст органічної речовини 

залежав від типу ґрунту і варіював від дуже низького – 0,85 % до дуже 

високого – 5,91 %. Найвищий уміст фосфору і калію, який досягав, 

відповідно, 325 мг/кг і 720 мг/кг за Чириковим, 350,0 і 202,5 мг/кг за 

Кірсановим та 200 і 738 мг/кг за Мачигіним, відстежено у пробах ґрунту, 

відібраних на городах. На одному з полів у с. Гаї Золочівського р-ну вміст 

рухомого калію за Мачигіним становив 876 мг/кг. Унаслідок такого 
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надмірного забезпечення ґрунту рухомими формами поживних елементів 

може відбуватися акумулювання мінеральних сполук, здатних до активної як 

низхідної, так і латеральної міграції під впливом дощових злив і, як наслідок, 

призводити до дестабілізації хімічного складу підґрунтових вод. 

Тривале різноінтенсивне антропогенне навантаження в межах території 

агроландшафту Львівської області спричинило різний ступінь акумулювання 

мікроелементів та важких металів у верхньому 0-20 см шарі ґрунту і 

характеризувалося значною варіабельністю. У багатьох досліджених пробах 

ґрунту агроландшафтів Львівської області вміст свинцю перевищував ГДК 

(2,0 мг/кг) і становив від 0,8 до 11,4 мг/кг. Рівень забруднення свинцем за 

фоном України був від слабкого до дуже високого. Забруднення цим 

елементом відстежено на деяких перелогах, полях і городах. Найвищий рівень 

забруднення свинцем був у с. Павлів Червоноградського району: на перелогах 

– 3,6-6,3 мг/кг, полях – до 11,4, городах – до 10,1 мг/кг. Також у цьому селі на 

полях і городах відстежено забруднення ґрунту нікелем відповідно до 4,9 і 

4,3 мг/кг (ГДК 4,0 мг/кг) та кадмієм відповідно до 0,99 і 1,03 мг/кг 

(ГДК 0,7 мг/кг). 

Якість питної води (колодязної, з водогону та зі свердловин), відібраної 

в агроландшафтах сільських населених пунктів Львівської області, в деяких 

випадках не відповідала нормативним вимогам. Уміст нітратного азоту у воді 

деяких колодязів втричі перевищував нормативні вимоги і становив 34,7 мг/л. 

Це зумовлено як природними чинниками – особливостями гідрологічного 

режиму, так і антропогенними. 

Ураховуючи, що більша частина поверхневого стоку та ґрунтових вод 

першого водоносного горизонту концентруються найчастіше у ставках, було 

проаналізовано хімічний стан води ставків у Львівській області 

Червоноградського р-ну с. Павлів. Основними природними компонентами та 

забруднювачами води є нітрогенвмісні сполуки, які є необхідними 

компонентами водних систем і водночас у разі перевищення їх природних 

концентрацій стають токсикантами. У пробах ставкової води виявлено 

перевищення гранично-допустимої концентрації за вмістом амонійного і 

нітратного азоту, сульфатів, інші визначені показники не перевищували 

нормативних вимог. Це може бути пов’язано з антропогенним чинником. 

Уміст сполук марганцю у воді ставків перевищував нормативні показники 

вдвічі, що може бути наслідком його вимивання із залізо-марганцевих 

конкрецій. 

Висновок 

Отже, результати моніторингу компонентів довкілля у агроекосистемах 

Львівської області свідчать про значний вплив антропогенного чинника на 

показники якості ґрунту і природних вод, що може призвести до негативних 

наслідків особливо в умовах зміни клімату. Тому необхідно контролювати 

норми внесення мінеральних і органічних добрив, дотримуватися технологій 
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зберігання гною, правильного утримання свійських тварин і птиці, утилізації 

тваринницьких і побутових відходів, не порушувати санітарні правила 

забудови території. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЯКІСТЬ  

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ  

ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Однією з ключових проблем в екологічній сфері є глобальна зміна 

клімату. Як результат почали відбуватися різні погодні катаклізми, часта 

зміна погодних умов, повені, паводки, сильні зливи, град, посухи, що 

завдають шкоди екологічній та економічній сфері країн до значних 

екологічних й економічних збитків у всьому світі. 

У зв’язку з непередбачуваними змінами погоди під загрозу ставиться 

виробництво продовольства, підвищення рівня моря провокує природні 

катастрофи. Виробництво продовольства та його доступність для суспільства 

є важливою особливістю для нормального функціонування людства. 

Як зазначають фахівці, наслідки зміни клімату послідовні та неминучі. 

Сьогодні клімат є головним природнім ресурсом, який несе значну користь та 

вигоду для всього людства. 

https://ecoaction.org.ua/zmina-klimatu-ua-ta-svit.html
https://ecoaction.org.ua/zmina-klimatu-ua-ta-svit.html


18 

Дослідниця О. С. Демян’юк доводить, що зміни клімату, які 

відбуваються нині, можуть вплинути на перерозподіл цього природного 

ресурсу серед різних держав та викликати  конфлікт їхніх інтересів [2, с. 7]. 

Необхідно зазначити, що сьогодні основною сферою економіки є 

сільське господарство, що гарантує продовольчу безпеку та вироблення 

якісних продуктів харчування, але його негативним наслідком є те, що воно 

виступає джерелом парникових газів. Зміна клімату чинить значний 

негативний вплив на сільське господарство, насамперед, на врожайність 

культур, кількість та якість харчової продукції [1, с. 37]. 

Крім того, сільське господарство має тісний зв’язок зі зміною клімату, 

що в свою чергу призводить до глобального потепління. Тобто, під час 

обробки земельних площ у нашу атмосферу потрапляє вуглекислий газ. 

Екстремальні прояви високих температур, посух, надлишкових 

інтенсивних опадів, або їх відсутності, порушення ритму та тривалості 

сезонних змін погоди здійснюють вагомий вплив  не лише на виробництво, а 

й на використання продовольства, у зв’язку з тим, що  відбувається зменшення 

його корисних властивостей, і нерідко безпечності харчових продуктів. 

Небезпечними для сільського господарства є висока температура і 

вологість, що активізує життєдіяльність і міграцію шкідників та призводить 

до поширення грибкових захворювань у рослинництві, які  як результат цього 

виділяють небезпечні токсини. 

У зв’язку з тим, що сільське господарство є однією з головних галузей 

економіки України, частка ВВП якого становить 10 %, виникає потреба 

удосконалення існуючих моделей аграрного виробництва та оптимізація 

способів управління сільськогосподарськими системами відповідно до 

кліматичних змін. 

Сьогодні існують основні документи на міжнародному рівні, в яких 

представлені ключові принципи стосовно вирішення проблемних питань на 

глобальному рівні, пов’язані з кліматичними змінами. До них належить: 

Кіотський протокол, Паризька угода та Рамкова конвенція ООН про зміну 

клімату. 

Відповідно до існуючих проблемних питань щодо зміни клімату 

необхідно зазначити, що на продовольчу безпеку різних країн та, насамперед, 

України впливають природно-кліматичні умови. Крім того, можемо 

припустити, що продовольча безпека та фізіологічний стан організму, 

зумовлений його харчуванням уразливих груп населення, ще ставатиме гірше 

через вагомий вплив на стан їхнього здоров’я та соціальні і економічні 

наслідки коронавірусної інфекції COVID-19 [5]. 

Головними та незамінними в повноцінному функціонуванні людини є 

продукти харчування. На основі цього розвиток харчової промисловості і 

сільськогосподарська продукція, що є основою харчування, виступає 

демографічним чинником, тобто є ключовим з метою реалізації природних 
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потреб людини. Тому комплексне вивчення проблем продовольчої безпеки 

відіграє важливе значення та є одним з найголовніших завдань XXI ст. 

Продовольча безпека характеризується як стан економіки та належить 

до одного з чинників національної безпеки, що сприяє сталому розвитку 

всього суспільства. Тобто її розглядають як стан виробництва продуктів 

харчування в певній державі, що має можливість цілком реалізувати потреби 

в якісних продуктах харчування кожного громадянина за умови його 

збалансованості та доступності в тій мірі, яка необхідна для підтримки 

здоров’я і працездатності людини [4, с. 16]. 

Як зазначає дослідник В. М. Єрмоленко, змістовне наповнення 

продовольчої безпеки як системного соціального та економічного явища 

породжують такі чинники, як продовольча незалежність країн; якість і 

безпечність продуктів харчування; економічна та фізична доступність 

продуктів харчування для громадян [3, c. 114]. 

Вирішення проблеми продовольчої безпеки країни неможливе без 

забезпечення якості та безпечності харчових продуктів. У зв’язку з цим 

Концепція продовольчої безпеки країни має містити в собі задоволення 

фізіологічних потреб громадян у безпечних, високоякісних продуктах 

харчування згідно з існуючими медичними рекомендаціями, екологічними 

умовами та індивідуальним станом індивіда. 

Вважаємо, що основними напрямами досягнення продовольчої безпеки 

є чітке дотримання та контроль санітарних й гігієнічних вимог, технологічних 

інструкцій, рецептур, режимів оброблення, зберігання, транспортування, 

реалізації сировини і готової продукції. 

Висновок 

Отже, одним з головних аспектів продовольчої безпеки є якість. З метою 

вирішення цієї проблеми вважаємо за необхідне створити відповідну систему 

безпеки, яка сприятиме уникненню ризику отримання неякісної продукції. 

А це можливо реалізувати за умови: поліпшення методології оцінювання 

якості харчових продуктів і продовольчої сировини; здійснення контролю на 

стадії її виробництва протягом всього технологічного процесу; розроблення 

системи прогнозування показників якості; розроблення, освоєння, реалізація 

належної системи інтегрального контролю сировини і харчових продуктів та 

використання найбільш результативних методів контролю; створення нових і 

ефективних методик якісного і кількісного аналізу ризику недотримання 

функціонування технологічних систем, що знижують якість продукції, яку 

виробляють. 

В умовах фінансово-економічної кризи наша держава, на жаль, не може 

гарантувати та забезпечувати потреби в продовольстві на високому рівні. 

 



20 

Список бібліографічних посилань 

 

1. Власов В., Лисак М. Синопсис сільськогосподарських проблем у світі 

і складники продовольчої безпеки. Вісник Національної академії наук 

України. 2011. № 2. С. 37–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2011_2_11 

2. Демян’юк О. С. Зміни клімату – глобальна екологічна і продовольча 

проблема людства. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 6–13. 

3. Єрмоленко В. М. Актуальні питання систематизації законодавства 

про продовольчу безпеку. Сучасні проблеми систематизації екологічного, 

земельного та аграрного законодавства України : збірник наук. праць 

круглого столу (м. Київ, 18 бер. 2011 р.). Київ : ВГЛ «Обрії», 2011. С. 113–119. 

4. Немченко В. В., Немченко Г. В. Продовольча безпека: макро- та 

мікроекономічний аспекти. Економіка харчової промисловості. 2013. № 2. 

С. 16–18. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2013_2_4 

5. The State of Food Security and Nutrition in the World. URL: 

http://www.fao.org/publications/sofi/en/  

 

 

УДК 631.675:634.1:477.7 (045) 

Т. В. МАЛЮК, канд. с/г наук; 

Л. В. КОЗЛОВА, канд. с/г наук 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

імені Дмитра Моторного 

agrochim.ios@ukr.net 

 

РЕСУРСООЩАДНИЙ РЕЖИМ ЗРОШЕННЯ САДІВ  

В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Серед визначальних умов ефективного ведення інтенсивного 

садівництва у посушливих умовах Півдня України є раціональне 

використання водних і ґрунтових ресурсів. Інноваційним способом 

мікрозрошення, що задовольняє вимоги заощадження поливної води, 

можливості проведення фертигації і оперативного керування умовами 

живлення і вологозабезпечення рослин відповідно до фізіологічних потреб 

культур, високого рівня автоматизації, є краплинне зрошення. Проте вказані 

його переваги виявляються тільки під час розробки і подальшого дотримання 

всіх вимог технологічних процесів вирощування плодових культур та 

здійснення контролю за агромеліоративним станом ґрунту. 

У зв’язку з вищенаведеним метою науково-дослідної роботи, що її 

проводять на базі тривалих стаціонарних дослідів у зрошуваних плодових 

насадженнях, є розробка та обґрунтування елементів технології краплинного 

зрошення інтенсивних насаджень на основі визначення оптимальних 

mailto:agrochim.ios@ukr.net
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параметрів водного режиму та агромеліоративного стану ґрунту за різних 

режимів зрошення для оптимізації продукційних процесів рослин за економії 

ресурсів. Для реалізації цієї мети упродовж 2005-2021 рр. визначали 

оптимальні параметри режимів зрошення яблуні, черешні, груші, персика, 

зокрема з використанням розрахункового методу відповідно до фізіологічних 

потреб плодових дерев. 

Найпоширеніший спосіб визначення поливного режиму плодових 

насаджень базується на моніторингу водного режиму ґрунтів із застосуванням 

термогравіметричного методу (ДСТУ ISO 11465-2001). Цей метод дає 

об’єктивну оцінку режиму вологості ґрунту і слугує надійним способом 

контролю за дотриманням запланованого рівня вологості ґрунтів, але є 

енерго- та трудозатратним і не відповідає вимогам оперативності. 

У Мелітопольській дослідній станції садівництва імені 

М. Ф. Сидоренка ІС НААН для управління поливним режимом ґрунтів у 

плодових насадженнях визначали режим зрошення термогравіметричним 

методом з рівнем передполивної вологості ґрунту в шарі 0,4 м у насадженнях 

яблуні на рівні 80 % НВ, для черешні, груші та персика – 70 % НВ в шарі 0,6 м, 

а також розрахунковим методом за компенсації від 50 % до 120 % від 

потенційної евапотранспірації або з використанням коефіцієнтів 

0,5-1,2 відповідно. 

Як результат цих досліджень розроблено методику визначення строків 

та норм поливів із застосуванням розрахункового методу на основі 

моніторингу агрокліматичних показників (середньодобової температури та 

відносної вологості повітря, кількості опадів) та розрахунком потенційної 

евапотранспірації (ЕТ0). 

Алгоритм визначення поливного режиму саду такий: перший полив 

починається за зниження рівня передполивної вологості у кореневмісному 

шарі ґрунту до 70-80 % НВ за термостатно-ваговим методом або з 

використанням приладів з визначення вмісту вологи в ґрунті. Призначення 

строків чергових поливів відбувається залежно від величини 

евапотранспірації, обчисленої розрахунковим методом з використанням 

агрометеорологічних показників.  

Для більш точного визначення потенційної евапотранспірації дерев 

різних плодових культур вищенаведений спосіб потребує коригування 

коефіцієнтами, які враховують біологічні особливості дерев.  Установлено, 

що в умовах чорнозему південного важкосуглинкового підтримання вологості 

кореневмісного шару ґрунту на рівні 70-80 % НВ досягається за компенсації 

евапотранспірації в насадженнях яблуні за 90 % ЕТ0, груші – 80 % ЕТ0 та 

персика – 100 % ЕТ0.  

У насадженнях черешні на чорноземах південних легкосуглинкових 

ґрунтах, компенсація евапотранспірації за 75 % ЕТ0 зумовлює підтримання 

вологості ґрунту в кореневмісному шарі 0,6 м не нижче 70 % НВ. При цьому 
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відхилення поливних норм між варіантами за РПВГ 80 % НВ (0,4 м) в 

насадженнях яблуні та за РПВҐ 70 % НВ (0,6 м) в насадженнях груші, персика 

та черешні не перевищують у середньому 5 %. Між фактичною витратою 

вологи кореневмісного шару ґрунту в плодових насадженнях за 

РПВГ 70 % НВ та 80 % НВ відповідно встановлено тісну кореляційну 

залежність з показниками розрахункової випаровуваності за r2 = 0,92-0,94. 

Доведено, що розроблена технологія мікрозрошення забезпечує 

зростання оперативності призначення поливу на 2-3 дні, зниження витрат 

трудових ресурсів до 80 %, порівняно із традиційним методом призначення 

поливу, зниження експлуатаційних витрат до 50 %, зменшення витрат 

поливної води – до 20 % за оптимізації фізіолого-біохімічних процесів дерев, 

зростання урожайності на 18-28 %. Водночас визначено, що у разі 

призначення поливного режиму за 110 % ЕТ0 не відстежено подальшого 

суттєвого зростання урожайності за зростання біометричних показників на 

20-30 % залежно від культури. Це може бути свідченням надмірної активізації 

ростових процесів, що є небажаним за інтенсивних технологій вирощування 

садів. Крім того, такий надлишковий режим зумовлював зменшення 

ефективності зрошення на 17-28 % залежно від культури. 

Отже, застосуванням методичних підходів, орієнтованих на вибір 

оптимального поливного режиму плодових насаджень за краплинного 

зрошення, свідчать про перспективність розрахункових методів призначення 

поливів з погляду як автоматизації та оперативного управління водним 

режимом ґрунту, так і позитивного впливу на дерева за зменшення витрат 

трудових та матеріальних ресурсів. 
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КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  

ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ-ШКІДНИКІВ САДОВИХ НАСАДЖЕНЬ  

У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ 

 

Актуальність досліджень зумовлена потужним впливом процесів 

кліматичних змін на розвиток усіх галузей рослинництва і садівництва 

передусім. При цьому вплив глобального потепління часто відкриває як 

переваги, такі, як можливості подовження періоду вегетації садових рослин, 

так і негативні наслідки, такі, як нестійкі умови перезимівлі рослин, 

розширення ареалу поширення шкідників і створення сприятливих умов для 

відтворення популяцій тощо. Тому оцінювання умов розвитку садівництва та 
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позитивних і негативних наслідків глобального потепління є досить 

актуальною проблемою сьогодення, вирішення якої дозволить розкрити 

шляхи максимального використання позитивних чи негативних наслідків для 

садівництва та їх шляхи мінімізації. 

За умов прогресивного потепління садівництво зазнає нищівної шкоди 

у боротьбі із шкідниками. Зміна клімату значно впливає на ранній розвиток 

шкідників навесні та тривалу життєздатність до пізньої осені. 

Відносно тепла зима сприяє нульовим природнім втратам ентомофагів, 

що спонукає до їх збільшення у новому сезоні. А рання та стрімка весна 

сприяє пришвидшеному їх розвитку. 

Так, розвиток павутинного кліща відбувається в трикратних термінах, 

до наприкладу відродження личинки кліща за звичайних умов відбувається в 

середньому 21 день, а за умов підвищеної температури – за сім. 

За умов теплої зими та ранньої весни стрімко зростає чисельність 

зеленої яблуневої попелиці, а тепле та вологе літо, характерне для Західного 

Лісостепу, сприяє її популяції. 

Американський білий метелик – інвазійний об’єкт, у кліматичних 

умовах України (а саме дослідження Західного Лісостепу) розвивається у двох 

генераціях на рік, умови потепління сприяють збільшенню популяцій. 

Основним чинником активності є температура (понад +18); природним 

згубним чинником для метеликів влітку є висока температура (+35-40), 

взимку – перепад низької температури (-30) та вологості. Масовий літ 

генерації, що перезимувала, починається в травні, літній – на початку серпня. 

Шкодочинні лише гусениці – повністю об’їдають листя на деревах, 

обплітаючи павутиною гілки. 

Ще одним карантинним об’єктом, виявленим у дослідженій кліматичній 

зоні, є західний квітковий трипс. За сприятливих умов західний квітковий 

трипс розмножується майже безперервно. В теплицях може розвиватися до 

15 поколінь на рік. Тривалість одного повного циклу залежить від 

температури повітря. За температур 15, 20, 25 і 30 °C він становить 44, 22, 18 

та 15 днів відповідно. Кожна самка відкладає від 20 до 40 яєць в паренхіму 

листків, частини квіток і молодих плодів. За температури 15 °C 

ембріональний розвиток триває 10 днів, за більш високих температур 20 °C чи 

30 °C – 2-4 дні. Найвищий темп розмноження зареєстровано за температури 

20 °C. Всього впродовж одного покоління розвивається 7 життєвих стадій 

шкідника (яйце, німфи різних віків та імаго). 

Висновок 

Негативним впливом потепління на садівництво є фенологічні зміни – 

за підвищення температури в середньому на 2-3 градуси рослини починають 

квітувати на 5-20 днів раніше, при цьому існує ймовірна загроза 

ранньовесняних нічних приморозків та відсутність комах-запилювачів. 
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ВПЛИВ СЕЗОНУ РОКУ НА ПОКАЗНИКИ АКТИВНОСТІ 

ФЕРМЕНТІВ КРОВІ КРОЛІВ 

 

Стійкість тварин до захворювань, їх адаптація до умов зовнішнього 

середовища визначається насамперед фізіологічним станом організму, 

функціонуванням імунної системи, яка змінюються залежно від сезонів року 

[5-8]. Це пов’язано зі зміною якості кормів, які безпосередньо впливають на 

фізіологічні процеси організму загалом [1]. Відомо, що підвищення 

температури у літній період негативно впливає на організм кролів [8]. Це 

зумовлює необхідність проведення всебічних комплексних досліджень 

фізіологічного та імунного стану організму тварин у конкретних умовах 

певної кліматичної зони. 

Мета нашого дослідження встановити вплив сезонів року на коливання 

показників активності ферментів крові кролів. 

Роботу виконували впродовж 2015-2020 рр. Експериментальна частина 

роботи виконана у ТОВ «Олбест» Дніпропетровської області, в якому 

використовують кліткове утримання тварин з додержанням усіх 

зоогігієгичних вимог і збалансованого раціону годівлі. Для дослідів було 

відібрано аналогові групи 170 самців каліфорнійської породи 3,5-5-місячного 

віку. Біохімічні дослідження крові проводили з використанням наборів 

реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (Україна, м. Дніпро). 

Спектрофотометричним методом у крові тварин визначали активність 

file:///C:/Users/user/Downloads/ecee_2011_10_10.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_cc_%20vulnerability.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_cc_%20vulnerability.pdf
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аланiнамiнотрансфераз (АлАТ) та аспартатамiнотрансфераз (АсАТ) – 

методом Райтмана-Френкеля, α-амілази – методом Каравея, холін естерази – 

методом з ацетилхолінхлорідом, гама-глутамілтранспептидази (ГГТ) – 

методом із субстратом γ-L-(+)-глутаміл-4-нітроанілідом, індекс, де Рітіса 

(розрахунковий показник) дорівнює відношенню активності АсАТ та 

АлАТ [4]. 

Під час роботи з тваринами дотримувалися вимог «Європейської 

конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються в 

експерименті та інших наукових цілях». Статистичну обробку 

експериментальних результатів для визначення біометричних показників 

(середні значення та їх похибки, порівняння середніх значень за критерієм 

Стьюдента) здійснювали з використанням програми Microsoft Excel-07. 

Відомо, що порушення функціонального стану печінки 

супроводжується змінами рівня активностей індикаторних ензимів АсАТ і 

АлАТ, які беруть участь у синтезі замінних амінокислот та здійснюють їх 

розпад до кетокислот [2]. 

 

Таблиця 1 

Активність ферментів крові кролів у різні сезони року (М ± m) 
 

Показники 

Зимові 

місяці (З) 

(n = 37) 

Весняні 

місяці (В) 

(n = 49) 

Літні 

місяці (Л) 

(n = 26) 

Осінні 

місяці (О) 

(n =5 9) 

Р 

АлАТ, 

нмоль/(с×л) 

982,30 

±177,78 

693,16 

±81,06 

964,44 

±48,06 

567,38 

±65,00 

З/О*, В/Л**, 

Л/О*** 

АсАТ, 

нмоль/(с×л) 

385,37 

±60,10 

444,59 

±50,68 

438,36 

±30,44 

422,14 

±33,95 

 

Індекс де Рітіса 1,036 

±0,39 

1,35 

±0,49 

0,46 

±0,05 

2,37 

±0,63 

Л/О** 

α-амілаза, 

мг/(с×л) 

50,02 

±2,52 

35,97 

±2,14 

36,50 

±1,75 

20,55 

±1,45 

З/В***, 

З/Л***, 

З/О***, 

В/О***, 

Л/О*** 

Холінестераза, 

мкмоль/(с×л). 

35,25 

±1,18 

87,56 

±3,87 

49,54 

±2,19 

87,46 

±4,22 

З/В***, 

З/Л**,  

З/О***, 

В/Л***, 

Л/О*** 

ГГТ, нмоль/(с×л) 165,83 

±14,77 

236,43 

±34,82 

127,43 

±32,26 

212,01 

±17,17 

З/В***, 

З/О*,  

В/Л***, 

Л/О** 
 

Примітка: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 – вірогідна різниця між даними в різні сезони року 
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Як показали наші дослідження (табл. 1), коливання активності АсАТ і 

АлАТ були в межах фізіологічної норми [4]. Активність АлАТ у кролів 

зростає взимку та влітку, досягаючи максимального значення (відповідно 

982,30±177,78 та 964,44±48,06 нмоль/(с×л)), але восени активність АлАТ 

вірогідно знижуються до 567,38±65,00 нмоль/(с×л). Таке коливання цього 

ферменту, на нашу думку, вказує на негативну дію на печінку високих та 

низьких температур. Ми також виявили сезонні зміни показників ферментної 

активності крові, таких як α-амілази, холінестерази та ГГТ (табл. 1). 

Підвищення активності α-амілази відбувається переважно у разі 

посиленого вироблення її підшлунковою залозою. В зимові місяці 

спостерігається вірогідне (p < 0,001) збільшення цього ферменту до 

50,02 ± 2,52 мг/(с×л), порівняно з усіма сезонами року, а в осінні місяці 

відстежено вірогідний (p < 0,001) спад активності α-амілази до 

20,55 ± 1,45 мг/(с×л). Характерне коливання α-амілази відбувається в межах 

фізіологічної норми [4]. Такі зміни свідчать про можливу активацію 

підшлункової залози в зимовий період. 

Холінестераза синтезується в печінці, вона є високомолекулярним 

білком, пов’язаним з альбумінової фракцією, її рівень у сироватці корелює зі 

змістом альбумінів [4, 10]. Отримані дані показують, що найбільшу активність 

цього ферменту спостерігали навесні та восени майже вдвічі (p < 0,001), 

порівняно з двома іншими сезонами року. Зниження рівня активності 

холінестерази відбувається паралельно з підвищенням рівня АлАТ, що 

підкреслює значення ферменту як «дзеркала» синтетичної функції 

печінки [10]. 

Гамма-глутамілтранспептідаза бере участь у складних біохімічних 

реакціях, відіграючи роль каталізатора під час перенесення і обміну 

амінокислотами між клітинами організму. Цей білок міститься всередині 

клітини, однак у разі її руйнування проникає в кров. У зв’язку з тим, що в 

процесі життєдіяльності організму клітини оновлюються, в крові постійно 

міститься невелика кількість глутамілтрансферази [3, 9]. Активність ГГТ 

статистично вірогідно зростала в межах норми у весняні та осінні місяці до 

236,43 ± 34,82 та 212,01 ± 17,17 нмоль/(с×л) відповідно порівняно із 

зимовими (165,83 ± 14,77 нмоль/(с×л)) та літніми місяцями 

(127,43 ± 32,26 нмоль/(с×л)). Тобто коливання активності ГГТ були 

аналогічними зі змінами активності холінестерази, але ці зміни відбувалися в 

межах фізіологічної норми [4]. 

Зростання активність АлАТ у кролів взимку та влітку на тлі зменшення 

рівня активності холінестерази, на нашу думку, вказує на зниження 

синтетичної функції печінки внаслідок негативної дії на печінку високих та 

низьких температур. Низькі температури в зимовий період призвели до 

збільшення активності α-амілази, що свідчить про можливу активацію 

підшлункової залози в цей сезон. 
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НАДІЙНІ ШЛЯХИ СЕКВЕСТРАЦІЇ Й УТРИМАННЯ ОРГАНІЧНОГО 

ВУГЛЕЦЮ У ҐРУНТАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ 

 

Резервуари вуглецю переважно сконцентровано у ґрунтовій органічній 

речовині. Виділення органічного вуглецю з ґрунту (парниковий ефект або 

дихання ґрунту) в умовах глобальних і регіональних змін клімату є 

негативним екологічним явищем, являючи собою загрозу через підвищення 

його концентрації СО2 в атмосфері. Частина ґрунтової органічної речовини у 

вигляді гумусу може зберігатися тривалий час, що є позитивним явищем. 

Тобто з іншого боку органічний вуглець відіграє важливу роль у підтриманні 

родючості ґрунту. Отже, в ґрунтах водночас відбуваються два процеси, 

пов’язані з трансформацією органічної речовини, які перебігають у 

протилежних напрямах – мінералізація і гуміфікація. Інтенсивне 

землеробство призводить до підвищення мінералізації гумусу. Відомо, що 

поліпшення практики ведення керованого землеробства призводить до 

зменшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, спричиненого 

господарською діяльністю людини. За окультурення ґрунтів спостерігається 

накопичення в них вмісту та запасів гумусу. 

У сучасних умовах господарювання щорічні втрати гумусу в дерново-

підзолистих ґрунтах перебувають у межах 0,5-0,8 т/га, що для такої категорії 

ґрунтів є надзвичайно високим. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що 

внаслідок занепаду тваринницької галузі рівень застосування органічних 

добрив зменшився до 0,7 т/га орної землі, а це призвело до формування 

дефіцитного балансу гумусових речовин у поліських ґрунтах, що  загрожує 

зниженню їх ефективної родючості. Особливо значний дефіцит гумусу – 

близько 9 ц/га спостерігається в сівозмінах з високим насиченням просапними 

культурами. Сучасні негативні тенденції дегуміфікації ґрунтів, зумовлені 

активізацією процесів деградації ґрунтового покриву в процесі інтенсивного 

використання, вимагають пошуку нових підходів і надійних шляхів його 

збереження та відтворення родючості, особливо збільшення гумусу. 

Сучасні підходи щодо управління ґрунтовим органічним вуглецем 

передбачають два основні напрями, які спрямовані на секвестрацію 

(акумуляцію) його в ґрунтах. Перший напрям регулювання балансу гумусу 

спрямовано на запобігання втратам органічної речовини з ґрунтів завдяки 

застосуванню прийомів, які зменшують мінералізацію органічної речовини 
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(уповільнюють процеси її розкладання). Другий напрям спрямовано на 

збільшення надходження свіжої органічної речовини до ґрунтів 

сільськогосподарських угідь завдяки приорюванню органічних добрив, 

побічної продукції, пожнивно-кореневих залишків, маси сидеральних культур 

і т. інше. На часі необхідне створення умов для більш ефективної гуміфікації 

органічних матеріалів (збільшення утворення гумусу), що надходять у ґрунт 

через застосування відповідних агротехнічних і агрохімічних заходів та 

завдяки застосуванню кращих практик ведення сільського господарства. 

Що стосується першого напряму, то зазначену проблему слід 

вирішувати в першу чергу шляхом запровадження низьковуглецевого 

використання земель сільськогосподарського призначення, завдяки якому 

забезпечується безвід’ємний баланс вуглецю у резервуарі ґрунтів. 

Передумовою підвищення вмісту гумусу в ґрунтовому покриві як орних 

земель, так і сільськогосподарських угідь є екологічно обґрунтована 

організація території угідь, особливо найбільш цінної складової – ріллі. 

Оптимізація структури земельних угідь має відбуватися шляхом застосування 

адаптивно-ландшафтного способу землекористування, який є важливим 

механізмом управління земельними ресурсами на регіональному рівні [12]. 

Встановлено, що екологічно оптимізована структура сільськогосподарських 

угідь з врахуванням площ забруднених радіонуклідами (науково 

обґрунтована екологічна норма) має відповідати такому співвідношенню: 

рілля 37 %, сіножаті 45 %, пасовища 17 %. Ідеальною є ситуація, коли на 1 га 

ріллі припадає 1,6 га природних кормових угідь та 3,5 га лісу. За такої 

структури сільськогосподарських угідь високопродуктивне використання 

ґрунтово-екологічного потенціалу поліської зони можливе лише, якщо 

пріоритет надано галузі тваринництва.  

Другий напрям спрямовано на збільшення надходження органічної 

речовини до ґрунтів сільськогосподарських угідь і забезпечується завдяки 

зниженню інтенсивності рільництва, що досягається мінімізацією 

обробітку ґрунту на основі безполицевих знарядь. За проведення 

систематичної оранки міст вуглецю в ораному шарі ґрунті зменшується в 

середньому на 2000 кг/га, порівняно з технологією без оранки, оскільки за 

інтенсивного обробітку ґрунту активізуються процеси мінералізації 

органічних речовин. За постійного застосування безполицевих способів 

основного обробітку ґрунту вміст гумусу підвищується на 10-15 %, порівняно 

з оранкою, завдяки зниженню процесів мінералізації органічної речовини 

пожнивних решток. Науковими дослідженнями, проведеними в ІСГП, 

встановлено, що напруженість гумусового балансу зростає на фоні оранки, 

порівняно з безполицевими способами основного обробітку ґрунту. Так, 

щорічні темпи гуміфікації за оранки вищі і становлять 0,09 т/га, за 

безполицевих способів обробітку нижчі − 0,24-0,26 т/га. На користь 
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застосування мінімального обробітку ґрунту свідчить його ґрунтозахисний 

ефект за рахунок наявності пожнивних решток на поверхні. 

Найбільший потенціал для секвестрації (акумуляції) вуглецю в ґрунтах 

є застосування органічних добрив у комплексі з мінеральними і хімічними 

меліорантами. Найбільший потенціал для секвестрації (акумуляції) вуглецю 

в ґрунтах досягається завдяки застосуванню органічних добрив у комплексі з 

мінеральними. Вважається, що десята частина внесеного гною 

трансформується в гумус, тобто з 10 т гною утворюється 1 т гумусу. В зоні 

Полісся для досягнення бездефіцитного або позитивного балансу гумусу 

необхідно вносити 14 т/га сівозмінної площі органічних добрив і не менше 

150 кг д. р. мінеральних добрив. Щоб вносити таку кількість органічних 

добрив необхідно мати від 60 до 100 голів ВРХ на 100 га ріллі. За поєднання 

використання органічних і мінеральних добрив у рекомендованих дозах 

коефіцієнти гуміфікації збільшуються на 10 %. Найбільш оптимальною 

системою удобрення культур у сівозміні є така, коли на 1 т підстилкового 

гною вносять 7-12 кг мінеральних добрив. У разі внесення самих лише 

мінеральних добрив поступово руйнується органічна складова ґрунту – 

зменшується вміст гумусу (дегуміфікація) і погіршується його якість 

(посилюється його фульватизація), що призводить до зниження ефективної 

родючості ґрунтів. Дослідженнями в ІСГП встановлено, що за систематичного 

(три ротації сівозміни) внесення органічних добрив 7,8 т гною та мінеральних 

в дозі N57Р63К70 кг д. р на 1 га сівозмінної площі забезпечується стабільність 

гумусового стану з тенденцією до накопичення гумусу з 1,02 до 1,14-1,31 %. 

За такої системи удобрення запаси гумусу в орному шарі ґрунту (0-20 см) 

збільшилися, порівняно з вихідними на 2,3-7,1 т/га (11,8-28,4 %), 

продуктивність культур зростає в 1,5-1,7 раза (60,3-67 %). 

Для поліпшення родючості ґрунтів і закріплення гумусу у верхній 

частини необхідно підтримувати оптимальну реакцію ґрунтового розчину 

завдяки застосуванню хімічних меліорантів. Тому потрібно відновити 

вапнування кислих ґрунтів. Доцільно запроваджувати технологію локального 

окультурювання або проводити «підтримувальне» вапнування, спрямоване на 

гальмування процесів підкислення ґрунтів. За цією технологію на кожен 

гектар вносять не 5-6 т вапна, а лише 1,0-1,5 т. 

Підвищення акумуляції органічної речовини в ґрунті (секвестрації 

вуглецю) можливе за умови запровадження науково обґрунтованих екологічно 

збалансованих сівозмін і оптимізації структури посівних площ, які 

компенсують негативний вплив інтенсивного виробництва 

сільськогосподарської продукції. Відомо, що саме в сівозмінах закладено 

можливість ефективного використання родючості ґрунту, особливо зі 

значним відсотком багаторічних трав, які в структурі посівних площ  мають 

становити 35-40 %, зокрема бобових (конюшини, люцерни, лядвенцю 

рогатого). Це зменшує залежність рослинництва від промислових форм 
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добрив, зокрема: азотних – до 50 %; фосфорних –20 %; калійних – 25 %. 

Рекомендовано в структурі посівів, щоб конюшина займала не менше 

20-25 %. Відомо, що за дворічний період вегетації  ця культура нагромаджує 

близько 5-6 т/га кореневих решток, які є значним резервом поповнення ґрунту 

органічною речовиною (для порівняння зернові залишають 3-4 т/га кореневих 

решток). 

Вирощування сільськогосподарських культур супроводжується 

мінералізацією гумусу, інтенсивність якої залежить від біологічних 

властивостей рослин. Встановлено, що у середньому за рік мінералізується 

гумус під багаторічними травами 0,2-0,3 т/га, однорічними травами – 0,8-1,1, 

кукурудзою – 1,3-1,5, картоплею – 1,6-1,8, коренеплодами – 1,8-2,1 т/га. Тобто 

насиченість сівозмін просапними культурами з одночасним зменшенням 

площ під бобовими посилює процеси мінералізації гумусу. Тому на землях, 

які перебувають в інтенсивному обробітку, необхідно докорінно змінити 

структуру посівних площ у сівозмінах у напрямі збільшення посівних площ 

багаторічних трав з оптимізацією співвідношення просапних і суцільного 

посіву культур. Структура сівозмін має бути такою, щоб за існуючих 

можливостей виробництва та внесення органічних добрив і природних 

джерел, постачання органічної речовини компенсувалися витратами гумусу і 

підтримувалася рівновага в кругообігу вуглецю. Подальше нарощування 

валових зборів зерна в зоні Полісся має відбуватися не за рахунок експлуатації 

природної родючості ґрунтів, а внаслідок підвищення врожайності польових 

культур. 

Вагомим резервом для простого відтворення родючості ґрунтів 

(стабілізації гумусового стану) є надходження в ґрунт органічних речовин за 

рахунок побічної продукції культурних рослин. В останні роки підтримувати 

ефективну родючість ґрунтів традиційним шляхом, тобто внесенням гною не 

є реальним. Тому виникла необхідність у переорієнтації і залученні 

альтернативно-відновлюваних ресурсів органічної речовини. Важливим 

ресурсом для відновлення балансу гумусу в орних ґрунтах є побічна 

продукція сільськогосподарських культур. За гумусовим еквівалентом 37 ц 

соломи відповідають 100 ц підстилкового гною, або 270 ц зеленого добрива. 

Особливо значний вплив виявляє внесення мінеральних добрив (особливо 

азотних) разом з побічною продукцією, коефіцієнт гуміфікації у цьому 

випадку збільшується на 23-25 %. Існують дані про те, що одна тонна соломи 

зернових колосових і кукурудзи забезпечує 0,2 т гумусу. В кожній тонні 

соломи міститься 35-40 кг вуглецю і значна кількість мікроелементів. 

Для збереження гумусу в ґрунтах необхідне запобігання випалюванню 

рослинності та її залишків на полях, перш за все, стерні і соломи. 

Сільськогосподарські підпали – істотне джерело «чорного вуглецю» в 

атмосфері. Відстежено ймовірні збитки від знищення й переродження 

(трансформації) органічної речовини ґрунту під впливом високих температур 
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під час горіння рослинних решток. Підраховано, що під час згорання 40-50 ц 

соломи і стерні з кожного гектара втрачається 20-25 кг азоту і 1500-1700 кг 

вуглецю. 

Важливим напрямом відновлення родючості ґрунтів є поповнення 

поживних елементів через упровадження сівби сидеральних культур. Загалом 

сидерати, які забезпечують 200-300 ц/га зеленої маси, утворюють перегною 

еквівалентну 8-12 т/га гною, тобто приблизно 4 % від зеленої маси. Доцільним 

є поєднанням сидерації із загортанням у ґрунт соломи та високої стерні. 

Результати досліджень засвідчують, що за використання в сівозміні соломи і 

сидерату надходження гумусу зростає на 0,7-1,4 ц на 1 га сівозмінної площі, 

а за рахунок гною – на 5,7-6,0 ц. Використання побічної продукції рослин і 

сидератів створює умови для зниження норм мінеральних добрив на 30-50 %, 

без зниження продуктивності ріллі. 

Збільшення надходження органічної речовини до ґрунтів можливе за 

рахунок інших додаткових джерел органічної речовини (торфу, сапропелей і 

різних компостів). Внесення торфу на поля в чистому вигляді недоцільне, 

оскільки економічно себе не виправдовує. Найефективнішим способом 

приготування торфового добрива є різні компости на його основі. З 1 т 

торфової підстилки виходить 6 т гною. Важливу роль у відтворенні родючості 

ґрунтів може бути застосування сапропелю (продукт очищення озер і 

водоймищ). Добуті на поверхні озерні відклади − це ще не добрива. 

Високоефективним добривом вони стають лише після підвищення їх 

біологічної активності, яка відбувається в процесі висушування, 

провітрювання, проморожування і компостування. У поліській зоні 

переважають сапропелі, в яких органічної речовини міститься 71-77 %. 

Зв’язування атмосферного вуглецю у ґрунті може забезпечити 

розвиток органічного сільськогосподарського виробництва та біологічного 

землеробства. Узагальнення цих польових дослідів показали, що за умов 

органічного землеробства запаси органічного вуглецю в ґрунтах становлять 

на 3,5 т/га більше, порівняно з неорганічним (традиційним). Відомо, що 

найбільш сприятливі умови для гумусоутворення створюються в 

біологічному землеробстві із застосуванням елементів біологізацїі. 

Гумусовий стан за альтернативного землеробства більш стабільний, ніж за 

традиційного. 

Висновок 

Підсумовуючи вищевикладені матеріали, можна ствердити, що 

розвиток землеробства в зоні Полісся потребує переосмислення сучасного 

спрямування щодо підвищення параметрів гумусу в ґрунтах і підходів до його 

акумуляції та утримання в них вуглецю. У разі залучення усіх джерел 

органічної сировини для поповнення запасів гумусу (органічного вуглецю) у 

ґрунтах сільгоспугідь можна досягти його позитивного балансу. Результати 

досліджень дозволили дійти висновку, що орні землі здатні до секвестрації 
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(акумуляції) значної частини втрат вуглецю з ґрунту, за умов їх раціонального 

використання і застосування відповідних землеробських технологій. Нині 

найважливішими чинниками поповнення ґрунту органічною речовиною є 

запровадження прогресивних методів сталого землекористування з 

низьковуглецевим використанням земель сільськогосподарського 

призначення, які передбачають гармонізацію їхніх екологічних функцій та 

застосування адаптивних агротехнологій окультурення ґрунтів, 

протидеградаційних заходів, завдяки яким забезпечується безвід’ємний 

баланс вуглецю у резервуарі ґрунтів. 
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EVALUATION OF BUCKWHEAT HYBRID MATERIAL  

FOR DRY RESISTANCE 

 

The most effective way to eliminate the effects of drought is to breed drought-

resistant varieties. The basis for its creation is an adaptive source material, the 

selection of which requires effective and, if possible, simple techniques that allow 

evaluating a large number of samples in a short time (Chekalin 2008) [5]. 

Reduced yields in buckwheat cause soil and air drought. In some regions of 

the country, scientists are trying to create heat-resistant and drought-resistant 

varieties of buckwheat adapted to growing conditions (Alekseeva 2005) [1]. 

However, such works are hampered by the insufficient study of the buckwheat gene 

pool on these traits, the lack of objective and production methods for assessing and 

selecting drought-resistant forms.  

Lakhanov proved that the most accessible method for determining drought 

resistance is the assessment of grains germinating under conditions of physiological 

drought [4]. First of all, he determined the relationship between the concentration 

of the osmotic substance and the degree of seed germination and revealed the 

genetic heterogeneity of the culture for this trait. A significant difference in the 

ability of grains to germinate in the osmotic substance was found at an osmotic 

pressure of sucrose solution of 10-12 atm [2, 3]. 
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Modifications of this method are also known for many vegetables, cereals and 

legumes. Field research 2006-2021 were carried out in the selection crop rotation of 

the Research Institute of Large Crops of the Podilskyi State Agrarian and 

Engineering University. 

Bookmark experiments, the material evaluation, analysis of plants, yield and 

grain quality were carried out in accordance with the generally accepted method of 

state variety testing. The material was studied under conditions of screen isolation 

created using a tetraploid form of buckwheat. The width of the screen strips was 

10.8 m. 

The sowing method was wide-row with a row spacing of 45 cm. All nurseries 

were sown with a cassette seeder SKS-6-10. Sowing was carried out on May 6-27. 

Using the hybridization method based on the use of samples from the 

Fagopyrum Mill collection, a valuable source material was obtained on the basis of 

drought resistance with high yields and improved technological indicators of grain 

quality adapted to the conditions of Podillia. 13 varieties were selected, direct and 

reciprocal saturating crosses were carried out; a comparison of the new source 

material with the standard variety Victoria and the original parental forms was 

carried out; drought resistance was assessed; on the basis of a comparative 

assessment, economically important indicators of grain of buckwheat hybrids were 

established: the growing season, productivity and technological indicators of grain 

quality. 

Based on the visual assessment results of breeding material on the basis of 

drought resistance, we found that hybrid combinations obtained from crossing 

varieties Alyonushka, Raduga, Kazanka, Smuglianka, Solyinska, Skorostyhla 86 

had very weak and weak drought resistance. The rest of the hybrid combinations 

had a high level. 

It has been practically proven that the accuracy of the estimate increases when 

several estimates give the same result. In parallel with the visual assessment, we 

previously carried out a laboratory assessment of the breeding material on the basis 

of drought resistance. 

The rapid assessment effectiveness of buckwheat breeding material on the 

basis of drought resistance by seed germination in osmotic solutions with a sucrose 

concentration of 13.9% has been established. 

Donors for the creation of a new source material on the basis of drought 

resistance are varieties Skorostygla 86, Smuglianka, Kazanka, Alyonushka, 

Raduga. The hybrids created on their basis have a clear manifestation of this trait 

with different assessment methods. 

It has been determined that hybrid combinations have the highest drought 

resistance in comparison with parental forms and standard variety Victoria have 

hybrid combinations Kazanka Smuhlianka (47 %), (Kazanka  Smuhlianka)  

Smuhlianka (47,3 %), (Skorostyhla 86  Solianska) Solianska (64,8 %), 

(Alionushka  Veselka)  Veselka (81,7 %).  
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These buckwheat hybrids have a shorter vegetation period of 5-12 days, 

higher drought resistance (by 35,4-81,7 %), higher grain yield by 0.2-0.36 t/ha 

compared to the standard variety Victoria. The grain of these numbers is 

characterized by high technological properties; for processing into cereals, its 

chemical composition and food safety indicators meet regulatory requirements. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА РИБНІ РЕСУРСИ 

 

На глобальному рівні зміна клімату є однією з найбільш актуальних 

проблем, що перешкоджає людству забезпечувати агроекологічну і 

продовольчу безпеки, зменшувати рівень бідності населення та досягати 

сталого сільського розвитку. Зміна клімату несе ризики для здоров’я 

населення через розбалансованість стану екосистем та природних ресурсів, 

викиди парникових газів в атмосферу. 

Зміна клімату є результатом взаємодії цілої низки природних чинників 

та діяльності людини, зокрема через недосконалі практики ведення 

mailto:katorin23@ukr.net
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землеробства та тваринництва, деградації земель, рубок лісів, забруднення 

природних водойм. 

Антропогенний вплив на кліматичну систему є визначальним чинником 

потепління, що спостерігається у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. 

Через підвищення середньої температури повітря та нерівномірний розподіл 

опадів створюються сприятливі умови для поширення атипових видів флори 

і фауни, що у наступні 30-50 років може призвести до істотної трансформації 

переважної частини кліматичних та природних зон у світі та Україні. 

Кліматичні умови змінюються з безпрецедентною швидкістю, 

зачіпаючи в основному риб, земноводних і рептилій, які не можуть генерувати 

власне внутрішнє тепло. Через хвилі тепла і підвищення температури ці 

організми відчувають не тільки прискорене зростання і тепловий стрес, але і 

швидке старіння. 

До 2100 року близько 60 % всіх морських і прісноводних риб можуть 

вимерти через зміни клімату. 

Про це свідчать результати наукового дослідження, що було 

опубліковане у виданні Science. 

Вчені застерігають, що це може спричинити не тільки екологічну, а й 

гуманітарну катастрофу, оскільки риба є основним джерелом білка для більш 

ніж 3 млрд осіб. 

Німецькі дослідники проаналізували дані про норми температури для 

630 видів морських і прісноводних риб з різних кліматичних зон по всьому 

світу, приділивши особливу увагу промисловим видам, від яких залежить 

харчування людини. 

Під час дослідження вчені з’ясували, що підвищення температури 

становить небезпеку для риб, що нерестяться, та ембріонів, тому для них 

комфортний температурний режим є обов’язковою умовою для виживання. 

Термічна чутливість ембріонів у середньому на 24 % вище, ніж у личинок і 

дорослих. Найвищу стійкість до температурних коливань продемонстрували 

прісноводні риби в помірних широтах. Мешканці цих вод здатні витримати 

потепління води в середньому на один градус Цельсія вище, ніж жителі морів. 

Запобігти катастрофі можна шляхом введення жорстких обмежень 

антропогенних викидів вуглекислого газу і потепління температури повітря 

не більше ніж на 1,5 градуси Цельсія. У такому випадку небезпека 

загрожуватиме лише 10 % риб. 

Варто зазначити, що, на думку експертів, глобальне потепління в 

Україні йде швидшими темпами, ніж у світі. 

Головними перешкодами для адаптації рибного господарства до змін 

клімату є:  

- низький рівень інституційної спроможності органів державної влади 

щодо стратегічного планування і проведення конкретних ефективних дій та 

системних заходів у сфері зміни клімату;  

https://science.sciencemag.org/content/369/6499/65
https://www.poglyad.tv/globalne-poteplinnya-v-ukrayini-jde-shvydshymy-tempamy-nizh-u-sviti-tsgo/
https://www.poglyad.tv/globalne-poteplinnya-v-ukrayini-jde-shvydshymy-tempamy-nizh-u-sviti-tsgo/
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- відсутність дієвих заходів з адаптації до зміни клімату для сільського, 

лісового та рибного господарств, скоординованих із стратегіями і планами 

розвитку інших секторів економіки та регіональними стратегіями розвитку;  

- недостатня обізнаність та рівень знань у сільськогосподарських 

виробників, особливо малих щодо існуючих практик (насамперед, 

технологічних) з адаптації до зміни клімату та низьковуглецевого розвитку 

аграрного сектору;  

- недостатня кількість системних наукових досліджень з різних 

аспектів впливів зміни клімату, вразливості, ризиків, варіантів дій для 

підгалузей аграрного сектору;  

- недостатність енергоефективних і ресурсоощадних технологій, 

невикористання відновлюваних джерел енергії та технологій для збереження 

та поліпшення родючості ґрунтів;  

- низька увага до питань адаптації до зміни клімату сільського, лісового 

та рибного господарств з боку громадського суспільства та органів державної 

влади у галузі сільського господарства в умовах перманентних економічних 

проблем у державі;  

- несформований контекст регіональної політики у сфері адаптації до 

зміни клімату, зокрема слабким місцевим інституційним потенціалом у 

розробці й реалізації таких заходів на рівні об’єднаних територіальних 

громад. 

Питання наслідків зміни клімату для України ще недостатньо вивчені. 

Наразі існують дослідження про вплив зміни клімату в регіонах Центральної 

та Східної Європи, які також покривають Україну. Результати цих досліджень 

показують загальну тенденцію до потепління протягом наступного століття.  

Заходи з адаптації до зміни клімату для рибного господарства та 

аквакультури базуються на екосистемному підході, збереженні 

біорізноманіття. 
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ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВОДНІ РЕСУРСИ 

 

Протягом останніх декількох десятиліть людство стикається зі 

зростаючою кількістю непередбачуваних природних катаклізмів. Більшість 

науковців світу визнають наявність зміни клімату на планеті та той факт, що 

зміна клімату спричинена діями людини. 



38 

Клімат планети є складною системою, що змінюється як результат 

процесів взаємодій між атмосферою, океаном і людиною. Ці елементи 

перебувають у збалансованій рівновазі, яка нині руйнується через 

антропогенну діяльність. Відомо, що на формування екологічних проблем і на 

стан поверхневих вод впливають як природні, так і антропогенні чинники. 

70% поверхні нашої планети вкрито водою. Вода – це найпоширеніший 

природний ресурс, тому часто виникає хибна думка про невичерпність і 

загальнодоступність водних ресурсів. Проте це не так, адже придатної для 

споживання населенням та для функціонування більшості земних екосистем 

прісної води зовсім небагато, її частка у загальних водних запасах становить 

лише 2,53 %. До того ж, не вся вода легко доступна – дві третини міститься в 

льодовиках та сніговому покриві планети. 

Глобальна зміна клімату вплинула і на Україну, за останні 100 років 

середньорічна температура в Україні підвищилася на 0,7 °С і продовжує 

зростати, що призводить до виникнення надзвичайних ситуацій. Учені 

прогнозують, що Україні загрожують аномальні перепади температури, 

опустелювання пасовищ, зменшення джерел води, повені, сильний вітер. Все 

це негативно впливає на економічний розвиток країни та екологічну 

безпеку [1]. 

Водні ресурси України зазнають безпосереднього впливу внаслідок 

зміни клімату. Україна є найменш забезпеченою водою країною в Європі і вже 

зараз її відносять до групи країн з обмеженими запасами води. Так, зменшення 

опадів указують на те, що літні потоки річок можуть зменшитися вполовину 

по всій Центральній Європі та Україні. Внаслідок цього значно зросте потреба 

у воді, а також почастішають сильні посухи. У випадку зменшення водності 

річок басейну р. Дніпро,  уникнути дефіциту води через зміни характеру 

керування каскадом Дніпровських водосховищ стане неможливо. 

Зміна клімату також негативно впливає на стан підземних вод, що 

пов’язано з поступовим збільшенням загального випаровування, що 

призводить до значного зменшення інфільтраційного живлення. Прикладом 

негативного впливу зміни клімату на стан підземних і поверхневих вод є 

водна екологія району Шацького поозер’я у 2019 році, що проявляється 

значною мілководністю озера Шацьк та озера Світязь [4]. 

Водна драма торкнулася і України, коли питання водозабезпечення та 

водної безпеки стали вкрай актуальними в умовах збройного конфлікту з 

російським агресором. 

За запасами доступних для використання водних ресурсів Україна 

належить до малозабезпечених. За цим показником Україна перебуває на 

111 місці серед 152 країн світу, а серед  європейських країн посідає 17 місце. 

Клімат в Україні набуває тропічних ознак з тривалими бездощовими 

періодами, падінням рівня ґрунтових вод та масовим пересиханням дрібних 

річок і колодязів. За прогнозами вчених, протягом наступних 30 років слід 
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очікувати на подальше зростання дефіциту прісної води, а після 2050 року 

Україна може навіть перейти до її імпорту. 

Погіршення екологічного стану поверхневих вод суходолу зумовлено 

якісним та кількісним виснаженням чинників їх формування, що у низці 

випадків унеможливлює їх використання для господарських цілей. На 

формування якості води здебільшого впливають фізико-географічні та 

кліматичні умови річкового басейну. Водні ресурси мають високу чутливість 

до зміни клімату, тому виникає необхідність їх оцінювання в існуючих 

антропогенних умовах. 

Крім того, у довгостроковій перспективі велика ймовірність збільшення 

в Україні площ ріллі з недостатнім зволоженням на 67-80 % (20,6 млн га і 

24,9 млн га відповідно). Крім негативного впливу погіршення природної 

вологості ґрунту на умови сільськогосподарського виробництва, зміна 

клімату також супроводжується зменшенням поверхневого стоку підземних 

вод та інфільтраційних запасів. 

Загалом, дані показують, що, якщо тенденція до зміни клімату 

збережеться, доступні ресурси поверхневих і підземних вод ще більше 

зменшаться. Для вирішення цієї проблеми необхідний перехід до 

інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнових 

принципів та створення відповідної організаційної структури на основі 

європейських моделей й найкращих міжнародних практик, що загалом має 

сприяти водній безпеці країни [1]. 

За комплексними оцінками, у найближчі 15-20 років наявні водні 

ресурси України можуть скоротитися втричі. Аналіз змін кліматичних 

чинників та узагальнення результатів моделювання за найбільш імовірними 

сценаріями дозволяє зробити такі висновки щодо кількісних та якісних змін 

водних ресурсів. 

Основним завданням адаптації водного господарства до зміни клімату є 

збереження потенціалу та запобігання втратам обсягів й якості водних 

ресурсів. 

Основними пріоритетами у цій сфері є: 

- зменшення втрат поверхневих водних ресурсів завдяки зменшенню 

площі випаровування та оптимізації використання води в сільському 

господарстві; 

- удосконалення моніторингу, прогнозування, картографування 

небезпек, що пов’язані зі шкідливою дією вод; 

- оновлення схем захисту та планів реагування, оптимізація та 

оновлення системи водозахисних споруд; 

- модернізація водогосподарської системи, підвищення коефіцієнтів 

корисної дії водогосподарських споруд, осучаснення правил експлуатації 

водосховищ, модернізація зрошувальних систем; 
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- збереження водного потенціалу великих річок, оптимізація 

регулювання стоку, охорона та регулювання водоохоронних зон, лісових 

масивів, водно-болотних угідь; 

- збереження якості водних ресурсів, осучаснення моніторингу, систем 

водовідведення та водоочищення, вдосконалення та диверсифікація 

водопідготовки та розподілу води» [2]. 

Отже, в Україні необхідно впроваджувати комплексне управління 

водними ресурсами на основі річкових басейнів шляхом створення 

нормативно-правової, інституційної та економічної бази. 

 

Список бібліографічних посилань 

 

1. Приходько М. М. Зміна клімату та її наслідки у Карпатському регіоні. 

Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ «Обрії», 2012. Вип. 1 (65). 

Р. 178–186. 

2. Перше національне повідомлення щодо питань зміни клімату. URL: 

http://eco_ecosys.ru2003_3/art32.htm 

3. Причини зміни клімату. URL: http://climatechange.ru/node/118 

4. Клімат України / за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, 

В. М. Бабіченка. Київ : Вид-во Раєвського, 2003. 343 с. 

 

 

УДК 619:611 (045) 

Наталія ГОНЧАРОВА, викладач агрономічних дисциплін, 

спеціаліст першої категорії 

Ганна МЕЛУТА, викладач агрономічних дисциплін, 

спеціаліст вищої категорії 

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» 

goncarovanatalia793@gmail.com 

 

ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ 

ЯВИЩ НА РОЗВИТОК ЗЕМЛЕРОБСТВА У ЗОНІ ПОЛІССЯ 

 

Зміна клімату є результатом взаємодії цілої низки природних чинників 

та діяльності людини, зокрема через недосконалі практики ведення 

землеробства та тваринництва, деградації земель, вирубки лісів, забруднення 

природних водойм. Як результат глобальні зміни клімату несуть багато загроз 

для сільського господарства зі зниженням його продуктивності, втратою 

стабільності виробництва та доходів виробників. Продуктивне й стійке 

сільське господарство потребує застосування ресурсоощадного землеробства, 

агролісомеліорації, комплексної боротьби зі шкідниками [1]. 
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Подальше виробництво врожаю перебуває під загрозою зміни клімату, 

що призводить до коливання температури, зміни структури опадів й 

екстремальних природних явищ. Крім того, масштабні посухи й повені 

останнім часом завдають значних економічних збитків сільському 

господарству. Тому слід ретельно прорахувати можливі наслідки, які 

спричиняє зміна клімату на врожайність сільськогосподарських культур. 

Важливо, що вплив глобального потепління на сільське господарство 

неоднозначний: мінімальне підвищення температури може поліпшити врожаї 

в місцях з помірним кліматом, тоді як екстремальне потепління може 

призвести до низьких урожаїв [2]. 

За даними експертів FAO (The Food and Agriculture Organization), в 

Україні вже сьогодні збільшилася тривалість активної вегетації в середньому 

на 10 днів. У прогнозах до 2030 року ймовірне продовження періоду росту й 

розвитку теплолюбних культур ще на 10 днів. Зони Полісся та Лісостепу 

теплішають швидше, ніж степові регіони. Температура взимку за останні 

декілька років підвищилась на 1,5-2 °С, а глибина промерзання ґрунту 

знизилася до 20-70 см, що є сприятливим чинником для засвоєння зимових 

опадів та формування достатнього зволоження ґрунту навесні.  

Ризики вимерзання та загибелі посівів від тривалого залягання 

притертої льодяної кірки в Україні зберігаються. Чітка тенденція до 

зменшення опадів взимку на 3-17 %. Збільшення посушливих площ та 

підвищення частоти посух. Кількість літніх та осінніх посух до 2030 року 

може збільшитися на 15-30 %. Спостерігається випадіння граду у 

нехарактерні для цього явища весняні та осінні місяці, а це, безпосередньо, 

спричинить негативний вплив на сільськогосподарські культури [3]. 

Питання зміни клімату є одним із ключових пріоритетів Продовольчої 

та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Стратегія ФАО щодо дій з 

реагування на зміну клімату спрямована на зміцнення інституційного і 

технічного потенціалів держав-членів, поглиблення інтеграції у сферах 

продовольчої безпеки, сільського, лісового та рибного господарств у рамках 

міжнародної кліматичної програми дій. Зокрема, ФАО просуває «кліматично 

розумне» сільське та лісове господарства, які спрямовані на збільшення їх 

продуктивності одночасно зі скороченням викидів парникових газів та 

адаптацією до зміни клімату [1]. 

Аналіз України за довгостроковими серіями кліматичних параметрів на 

основі супутникових даних, кліматичного моделювання, статистичного 

аналізу врожайності та валового збору зернових показав, що існує різниця між 

основними кліматичними зонами країни. У північній зоні Полісся 

спостерігається скорочення площі холодостійких культур, таких як зернові, 

зернобобові, льон, люпин, та збільшення площі під енергетичні культури: 

кукурудзу, сою і навіть соняшник [2]. 
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Розглянемо вплив зміни кліматичних умов на технології вирощування 

сільськогосподарських культур на прикладі аграрного господарства 

ТОВ «Яструбщанське», що розташоване у другому агрокліматичному районі 

області на півночі України (Сумська область, Шосткинський район, село 

Яструбщина). Господарство має значну кількість – 2800 га, орних земель, на 

яких вирощують з подальшою реалізацією продукцію рослинництва: озиму та 

ярову пшеницю, жито, горох, соняшник, кукурудзу на силос та зерно, просо, 

овес, гречку та багаторічні трави на сінаж; молочно-товарну ферму. Цей район 

помірно теплий, середньовологий, характеризується такими показниками: за 

період з температурою вище +10 °С сума температур 2500-2650 °С, кількість 

опадів за цей час – 280-310 мм, гідротермічний коефіцієнт 1,1-1,2. Річна сума 

опадів 507-555 мм. 

Основним джерелом поповнення запасів ґрунтової вологи є переважно 

рідкі опади, яких у теплий період року, квітень – листопад, випадає 70 % від 

річної кількості. Інша частина опадів випадає в період листопад-березень 

місяці. За рахунок снігу ґрунт отримує порівняно невелику кількість вологи, 

оскільки під час танення його основна маса йде на стік. 

Середня відносна вологість повітря за вегетаційний період дорівнює 

68 %. У травні і червні вона спадає до найбільш низького рівня – 50-51 %, 

а у вересні підвищується до 75 %. Повітряні посухи в цій зоні бувають рідко. 

Тривалість періоду зі стійким сніжним покривом становить 95-105 днів, 

тривалість періодів з температурою вище +5 °С, +10, +15 °С відповідно 

становить 195-200, 155-160 і 110-115 днів. 

Середня тривалість безморозного періоду – 150-170 днів. Дата 

припинення весняних заморозків припадає на останній тиждень квітня, 

а настання осінніх заморозків – 2-8 жовтня. 

У галузі рослинництва основним завданням товариства є вирощування 

якісної  високорентабельної продукції для реалізації та власних потреб 

господарства. Обробіток ґрунту здійснюється за традиційною та мінімальною 

технологіями залежно від погодних умов, наявності вологи в ґрунті та інших 

причин. Слід зазначити, що потепління клімату й підвищення середніх річних 

температур мають як позитивні, так і негативні чинники впливу на технологію 

вирощування основних культур у господарстві.  

Позитивні чинники: 

- зменшення ризиків вимерзання озимих культур; 

- створення умов для більш ранньої сівби ярих культур; 

- можливість вирощування теплолюбних сільськогосподарських 

культур: сої, соняшнику, кукурудзи та нових сортів чи гібридів відповідно до 

регіону з більшим вегетаційним періодом. 

Негативні чинники: 

- збільшення вірогідності посухи в літній період та ймовірність нестачі 

вологи в першій половині вересня; 
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- істотне потепління взимку з незначним промерзанням ґрунту та раннє 

настання весняних процесів сприяють збільшенню кількості та площ 

осередків шкідників і хвороб сільськогосподарських культур;  

- зменшення запасів вологи в ґрунті скорочує вегетаційний період. 

На сьогодні у зв’язку зі змінами клімату для раціонального 

вирощування та зменшення втрат урожайності сільськогосподарських 

культур у товаристві проводять низку агротехнічних заходів: використання в 

сівообороті нових сортів і гібридів, адаптованих до посушливих умов, 

мінімалізація технології обробітку ґрунту. Крім зазначеного, розробляють та 

упроваджують технології: 

- використання відновлюваних джерел енергії у господарстві (тепло та 

електроенергія, вироблені за допомогою вітру, сонця, біомаси, біогазу або 

малих гідроелектростанцій);  

- вирощування низькорослих рослин, що затримують біогенні 

елементи;  

- вирощування та використання багаторічних трав як частини 

сівозміни;  

- вирощування ґрунтопокривних культур (редька, гірчиця) з метою  

зменшення ерозії ґрунту; 

- застосовування системи нульового обробітку ґрунту (No-till) та іншої 

відновлювальної агропрактики; 

- створення нових агролісомеліоративних насаджень на території 

господарства; 

- вживання біорізноманіття шляхом сівозмін (чергування декількох 

культур у часі й на території) та диверсифікація. 

Для забезпечення майбутнього виробництва агрокультур в Україні 

необхідно чітко визначитися зі стратегічними напрямками державної 

політики щодо створення дієвої системи запобігання та адаптації до зміни 

клімату та досягнення збалансованого розвитку сільського господарства 

загалом [2]. 
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СУЧАСНІ ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ 

НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Однією з основних проблем сучасності є зміна температурного режиму 

Землі, внаслідок чого в атмосфері відбувається перебудова процесів 

перенесення тепла, вологи, що проявляється через поширення несприятливих 

метеорологічних явищ.  

За результатами досліджень глобальної кліматичної системи, у 

майбутньому очікується продовження потепління за рахунок її інерції, де на 

2050 р. припаде зміна глобальної атмосферної циркуляції, яка призведе до 

збільшення посушливих площ до 10 % від суші; підвищення рівня океану 

спровокує часткове або повне затоплення багатьох узбережних територій [3]. 

У 21 ст. деякі метеорологічні явища стануть частішими та 

інтенсивнішими. Термічний і водний режим територій, що змінюється, 

сприятиме подальшій перебудові світової економічної структури: 

сільськогосподарського виробництва, водного та комунального господарства, 

методів боротьби з хворобами сільськогосподарських культур та їх 

шкідниками, збору і зберігання агропромислової продукції [1-2, 4]. У разі 

зростання температури повітря відбувається зменшення потенціалу 

виробництва продуктів харчування у планетарному рівні, отже зростає 

посушливість. Збільшення посух і повеней негативно вплине на місцеве 

рослинництво та тваринництво. Політика заходів щодо зменшення 

негативного впливу зміни клімату призводить до зменшення надходження 

парникових газів до атмосфери, проте поки воно не стало відчутним. Для 

мінімізації антропогенного впливу на кліматичну систему необхідні подальші 

дослідження та значні інвестиції в нові технології виробництва. 

На прикладі температурних рядів метеостанції Кам’янка-Бузька 

Львівської області досліджували динаміку температуру повітря за період 

2001-2021 рр. (рис. 1). Встановлено, що впродовж цього періоду температура 

повітря характеризується відхиленнями від кліматичної норми періоду 

1961-1900 рр. у бік підвищення загалом на 1,6 °C. 

Сучасні температурні умови області вплинули на тривалість 

вегетаційного періоду на досліджуваній території: так можна очікувати 
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раніше на 7 днів середню дату весняного переходу через +5 °C (26 березня 

замість 2 квітня), дата осіннього переходу через +5 °C настає пізніше на 7 днів 

(14 листопада замість 7 листопада). Отже, тривалість активної вегетації 

рослин змінилася на 14 днів (233 проти 219). 

 

 

Рис. 1. Річна зміна температури повітря за період 2001-2021 рр. 

 

Слід зазначити, що температурні умови регіону дозволяють активно 

вирощувати такі культури: озиме жито, овес, картоплю через достатнє 

накопичення теплових ресурсів (сума активних температур коливається від 

1600 °С до 2000 °С). Ці культури розглядають як сприятливі також для 

тваринництва, коли. початок випасу може розпочинатися у першу декаду 

травня (9-12 числа), його завершення – у другій декаді жовтня (20-23 числа). 

Отже, тривалість утримання худоби становить приблизно до 205 днів. 

Отже, можна зазначити, що температурні показники Львівщини є 

специфічними та вигідно відрізняються від інших регіонів України. 

Температурні умови мають значні коливання від року до року, дозволяють 

проводити продуктивні агротехнічні заходи, розвивати сільськогосподарське 

та лісове господарство та підвищувати рівень лучних угідь. Сучасні 

температурні умови дозволяють на локальному рівні забезпечити можливості 

місцевого населення у виробництві основних сільськогосподарських культур, 

овочівництва, плодово-ягідних сортів дерев, технічних культур. 
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ОСОБЛИВІСТЬ ПОСУШЛИВИХ УМОВ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Україна володіє унікальними агрокліматичними умовами не тільки в 

Європі, але і у світі. Вона є однією з найбільш розвинених країн сільського 

господарства та з найбільших виробників сільськогосподарських культур у 

світі. 

Природні небезпеки сьогодні зустрічаються частіше, де посухи 

посідають особливе місце. Пов’язано це з тим, що на відміну від інших 

екстремальних явищ, посухи зазвичай розвиваються повільно, без явного 

наступу і не мають прямого структурного впливу. Тому можуть залишатися 

непоміченими протягом тривалого часу. Вони можуть мати великі економічні, 

соціальні та екологічні наслідки. У всьому світі посуха, яка поширюється на 

7,5 % земельної ділянки Землі, є географічно найширшою небезпекою, після 

повені (11 %). За даними ООН, вона перевищує 20 % загального збитку, що 

наноситься усіма стихійними лихами. Частка площі, що постраждала від 

серйозної посухи, зросла вдвічі з 1970-х до початку 2000-х років. 

Дослідження та прогнозування виникнення посушливих явищ є доволі 

актуальним, оскільки це комплексне явище, що виникає через дефіцит вологи 

у ґрунті, спричинений дисбалансом кількості атмосферних опадів, значної 

випаровуваності та температурним режимом поверхні, прилеглого шару 

повітря. Посушливі умови складно виразити через один метеорологічний 

параметр, крім простих оцінок, таких як визначення норми атмосферних 

опадів або їх аномалій, дуже часто використовують комплексні чисельні 
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показники, індекси посух, які можуть виявити наявність посушливих явищ, 

дати оцінку їх інтенсивності. Посушливі явища різних типів, інтенсивності та 

тривалості є однією з характерних особливостей кліматичних умов країни 

сьогодні та у майбутньому, де їх просторово-часовий розподіл має доволі 

складний характер. 

Посухи можна розглядати як прояв кліматичної мінливості через 

метеорологічний, гідрологічний, сільськогосподарський та соціально-

економічний аспект [1-2]. Початок сільськогосподарської посухи може не 

збігатися з початком метеорологічної, це залежить також від наявних 

вологозапасів у ґрунті. Виникнення посух залежить від додаткових чинників: 

накопичення запасів вологи в ґрунті в осінньо-зимовий період, нестача снігу, 

ранньою весною несприятливі умови вбирання талих вод. 

 

Рис. 1. Посушливі умови (2007 р.) 

 

Для аналізу показників посушливості на досліджуваній території було 

обрано гідротермічний коефіцієнт Г. Т. Селянінова. Розраховували показники 

відповідно до полів температури повітря та атмосферних опадів за період з 

травня по вересень за період 2005-2017 рр. 

Визначено, що за досліджуваний період посухи виникали на більшій 

частині території країни. Відповідно до поширення посушливих умов можна 

виокремити три райони: перший – охоплює північні області, де посуха є 

рідким атмосферним явищем, другий – центральний, який характеризується 

посухою слабкої та середньої інтенсивності, та третій – південний, де 

спостерігаються сильні посухи (рис. 1). 
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Аналіз просторових особливостей розподілу посух територією країни 

вказує на неоднорідність цього явища: на півдні, південному сході 

поширеними є сильні посухи. У 2007, 2009, 2015, 2017 роках склалися такі 

синоптичні умови, які сприяли поширенню посух на більшості території 

країни. 

Отже, різні за тривалістю й інтенсивністю посухи є характерним 

атмосферним явищем для території та потребують подальшого дослідження. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

НА ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ 

ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Зміна клімату – одна з найбільш серйозних проблем для світового 

сільського господарства під час вирішення фундаментального завдання 

забезпечення населення продуктами харчування. Зниження врожайності 

сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату в окремих регіонах 

світу суттєво вплинуло на формування цін на продовольство, рівень його 

споживання та продовольчу безпеку у світі. Аналіз та узагальнення висновків 

науковців, які вивчали проблему впливу зміни клімату на якість продуктів 

харчування та негативних наслідків для продовольчої безпеки сприятиме 

підвищенню екологічної свідомості людей щодо зменшення їх екологічного 

сліду, що стане одним із шляхів вирішення цієї проблеми. 

Науково-технічний прогрес є рушійною силою виробництва, що 

покращує умови життя людей, підвищує їх добробут. Водночас активне 

втручання людини в природу призводить до порушення екологічної рівноваги 
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у навколишньому середовищі, виснаження ресурсів забруднення довкілля, що 

породжують зміни клімату. Основними визначальними чинниками 

харчування і здоров’я людей є продовольчі системи і схеми харчування, а 

також основним чинником деградації навколишнього середовища і зміни 

клімату. На глобальну продовольчу систему, яка охоплює виробництво, 

споживання та поводження з відходами харчових продуктів, припадає значна 

частина викидів парникових газів, які сприяють зміні навколишнього 

середовища та клімату. Водночас зміна клімату впливає на виробництво 

продуктів харчування, продовольчі системи, харчове середовище і соціально-

економічні умови, впливає на якість харчування і ступінь недоїдання. 

Сільське господарство, і перш за все виробництво продуктів харчування, 

відповідає за більш ніж 25 % викидів парникових газів, що утворюються як 

результат вирощування рослин і застосування поживних речовин, а також 

тваринництва. За прогнозами вчених, у найближчі десятиліття через 

глобальне потепління продуктивність сільського господарства знизиться на 

17 %. Натомість, потреба у сільськогосподарському виробництві до 2050 року 

зросте на 70 %, щоб задовольнити дефіцит продовольства через збільшення 

кількості населення планети. Отже, нинішня модель виробництва продуктів 

харчування загострює кліматичні зміни і водночас стає жертвою цих змін. 

Результати дослідження, оприлюдненого у журналі Advances in 

Nutrition, які базуються на аналізі існуючих наукових даних про вплив зміни 

клімату на врожайність сільськогосподарських культур, доводять, що зміна 

клімату і сукупний вплив вмісту вуглекислого газу, збільшення 

середньорічної температури, підвищення рівня моря і кліматичні катастрофи 

призводять до зниження врожайності, дефіциту мікроелементів, зростання цін 

на продовольство, дефіциту якісних продуктів харчування і зниження рівня 

продовольчої безпеки. Вже зараз, за даними вчених, 821 мільйон людей на 

планеті страждають від голоду, а понад 2 мільярди людей – від дефіциту 

мікроелементів, зокрема заліза і цинку, які є основною причиною смерті та 

хвороб. І така ситуація має тенденцію до погіршення. Країни з низьким і 

середнім рівнем доходу, що нестимуть на собі основний тягар цих процесів, 

як і багато інших наслідків зміни клімату, вже перебувають на межі дефіциту 

поживних речовин. 

Потенціал дефіциту мікроелементів має далекоосяжні наслідки для 

здоров’я населення. Дефіцит цинку, особливо у дітей, робить їх більш 

сприйнятливими до важких випадків або смерті від респіраторних інфекцій, 

діарейних захворювань. Дефіцит заліза може викликати анемію, зниження IQ 

і когнітивних здібностей, зниження працездатності і збільшення рівня 

смертності. І залізо, і цинк містяться у бобових, горіхах і зернових культурах, 

урожайність яких може різко знизитися. За прогнозами вчених, зміна клімату 

спричинить сильну посуху на більш ніж 60 % площ, де вирощують пшеницю, 

яка є одним з важливих джерел живлення та енергії. Ускладнюється 
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вирощування бобових культур у країнах Африки через посилення посухи. 

Подібні зміни клімату загрожують втратою таких продуктів харчування, як 

макаронні вироби з твердих сортів пшениці, кава, какао-боби, горіхи, деякі 

овочі та фрукти. 

Життя мільйонів людей залежатиме від готовності змінити свій погляд 

на виробництво і застосування продуктів харчування. Глобальна система 

виробництва продуктів харчування змушена пристосовуватися до зростання 

населення планети і зміни клімату. Ці виклики є серйозною перешкодою для 

продовольчої безпеки. За розрахунками вчених, до 2050 року споживання 

продовольства у світі подвоїться. Ситуацію погіршує втрата і псування 

продуктів харчування через недоліки контролю якості і безпеки продукції на 

всіх етапах її вироблення і споживання. Голод і хронічне недоїдання 

посилюються, при цьому мільйони людей щороку страждають від хвороб 

харчового походження, яким можна було запобігти. Наслідки найбільше 

відчувають найбідніші та найуразливіші верстви населення, оскільки їм 

бракує ресурсів, необхідних для адаптації до нових реалій, вони вже 

витрачають значну частину своїх доходів на продукти харчування. 

Поєднання заходів з адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату 

із заходами з управління ризиками стихійних лих може зменшити загрози для 

харчування, пов’язані зі зміною клімату. Адаптація до зміни клімату є 

ключовим завданням для управління впливом зміни клімату на продовольчу 

систему, харчове середовище та здоров’я людей.  

Дуже важливими у цьому напрямі є превентивні дії, оскільки зі зміною 

клімату зменшуються можливості для успішної адаптації та збільшуються 

пов’язані з цим витрати. Стратегії пом’якшення наслідків зміни клімату 

спрямовані на скорочення викидів парникових газів, пов’язаних із 

сільськогосподарським виробництвом, і охоплюють стале виробництво 

продуктів харчування, здоровий режим харчування, зменшення харчових 

відходів та втрат продуктів харчування. 

Висновок 

До глобальних викликів, які впливають на стійкість агропродовольчих 

систем, відносять виснаження ресурсів, посуху, деградацію земель, дефіцит 

водних ресурсів, зменшення біорізноманіття, постійне зростання кількості 

населення та зміни клімату. Ситуація, що сталася у всіх галузях сільського 

господарства, рослинництва і тваринництва, вимагає дієвих рішень для 

запобігання продовольчій кризі. У довгостроковій перспективі продовольча 

безпека залежить від того, наскільки успішно вдасться адаптувати 

сільськогосподарські системи до кліматичних явищ з урахуванням 

комплексного розуміння систем виробництва, логістики, споживання 

продовольства та соціально-економічних характеристик країн світу. 
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ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ ЗА ОРГАНІЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ 

 

Гречка є цінним продуктом у раціоні харчування людини. Білки зерна 

характеризуються високим умістом незамінних амінокислот, зокрема, лізину 

та триптофану, яких не вистачає в крупах інших культур і хлібі. Після білків 

друге місце за важливістю займають вуглеводи, які переважають кількісно 

(для зернових культур становлять 66-82 % всієї̈ маси зерна). Основним 

вуглеводом є крохмаль, розщеплення якого в організмі виділяється енергія. 

Вирощування гречки в умовах зон Карпатського регіону (Лісостепу 

західного, Передкарпаття, Малого Полісся і т. інше) має низку відмінностей, 

що вимагає дотримання рекомендованих складових технології̈ вирощування 

для конкретної̈ ґрунтово-кліматичної̈ зони. Сучасним інноваційним способом 

зростання врожайності культури є застосування біопрепаратів, які 

покращують умови використання елементів живлення як із добрив, так і 

ґрунту. 

Для підвищення виробництва продовольчої̈ екологічно безпечної̈ 

продукції̈ є розроблення технологій вирощування сільськогосподарських 

культур на органічній основі. Одним із напрямів її отримання є застосування 

технологій вирощування культур на органічній основі за використання 

комплексу агротехнологічних чинників та засобів біологізації. Тому 

особливої̈ актуальності набуває застосування заходів, спрямованих на 

збільшення чисельності та активності цінних мікроорганізмів у ризосфері 

кореневої̈ системи рослин. Біологічні препарати містять у своєму складі живі 

бактерії̈, які здатні розмножуватись у ґрунті і коренях рослин, поліпшують їх 

ріст і розвиток, підвищують урожайність та якість зерна. 

В Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН 

виконано дослідження з вивчення ефективності впливу чинників біологізації 

технології̈ вирощування культури на формування зернової продуктивності та 

якість отриманої̈ продукції̈ в природно-кліматичних умовах Лісостепу 
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західного. Встановлено, що найбільший вплив на збільшення кількості 

листків та листкової поверхні рослин гречки в перерахунку на 1 рослину 

відстежено на варіантах із внесення рістстимуляторів вітазим (1,0 л/га), 

спесктрум аскоріст (3,0 л/га), еколайн універсал ріст аміно (2,0 л/га) та вимпел 

2 (0,5 л/га). На цих варіантах площа листя була в межах 65,0-65,9 см2, що 

перевищило контроль (обприскування водою) на 4,5-5,9 %. На варіантах із 

використанням біопрепаратів кращий показник відстежено за використання 

гаупсину форте (7,0 л/га), де приріст листкової поверхні становив 2,4 % (на 

контролі – 62,2 см2), а за застосування біопрепаратів актарофіт, триховерин та 

мікоапплай істотного приросту цього показника не відстежено. 

Серед біопрепаратів найвищу ефективність на розвиток аскохітозу 

проявили гаупсин форте (7,0 л/га) та триховерин (1,5 л/га). У разі їх 

застосування розвиток аскохітозу у фазі цвітіння становив 3,0-3,2 %, технічна 

ефективність (ТЕ) – 47,5-50,8 %, а на початку дозрівання розвиток аскохітозу 

підвищився до 9,7-10,4 %, ТЕ становила 41,2-45,2 %. 

Найвищу врожайність гречки сорту Мальва серед мікродобрив та 

біопрепаратів (1,67 т/га) отримано на варіанті обприскування рослин 

стимулятором росту розвитку рослин вітазим (1,0 л/га). Приріст до контролю 

(без добрив, обробка насіння водою) становив 0,25 т/га (17,6 %). 

Серед біопрепаратів істотний вплив на приріст урожайності зерна 

гречки отримано для таких, як гаупсину форте (7,0 л/га) за листкового 

внесення та триховерин (1,5 л/т) за передпосівного обробляння насіння. 

Приріст урожайності насіння для них був у межах 0,08-0,12 т/га (5,6-8,5 %), 

що дещо нижче порівняно зі стимуляторами росту рослин та комплексними 

мікродобривами. Приріст урожайності зерна гречки на варіантах із 

використанням мікродобрив та рістстимуляторів формувався завдяки змінам 

елементів структури врожаю: більшій кількості гілок першого порядку 

(1,3-1,6 шт.), кількості повноцінних зерен на рослині (44,9-46,1 шт./росл.) та 

вищій масі повноцінного зерна (1,22-1,34 г/росл.). На контролі ці показники 

становили відповідно 1,16 шт.; 38,3 шт./росл. та 1,16 г/рослину. 

Залежно від виду досліджуваних рістрегуляторів та мікродобрив маса 

1000 зерен зросла на 0,8-1,8 г, порівняно з контролем (25,4 г), відстежено 

зростання натури зерна на 3-9 г/л (609 г/л), а ступеня вирівняності зерен – на 

0,5-2,9 % (57,2 % на контролі).  

Використання біопестицидів зумовило збільшення показника маси 

1000 зерен на 0,1-0,4 г та ступеня вирівняності зерен на 0,2-0,7 %. 

Найбільший рівень рентабельності забезпечило використання 

стимуляторів росту і розвитку рослин вітазим (1,0 л/га) і еколайн універсал 

ріст аміно (2,0 л/га) 64,3 % і 64,6 % відповідно. За аналогічного використання 

мікродобрив ці показники були дещо нижчими – 62,0-63,9 %. Високий чистий 

дохід зумовлений з вищою вартістю реалізаційного зерна, виробленого за 

органічною технологією. 
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АДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

ДО ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Окрім широкомасштабних міграцій, війн, кіберзагроз та деяких інших 

загроз, що постали перед людством у новому тисячолітті, до нагальних 

проблем також відносять глобальні зміни клімату. Посилення 

непередбачуваності погодних умов ставить під загрозу виробництво 

продовольства, підвищення рівня моря збільшує ризик природних катастроф. 

Суттєвим наслідком загальносвітових екологічних проблем є зростання 

температури на 0,8 °С упродовж останніх десятиліть. За даними Всесвітньої 

метеорологічної організації, 2018-2020 роки стали трьома найтеплішими 

роками в історії спостереження. Кліматична система перебуває на шляху 

підвищення середньої світової температури до +4 °С. Подібна ситуація 

спостерігається і на території України.  

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, літні середньомісячні температури зросли на 1,3 °С, зимові на 0,9 °C, 

весняні на 0,9 °C, а осінні − на 0,4 °C. Збільшення середньої глобальної 

температури вплине на почастішання надзвичайно високих температур 

(спека) та зрідження надзвичайно низьких. Хвилі спеки триватимуть довше і 

траплятимуться частіше. Як наслідок, періоди посухи збільшуються, а вміст 

води в річках та озерах зменшується, фіксуються екстремальні погодні явища, 

які не були до цього характерні для клімату України. 

Екологічні зміни впливають на лісове господарство як на 

національному, так і на регіональному рівні, що проявляється через низку 

проблем, пов’язаних із зменшенням продуктивності насаджень та 

виробництва лісової продукції.  

Основні загрози для лісів мають техногенний і екологічний характер 

(пожежі, вітровали, сніговиці, масове поширення шкідників). Наразі не всі 

види лісових культур можуть пристосовуватися до несприятливих чинників. 

Сумарне потепління суттєво знижує стійкість лісів як через дію абіотичних 

чинників, так і через дію біотичних чинників. Постійно зростаюче 

споживання викопного палива в усьому світі та масштабні лісові пожежі, які 

через підвищення температур та посухи частішають і охоплюють дедалі 

більше територій, призводять до накопичення вуглекислого газу в атмосфері. 



54 

До негативних чинників впливу, через різку зміну температури, 

належить  підвищення пожежної небезпеки. Загострення проблеми вигорання 

лісів в Україні та світі підтверджуються великими лісовими пожежами, які 

спалахували впродовж останнього десятиріччя. Зокрема, дві великі пожежі в 

Чорнобильській зоні відчуження, які в 2015 р. охопили площу близько 

14,9 тис. га, а також катастрофічні пожежі 2016-2018 рр. в Австралії, Греції, 

Іспанії, Каліфорнії, Німеччині, Португалії, Швеції. За даними Державної 

служби статистики України, загибель лісових насаджень у країні внаслідок 

лісових пожеж становила 28 тис. га станом на 2020 рік, що більше майже 

у 9 разів, порівняно з 2010 роком. 

Достатньо вагомим негативним наслідком аридизації клімату є 

зниження стійкості деревних рослин до ураження шкідниками та хворобами. 

Зміни клімату сприяють ушкодженням лісових насаджень, зумовлених 

специфікою життєдіяльності шкідників, патогенних грибів, збільшенням 

тривалості посушливого періоду та зростанням природної пожежної 

небезпеки в лісах, у першу чергу в соснових насадженнях. 

Так, унаслідок пошкодження шкідливими комахами у 2020 році 

загинуло 5,5 тис. га лісів України, що у 4 рази більше, ніж у 2010 році. Через 

ураження хворобами загинуло 7,3 тис. га лісових насаджень у 2015 році. 

Шкода від хвороб та шкідників лісу спричинили зниження економічної 

ефективності лісової галузі. В США, наприклад, такі ушкодження щорічно 

оцінюються приблизно у 1,5 трильйона доларів. 

Загроза вітровалів для лісового господарства є одним із найбільш 

важливих та небезпечних ризиків. Так, у грудні 1999 р. вітровали Lothar та 

Martin, що охопили західноєвропейські країни, завдали найбільших збитків за 

весь історично досліджений наукою період,  що становив 200 млн м3, зокрема 

у Франції – 140 млн м3, Німеччині – 30 млн м3 , Швейцарії – 13 млн м3, 

Іспанії – 4 млн м3, Данії – 4 млн м3, Австрії – 0,5 млн м3. 

Підвищення ризику більш довгих та інтенсивніших посух безперечно 

пов’язане зі змінами клімату, що призводить до зниження кількості опадів. 

У зв’язку з цим виникає необхідність вирощування більш стійких насаджень 

через підбір деревних і чагарникових порід, стійких до проявів зміни клімату 

під час лісовідновлення та лісорозведення. Не всі породи дерев можуть добре 

пристосуватися до «нового» клімату. Зокрема, штучні ліси з монокультурою 

дерев не є дуже стійкими до посухи.  

Враховуючи всі перелічені чинники, що впливають на ліс сьогодні і які 

посиляться в майбутньому єдиним рішенням є – зробити ліс більш стійким до 

кліматичних викликів. Адаптація лісу до зміни клімату є невідкладним і 

довгостроковим завданням, саме тому це має бути реалізоване в Україні в 

найближчому часі. 

Ліси, як і всі інші продуктивні природні екосистеми, мають великий 

потенціал для пом’якшення негативного впливу суспільства на клімат. 
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Класичні лісівничі принципи, які спрямовані на створення та формування 

стійких і продуктивних лісових насаджень, а також на збереження і захист 

лісів, водночас слугують вирішенню ключових проблем запобігання зміні 

клімату. Однак, для більш активної реакції на виклики , пов’язані з адаптацією 

лісового господарства до нових умов, необхідно спрямувати науковий 

потенціал як на міжнародному, так і національному та регіональному рівнях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

В Україні зростає інтерес до вирощування сої в усіх ґрунтово-

кліматичних зонах, посівні площі культури збільшуються, проте врожайність 

залишається ще на низькому рівні. Це зумовлено складними погодними 

умовами, які мають місце в більшості регіонів України [1, 4]. Особливо це 

стало помітним за умов глобального потепління, коли протягом літа, крім 

підвищення температури повітря й ґрунту, дуже часто настають тривалі 

міждощові періоди. Такі погодні умови зумовлюють стресовий стан рослин 

сої і різке зниження їхньої продуктивності, поширення хвороб і шкідників, 

погіршення якості продукції [6, 7]. Зважаючи на ці обставини, слід 

вдосконалювати технологію вирощування сої, зокрема, посівну агротехніку 

[8, 9]. Соя теплолюбна рослина і потребує досить значних запасів 

продуктивної вологи для проростання насіння і формування врожаю. Тому 

правильний вибір оптимального строку сівби суттєво позначається на 

реалізації її потенціалу продуктивності [2, 10].  

У сучасних технологіях вирощування сої обов’язковим елементом є 

передпосівна обробка насіння регуляторами росту, що є важливим 

компонентом як енергоощадних, так і інтенсивних технологій. Вони 

підвищують стійкість рослин до перепадів температур, дефіциту вологи та 

інших несприятливих чинників зовнішнього середовища, знижують 

чутливість до дії ґрунтових гербіцидів, підвищують польову схожість насіння 

і збереженість рослин, посилюють азотфіксуючі властивості та сприяють 

підвищенню врожайності зерна [5, 11]. Проте, вплив передпосівної обробки 

насіння значною мірою залежить від інших чинників, зокрема, від погодних 

умов та групи стиглості сортів [10]. 
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Мета досліджень полягала у визначенні впливу строків сівби та 

передпосівної обробки насіння на елементи продуктивності рослин і 

врожайність зерна нових сортів сої селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва в умовах зміни клімату. 

Дослідження проводили в 2018, 2019, 2021 рр. на базі зерно-

паропросапної сівозміни кафедри рослинництва, що входить до складу ННВЦ 

«Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 

Досліди закладали методом розщеплених ділянок у чотирьох 

повтореннях за загальноприйнятою методикою [3]. Ділянками першого 

порядку (чинник А) були три сорти сої різних груп стиглості – ультраранній 

Аннушка (період вегетації 75–85 днів), ранньостиглий Кобза (94-98 діб) і 

середньостиглий Мальвіна (110-115 діб). Ділянками другого порядку 

(чинник В) виступали три варіанти строку сівби – ранній (після прогрівання 

ґрунту на глибині 4-5 см до 6-8 °С), середній (до 10-12 °С) і пізній 

(до 14-16 °С). Ділянками третього порядку (чинник С) були п’ять варіантів 

передпосівної обробки насіння: 1 – водою (контроль); 2 – бактеріальним 

препаратом ризогуміном; 3 і 4 – регуляторами росту адаптофітом і ріст-

концентратом відповідно; 5 – фунгіцидом фундазолом. Площа посівної 

ділянки у досліді становила 20 м2, облікової – 16 м2. Усі елементи технології 

вирощування сої, крім досліджуваних, були загальноприйняті для району 

проведення досліджень. 

Гідротермічні умови в роки досліджень істотно відрізнялися від 

середньо-багаторічних показників, що дозволило більш об’єктивно визначити 

вплив досліджуваних чинників. 

У 2018 р. початок росту та розвитку рослин сої відбувався за 

достатнього вмісту вологи в ґрунті за рахунок березневих опадів. Галуження 

та бутонізація рослин сої у цьому році проходили в сухих умовах 

(0,0 < ГТК < 0,3). Під час цвітіння, утворення бобів і наливання зерна також 

спостерігали дефіцит вологи, що спричиняло абортивність бобів і зерен. 

Загалом гідротермічні ресурси вегетаційного періоду сої в 2018 р. 

характеризувалися як сухі (0,5 > ГТК). 

У 2019 р. весна була сприятливою для початкового росту і розвитку 

досліджуваних сортів сої. Зокрема, у квітні випало 44,5 мм опадів (127,1 % від 

норми), у травні – 43,4 мм (88,6 % від норми). Однак у наступні місяці 

рослини відчували значний дефіцит вологи. Так, у червні випало лише 15,2 мм 

опадів (25,8 % від норми), у липні – 38,8 мм (54,6 % від норми). У серпні 

опадів взагалі не було. Відсутність опадів і аномальна висока температура 

повітря в серпні (до 34,0 °С) значно ускладнювали умови для формування 

бобів і призводили до їх абортивності. Як наслідок, урожайність зерна сої, 

особливо в посівах ранніх строків сівби, була низькою. Загалом гідротермічні 

умови вегетаційного періоду сої в 2019 році характеризуються як посушливі 

(ГТК ≈ 0,5). 
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Умови зволоження на початку вегетації рослин сої у 2021 р. були 

достатньо сприятливими (1,0 < ГТК < 1,3), завдяки чому у цьому році 

отримано вищі показники польової схожості насіння. Середньодобова 

температура повітря в червні становила 20,8 °С, опадів випало 81,9 мм 

(138,8 % від норми). У липні погодні умови були дещо гіршими. Зокрема, 

середньодобова температура повітря становила 26,4 °С, а кількість опадів 

становила лише 16,2 мм (22,8 % від норми). Загалом гідротермічні показники 

вегетації сої в 2021 р. були сприятливими. Температурні показники, як і режим 

зволоження (1,0 < ГТК < 1,3) більше відповідали біологічним вимогам сої, ніж 

у попередні роки. 

Аналіз досліджуваних чинників, як джерел впливу в мінливість 

врожайності зерна сої, довів домінуюче значення погодних умов року. Частка 

цього чинника в мінливості цього показника становила 37,7 % (рис. 1). 

Серед досліджуваних технологічних чинників більший вплив мали 

строки сівби. Їхня частка в мінливості показника становила 27,7 %. Частка 

сорту та передпосівної обробки насіння становила 18,2 і 9,7 % відповідно. 

Помітної взаємодії між досліджуваними технологічними чинниками не було. 

Частка всіх взаємодій чинників (АВ + АС + ВС + АВС) у сумі становила лише 

2,6 %. Жодна із цих взаємодій була не істотною. 

 

 

Рис. 1. Вклади досліджуваних чинників і їх взаємодій у мінливість 

урожайності зерна сої, % 
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Незалежно від характеру весни встановлено доцільність проведення 

сівби після прогрівання ґрунту на глибині 4-5 см до 10-12 °С. Запізнення із 

сівбою, як і сівба в менш прогрітий ґрунт (6-8 °С на глибині залягання 

насіння), призводили до істотного зниження врожайності зерна сої. 

У середньому за роками, врожайність зерна сої сортів Аннушка, Кобза і 

Мальва за середнього строку сівби (температура ґрунту на глибині 4-5 см – 

10-12 °С) становила 1,70, 2,08 і 2,13 т/га відповідно, що на 0,22, 0,31 і 0,19 т/га 

вище, порівняно з раннім строком сівби і на 0,16, 0,27 і 0,18 т/га – порівняно з 

пізнім строком сівби за НІР05 головного ефекту чинника – 0,03 т/га. 

Доведено високу ефективність передпосівної обробки насіння 

регуляторами росту рослин адаптофітом і ріст-концентратом. За всіх строків 

сівби досліджувані показники на варіантах передпосівної обробки насіння 

цими регуляторами росту були вищими, порівняно з іншими варіантами. У 

середньому за роками, сортами та строками сівби врожайність зерна сої на 

цих варіантах становила 1,99 і 1,95 т/га, тоді як на варіантах обробки насіння 

водою, ризогуміном і фунгіцидом фундазол – 1,61, 1,82 і 1,71 т/га відповідно, 

за НІР05 – 0,10 т/га. Ефективність передпосівної обробки фундазолом була 

вищою за раннього строку сівби, що можна пояснити зменшенням ураженості 

рослин сої хворобами. 

На підставі отриманих результатів і їхнього аналізу, аграрним 

підприємствам Східного Лісостепу України рекомендуємо висівати сорти сої 

ультраранньої, скоростиглої і середньостиглої груп після прогрівання ґрунту 

на глибині 4-5 см до 10-12 °С. Сівбу слід проводити насінням, обробленим 

регуляторами росту адаптофітом або ріст-концентратом у рекомендованих 

виробниками дозами. 
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ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУРИ У ТОВ АЛЬФА-АГРО КВГ 

 

Забур’яненість посівів завжди була одним із чинників, який суттєво 

впливає на урожайність сільськогосподарських культур. А для просапних 

культур, до яких належить і кукурудза на зерно, ця проблема є завжди 

актуальною, оскільки вони не мають високої здатності конкурувати з 

бур’янами, особливо на початкових фазах розвитку і є у цей час дуже 

вразливими [2, 5]. Як відомо, у посівах кукурудзи на зерно, як і у посівах 

більшості сільськогосподарських культур, забур’яненість має певні 

закономірності формування. Як тільки з’являються сходи культури на 

поверхні ґрунту, починає проявлятися, так звана «перша хвиля». Вона триває 

зазвичай до внесення гербіцидів. Після їх застосування наступає певний 

https://doi.org/
https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.10
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період відносної чистоти посіву, проте, залежно від кліматичних умов, 

наступні «хвилі» можуть проявлятися ще декілька разів. Остаточна кількість 

бур’янів та їх видовий склад сформуються вже ближче до збирання і основна 

маса їх насіння та вегетативних органів розмноження потрапить у продукцію, 

або стане джерелом потенційного засмічення полів [1, 3]. 

З метою з’ясування фактичного стану актуальної забур’яненості посівів 

кукурудзи на зерно ми провели дослідження у виробничій сівозміні 

ТОВ Альфа-агро КВГ, яке розташоване у Черкаській області. Ланка сівозміни, 

у якій розміщують культуру, має такий склад: соя на зерно – пшениця яра –

кукурудза на зерно. Ґрунт на території господарства представлений 

чорноземами опідзоленими важкосуглинковими з оцінкою 82 бали, сума 

активних температур та багаторічна норма ГТК – 2750 ℃ та 1,15, за 

вегетаційний сезон випадає 325 мм опадів. Вирощували гібрид Кобальт 

(Syngenta) як хімічний захист використовували прим екстру голд та атразин 

за появи 4 пар справжніх листочків культури. 

 

Таблиця 1 

Видовий склад бур’янів у посівах кукурудзи на зерно 

перед застосуванням хімічного захисту, шт./м2 

 

Види бур’янів 
Роки спостереження Середнє 

за три роки 2020 2021 2022 

Зірочник середній  31 28 22 27 

Лобода біла  16 4 2 7 

Щириця польова 23 35 64 41 

Талабан польовий 11 18 24 18 

Мишій сизий 5 15 8 9 

Мишій зелений 27 38 42 36 

Просо куряче 22 11 8 14 

Редька дика 11 9 12 11 

Курячі очка польові  13 8 3 8 

Пирій повзучий 5 3 11 6 

Осот жовтий городній  2 12 7 7 

Берізка польова  18 17 8 14 

Інші біологічні групи і їх види 24 38 22 28 

Всього 208 238 225 224 

 

Результати обстеження поля кукурудзи на зерно на період перед 

внесенням гербіцидів містяться у табл. 1. Більшість бур’янів, крім ефемерних, 

перебували у початкових стадіях свого розвитку і після внесення хімічних 

засобів захисту практично ніякої шкоди посівам завдати не встигла. Проте 

деякі з них все ж вижили і дали своє потомство. Щодо кількісного складу, то 

за рахунок більш-менш типових кліматичних умов у місці проведення 

дослідження, а також систематичних заходів профілактичного характеру, 
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механічних та хімічних, у посівах формувалася більш-менш стабільна 

щорічна кількість бур’янів із сталим видовим складом. Слід зазначити, що у 

середньому за 2020-2022 рр. загальна кількість бур’янів становила 224 шт./м2. 

Серед біологічних груп найбільшою кількістю вирізнялися малорічні бур’яни, 

їх частка становила близько 75 %. Серед самих малорічних активно себе 

проявили такі види, як зірочник середній – 27, щириця польова – 41, мишій 

зелений – 36 шт./м2. Це цілком типові види бур’янів, які зуміли 

пристосуватись у посівах просапних культур, зокрема і кукурудзи на зерно. 

Програмою наших досліджень було передбачено також проведення 

кількісного обліку з визначенням видового складу бур’янів на кінець вегетації 

культури перед збиранням її урожаю. 

Згідно з отриманими даними, що висвітлено у табл. 2, перед збиранням 

культури кількість бур’янів у її посівах була ще значною, у середньому 

72 шт./м2. 

 

Таблиця 2 

Видовий склад бур’янів у посівах кукурудзи на зерно 

перед збиранням урожаю, шт./м2 

 

Види бур’янів 
Роки спостереження Середнє 

за три роки 2020 2021 2022 

Зірочник середній  12 7 4 8 

Лобода біла  5 3 9 6 

Щириця польова 8 11 3 7 

Талабан польовий 2 6 1 3 

Грицики звичайні  1 8 7 5 

Мишій сизий 0 4 2 2 

Мишій зелений 7 3 4 5 

Просо куряче 2 6 4 4 

Редька дика 1 4 3 2 

Курячі очка польові  0 1 0 1 

Гірчак шорсткий  1 4 7 4 

Пирій повзучий 5 2 8 5 

Осот жовтий городній  0 2 4 2 

Берізка польова  5 7 3 5 

Інші біологічні групи і їх види 11 23 8 14 

Всього 60 89 67 72 

 

Певна кількість рослин, яка вижила після застосування механічних та 

хімічних заходів контролю, досягла репродуктивного віку та утворила 

насіння. Проте таких рослин було небагато – у межах 15-18 %. Всі решта 

рослин почали розвиватися значно пізніше і перебували на початкових фазах 

росту та розвитку. Вони не спричинили великої шкоди посівам і не стали 

джерелом потенційної засміченості ріллі. 
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Якщо ж оцінити активність конкретного виду бур’яну на період 

збирання кукурудзи на зерно, то картина дещо змінилась, але певні 

закономірності все ж збереглись. Зірочник середній та щириця польова знову 

забезпечили найбільшу присутність – 8 та 7 шт./м2 відповідно. З’явилася 

незначна кількість таких видів, як грицики звичайні, гірчак шорсткий – 5 та 

4 шт./м2 відповідно, проте їх присутність аж ніяк не змінила характер 

забур’янення посіву загалом. 

Урожайність культури не відзначилася дуже високими показниками і 

становила 6,3 т/га у середньому за три роки. Але для таких умов зволоження 

це можна вважати середнім показником. 

Висновок 

Отже, проведені дослідження дають підстави зробити висновки, що 

систему механічних та хімічних заходів контролювання розроблено 

раціонально. 

Важливу роль для підтримання стабільного фітосанітарного стану 

посівів відіграють профілактичні заходи, серед яких особливу роль відведено 

сівозміні [1, 5]. 

Культуру розміщено по одному із найкращих для неї попередників – 

пшениці озимій, яка у свою чергу мала попередник горох на зерно. Таке 

розміщення також позитивно впливає на скорочення кількості шкодочинних 

об’єктів, у тому числі, крім бур’янів, і шкідників та хвороб. 
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ВПЛИВ КЛІМАТУ 

НА СТАН ЛІСОВОГО ПОКРИВУ УКРАЇНИ 

 

В сучасних умовах виникає необхідність адаптувати лісове 

господарство до змін клімату. Тому важлива підтримка лісового покриву, 

його використання під час лісовідновлення, лісорозведення та майбутніх 

проявів змін клімату. Орієнтація на природне поновлення лісів, створення 

лісових культур, облік вирубок лісів, гасіння лісових пожеж – це далеко не 

повний перелік важливих кроків до збереження лісових масивів України. Крім 

того, важливий аспект досліджень лежить у сфері впливу рослинності на 

формування поверхневого та підземного стоку річок. Зростання 

максимальних температур влітку призводить до появи нових видів рослин або 

їх зникнення. Це в свою чергу створює умови до зміни видового складу 

рослин і може призвести до скорочення площі лісів. 

Учені зауважують, що поширення дубу звичайного можливе лише на 

заході України, в Закарпатській області, тоді як у Львівській, умови для його 

поширення можуть бути задовільними [1]. Площі мішано-широколистяних 

лісів скоротяться, умови росту будуть задовільними. Для росту ялини 

європейської сприятливих умов не буде, а для сосни звичайної вони 

збережуться лише на заході та окремих ділянках на півночі території України. 

Поступово погіршиться стан соснових лісів. Лісовий бук буде рости лише в 

Карпатах, а береза повисла і вільха чорна звузять ареали поширення. 

Проблема знищення лісів є актуальною. Лісам загрожують законні та 

незаконні рубки, експорт деревини, корупція, що пов’язана з деревиною. Так 

пом’якшення клімату призведе до поширення ареалів існування шкідників та 

їх подальшого збільшення. Так, поширення верхівкового короїда спричиняє 

масову загибель соснових лісів. Зустрічаються окремі випадки збільшення 

ділянок усихання окремих дерев, або їх угруповань, що вражені верхівковим 

короїдом. Їх кількість значно зросла внаслідок Чорнобильської катастрофи у 

1986 році. В Українському Поліссі їх тисячі. 

Для побудови карти межі між хвойними та широколистяними лісами 

було використано програму EO Browser та застосовано методи космічного 

моніторингу, обрано параметри зйомки: супутник Sentinel (оптичні знімки з 
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високою роздільною здатністю 10, 20, 60 метрів на точку), супутник Landsat 

(знімки у спектральних діапазонах з просторовою роздільною здатністю від 

15 до 60 метрів на точку) [2]. Для підкреслення особливостей рослинності на 

супутникових знімках використано комбінації каналів: для супутника 

Sentenel-2 канали В11, B08, B04; для Landsat-5 канали В05, В04, В03. 

Класифіковано ліс з використанням плагіна dzetsaka. Визначено спектральні 

характеристики класів земельного покриву. Визначено межу між хвойним та 

широколистяним лісом, масштаби вирубки лісів біля села Гайдари 

Харківської області, які наведено на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Карта межі між хвойним та широколистяним лісом (2010 р.) 

 

Рис. 2. Карта межі між хвойним та широколистяним лісом (2020 р.) 

Супутник Landsat-5. Дата зйомки 2010.08.09 

Карта межі між хвойним та широколистяним лісом, вирубкою лісу біля 

села Гайдари Харківської області

Відкритий грунт

Вирубка лісу 

Хвойний ліс

Листяний ліс

Карта межі між хвойним та широколистяним лісом, вирубкою лісу біля 
села Гайдари Харківської області. 

Супутник Sentinel-2. Дата зйомки 2020.07.05

Хвойний  ліс

Листяний ліс

Відкритий грунт

Вирубка лісу 
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ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ЗАХОДІВ ОБРОБІТКУ 

ПІД СОНЯШНИК НА ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ 

У ТОВ «АВАНГАРД» 

 

Фізичні властивості ґрунту визначають мінералогічний, 

гранулометричний і хімічний склад, уміст органічних речовин, 

співвідношення катіонів у вбирному комплексі ґрунту, вид рослин, що 

ростуть у ценозі та ін. Культурні рослини добре ростуть і розвиваються лише 

за сприятливих фізичних параметрів ґрунту, які регулюють обробітком 

ґрунту.  

Унаслідок раціонального підбору попередника створюються 

оптимальні умови для росту й розвитку культур. При цьому поліпшують 

фізичні властивості ґрунту, його тепловий, повітряний, водний і поживний 

режими, а також зменшується кількість бур’янів, збудників хвороб і 

шкідників сільськогосподарських культур. Ґрунт стає більш стійким до водної 

та вітрової ерозії, у ньому активізуються мікробіологічні процеси та ін. На 

чорноземних середньо- і важкосуглинкових ґрунтах найбільш агрономічно 

цінними є агрегати діаметром від 1 до 3 мм і не бажано розпилення агрегатів 

до менше 0,5 мм. З урахуванням типу ґрунту регулювати формування 

агрегатного складу можна також вибором відповідного способу основного 

обробітку ґрунту [2].  

У ТОВ «АВАНГАРД» нами було проведено дослідження зміни 

фізичних показників родючості ґрунту залежно від заходу обробітку та 

попередника соняшника. Ґрунт-чорнозем опідзолений середньосуглинковий з 

вмістом гумусу 3,2 %, рн – 6,6 %, вміст основних елементів живлення має 

середні значення. 
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Залежно від попередника і заходу обробітку ґрунту, під час 

вирощування соняшнику у шарі ґрунту 0-10 см, порівняно до контролю (соя, 

плоскорізний обробіток на 22-25 см), істотного зменшення кількості агрегатів 

>10 мм відбувалося у варіантах застосуванням за цього ж попередника і 

поверхневого обробітку на 10-12 см. Відсоток агрегатів розміром 10-0,25 мм 

збільшувався у всіх варіантах; кількість агрегатів <0,25 мм під впливом 

застосованих попередників та заходів обробітку соняшнику майже не 

змінювалася (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Структурно-агрегатний стан чорноземного ґрунту залежно 

від попередника та заходу обробітку, % (середнє за 2020-2021 рр.) 
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о
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<
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1 24,3 63,8 11,9 1,76 23,3 67,8 8,9 2,11 19,7 70,9 9,4 2,44 

2 21,8 66,8 11,5 2,01 19,5 73,8 6,7 2,82 20,3 71,0 8,7 2,45 

3 20,4 68,8 10,8 2,21 19,6 76,0 4,3 3,18 19,1 73,7 7,2 2,80 

4 21,3 67,9 11,1 2,19 19,3 77,1 4,4 3,22 19,0 73,4 6,9 2,83 
 

Примітка: Варіанти досліду: 

1. Соя, плоскорізний обробіток на 22-25 см – контроль. 
2. Соя, поверхневий обробіток на 10-12 см. 

3. Пшениця яра, плоскорізний обробіток на 22-25 см. 

4. Пшениця яра, поверхневий обробіток на 10-12 см. 

 

У шарі ґрунту 10-20 см загальна тенденція впливу попередників на 

агрегатний стан зберігається така сама, як і у шарі 0-10 см, але співвідношення 

між ними змінюється. 

Так, кількість агрегатів >10 мм зменшується на 0,8-1,9 %, 10-0,25 мм, 

навпаки, збільшується на 2,9-7,2 % і <0,25 мм – зменшується на 0,9-5,5 %. 

На співвідношення між агрегатами у шарі ґрунту 20-30 см ні 

попередники, ні заходи обробітку ґрунту практично не впливали. 

Від ступеня оструктуреності ґрунту залежать його фізичні властивості і 

родючість. Ступінь оструктуреності ґрунту виражають коефіцієнтом 

структурності ґрунту (Кс). 

Що вище коефіцієнт структурності, то кращі фізичні властивості і 

родючість ґрунту. 

Коефіцієнт структурності був вищий у варіантах, де застосовувався 

попередник соя на зерно за поверхневого обробітку. 
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Від агрегатного складу ґрунту суттєво залежать щільність і пористість 

ґрунту. Щільність орного шару є одним із основних показників агрофізичних 

властивостей ґрунту [4]. 

На щільність впливає гранулометричний склад, вологість, заходи і 

глибина обробітку та вирощувані культури. Без обробітку ґрунту щільність 

під впливом сили тяжіння та інших чинників досягає певної величини, яку 

прийнято називати рівноважною. За дослідженнями І. Д. Примака та 

В. П. Гудзя [1], рівноважна щільність змінюється у значних межах і залежить 

від ступеня окультурення і є показником величини родючості ґрунту. 

Надмірна щільність погіршує водний і повітряний режими ґрунту, стає 

механічною перешкодою для вільного проникнення кореневої системи. Серед 

природних чинників, що впливають на щільність ґрунту, є зволоження, 

висихання, промерзання, вплив дощових крапель, уміст органічних речовин, 

вплив рослин та вплив ґрунтової біоти. 

Як відомо, для рослин соняшнику оптимальна щільність чорноземних 

ґрунтів становить 1,18-1,32 г/см3. За оптимальної щільності ґрунту процеси 

синтезу органічних речовин у рослинах відбуваються більш продуктивно, 

вони менше витрачають поживних елементів на створення одиниці сухої 

маси. Створення більш потужного орного шару за рахунок внесення 

кореневих решток та побічної продукції як органічних добрив покращує 

водно-повітряний режим і сприяє створенню оптимальних умов для росту й 

розвитку рослин [3]. 

За результатами наших дослідження, попередники та заходи обробітку 

на щільність ґрунту у посівах соняшнику впливали не однаково (табл. 2). 

Таблиця 2 

Щільність ґрунту залежно від попередника та гібрида кукурудзи, % 

(середнє за 2020-2021 рр.) 
 

Попередник 
Заходи обробітку 

ґрунту 

Шар ґрунту, см Середнє 

у шарі 0-30 см 
± до контролю 

0-10 10-20 20-30 

Соя 

на зерно 

(контроль) 

плоскорізний 

обробіток 

на 22-25 см – 

контроль 

1,16 1,19 1,46 1,27 0 

поверхневий 

обробіток 

на 10-12 см 

1,15 1,16 1,45 1,25 –0,02 

Пшениця 

яра  

плоскорізний 

обробіток 

на 22-25 см  

1,14 1,19 1,47 1,27 0 

поверхневий 

обробіток 

на 10-12 см 

1,12 1,17 1,46 1,25 –0,02 
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Порівняно зі попередником соя, у варіантах з використанням пшениці 

ярої встановлено тенденцію до зменшення щільності ґрунту. Внесення 

більшої кількості післяжнивних решток, що залишаються після пшениці ярої 

як органічні добрива сприяло помітному зменшенню щільності ґрунту 

особливо у шарі 0-10 см. Порівняно з варіантом соя, зменшення щільності 

ґрунту відбувалось відповідно від 1,15 і 1,12. 

Нашими дослідженнями встановлено, що для росту й розвитку рослин 

соняшнику оптимальну щільність ґрунту необхідно підтримувати саме у шарі 

10-20 см. 

Під час сівби і у наступні фази росту й розвитку соняшнику тенденція 

до зменшення щільності ґрунту у шарі 0-10 см зазначено у варіантах з 

використанням пшениці ярої на фоні поверхневого обробітку на 10-12 см. 

Аналогічну залежність встановлено і у наступні фази росту й розвитку 

соняшнику. 

Урожайність соняшнику у середньому за роки дослідження становила у 

межах 4,80-5,50 т/га залежно від попередника та заходу основного обробітку 

ґрунту. Зокрема, після сої на фоні плоскорізного обробітку на 22-25 см 

урожайність становила 4,80 т/га, на фоні поверхневого на 10-12 см – 4,95 т/га, 

після пшениці ярої 5,15 та 5,50 т/га відповідно. 

Висновок 

Отже, використання пшениці ярої як попередника для соняшнику 

дозволяє зберегти оптимальні параметри фізичних показників родючості 

ґрунту і забезпечити приріст урожаю на фоні поверхневого обробітку ґрунту 

до 0,8 т/га. 
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РОЛЬ ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ 

У БУДІВНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Значна частина сьогоднішніх студентів коледжів походять із сільської 

місцевості, та і самі коледжі часто є острівками доступної освіти в районних 

центрах чи промислових містечках, де екологічні проблеми виражені і помітні 

особливо гостро. Неозброєним оком можна побачити руйнацію ґрунтів через 

ерозійні процеси, забруднення води і пересихання малих річок та озер, 

зменшення врожайності на полях через глобальне потепління, значне 

зменшення біорізноманіття, погіршення якості атмосферного повітря, 

виникнення нових хвороб через забруднене повітря, воду та продукти 

харчування, зростання смертності населення через стан довкілля. Екологічна 

ситуація також різко погіршилась через воєнні дії. 

Сьогоднішні студенти, в майбутньому фахівці різних галузей народного 

господарства мають бути озброєні екологічними знаннями, розумінням 

основних екологічних законів, мати хоча б невеликий, але практичний досвід 

вирішення екологічних проблем на локальному рівні, які призведуть, за 

комплексного підходу, в межах держави, до отримання глобальних переваг. 

Екологічні знання, екологічна свідомість у студентів коледжів 

формуються на заняттях з екології, а також спеціальних дисциплін. Всі без 

винятку затверджені Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти України державні стандарти вищої освіти містять у собі екологічну 

компетентність, яка формує прагнення до збереження природного 

навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Для цього педагогу потрібно вміти відібрати з усього потоку інформації такий 

зміст екологічного матеріалу, який необхідно глибоко засвоїти студентам, 

знайти методи і методичні прийоми його подання, способи включення 

екологічних знань як в освітній процес, так і в позааудиторні форми роботи. 

Необхідно встановити єдність пізнання, переконання і дії студентів, 

майбутніх фахівців. Все це допомагає по-справжньому виховувати у студентів 

почуття відповідального ставлення до навколишнього середовища. 

Методологічною основою екологічного навчання та виховання є 

розуміння нерозривного зв’язку людини з природою, залежність її здоров’я та 

виживання від збереження екологічної рівноваги в природі. 

mailto:midaff80@ukt.net
mailto:stefania.malymon@gmail.com
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Досягнення цієї мети можливе за умови, коли зміст екологічної освіти 

буде містити такі важливі компоненти: екологічні знання; екологічна етика; 

вміння та навички. При цьому майбутні фахівці мають вміти оперувати 

поняттями сталого розвитку, поєднувати екологічні вимоги з економічними 

та соціальними, маючи при цьому екологічні за перший пріоритет, як 

вимагають и рішення конференції ООН в Ріо-де-Жанейро щодо довкілля та 

розвитку 1992 року, які в повному обсязі ратифіковані Україною. 

Педагогічним працівникам коледжів потрібно пам’ятати, що екологічна 

компетентність має бути розвинута не лише у студентів суто екологічних чи 

близьких до них спеціальностей, а охоплювати майбутніх фахівців всіх 

галузей. Для прикладу, потрібно передбачати дисципліну «Екологічне право» 

у студентів-юристів, на будівельних відділеннях у курсі «Будівельні 

матеріали» можна приділити значну увагу вибору екологічно чистих 

матеріалів. При підготовці студентів економічних спеціальностей слід 

поглиблено вивчити економіку природокористування, а також економічні 

важелі вирішення екологічних проблем. Студенти агрономічних 

спеціальностей мають розуміти перспективність поступового переходу на 

вирощування екологічно чистої продукції в Україні, що має бути цілим 

комплексом заходів, починаючи з законодавства, яке би стимулювало 

сільгосппідприємства для вирощування екологічної продукції, до широкого 

інформування населення, яке на власних присадибних ділянках могло б також 

займатися вирощуванням такої продукції. Студент має знати і принципи 

об’єднання дрібних виробників, зокрема екологічно-чистої продукції в 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які дозволять не тільки 

вирощувати, а і реалізовувати органічну продукцію як на внутрішньому 

ринку, так і за кордон. Це дасть можливість покращити здоров’я населення та 

продовжити тривалість життя. Звісно ж, при цьому, студенти всіх 

спеціальностей мають вивчати базовий курс «Основи екології» або 

«Екологія». Розділ «Природоохоронні заходи» має бути в курсових та 

дипломних проєктах, а студенти в такому випадку розумітимуть, що 

екологічні знання будуть актуальними для них не лише під час розробки 

навчальних проєктів, а і також у подальшій роботі за спеціальністю. 

Велику увагу у здійсненні екологічного виховання, формування 

еколого-економічного мислення студентської молоді в коледжах потрібно 

надавати краєзнавчому принципу, який полягає в поглибленні знань про 

природу рідного краю, її неповторності, а також в ознайомленні із 

проблемами, які виникли як результат недбалого природокористування: 

Тільки конкретні проблеми рідного краю найбільш гостро розкривають 

важливість екологічних проблем людства і спонукають до конкретних дій. 

Екологічне виховання неможливе без здійснення конкретних 

природоохоронних заходів, конкретних дій кожної людини, кожного студента 

з розв’язання екологічної проблеми. 
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Природоохоронну роботу щодо формування екологічної свідомості 

можуть і мають проводити спільно з державними і громадськими 

організаціями: Державним управлінням охорони навколишнього природного 

середовища, що є в кожній області, Українським товариством охорони 

природи, Державними обласними науковими бібліотеками, краєзнавчими 

музеями тощо. Це та база, де завжди можна збагатитися новими даними про 

стан довкілля в області, а також спільно вирішувати екологічні проблеми 

краю. Ці організації завжди радо долучають студентів до своїх заходів, а 

також на їх базі можна проводити відкриті заняття з участю широкого кола 

фахівців. ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», за підтримки 

адміністрації, в такий спосіб проводить природоохоронні акції, семінари, 

конференції, ділові зустрічі, зустрічі за круглим столом, екологічні форуми з 

виступами фахівців, що робить навчальні заняття більш вагомими, спонукає 

студентів до конкретних природоохоронних дій, сприяє формуванню 

екологічного стилю життя.  

Особливої уваги заслуговує співпраця з громадською організацією «За 

чисте довкілля» та з представництвом Глобального екологічного фонду 

Програми малих грантів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в 

Україні, з якими коледжі можуть спільно працювати над екологічними 

проєктами, отримувати фінансування для вирішення екологічних проблем 

свого краю, а також практично здійснювати формування еколого-

економічного мислення майбутніх фахівців на шляху до сталого розвитку 

суспільства. На сьогодні Глобальний екологічний фонд пропонує 

фінансування локальних, в тому числі студентських проєктів, пов’язаних з 

проблемами біорізноманіття, змінами клімату, водними об’єктами, 

деградацією земель, озоновим шаром, стійкими органічними 

забруднювачами. Екологічні знання мають переходити в переконання і в певні 

дії, тобто в конкретну природоохоронну роботу. 

Тісно може переплітатися з екологічною підготовкою студентів 

позааудиторна, наприклад, гурткова робота в коледжах. Проведення засідань 

гуртків у формі природоохоронної акції, експедицій, екскурсій, 

безпосереднього спілкування з природою є однією з найбільш ефективних 

форм і методів екологічного виховання. Студенти на власні очі побачать 

наслідки несанкціонованого відпочинку туристів, засмічення територій, 

загрози існуванню рідкісної рослинності, проблеми об’єктів природно-

заповідного фонду. 

Для прикладу, студенти ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП 

України», члени екологічного гуртка «Джерело» взяли шефство над 

ботанічним заказником державного значення «Вишнева гора». Кожного року 

проводиться акція «Вишневій горі – друге дихання», під час якої студенти 

впорядковують територію заказника. Ведеться науково-дослідна робота з 

вивчення природи ботанічного заказника державного. Організовуються 
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екологічні експедиції з метою дослідження ландшафтів заказника. Студенти 

ознайомлюються зі станом рідкісних червонокнижних рослин крайньої 

північної точки степу, якою є цей заказник. Матеріали досліджень 

представлені в матеріалах студентських конференцій та в навчальному 

відеофільмі «Вишнева гора – ботанічний заказник державного значення», що 

став спільною роботою викладачів та студентів коледжу. 

Висновок 

Отже, можна зробити висновок, що тільки єдність пізнання, 

переконання і дій студентів допомагає виховувати в майбутніх фахівцях 

почуття відповідального ставлення до навколишнього середовища. Тільки 

такі фахівці з глибокими екологічними знаннями, високим рівнем екологічної 

свідомості і екологічної культури будуть конкурентоспроможні на ринку 

праці та забезпечать будівництво екологічної держави. 
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 

НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ 

 

Серед зернофуражних культур одне з провідних місць належить 

озимому ячменю, оскільки його зерно широко застосовується завдяки 

збалансованому амінокислотному складу. За кормовими якостями воно 

вважається повноцінним концентрованим кормом, що за кількістю лізину і 

триптофану переважає зерно решти злакових культур. При цьому світове 

виробництво ячмінного зерна стабільно займає топ-п’ятірку. Слід зазначити, 

що кліматичні умови нашої держави дозволяють отримувати великі урожаї 

зерна озимого ячменю, що зумовлює збільшення обсягів його посівів, тому 

після озимої пшениці ця культура посідає друге місце. 

Ще недавно ячмінь вирощували переважно на півдні України, сьогодні, 

завдяки кліматичним змінам, площі під ним поширились на решту регіонів – 

15 областей. За останні роки обсяги посівів та урожайність озимого ячменю у 

Степу збільшились на 90 %, у Лісостепу і на Поліссі – на 9 і 2 %. Основним 

чинником зростання його посівних площ є виключно висока урожайність, що 

на 8,5-11 ц/га, у деякі роки і на 16-33 ц/га більша за інші озимі культури. 

Загалом урожай зерна озимого ячменю на 7,0-8,0 ц/га вищий за ярого, а за 

доброї зимівлі й на 25-30 ц/га. Максимально урожай зерна озимого ячменю 

сягає 85-90 ц/га, інколи 100 ц/га. 
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Передумовою розширення в Україні посівних площ під озимим ячменем 

є за останні 25 років кліматичні зміни, що зрушились у бік потепління. 

Особливо в зимові місяці температура повітря зросла на 1,5-2,5 °C, що за рік 

призвело до потепління на +0,8-0,9 °C. Загалом відбулися значні зміни 

температур й на глибині залягання в озимого ячменю вузла кущення. Це 

істотно знизило відсоток вимерзання його посівів. Як показує статистика, 

надалі суми позитивних температур підвищуватимуться, тому 

переважатимуть безсніжні і малосніжні зими, а це сприятиме подальшому 

поширенню культури в північні регіони.  

Озимий ячмінь серед колосових культур заслуговує на особливу увагу 

не лише через агротехнічне значення у польовій сівозміні, але й у зв’язку з 

коротшим періодом вегетації, швидшим збиранням урожаю, відповідно й 

кращою підготовкою ґрунту для наступних культур. У сівозміні в 

найнапруженіші періоди, коли вкрай необхідна сільськогосподарська техніка 

він ефективно вирішує проблеми, адже зерно збирається раніше, відповідно 

швидко вивільняються машини для збирання урожаю. За зрошування ячмінь 

дозволяє в пожнивних і поукісних посівах вирощувати інші зернові і кормові 

культури, слугує добрим попередником.  

Окрім агротехнологій вирощування на урожайність озимого ячменю 

найбільший вплив мають погодні чинники. Тому у різні роки можна отримати 

від мінімальної до максимально рекордної, у 5-6 разів більшої за середню, 

кількість його зерна. Відповідно чи не найбільше на зернову продуктивність 

культури впливають кліматичні зміни. Дефіцит вологи та нестабільне 

вологозабезпечення озимого ячменю сповільнює проростання насіннєвого 

матеріалу, адже він, на противагу іншим колосовим культурам, повільніше 

формує вторинну кореневу систему.  

Зауважено, що кліматичні зміни, що призводять до нестачі опадів у 

весняний період, перешкоджають відновленню вегетації озимого ячменю. 

У посушливі роки сповільнюється перехід у рослини елементів живлення, 

погіршується розвиток наземної маси, формується недостатньо виповнене 

зерно. Натомість перевищення кількості опадів за колосіння озимого ячменю 

спричиняє вилягання посівів, особливо на полях, де спостерігається надлишок 

нітрогенвмісних добрив.  

Обмаль тепла і ранній посів знижують зернову продуктивність сортів 

озимого ячменю, водночас сприятливий температурний режим у період після 

посіву й напередодні зимівлі позитивно впливає на розвиток і кущіння 

культури. Від температурних коливань у зимово-весняний період залежить 

стійкість вузла кущіння до низьких температур і перезимівля озимого ячменю, 

адже ушкоджені морозом рослини не відновлюються. Заглиблення вузла 

кущіння на 1 см у ґрунт підвищує стійкість культури на 0,6-0,7 °C. 

Отже, коливання гідротермічних показників істотно змінює тривалість 

фаз органогенезу в озимого ячменю й формування елементів його 
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урожайності. У зв’язку із цим, з метою забезпечення високих й стабільних 

урожаїв зерна озимого ячменю необхідно, передусім, брати до уваги 

адаптаційні можливості різних його сортів до кліматичних змін.  

На сьогодні провідні світові селекційні компанії працюють над 

створенням сортів озимого ячменю, здатних стійко витримувати несприятливі 

гідротермічні умови й формувати високопродуктивні посіви.  

Новостворені інтенсивні сорти озимого ячменю відрізняються високою 

урожайністю, проте, дефіцит вологи може суттєво впливати на їх адаптаційні 

властивості. Зважаючи на це, ми досліджували здатність до формування 

урожаю двох іноземних сортів озимого ячменю. Контрольною групою був 

високоурожайний французький сорт Делікатессе, зареєстрований в Україні у 

2017 році, а дослідною групою – чеський озимий ячмінь Сандра, який лише у 

2020 році з’явився у нашому Реєстрі сортів. 

Як показали дослідження умови 2021-2022 рр. сприяли кращому 

формуванню урожайності сорту Сандра (79,3 ц/га), тоді як у сорту 

Делікатессе вона на 16,8 ц була нижчою. 

Вилягання рослин призводить до зниження урожайності озимого 

ячменю і внаслідок складнішого збирання полеглих посівів – до недобору 

зерна. Очевидно більша стійкість до вилягання сорту Сандра, незважаючи на 

несприятливі гідротермічні коливання, зумовила його вищу урожайність. 

Нестабільні кліматичні умови, що формуються в Україні останнім часом, не 

завадили цьому сорту продемонструвати вищий відсоток продуктивного 

кущіння, а також озернення колоса, з більшою, ніж у сорту Делікатессе, масою 

1000 зерен. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що рослини озимого ячменю сорту 

Сандра показали мінімальне ушкодження посівів і високий валовий збір 

зерна, а це вказує на його достатньо високі адаптаційні властивості до 

нестійких кліматичних умов. 
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ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ – 

ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПРОБЛЕМА 

 

Глобальне потепління – це тривале нагрівання кліматичної системи 

Землі, яке спостерігається, починаючи з доіндустріального періоду (між 1850 

і 1900 рр.). До цього призводить діяльність людини, що збільшує рівень 
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парникових газів у атмосфері Землі, переважно, через використання 

викопного палива. Парникові гази затримують тепло і температура на планеті 

зростає. Термін «глобальне потепління» пов’язаний із терміном «зміна 

клімату», хоча останній стосується потепління, спричиненого як людиною, 

так і природним шляхом, а також його наслідків. Найчастіше глобальне 

потепління вимірюють як збільшення середньої глобальної температури 

поверхні Землі. Так, починаючи з доіндустріального періоду, цей показник 

зріс приблизно на 1 °С та продовжує зростати на 0,2 °С кожне десятиліття. 

Сукупність даних, зібраних протягом тривалого часу, дозволяє 

побачити загальну динаміку кліматичної системи (рис. 1). Наприклад, можна 

подивитися на аналіз температури поверхні, зроблений Інститутом космічних 

досліджень імені Годдарда, який є частиною NASA. Ці графіки демонструють 

зміни температури поверхні впродовж років та оновлюються щомісяця, 

базуючись на даних метеорологічних станцій.  

 

 
Рис. 1. Глобальні середні оцінки на основі даних про суші та океани. 

Чорна лінія демонструє загальносвітове річне середнє значення температури [1] 

 

Окрім того, що води океанів нагріваються та розширюються, 

глобальний рівень моря піднімається. Починаючи з 1993 р., середній 

глобальний рівень моря піднімався зі швидкістю приблизно 3 мм/рік, але з 

роками цей показник збільшується. Як результат до 2100 р. середній 

глобальний рівень моря може піднятися на 65 см, порівняно з рівнем 2005 р. 

Крижані покриви Гренландії та Антарктики швидко втрачають масу. На це 

вказують дані супутників, що збирають інформацію про ці регіони впродовж 

кількох десятиліть. Так, Гренландія втрачала в середньому 279 млрд т льоду 
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на рік у період між 1993 і 2019 рр., тоді як Антарктида втрачала близько 

148 млрд т льоду на рік. Танення снігу в Гренландії сягнуло точки 

неповернення. Льодовики відступають майже скрізь по всьому світу. Дані про 

це збирає Всесвітня служба моніторингу льодовиків. Тут можна побачити як 

загальносвітову тенденцію, так і статистику за регіонами. 

Найбільш достовірною інформацією щодо змін клімату внаслідок 

глобального потепління є звіти Міжурядової групи експертів з питань змін 

клімату. Цю групу було створено у 1988 р. Всесвітньою метеорологічною 

організацією і Програмою ООН з довкілля. До складу групи входять учені, але 

вона не створює власні наукові дослідження, а оцінює та узагальнює наукову 

інформацію з цього питання. Група випускає оцінювальні звіти, останнім з 

яких є П’ятий звіт, створений у 2014 р. Це своєрідний дайджест, що містить 

найважливішу інформацію та основні висновки наукових статей про зміни 

клімату. Його більш коротка версія з головними тезами доступна тут. 

Вчені пов’язують тенденцію глобального потепління із парниковим 

ефектом. Коли сонячне світло потрапляє на поверхню Землі, його енергія 

поглинається та повертається у космос у вигляді тепла. Певні гази в атмосфері 

перешкоджають виходу цього тепла, як результат поверхня планети 

нагрівається. Що більшою буде концентрація таких газів, то більше тепла 

затримається. Концентрація вуглекислого газу, метану та оксиду азоту в 

атмосфері наразі є найбільшою за останні 800 000 років. 

Діяльність людини посилює природний парниковий ефект. За останнє 

століття спалення викопних видів палива, таких як вугілля та нафта, 

збільшило концентрацію вуглекислого газу в атмосфері. Це відбувається 

тому, що в процесі спалювання вугілля та нафти вуглець і кисень поєднуються 

у повітрі. 

Згідно з П’ятим звітом Міжурядової групи експертів з питань змін 

клімату діяльність людини підвищила рівень атмосферного вуглекислого газу 

з 280 частин на мільйон до 414 частин за останні 150 років. Дослідники 

оцінюють у 95 % імовірність того, що саме вироблені людиною парникові 

гази спричинили значну частину підвищення температури Землі за останні 

півстоліття. 97 % кліматичних експертів погоджуються, що саме діяльність 

людини спричиняє глобальне потепління. Ці дані отримали як результат 

шести незалежних наукових досліджень на основі аналізу 11 944 тез наукових 

робіт, що стосуються змін клімату [2]. 
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БОБОВІ РОСЛИНИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ 

 

Агротехнологічні заходи вирощування будь-якої культури мають 

передбачати максимальний прояв і розкриття сортових особливостей, 

забезпечуючи отримання найбільш високого рівня врожаю з відповідними 

показниками якості продукції. Окрім цього, ще важливо і необхідно 

передбачати достатність рівня рентабельності виробництва. В останні 

десятиріччя в господарюванні чітко простежується перехід від високо 

витратних інтенсивних технологічних заходів, до менш енергомістких 

ресурсоощадних елементів, які слід впроваджувати у вирощування усіх 

сільськогосподарських культур і бобових зокрема. 

Адже добре відомо, що бобові рослини не потребують внесення високих 

доз мінерального удобрення. Вони самі здатні продукувати біологічний азот 

шляхом азотфіксації, що має винятково важливе значення у землеробстві, 

визначає бобові культури як найбільш сприятливі попередники. 

Найбільш поширеними зернобобовими культурами в нашій країні є 

горох і соя. Зокрема горох широко використовують у багатьох ґрунтово-

кліматичних зонах. Ця культура пластична, вирізняється холодостійкістю і 

скоростиглістю. В останні роки окрім звичайного ярого з’явилися і сорти 

гороху озимого типу вирощування. 

Зерно гороху містить значну кількість протеїну, до складу якого входять 

незамінні амінокислоти. Білки легко засвоюються і є водорозчинними. Горох, 

як і інші бобові рослини, збагачує ґрунт цінною органічною масою та азотом, 

іншими поживними речовинами, це добрий фітосанітар, що покращує 

структуру ґрунту й родючість його загалом. 

Важливою ознакою бобових є їх здатність підвищувати рухомість 

фосфору в ґрунті, що в свою чергу, сприяє поліпшенню живлення фосфатами 

наступних культур сівозміни. 

Винятково важливе значення гороху полягає в тому, що він збагачує 

ґрунт цінною органічною масою і азотом, поповнює орний шар фосфором, 

калієм, кальцієм, є добрим фітосанітаром, покращує структуру ґрунту й 

підвищує його родючість. Залежно від рівня врожайності залишає із соломою 

mailto:gamajunova2301@gmail.com
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та рослинними рештками у середньому 60-90 кг/га азоту, 15-25 кг/га фосфору, 

20-30 кг/га калію. Коренева система гороху характеризується високою 

засвоювальною здатністю, використовує елементи живлення з 

важкорозчинних сполук. 

В умовах південного Степу України досить важливо забезпечити 

рослини й бобові зокрема, всіма чинниками для формування ними певної 

величини габітусу для затіненості поля, перш за все оптимальної площі 

асиміляційного апарату, зазначене є винятково важливим для ефективного 

накопичення ґрунтової вологи, утримання її та запобігання надмірному 

випаровуванню. Зазначені заходи необхідно створювати для ефективного 

використання вологи ґрунту і опадів вегетаційного періоду посівом рослин. 

Адже в зоні посушливого південного Степу України вологозабезпечення є 

вирішальним заходом і є в першому мінімумі серед усіх складових 

формування врожаю. Отож для нас важливо і цікаво було дослідити вплив 

ресурсоощадних елементів технологій вирощування гороху посівного обох 

досліджуваних форм на продуктивність культур у роки вирощування. За 

результатами визначень, коефіцієнт водоспоживання за оптимізації живлення 

рослин гороху, порівняно з контролем, знижувався. 

 

Таблиця 1 

Урожайність гороху залежно від досліджуваних чинників, т/га 
 

Варіант живлення (чинник В) 

Обробка насіння перед сівбою (чинник А) 

Обробка водою Обробка препаратом 

2021 р. 2022 р. Середнє 2021 р. 2022 р. Середнє 

1. Контроль 1,77 1,28 1,53 1,95 1,42 1,69 

2. N15P15K15 2,08 1,58 1,83 2,23 1,70 1,97 

3. Нановітмікро 1 л/га 2,32 1,71 2,02 2,52 1,88 2,20 

4. N15P15K15 + Нановіт 1 л/га 2,63 1,85 2,24 2,86 2,01 2,44 

5. Органік Д-2М 2л/га 2,28 1,69 1,99 2,47 1,84 2,16 

6. N15P15K15 + Органік Д-2М 2 л/га 2,57 1,83 2,20 2,84 1,99 2,42 

7. Бор 1 л/га 2,24 1,66 1,95 2,45 1,83 2,14 

8. N15P15K15 + Бор 1 л/га 2,52 1,80 2,16 2,82 1,96 2,39 

Нір 05 чинник А 

           чинник В 
               чинники АВ 

0,03 

0,07 
0,11 

0,03 

0,05 
0,08 

    

 

Об’єктом досліджень були горох ярий (сорт Мадонна) та горох озимий 

(сорт Мороз). Польові дослідження проводили  в умовах навчально-науково-

практичного центру Миколаївського НАУ. Ґрунтова відміна – чорнозем 

південний з вмістом гумусу в орному шарі 3,2-3,3 %, середньою 

забезпеченістю рухомими формами азоту, фосфору і калію. Попередником 

гороху була озима пшениця. Агротехніка вирощування гороху у дослідах була 

загальноприйнятою для зони Півдня України. 
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Зокрема, горох ярий висівали у першій декаді березня нормою 120 кг 

насіння на гектар (за схемою 15*15*30 см). Перед сівбою насіння обробляли 

Нановітмікро 1 л/т спільно з фунгіцидом Каріоліс 1 л/т + Ліпосам 100 мл/т. 

Глибина заробки становила 3-4 см. За утворення на рослинах 3-5 листків посів 

обробляли системним гербіцидом Агрітокс л/га та інсектицидом Хекат 

150 мл/га з Ліпосамом 100 мл/га. 

У фазу бутонізації проводили позакореневе підживлення рослин згідно 

зі схемою досліду, що наведено в табл. 1. У цей самий період одночасно 

додавали до суміші інсектицид Хекат 150 г/га + Імідоклоприт 300 г/га + 

Альфаципермитрин 150 мл/га + Альфалип 150 мл/га для захисту рослин. 

Як встановлено дослідженнями, в обидва роки вирощування 

врожайність зерна гороху ярого (сорт Мадонна) за впливу передпосівної 

обробки насіння та посіву рослин рістрегуляторами і мікроелементами 

зростала (табл. 1). Вищою зернова продуктивність гороху сформована у 

2021 році порівняно зі значно посушливішим 2022 роком досліджень.  

Найвищий рівень урожаю забезпечило застосування комплексно 

препарату Нановіт (за обробки насіння і рослин). У середньому за 2 роки він 

становив 2,44 т/га зерна. Аналогічні результати отримали і щодо гороху 

озимому, який також реагував на обробку як насіння перед сівбою, так і 

позакореневі підживлення, та формував максимальну продуктивність за 

поєднання цих заходів, а саме за використання препарату Ескорт біо, 

порівняно з ярою формою, урожайність гороху озимого була на 5,2-7,0 % 

вищою за рахунок швидшого дозрівання (на 10-12 днів). 

Визначено, що досліджувані чинники істотно впливали на утворення на 

коренях гороху бульбочкових бактерій, що є винятково важливим у 

вирощуванні бобових культур. Отож за високої вартості мінерального азоту 

роль бобових як попередників буде слугувати відтворенню родючості ґрунтів 

і продовольчої безпеки у вирощуванні органічної продукції. 
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ 

НА РОЗВИТОК РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Уже декілька років тема зміни клімату є невід’ємною складовою нашого 

сьогодення. Для аграрного виробництва кліматичні зміни також є важливим 

чинником, що зумовлює можливість регіонального вирощування 



80 

сільськогосподарських культур. На початку 2000 років у світі науковці 

спостерігали підвищення температури повітря та нестачу вологи в ґрунті, що 

негативно вплинуло на рівень урожайності пшениці й кукурудзи. 

Спостерігаються раптові зниження температури в осінній та весняний період, 

затяжні спеки стали частішими, а зимові періоди коротшають або взагалі 

зникають. 

Достовірно встановлено, що середня температура повітря у поверхні 

Землі дійсно зростає в усіх регіонах світу. Внаслідок цього в атмосфері 

спостерігається перебудова глобальних процесів перенесення тепла й вологи 

на всіх континентах, що супроводжується частими випадками екстремальних 

кліматичних явищ [1]. 

Сучасне потепління спричиняє значну зміну агрокліматичних умов 

росту, розвитку та формування продуктивності сільськогосподарських 

культур і в Україні. Його супроводжує істотне підвищення температури 

повітря у зимові місяці, збільшення кількості тривалих відлиг, часового 

зрушення розвитку природних процесів, змінами тривалості сезонів року, 

подовженням безморозного періоду та тривалості вегетаційного періоду 

сільськогосподарських культур, збільшення теплозабезпеченості 

вегетаційного періоду, деяке покращення вологозабезпеченості майже усіх 

зон України. Разом з тим, можливе зростання частоти екстремальних 

погодних явищ, загальне зниження вологості ґрунтів та зменшення їхньої 

родючості, виснаження ресурсів прісної води у південних регіонах країни, 

деградація земель [2]. 

Однією з основних характеристик зміни клімату є зміна середньорічної 

температури повітря нижнього шару атмосфери. З 1880 по 2012 р. підвищення 

температури на планеті становило 0,85 °С. За даними Українського 

гідрометеорологічного центру в Україні потепління відбувається дещо 

швидше: наприкінці 2017 р., середня річна температура підвищилася 

на 1,1 °С [3, 4]. 

В усіх областях України вдвічі збільшилася кількість днів із високими 

денними температурами повітря (вище 30 °С). Такі «теплові хвилі» можуть 

викликати передчасне дозрівання ярих сільськогосподарських культур і 

знизити їх урожайність. В Україні вже сьогодні збільшилася тривалість 

активної вегетації в середньому на 10 днів. До 2030 р. ймовірне продовження 

періоду росту й розвитку теплолюбних культур ще на 10 днів [3].  

Температура взимку виросла на 1,5-2 °С, а глибина промерзання ґрунту 

зменшилась до 20-70 см, що є сприятливим чинником для засвоєння ґрунтом 

зимових опадів та формування достатнього зволоження ґрунту навесні [3]. 

Кожні 10 років у регіонах України в середньому відбувається 

підвищення температури на 0,3-0,4 °С, тобто за 30 років – на 1 °С. Зони 

Полісся та Лісостепу теплішають швидше, ніж степові регіони. За даними 

науковців Інституту ботаніки НАН України, це може призвести до зсуву 
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природних зон на 160 км. Кліматичні умови південного степу матимуть 

сучасні риси сухих субтропіків [3, 5]. 

Важливим агрокліматичним показником, що відображає зміни клімату 

та характеризує розвиток аграрного виробництва, є кількість опадів. 

Останніми роками в Україні розширилася зона, де середня норма опадів за 

сезон менше 400 міліметрів. Зараз у Київській, Чернігівській та Житомирській 

областях спостерігається нестача опадів за вегетаційний період. Зона 

достатнього зволоження або Полісся зменшується [6]. Регіональна 

водозабезпеченість впливає на ареали поширення сільськогосподарських 

культур. Що вибагливіша культура, то вужчим стає ареал її поширення. 

Зокрема зменшуються площі вирощування цукрового буряку, оскільки 

посушливі регіони є несприятливими для цього [4]. 

За умов зміни клімату в режимі зволоження України відстежено певні 

тенденції: зниження кількості опадів у зимові місяці, нерівномірність їх 

випадання упродовж вегетаційного періоду, збільшення кількості 

посушливих явищ [2]. Затяжні посухи у центральній лісостеповій зоні 

сприяли розвиткові пізніх культур, таких як соняшник і кукурудза. А в 

південно-східній степовій зоні, з її спекотним літом, короткою зимою і 

дефіцитом вологи протягом вегетаційного періоду, спостерігається 

скорочення ранніх зернових культур і збільшення площ під кукурудзою, 

соняшником і соєю з обов’язковим використанням відповідної стресостійкої 

генетики [7]. 

За даними спостережень, останнім часом спостерігається істотне 

зменшення кількості опадів у зоні Степу та Лісостепу у липні до 10-20 %. 

Це зумовлює необхідність проведення додаткових поливів, а також 

збільшення водовитрат під час проведення іригації, оскільки мінімізація 

впливу ґрунтової та повітряної посух на розвиток сільськогосподарських 

культур забезпечується шляхом впровадження гідромеліоративних 

заходів [2, 4]. 

Одним із негативних аспектів глобального потепління є поширення 

ареалу шкідників, збудників хвороб, карантинних об’єктів, для яких 

підвищення температури сприяє розмноженню і збільшенню їх чисельності. 

Ареал існування шкідливих організмів розширився на території, де раніше 

температурні умови для них були несприятливими. Тому рослинництво та 

захист рослин на сьогодні є одними із найвразливіших секторів сільського 

господарства за відношенням до змін клімату [4]. 

За даними Українського гідрометеорологічного центру, за останні 

десять років збільшилася кількість випадків стихійних метеорологічних явищ. 

В Україні за рік в середньому фіксують від 100 до 200 стихійних явищ, до яких 

відносять сильні зливи, затяжні дощі, смерчі і шквали. Кожні 10 років 

кількість стихійних явищ в Україні збільшується приблизно на 4 %. Найбільш 

поширеними стихійними метеорологічними явищами в Україні є дуже 
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сильний дощ (47 %), сильний вітер (14 %) та дуже сильний снігопад (8,5 %) 

[8]. Поширення цих небезпечних метеорологічних явищ зумовлює 

розмивання ґрунту, змивання та затоплення посівів, розвиток вітрової та 

водної ерозії ґрунтів, пошкодження посівів сільськогосподарських культур, 

садів, виноградників. 

З метою зниження негативного впливу глобального потепління на 

сільське господарство варто адаптувати рослинництво до кліматичних змін. 

Цього можна досягти шляхом [3, 9]: 

- розширення посівних площ для видів і сортів сільськогосподарських 

культур із коротким періодом вегетації, що дасть можливість отримувати по 

два-три врожаї окремих культур; 

- селекції посухостійких із високою продуктивністю сортів і гібридів; 

- зміщення термінів сівби ярих зернових культур на більш ранні, 

озимих – на більш пізні строки, що забезпечить ефективне використання 

посівами запасів вологи ґрунту; 

- підвищення різноманіття культур для зміцнення резистентності 

агроекосистеми до зовнішніх стресів; 

- відновлення та впровадження ефективних систем зрошення; 

- відновлення та створення нових полезахисних лісосмуг; 

- застосування багатокомпонентних мікродобрив на хелатній основі з 

метою управління поживним режимом рослин; 

- удосконалення системи моніторингу за хворобами та шкідниками; 

- удосконалення ефективної системи страхування в рослинництві. 

Висновок 

Отже, розвиток аграрного виробництва в Україні характеризується 

кліматичними змінами, що несуть ризики для виробництва 

сільськогосподарської продукції. Адаптація галузі рослинництва до нестійких 

погодних умов, правильні підходи до технологій вирощування дадуть змогу 

компенсувати негативний вплив змін клімату та створити належні умови для 

продовольчої безпеки людства. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ 

ЗА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА Strip-till 

В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Зміни клімату, цінова нестабільність, загострення конкуренції – все це 

нині спонукає виробничників до пошуку технологічних рішень, які дозволили 

б зменшити затратність вирощування сільськогосподарських культур на фоні 

зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Серед сучасних 

підходів вирішення цих проблем у світовому агросекторі все більшого 

поширення набирають системи ощадного землеробства. Однією із них є 

система землеробства Strip-till. Вона поєднує переваги відомих способів 

утримання ґрунту – традиційного обробітку (оранки) та нульового (No-till). 

Це передусім цілковито інша філософія господарювання, чи оптимальний 
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компроміс (коли є потреба, з одного боку, забезпечити посівам збереження 

вологи, а з іншого – подбати про швидше прогрівання насіннєвого ложа). 

Смугова технологія дає змогу успішно працювати там, де за допомогою 

класичного обробітку неможливо досягнути прийнятних результатів. 

Дослідженнями передбачалося встановити ефективність системи 

землеробства Strip-till на прикладі вирощування гібридів соняшнику в умовах 

Лівобережного Лісостепу України. Експеримент було закладено у 2022 році у 

фермерському господарстві «Коропець» Гайсинського району Вінницької 

області. Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий легкосуглинковий з 

умістом гумусу 3,1 %, рН сольової витяжки – 6,3. Дослідження проводили в 

польовій сівозміні з наступним чергуванням культур: кукурудза на зерно – 

соняшник – озима пшениця – озимий ріпак. У досліді вирощували два гібриди 

компанії Syngenta Суміко і Субаро. Сівбу проводили на глибину 3 см, 

з міжряддям 33,3 см, в розрахунку 60 тис. насінин на 1 га. Одночасно під час 

сівби вносили 150 кг карбаміду на глибину до 22 см. 

Як результат проведених обліків і спостережень, які передбачала 

програма досліджень, були зроблені такі висновки: 

- характеристика ґрунтово-кліматичних умов розміщення 

господарства і його технологічні можливості є досить сприятливими для 

вирощування основних сільськогосподарських культур, і дають можливість 

запроваджувати сучасні системи землеробства, зокрема Strip-till; 

- запровадження системи землеробства Strip-till забезпечувало 

зниження щільності орного шару ґрунту в зоні рядка, порівняно глибоким 

розпушенням, особливо це було помітно на початку вегетаційного сезону, 

проте їх значення не виходили за межі оптимальних показників  і знаходилися 

в межах 1,0-1,27 г/см3; 

- за смугового обробітку ґрунту забезпечуються кращі умови 

вологозабезпеченості рослин, уміст доступної вологи в орному та метровому 

шарах ґрунту, відповідно, на 15 і 8 % переважав ділянки з глибоким 

розпушуванням; 

- тип і клас бур’янового компоненту агрофітоценозів соняшнику був 

малорічним, однодольно-дводольним за обох варіантів обробітку ґрунту, 

проте його видовий склад був більш численним за глибокого розпушення і за 

цього варіанта спостерігали поширення коренепаросткових бур’янів;  

- кращі умови росту і розвитку рослин упродовж вегетації спостерігали 

за системи землеробства Strip-till, зокрема: польова схожість культури 

становила 97 %, густота стояння рослин на період сходів – 58, а на період 

збирання – 55 тис. рослин на 1 га, що на 5 % переважало варіанти зі суцільним 

розпушенням ґрунту; 

- як наслідок, біологічна і фактична урожайність соняшнику на 

варіантах Strip-till становила відповідно 4,4 і 3,8 т/га, водночас за глибокого 

розпушування ґрунту, відповідно 3,9 і 3,4 т/га. 
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- найвищі показники урожайності в досліді забезпечив гібрид Субаро 

(3,81 т/га) на варіантах системи землеробства Strip-till; 

- найвищі економічні показники – мінімальну собівартість 5620 грн/т, 

чистий прибуток 31940 грн/га та 59 % рентабельності – забезпечило 

вирощування гібрида Субаро на варіантах системи землеробства Strip-till. 
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ПРИЙОМИ БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

ЯК ЗАХОДИ З ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТУ 

 

Ґрунт є важливим елементом навколишнього середовища, який 

забезпечує існування та розвиток життя. Ґрунт виконує низку важливих 

екологічних функції, а саме: 

- є основною ланкою взаємодії геологічного та біологічного 

кругообігів речовин,  

- є акумулятором залишкових продуктів процесів синтезу та деструкції 

органічних речовин, зокрема і специфічної активної речовини – гумусу, який 

забезпечує родючість ґрунту 

- є середовищем існування великої кількості живих організмів;  

- у ньому відбувається перетворення та утилізація відходів 

життєдіяльності тварин та рослин, а також забруднювачів антропогенного 

походження [1]. 

Крім того, ґрунт виконує специфічну функцію щодо людини, бо є 

найважливішим природним ресурсом, основою нашого матеріального 

існування та головним засобом сільськогосподарського виробництва.  

На сьогоднішній день у світі спостерігається погіршення стану ґрунту. 

Так, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ФАО, 

1/3 частина всіх ґрунтів у світі та близько 34 % сільськогосподарських угідь 

вже зазнали деградації. В Україні спостерігається зменшення утримання 

запасів органічних речовин у ґрунтах на 0,5 т/га на рік. За 20 років (з 1996 по 

2015 рік) українські ґрунти втратили 0,22 % гумусу, що оцінюється у 

453,4 млрд грн на всю посівну площу країни, при цьому витрати на 

відновлення утримання гумусу будуть у 2-3 рази більшими [2]. 

Саме орні землі, на яких упроваджують інтенсивне землеробство, 

відчувають найбільший негативний вплив. Деградація сільськогосподарських 

земель супроводжується погіршенням фізичних, хімічних та біологічних 
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якостей ґрунтів, зменшенням її родючості. Причиною деградації ґрунтів у 

сільському господарстві частіше за все є неправильне ведення землеробства 

(інтенсивний обробіток ґрунту, використання великої кількості мінеральних 

добрив, пестицидів, недотримання сівозміни, відсутність лісосмуг та інше), 

яке не враховує особливостей біологічних механізмів відновлення ґрунту, 

природно-кліматичне розміщення та зміни клімату [3, 4]. 

Враховуючи, що ґрунт на 99 % відповідає за виробництво продуктів 

харчування у світі, а також стрімкі темпи деградації, стає очевидним 

важливість здорових ґрунтів і необхідність прийняття заходів з їх відновлення 

та оздоровлення. 

Розробляючи заходи з покращення ґрунтів необхідно розуміти важливу 

роль живої речовини ґрунту. Саме вона, що складається з мільярдів ґрунтових 

бактерій, мікроскопічних грибів та інших живих організмів, створює 

родючість ґрунту. У ґрунтах високої якості, співтовариство живих організмів 

утворює великі групи, які об’єднані довгими, захисними та підтримувальними 

один одного симбіотичними ланцюгами. 

Природна родючість ґрунту формується завдяки надходженню 

поживних речовин, які вивільняються під час мінералізації простих 

органічних решток мікроорганізмами. Перед цим органічні залишки  

розкладаються за участі ґрунтових тварин (комахи, черви та інші) і стають 

більш доступними для мікробіоти. Необхідно зауважити, що ґрунтові тварини 

не тільки допомагають розкладати рослинні рештки, а й в деяких випадках 

сприяють розмноженню багатьох ґрунтових мікроорганізмів. Так, наприклад 

встановлено, що в екскрементах дощових черв’яків нараховують у 13 разів 

більше мікроорганізмів, ніж у ґрунті, до того ж, що більше в ґрунті корисних 

мікроорганізмів, то більше й інших корисних жителів, які так чи інакше 

сприяють підвищенню родючості ґрунту [4, 5]. 

Мікробні співтовариства грають важливу санітарну роль, розкладаючи 

пестициди та інші полютанти. Встановлено, що трансформація пестицидів у 

ґрунтах різних ценозів (пашня, ліс, пасовище) відбувається тільки за рахунок 

діяльності мікроорганізмів. У стерильних ґрунтах розкладання пестицидів 

взагалі не відбувається, а найбільш висока стійкість ґрунтових мікробних 

співтовариств  до дії полютантів спостерігають  на стійких екосистемах (ліс). 

Також встановлено, що на орних землях відбувається різке зменшення 

біомаси грибів та бактеріального населення ґрунтів, порівняно із цілинними 

аналогами. 

Видовий та кількісних склад мікроорганізмів не є постійною величиною 

і може коливатися під дією різних чинників (удобрення, обробка ґрунту, 

попередня культура). Тому дуже важливо створювати оптимальні умови для 

збільшення популяції біоти та активізації мікробіологічних процесів у ґрунті. 

Важливим для збереження та розвитку мікробіоти у ґрунті є створення 

її пухкого поверхневого шару, який має високі водопроникні та аераційні 
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якості. Саме тут найбільша кількість аеробних бактерій, які займаються 

доставкою поживних речовин для рослин і для їх життєдіяльності потрібен 

кисень. У нижніх шарах ґрунту навпаки розміщуються анаеробні 

мікроорганізми, що поставляють до рослин мікроелементи і для них доступ 

кисню є смертельним [6, 7]. 

Тож перевертання скиби ґрунту, яке відбувається під час оранки 

призводить до загибелі великої кількості біоти, бо нижній шар з анаеробними 

мікроорганізмами виявляється на поверхні, а верхній з анаеробами знизу. 

В подальшому на відновлення чисельності мікроорганізмів та поновлення 

симбіотичних зв’язків потрібна велика кількість часу. Виходячи з цього, 

багато фахівців вважають, що для збереження якості ґрунту необхідно 

переходити на безплужний обробіток ґрунту, який зменшує наслідки 

втручання в природне середовище ґрунту, збільшує вміст органічної речовини 

в ньому, поліпшує його структуру, сприяє збільшенню біологічної активності 

та біологічну різновидність мікробіоти. 

На сьогодні в багатьох країнах світу стають популярними такі 

ресурсоощадні технології, як No-till, Strip-till та Mini-till. Вони  орієнтовані на 

мінімальний обробіток ґрунту та акцентують увагу на розвитку біологічних 

процесів, що забезпечують високу родючість ґрунту [8, 9]. 

Збереженню корисної мікрофлори ґрунту сприяє запровадження 

багатопільної сівозміни та застосування сидератів. На сьогоднішній день 

багатопільні сівозміни майже зникли, натомість широко використовують 

короткоротаційні сівозміни та беззмінне вирощування сільськогосподарських 

культур. Це має свої негативні наслідки для ґрунту, а саме зниження 

мікробіологічної активності, збільшення токсинів та патогенних 

мікроорганізмів [4]. 

Покращити ситуацію в цьому випадку можуть деструктори стерні та 

біологічні препарати, які дозволяють штучно збільшувати кількість корисної 

та  пригнічувати розвиток патогенної мікрофлори.  

Деструктори стерні – це нова група препаратів, які почали 

використовувати аграрники зовсім недавно, поки не набули широкого 

застосування, хоча і мають добрі відгуки від практиків. Якісні деструктори – 

це комплексні високонцентровані препарати, які містять ферменти і 

мікроорганізми у споровій або капсульованій формі. Завдяки їм відбувається 

прискорене розкладання рослинних решток і швидке повернення у ґрунт 

поживних речовин. Так, під час розкладання соломи  в ґрунт повертається до 

40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору, 2,5-2,9 т вуглецю, а також низка макро- та 

мікроелементів [10].  

Крім того, на рослинних рештках зберігаються збудники хвороб, а за їх 

швидкого розкладання розвиток фітопатогенів, збудників хвороб 

пригнічується, стан мікрофлори ґрунту покращується.  
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На ринку України можна зустріти такі види деструкторів – грибні, 

бактеріальні, активатори мікрофлори на основі біологічно активних речовин 

та гумати. Кожний з них має свої особливості та переваги.  

Бактеріальні комплексні добрива складаються зі живих культур. Вони 

призначені як для внесення у ґрунт протягом сезону, так і для обробки насіння 

й підгодівлі рослин. Перевагами біологічних препаратів є їх абсолютна 

нешкідливість для екосистем, безпечність для тварин та людей. Крім того, їх 

використання позитивно впливає на якість ґрунту, ефективність мінеральних 

добрив та врожайність сільськогосподарських культур. Інтерес до біологічних 

препаратів у світі невпинно зростає. Так, ринок комерційних біодобрив у 

період між 2016 по 2019 роки зріс на 13 % [11]. 

Бактеріальні добрива залежно від складу та їх функцій поділяють на такі 

основні групи: 

- фітостимулятори, які синтезують фітогормони, активатори росту 

рослин, тим самим прискорюють розвиток та ріст рослин; 

- біологічні добрива утримують бульбочкові бактерії і їх дія полягає у 

підвищенні доступності органічних та мінеральних ґрунтових сполук для 

рослин; 

- мікоризні інокулянти, до складу яких входять різні гриби, які 

утворюють гіфи міцелію. За рахунок цього корені рослин збільшують 

всмоктувальну здатність і відповідно краще розвиваються; 

- біологічні засоби захисту містять бактерії, які мають добре виражені 

антагоністичні якості. Їх основними функціями є профілактика захворювань 

рослин, підвищення імунітету. Вони проявляють високу ефективність за 

боротьби із хворобами і  є добрими замінниками хімічних препаратів; 

- ЕМ-препарати (ЕМ – ефективні мікроорганізми) містять у своєму 

складі живі мікроорганізми, які відновлюють структуру ґрунту, роблять її 

родючою, грудкуватою, нормалізують показники кислотності, зводять до 

мінімуму рівень засоленості, цілком прибирають патогени та руйнують 

токсини, які накопичуються у ґрунті роками [12]. 

Ще одним потужним резервом підвищення якості ґрунту є внесення 

органічних добрив. Останнім часом їм стали надавати меншу увагу і це 

призводить до дегуміфікації ґрунтів. Так, за даними Держстату України, 

у 2019 році внесення органічних добрив на одиницю площі сільгоспугідь 

склало 274,3 кг/га, при цьому у 2000 році цей показник сягав 692,9 кг/га. 

Органічні добрива позитивно впливають на якість ґрунту, а саме: 

- збільшують вміст органічної речовини; 

- покращують структуру ґрунту; 

- насичують ґрунти фітогормонами, ферментами, амінокислотами, 

мікро- та макроелементами; 

- збагачують ґрунти мікрофлорою, активізують їх розвиток, бо самі є 

джерелом живлення для них; 
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- насичують ґрунт та приземний шар повітря СО2, покращуючи 

повітряне живлення рослин. 

Як органічні добрива використовують сидерати (люцерну, ріпак, сою), 

торф, гній, відходи тваринницької промисловості (борошно кісткове, рибну 

емульсію). 

Серед численних заходів з охорони земель та боротьби з негативними 

деградаційними процесами важливе місце належить полезахисним лісовим 

насадженнями. Захисні лісові смуги є ефективним засобом запобігання 

деградації ґрунту внаслідок вітрової та водної ерозії, засобом боротьби з 

посухами. Вони регулюють мікроклімат агроценозів, утворюють стабільні 

екосистеми, створюють оптимальні умови для розвитку рослин та мікрофлори 

ґрунту на полях. На жаль, на сьогодні цьому питанню не приділяють значної 

уваги і відбувається винищення лісосмуг, внаслідок незаконних рубок та 

небажання їх відновлювати [4]. 

Отже, на сьогоднішній день необхідно зрозуміти важливість охорони 

земель для людства і створювати умови для збереження родючості ґрунту та 

навколишнього середовища загалом. Найбільшої уваги при цьому потребують 

сільськогосподарські угіддя і перш за все рілля. Прийоми щодо покращення 

ґрунту мають базуватися на екологічних принципах та враховувати біологію 

ґрунту. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЗАПАСИ ГУМУСУ 

В ЧОРНОЗЕМАХ ЗВИЧАЙНИХ ПРИАЗОВ᾽Я УКРАЇНИ 

 

Глобальні зміни клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, 

які стоять перед людством. Згідно з прогнозами провідних міжнародних 

наукових центрів з дослідження клімату протягом наступного століття 

температура підвищиться на 2-5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального 

потепління можуть спричинити серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми 

опиняться під загрозою зникнення. 

Сьогодні можна зі впевненістю сказати, що значні кліматичні зміни вже 

відбуваються. Ми маємо замислитися та зрозуміти, що людство не має права 

використовувати атмосферу планети для забруднення. Якщо ми не 

розпочнемо активно діяти, то вже незабаром наблизимося до тої межі, коли 

глобальну зміну клімату зупинити буде вже неможливо і життя на планеті у 

майбутньому буде під загрозою. 

https://propozitsiya.com/ru/bezpoliceviy-obrobitok-gruntu-v-ukrayini
https://propozitsiya.com/ru/vsya-pravda-pro-destruktory-sterni
https://propozitsiya.com/ru/vsya-pravda-pro-destruktory-sterni
mailto:dvv4013@gmail.com
mailto:shcherbakovsany84@gmail.com
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Зміна клімату може впливати на суспільство, економіку та екосистеми. 

Вона може призводити до екстремальних погодних явищ, втрати 

біорізноманіття, підвищеного ризику для здоров’я та вимушеного 

переселення людей. 

Потепління в наш час – не лише природний процес, бо відбувається у 

10 разів швидше, ніж будь-коли. Все частіше науковці вживають термін 

«кліматична криза» замість «зміни клімату», щоб підкреслити серйозність цієї 

проблеми та потребу її вирішувати вже зараз. Кліматична криза – це надмірно 

стрімка зміна клімату «через» підвищення глобальної середньої температури. 

Щоб протидіяти кліматичній кризі, слід досягти вуглецевої нейтральності вже 

2050 року та адаптуватися до змін клімату. 

Ґрунт перебуває на межі взаємодії планетарних оболонок – літосфери, 

атмосфери, гідросфери, розвиваючись унаслідок їх взаємодії. Він відіграє 

специфічну роль у складній системі земних геосфер, формуючи особливу 

геосферу – педосферу, або ґрунтовий покрив Землі. Одночасно ґрунт є 

компонентом біосфери – сфери поширення життя на Землі. Тому всі зміни, що 

відбуваються в геосферах Землі, в першу чергу, відбиваються на стані ґрунту. 

Це стосується, перш за все, органічної складової ґрунту. 

Розглянемо процеси змін органічної частини ґрунту на прикладі 

чорноземів звичайних Приазов’я України, які формуються в природних і 

антропогенних умовах. Об’єктами досліджень було обрано чорноземи 

звичайні важкосуглинкові на лесоподібних суглинках Українського 

природного степового заповідника «Хомутовський степ», також ґрунти 

господарств, що розташовані поряд з ним. 

Згідно з агроґрунтовим районуванням територія заповідника 

«Хомутовський степ» входить до Лівобережної Дніпровської провінції 

підзони північних степів. Виокремлюється Волновахсько-Ждановський 

агроґрунтовий район, який розташований у східній частині Приазовського 

підняття і на його схилах. Район складається з двох підрайонів: Волновахсько-

Володарського (дуже розгалуженого) і Новоазовського (слабо 

розгалуженого). 

Для досліджень ми відібрали зразки ґрунтів на абсолютно цілинній 

ділянці заповідного степу (абсолютна цілина), на періодично (один раз 

на 2 роки) кошеній ділянці цілинного степу (кошена цілина), на ділянці 

щорічно кошеного 42-річного перелогу (кошений переліг), а також на ділянці 

городів співробітників заповідника (рілля 27 р.) та на ділянках поля № 3 

польової сівозміни сільськогосподарського підприємства Новоазовського 

району Донецької області. 

Визначення вмісту загального гумусу в досліджуваних чорноземах 

звичайних показує, що в умовах степової зони викошування рослинності на 

цілині викликає досить суттєві зміни. Це стосується лише верхнього  

30-сантиметрового шару ґрунту, де вміст гумусу в середньому знижується на 
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6-7 % відносно чорнозему абсолютної цілини. З глибиною в ньому 

відбувається менш різке, порівняно з абсолютно цілинним ґрунтом, зниження 

вмісту гумусу, що призводить до більш інтенсивного накопичення його в 

нижніх шарах. Причиною цього ми вважаємо зміну водного, повітряного, 

теплового та інших режимів ґрунтів, а також зміну характеру рослинного 

покриву: на кошених ділянках зростає частка щільнодерновинних злаків, які 

мають більш розгалужену кореневу систему. Отже, зниження вмісту 

загального гумусу в верхніх шарах чорнозему звичайного кошеної цілини 

компенсується підвищенням його вмісту в нижніх шарах. Загалом 

досліджуваний 50-сантиметровий шар чорнозему кошеної цілинної ділянки 

практично не відрізняється за вмістом гумусу від аналогічного шару ґрунту 

абсолютно цілинної ділянки.  

Розорювання чорноземів звичайних призводить до різкого зниження 

вмісту загального гумусу в них. За перші 27 років сільськогосподарського 

використання у просапній сівозміні вказані чорноземи втрачають у 

досліджуваній частині ґрунтового профілю від 26 до 35 % гумусу відносно 

цілинного ґрунту. Темпи мінералізації гумусу в цей період становлять у 

середньому 0,062 % на рік. Більш тривалий період використання (65 років) 

викликає подальше зниження вмісту гумусу, але тільки у 

0-20-сантиметровому шарі ґрунту. У нижніх шарах досліджуваної товщі 

ґрунту спостерігається, наростаюче з глибиною, підвищення вмісту гумусу. 

Більш ніж віковий період (>120 років) сільськогосподарського використання 

чорноземів звичайних сприяє накопиченню гумусу у всій досліджуваній 

товщі ґрунту більше, ніж на 0,30 %. Причиною цього є, насамперед, 

систематичне внесення органічних добрив і одержання досить високих і 

сталих урожаїв сільськогосподарських культур, що призводить до 

накопичення у ґрунті достатньої кількості органічних решток, які є джерелом 

для утворення гумусу. Залишення ріллі під заростання природною 

рослинністю (переліг) сприяє досить інтенсивному накопиченню гумусу. 

Якщо спиратися на архівні матеріали заповідника «Хомутовський степ», орні 

ділянки були залишені під переліг після 25-27-річного розорювання. 

Порівнюючи теперішній уміст гумусу у цих ґрунтах з вмістом гумусу 

у 27-річній ріллі, можливо припустити, що за 42 роки перелогового режиму у 

ґрунтах накопичилося близько 1,20 % гумусу, тоді як всього за 27 років 

використання чорнозем звичайний втратив близько 1,80 % гумусу. Це дає 

право вважати, що у зоні чорноземів звичайних темпи мінералізації гумусу 

після розорювання цілини значно вищі, ніж темпи гумусонакопичення після 

введення перелогового режиму. 

Використовуючи матеріали наших колишніх досліджень і дані останніх 

років, було проведено розрахунок темпів мінералізації і гумусонакопичення в 

чорноземах звичайних Хомутовського степу. Вони показують, що найбільш 

інтенсивна мінералізація гумусу відбувається у перші три десятиріччя 
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освоєння цілинних ґрунтів. У цей період темпи мінералізації становлять у 

середньому 0,062 % на рік. За подальшого використання ґрунту інтенсивність 

процесів мінералізації суттєво знижується і середньорічні темпи зниження 

вмісту гумусу в наступні 25-30 років становлять всього 0,020 % на рік. 

Поступово процеси мінералізації гумусу затухають, водночас відбувається 

інтенсифікація процесів гуміфікації, що як результат сприяє деякому 

поступовому накопиченню гумусу. На перших порах (20-25 років) зростання 

вмісту гумусу в середньому становить 0,003 % на рік. Але з часом у ґрунті 

мабуть створюються більш сприятливі умови для життєдіяльності 

мікроорганізмів, синтезуючих гумус, і темпи гумусонакопичення спочатку 

зростають до 0,005 % на рік, а через 120 років сільськогосподарського 

використання до 0,015 % на рік. 

Дані розрахунку запасів гумусу в досліджуваних чорноземах звичайних 

майже цілком повторюють закономірності, вказані для вмісту гумусу в 

досліджуваних чорноземах звичайних, але не показують тієї різкої різниці між 

ними, яку ми спостерігали між цілинними і орними ґрунтами. Також слід 

зазначити, що запаси загального гумусу в чорноземі звичайному кошеної 

цілини дещо вищі, ніж у ґрунті абсолютно цілинної ділянки.  

Розрахунок балансу гумусу в чорноземах звичайних Хомутовського 

степу показує, що за запасами гумусу в орних ґрунтах на перших порах 

сільськогосподарського використання відбуваються більш інтенсивні зміни, 

ніж були встановлені за вмістом гумусу. Так, у перші 27 років 

сільськогосподарського використання чорноземів звичайних, темпи 

дегуміфікації становили в середньому 0,81 т/га на рік. У подальші три 

десятиріччя ґрунти втрачають у середньому в межах 0,55 т/га на рік. Після 

цього зниження кількості гумусу досить різко припиняється і починається 

поступове наростання запасів гумусу від 65-річного до 120-річного періоду, 

поступово наростаючи з року в рік. 
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ 

НА СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ 

 

Глобальна зміна клімату стала однією з найнагальніших екологічних 

проблем сьогодення. За даними науковців, 90-ті роки 20 ст. стали найбільш 

теплими у столітті, а 1998 рік – найтеплішим роком цього тисячоліття. 

З 1950 років відстежують скорочення частоти екстремально низьких 
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температур і навпаки зростання екстремально високих. Поряд із цим 

спостерігають зростання кількості опадів у середніх та високих широтах 

північної півкулі, а також у тропіках і навпаки їх зменшення у субтропіках. 

Враховуючи всі зміни, прогнозують, що до 2025 року зменшиться шкода від 

морозів і зросте від теплового стресу, також очікується ріст частоти порушень 

екосистем унаслідок пожеж та впливу шкідливих комах, к 2050 року зникнуть 

та опиняться на грані знищення деякі біологічні види, к 2100 року – виникнуть 

втрати унікальних місць існування та відповідних ендемічних видів, 

зростуть порушення функціонування екосистем внаслідок пожеж та 

комах-шкідників [1]. 

Кліматичні зміни матимуть негативний вплив і на сільське господарство 

через ослаблення імунітету рослин, посилення шкідливості через поширення 

патогенів та їх переносників, зниження стійкості польових культур до 

абіотичних та біотичних чинників [2]. 

Зміна клімату впливає на рослини не тільки через підвищення 

середньорічної температури повітря, а також через їх наслідки – зміни 

тривалості вегетаційного періоду, періоду снігового покриву, частоту 

заморозків, частоту та інтенсивність екстремальних погодних умов. 

Так, встановлено, що за рівних фізичних і хімічних параметрів ґрунту 

високі температури провокують прискорений ріст рослин, які призводять до 

меншого утримання у тканинах кальцію і мікроелементів та високої 

сприятливості до хвороб. Підвищення температури у нічний час знижує у 

рослинах синтез речовин, що грають головну роль в активному імунітеті 

(каллоза, лігнін та інші), які блокують поширення фітопатогенів [3]. 

У разі підвищення концентрації СО2 в атмосфері в рослинах можуть 

відбуватися позитивні зміни, а саме зростає інтенсивність фотосинтезу та 

ефективність використання води та поживних речовин, підсилюється 

розгалуження кореневої системи й ексудація хімічних речовин в ризосферу. 

Однак, поряд із цим спостерігають зниження поживної цінності листя у 

співвідношенні С:N, деякі рослини за підвищення концентрації СО2 стають 

більш чутливі до збудників хвороб. 

Потепління клімату та підвищення концентрації парникових газів 

супроводжує проникнення в агрофітоценози інвазійних видів патогенів і 

подальше їх швидке розповсюдження. Так, у разі зростання температури і 

достатнього рівня водозабезпеченості ґрунту зростає інтенсивність 

транспірації, яка сприяє розвитку таких захворювань, як фітофтороз картоплі 

та парша яблуні. Засуха призводить до розвитку мучнистої роси, а також 

кореневої гнилі бобових [4]. 

Ріст температури суттєво впливає на тривалість активного життєвого 

циклу фітопатогенів грибів, а це в свою чергу призводить до збільшення числа 

генерацій патогенів на рослинах і зараження культур  на більш ранніх стадіях 

розвитку. З потеплінням клімату відбувається переміщення рослин на північ, 
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а вслід за ними переміщуються і збудники патогенів. Внаслідок цього рослини 

природних співтовариств вражаються часто більш агресивними, ніж місцеві, 

штамами збудників хвороб, що зайняли новий ареал культур [5]. 

Внаслідок змін клімату може виникнути потреба у перегляді  сучасних 

технологій захисту рослин. На фоні потепління зростає кількість та 

шкодочинність сорних рослин, шкідників та хвороб на культурах в 

агроценозах і це потребує збільшення частоти обробки засобами захисту 

рослин, зміни строків обробки, а в подальшому зростання їх концентрацій. Це 

в свою чергу може призвести до виникнення резистентності патогенів, 

підвищення собівартості виробництва продукції та необхідності синтезу 

нових засобів захисту рослин [1, 6]. 

Висновок 

Отже, зміни клімату мають різноспрямований характер на рослини і 

зміни, які відбуваються у рослинах під дією цього чинника, зумовлені як 

безпосереднім впливом чинників клімату, так і опосередкованим через зміни 

метаболізму рослин, інтенсивності розвитку патогенів. 
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ПОЗАКОРЕНЕВІ ПІДЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ 

МІКРОДОБРИВАМИ ТА ЙОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ 

В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Одним із основних завдань сучасного сільськогосподарського 

виробництва є пошук нових шляхів і способів підвищення урожайності та 

якості продукції. Ефективним засобом вирішення цих питань є застосування 

позакореневого підживлення мікроелементами. Цей агрозахід дає змогу 

забезпечити живлення рослин за несприятливих ґрунтових умов, уникнути 

хімічного і біологічного зв’язування ґрунтом необхідних рослинам елементів 

живлення [1-6]. 

В умовах посушливого клімату застосування мікроелементів, які 

входять до складу ферментів, сприяє підвищенню стійкості 

сільськогосподарських культур до повітряної та ґрунтової посух, тому все 

більше агровиробників включають їх у технологію вирощування, вважаючи 

це невід’ємною її складовою [7-9]. 

Мікроелементи беруть безпосередню участь у формуванні врожаю, 

визначають його якість і кількість. Це проявляється через: синтез ферментів, 

які дозволять більш інтенсивно використовувати енергію, воду та живлення 

(NPK) і, відповідно, отримати більш високий врожай; посилення відновної 

активності тканин і перешкоду захворювання рослин; підвищення імунітету 

рослин (за нестачі мікроелементів у рослин спостерігається стан фізіологічної 

депресії і загальної сприйнятливості до хвороб); прискорення цілої низки 

біохімічних реакцій (спільний вплив мікроелементів значно посилює їх 

каталітичні властивості; у деяких випадках тільки композиції мікроелементів 

можуть відновити нормальний розвиток рослин, що в підсумку призводить до 

значного підвищення якісних показників) [10-13]. 

Метою нашого дослідження було вивчення впливу позакореневого 

підживлення мікродобривами (Реаком, Росток, Наномікс, Квантум) на ріст, 

розвиток і формування урожайності високоолеїнових гібридів соняшнику 

(Дарій, НК Камен, Тутті) в умовах південної частини України. 

Територія землекористування дослідного поля де, проводили 

дослідження, розташована в південній частині Миколаївської області в зоні 

Південного Степу України, клімат якої характеризується вираженою 

посушливістю за наявності значних теплових ресурсів та обмеженим 

забезпеченням атмосферними опадами. 

mailto:kovalenko@mnau.edu.ua
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Ґрунтовий покрив дослідного поля представлений чорноземом 

південними малогумусними пилувато-важкосуглинковими. 

Ґрунтоутворювальною породою є лесоподібні суглинки бурувато-палевого 

кольору, тонкопористі, ущільнені, насичені карбонатами кальцію. Ґрунтові 

води залягають на глибині більше трьох метрів. Потужність гумусового 

горизонту – 30 см, гумусово-перехідного – 60 см. Реакція ґрунтового розчину 

близька до нейтральної (рН 6,5-6,8), гідролітична кислотність у межах 

2,00-2,52 мг екв. на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ становить 

32-35 мг екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 95,7 %. Наявність 

гумусу в орному шарі ґрунту 2,8 % (за Тюріним), нітратного азоту – 30,0 

(за Кравковим), рухомого фосфору – 146,0 (за Чириковим), обмінного калію – 

357,0 мг на 1 кг ґрунту (за Чириковим). За вмістом рухомих елементів ґрунт 

характеризується середнім умістом азоту та фосфору і дуже високим умістом 

калію. Загалом така характеристика є типовою для чорноземів південних. 

Ґрунти цього регіону краще всього забезпечені калієм, достатньо фосфором та 

задовільно – азотом. 

У польовому досліді агротехніка вирощування соняшнику була 

загальноприйнятою для зони, за винятком варіантів, що вивчалися за схемою 

досліду. В усі роки проведення досліджень попередником соняшнику була 

пшениця озима.  

У двофакторному польовому досліді впродовж 2020-2021 років вивчали 

динаміку росту, розвитку та продуктивності рослин високоолеїнових гібридів 

соняшнику залежно від строків внесення мікродобрив. 

Схема польового досліду містила варіанти: 

Фактор А. Гібриди: 

1. Дарій (St). 

2. НК Камен. 

3. Тутті. 

Фактор В. Позакореневе підживлення мікродобривами: 

1. Без мікроелементів (контроль). 

2. Квантум (4 л/га) у фазі 6-8 листків. 

3. Росток (4 л/га) у фазі 6-8 листків. 

4. Реаком (4 л/га) у фазі 6-8 листків. 

5. Наномікс (2 л/га) у фазі 6-8 листків. 

Обробку посівів виконували ранцевим обприскувачем із розрахунку 

300 л/га робочої рідини. Дослід закладали методом розщеплених ділянок. 

Посівна площа ділянки становила 56 м2, облікова – 30 м2, повторність досліду 

чотириразова [14]. 

Основні площі вирощування в Україні соняшнику розташовані в зоні 

недостатнього зволоження, а тому вологозабезпеченість його посівів є 

важливим чинником, що визначає рівень продуктивності рослин. Достатні 

запаси продуктивної вологи в ґрунті значно зменшують залежність 
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урожайності насіння соняшнику від інших чинників, зокрема, від умов 

мінерального живлення та температурного режиму, а також позитивно 

впливають на всі процеси життєдіяльності рослин. Встановлено, що існує 

залежність між коефіцієнтом вологозабезпеченості і врожаєм насіння 

соняшнику. Закономірно, що вища урожайність соняшнику формуватиметься 

за кращих умов вологозабезпечення його рослин, починаючи від сходів до 

повної стиглості. 

Нашими дослідженнями встановлено, що в середньому за 2020-2021 рр. 

вміст продуктивної вологи в шарі перед сівбою як в посівному шарі ґрунту 

(0-10 см), так і в шарі ґрунту 0-100 см були достатніми для отримання 

повноцінних сходів. Зокрема, в шарі ґрунту 0-100 см запаси продуктивної 

вологи в середньому за роки досліджень становили 95,7 мм. 

Упродовж вегетації гібридів соняшнику запаси продуктивної вологи в 

ґрунті певним чином поповнювалися за рахунок опадів, кількість яких 

залежала і від тривалості вегетаційного періоду досліджуваних гібридів. Слід 

зазначити, що тривалість вегетаційного періоду, наприклад гібрида Дарій, 

також мала певні відмінності, відповідно до впливу на цей показник внесених 

мікродобрив. Адже мікродобрива впливали на тривалість вегетаційного 

періоду рослин певного гібрида неоднаково. Наприклад, у середньому за 

2020-2021 рр. у гібрида НК Камен тривалість вегетаційного періоду 

коливалася від 116 до 120 діб, у зв’язку з чим і кількість опадів за 

спостережний період також коливалася від 154,7 до 160,0 мм. Такі 

особливості за кількістю опадів залежно від тривалості вегетаційного періоду 

проявлялися і на інших досліджуваних гібридах. 

Інтенсивність споживання рослинами досліджуваних гібридів 

продуктивної вологи з ґрунту також проходила з певними відмінностями, але 

її залишкові запаси у фазі повної стиглості більшою мірою визначалися 

рівнем сформованої врожайності. Наприклад, у середньому за роки 

досліджень запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 см, у фазі повної 

стиглості насіння гібрида Тутті на варіанті без внесення мікроелементів 

становили 32,8 мм, а з внесенням Квантум у фазі 6-8 листків – 30,6 мм. 

Більше споживання вологи рослинами гібрида соняшнику Тутті 

пояснюється більш потужним розвитком його рослин та тривалішим періодом 

їх вегетації. Відстежено особливості із споживання продуктивної вологи 

гібридом Тутті були характерними і для інших гібридів – Дарій, НК Камен. 

Розраховані коефіцієнти водоспоживання, ще здебільшого підтверджують 

закономірний зв’язок між запасами продуктивної вологи в ґрунті, їх 

поповнення за рахунок опадів упродовж вегетації та рівнем сформованого 

врожаю досліджуваних гібридів. Закономірно, що коефіцієнт 

водоспоживання за роками досліджень певним чином коливався залежно від 

рівня урожайності кожного з гібридів та витраченої на його формування 

продуктивної вологи. 
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Висновок. Отже, за результатами проведених нами досліджень, 

найкращі показники ефективності водоспоживання рослинами 

досліджуваних високоолеїнових гібридів соняшнику забезпечувало 

вирощування їх за використання позакореневого підживлення посівів 

у фазі 6-8 листків мікродобривом Квантум (4 л/га), що сприяло отриманню 

найвищої урожайності культури за мінімальної витрати води на одиницю 

продукції. 
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ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН 

 

В останні роки набула чинності проблема дослідження статусу трипсів 

як шкідливих організмів екосистем закритого ґрунту. Інтродуковані види 

трипсів є шкодочинними та небезпечними шкідниками кімнатних та 

декоративних рослин, які не тільки прикрашають інтер’єр та тішать нас своєю 

красою, а і покращують мікроклімат оселі, пробуджують позитивні емоції, що 

корисно впливає на здоров’я людини. Рослини приносять у наш дім красу та 

затишок, що вкрай необхідно сьогодні. Зелене листя, ніжні красиві квіти, 

чудовий аромат поліпшують настрій, заспокоюють, допомагають поповнити 

дефіцит спілкування з природою. 

У нашу країну імпортують безліч садивного матеріалу, горщикових 

культур тощо. З року в рік асортимент завезеної продукції зростає, зокрема 

зрізаних квітів, розсади, насіння, квітково-декоративних рослин. Але в цьому 

різноманітті фітосанітарні служби знаходять шкідливі організми, що можуть 

бути об’єктами внутрішнього карантину України.  

Сьогодні одним з небезпечних сисних комах-фітофагів з родини 

трипсів, що поширився територією багатьох держав світу і становить суттєву 

небезпеку понад 500 рослинам з 64 ботанічних родин у закритому ґрунті, є 

західний квітковий трипс. В Україні поширення цього карантинного виду, 
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який вперше було виявлено в 1999 році в тепличних господарствах 

Закарпатської і Донецької областей, незважаючи на вжиті заходи з локалізації 

та ліквідації, в останні роки продовжується. Станом на 01.01.2022 площа 

заселення фітофагом по Україні стабілізувалася і займає близько 15,5 га, але 

поширення західного квіткового трипса в країні може призвести до 

економічних збитків та завдати значної шкоди сільському і квітковому 

господарствам. 

За даними дослідників, серед поширених видів трипсів, які 

пошкоджують квіткові і овочеві культури в закритому ґрунті, саме західний 

квітковий трипс проявляє найбільшу стійкість до інсектицидів. Крім того, 

летальна концентрація хімічних препаратів для імаго карантинного виду 

в 2-3 рази вища, порівняно з іншими видами. 

З метою оптимізації хімічного захисту хризантеми жовтої і білої на зріз 

проти західного квіткового трипсу ми провели дослідження з визначення 

ефективності сучасних інсектицидів за різних норм витрати і кількості 

обробок для обґрунтування їх місця в системі захисту. 

Застосовували інсектициди з різних класів хімічних сполук: 

Агростак Біо, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л) з нормою витрати 0,27 і 

0,37 л/га; Енжіо 247 SC, к. с. (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 

141 г/л) – 0,22 і 0,4 л/га. 

Обприскування проводили триразове з інтервалом у 7 днів. Перше 

обприскування проводили на початку викидання бутонів хризантеми за 

високої чисельності імаго і личинок західного квіткового трипса в теплиці від 

45,8 до 52,3 екз./рослину. 

Встановлено, що після першого обприскування посадок хризантеми 

ефективність інсектицидів за рекомендованої норми витрати була найменша 

у варіанті Агростак Біо, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л) з нормою витрати 

0,27 л/га відповідно 31,3 %. Чисельність західного квіткового трипса 

знижувалася на 59,2 % за застосування Енжіо 247 SC, к. с. (лямбда-

цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л) – 0,22 л/га. За підвищеної норми 

витрати ефективність усіх інсектицидів була вища і становила від 48,3 % у 

варіанті з Агростак Біо, КЕ і 66,0 % – Енжіо 247 SC, к. с. Після проведення 

двох обробок показники технічної ефективності досліджуваних інсектицидів 

збільшувались і становили відповідно Агростак Біо, КЕ (альфа-циперметрин, 

100 г/л) – 47,2 і 56,6 %; Енжіо 247 SC, к. с. (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + 

тіаметоксам, 141 г/л) – 67,2 і 74,9 %. 

Найбільше зниження чисельності карантинного виду забезпечила 

триразова обробка хризантем інсектицидами. Але неефективним проти 

західного квіткового трипса виявився Агростак Біо, КЕ (альфа-циперметрин, 

100 г/л) за двох норм витрати 0,27 і 0,37 л/га, оскільки в таких нормах 

знижував чисельність фітофагу лише на 49,3 і 61,4 %. Високу ефективність 

забезпечили за двох норм витрати і трьох обробок інсектицид 
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Енжіо 247 SC, к. с. (лямбда- цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л) – 

76,2 і 84,0 %. 

Обробки хризантеми інсектицидами проти західного квіткового трипса 

забезпечили зниження пошкодження рослин у дослідних варіантах 

Енжіо 247 SC, к. с. в 2,6-3,1 рази, порівняно з контролем. 

Фітотоксичної дії препаратів за досліджуваних норм витрати не 

спостерігали. 

Застосування зазначених препаратів у період вегетації хризантеми 

засвідчило, що найкраще були захищені від західного квіткового трипса 

рослини у варіантах за проведення трьох обробок Енжіо 247 SC, к. с. 

Для контролю чисельності трипсів на горщикових квіткових рослинах у 

закритому ґрунті ефективно застосовувати Актофіт, 0,2 % к. е. (4,0 і 6,0 л/га) 

за проведення трьох обробок з інтервалом у 7 днів. Ефективність їх становить 

70,2-84,5 %. 

Видовий склад, чисельність трипсів і заселеність квіткових рослин 

змінюється і здебільшого залежить від видового складу рослин. Найбільше 

трипси заселяють троянди, хризантеми жовті та білі, гербери, гладіолуси, 

в середній – бегонії, айстри, орхідеї. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ УТРИМАННЯ КОРІВ 

В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Зміна клімату є однією з нагальних загроз людству. Однією з найбільш 

уразливих до прояву змін клімату галуззю економіки є сільське господарство. 

Негативний вплив зростання середньої температури з кожним роком все 

суттєвіше відбивається на ефективності ведення рослинництва і 

тваринництва. Як наслідок, виникає потреба модернізації наявних моделей 

аграрного виробництва та удосконалення способів управління 

сільськогосподарськими системами з урахуванням зміни клімату. 

Для зниження кліматичних ризиків у веденні тваринництва потрібне 

чітке розуміння того, як потенційні екологічні стресори (температура 

навколишнього середовища, вологість, теплове випромінювання, швидкість 

руху повітря тощо) можуть безпосередньо впливати на функціонування 

організму тварини та її здоров’я. 
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Сьогодні однією з найактуальніших для всіх регіонів нашої країни 

проблем тваринництва є проблема теплового стресу в молочному скотарстві. 

Сучасні високопродуктивні корови – це справжнє метаболічне диво. 

Вони можуть переробити на молоко велику кількість корму. Побічним 

продуктом цього перетворення є тепло. Корові доводиться докладати чимало 

зусиль, щоб віддати (чи розсіяти) зайве тепло. Це особливо складно, коли 

температура довкілля висока, а поруч інші тварини, які теж виділяють тепло. 

Звісно, що вища продуктивність тварин, то більше вони потерпають від 

теплового стресу. 

Щоб запобігти ймовірності теплового стресу, необхідно визначити 

пріоритетні аспекти в господарстві, які потребують найшвидшого 

поліпшення. 

Мікроклімат у тваринницькому приміщенні відіграє неабияку роль в 

утриманні худоби. До того ж, його не можна розглядати окремо від таких 

елементів технології утримання, як сама будівля корівника, годівля й догляд 

за тваринами.  

Під мікрокліматом корівника розуміють, перш за все, взаємодію таких 

кліматичних елементів, як температура, вологість і рух повітря.  

Чисельні наукові дослідження і практичний досвід доводять, що 

високий рівень продуктивності тварин може бути досягнутий лише за умови, 

що параметри мікроклімату в приміщенні точно визначені, чітко регулюються 

та контролюються. 

Відхилення параметрів мікроклімату від нормованих показників 

призводить до зниження надоїв на 15-20 %, зменшення приростів – 

на 20-30 %, збільшення відходу молодняку – до 40 %, зниження стійкості 

тварин до захворювань – на 15 %, а також до додаткових витрат кормів. 

Оптимальна температура навколишнього середовища для корів залежить від 

віку та продуктивності. Наприклад, для високопродуктивної молочної корови 

вона становить 4-16 °С, а для середньопродуктивної – 7-17 °С. Такий 

температурний діапазон дає змогу тваринам самостійно регулювати свій 

теплообмін та забезпечує оптимальне споживання корму. 

Тепло, що утворюється в процесі молочного виробництва, 

вивільняється в навколишнє середовище. Збільшення температури 

навколишнього середовища понад 22 °С ускладнює віддачу тепла організмом 

тварини. Це означає, що вища температура в тваринницькому приміщенні, то 

менш тепла може віддати корова в повітря. Якщо температура перевищує 

допустимі межі значень термонейтральної зони тварини – у неї виникає 

тепловий стрес. 

За теплового стресу споживання корму коровами зменшується 

на 10-15 %, пропорційно знижується продуктивність і якість молока, 

підвищується кількість соматичних клітин у ньому. Крім того, через тепловий 

стрес затримується статеве дозрівання, збільшується тривалість статевих 
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циклів, знижується природна резистентність організму, внаслідок чого 

підвищується захворюваність тварин. Більше того, стабілізуватися 

продуктивність може лише через 4-5 тижнів за помірного впливу теплового 

стрес-чинника. 

Не менший вплив на стан здоров’я корів має такий чинник, як відносна 

вологість повітря. Зважаючи на навантаження обміну речовин, корова 

залежно від маси та продуктивності віддає у повітря близько 400 г водяної 

пари за годину. Це може призвести до значного погіршення мікроклімату та 

стресу тварин. 

На здоров’я та продуктивність худоби впливає також хімічний склад 

повітря в приміщенні. Аміак, сірководень й вуглекислий газ зменшують опір 

організму тварин до захворювань. Наслідками «поганого» повітря в корівнику 

стають зниження молочної продуктивності та випадки грипу ВРХ. Через 

недостатню кратність повітрообміну в багатьох корівниках, особливо взимку, 

відбувається скупчення шкідливих газів і мікроорганізмів. 

Негативний вплив «поганого» повітря в корівнику можна спостерігати 

не лише в старих, а також в сучасних будівлях. 

Якщо не забезпечити приточно-витяжною вентиляцією тваринницькі 

приміщення для створення оптимального мікроклімату, то щорічні втрати 

молока і м’яса становитимуть десятки тонн, а отримана продукція буде 

низької якості. 

Щоб забезпечити оптимальні значення показників температури та 

вологості в корівнику, необхідно використовувати систему вентиляції, 

головним завданням якої є виведення речовин, що завдають шкоди здоров’ю 

тварин. 

У період міжсезоння найважливіші завдання для вентиляції можуть 

змінюватися. Влітку тепло, яке продукують безпосередньо самі тварини, має 

виводитися з приміщення, щоб уникнути застою теплого повітря і запобігти 

виникненню у тварин теплового стресу. В зимовий період вентиляція 

насамперед має усувати водяну пару й шкідливі гази. 

Висновок 

Отже, сучасні погодно-кліматичні умови є важливим чинником у 

правильному виборі технології та умов розведення худоби, організації та 

облаштування тваринницьких ферм і приміщень. 

Вважаємо, що наукові доробки та практичні поради фахівців 

тваринництва дадуть можливість удосконалити технологію утримання 

молочної худоби, а також розробити типові проєкти з урахуванням параметрів 

мікроклімату та технічних вимог тваринницьких приміщень, створюючи 

комфортні умови утримання корів, не зважаючи на кліматичну зону регіону. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ СКОТАРСТВА 

В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 

 

Через глобальне потепління в Україні значно змінюються термічний 

режим і структура опадів, зростає частота та інтенсивність екстремальних 

гідрометеорологічних явищ. Аналіз температурно-вологісного режиму на 

території країни за останні десятиліття демонструє стійку тенденцію щодо 

зростання середньорічних температур. Зокрема, в Чорноморському регіоні 

країни середньорічна температура зросла на 2,0 °С. Водночас реєструється 

зменшення загальної кількості опадів та їх сезонний і територіальний 

перерозподіл. Так, у весняно-літній період опадів на півдні країни фактично 

немає. 

Зміни кліматичних умов виявляють як опосередкований, так і 

безпосередній вплив на тварин. Як результат все суттєвіше проявляється 

негативний вплив глобального потепління на ефективність ведення сільського 

господарства та якість і безпечність продукції, зокрема скотарства.  

Важливим чинником розвитку скотарства є забезпечення достатньої 

кормової бази належної якості. На жаль, за сучасних кліматичних умов 

продуктивність стратегічних кормових культур знижується. Згідно з аналізом 

стану виробництва кормових культур на півдні країни науковці 

Миколаївського національного аграрного університету дійшли висновку, що 

за останні 20 років їх виробництво зменшилося у перерахунку на кормові 

одиниці на 60,1%. Така від’ємна динаміка призведе до нестачі зелених кормів 

та сіна однорічних і багаторічних трав, які є основою раціону великої рогатої 

худоби. 

Безпосередній вплив проявляється в тому, що підвищення температури 

навколишнього середовища призводить до теплового стресу у тварин. Як 

наслідок такого впливу змінюється активність фізіологічних процесів – 

знижуються газообмін, споживання кисню, теплоутворення, гальмується 

обмін речовин. Змінюється також поведінка тварин – вони менше рухаються, 

проявляють нижчу кормову активність. Як результат у тварин гальмується 

засвоєння поживних речовин корму, погіршується стан здоров’я, знижуються 

відтворна здатність, загальна опірність організму, продуктивність та якість 

продукції. 

Деякі науковці доводять, що у лактуючих корів зменшується продукція 

молока, а в його складі знижуються масова частка молочного білка, жиру, 
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сухого знежиреного залишку, загального азоту і лактози, натомість, зростає 

кількість небілкового азоту, пальмітинової та стеаринової кислот, соматичних 

клітин. 

У худоби на відгодівлі за теплового стресу фіксують різке зниження 

середньодобових приростів, збільшення періоду досягнення забійної живої 

ваги та зниження показників якості м’яса. 

На сучасному етапі розвитку скотарства тепловий стрес вважається 

однією з найбільших загроз добробуту і продуктивності тварин у теплу пору 

року. Враховуючи неспинні процеси глобального потепління, постає 

необхідність пошуку і впровадження нових ефективних технологій утримання 

великої рогатої худоби, які забезпечуватимуть зменшення негативного впливу 

наслідків таких кліматичних змін. Сьогодні більшість фахівців виокремлюють 

три основні напрями щодо управління тепловим стресом: створення більш 

теплостійких порід; поліпшення умов утримання; поліпшення умов годівлі. 

У напрямі створення теплостійких порід худоби науковці вже досягли 

значних успіхів. На сучасному етапі розвитку скотарства широко 

застосовують методи відбору найбільш теплостійких тварин у породі, їх 

селекція за мастю, схрещування порід із різним ступенем теплостійкості. 

Отримано позитивні результати генетичного моделювання як результат 

гібридизації великої рогатої худоби з такими значно теплостійкішими видами, 

як буйволи і зебу. Активно розробляють методи генної інженерії задля 

переносу генів, що відповідають за теплостійкість. 

Не менших успіхів досягнуто і у напрямі розробки методів поліпшення 

умов утримання худоби. З метою оптимізації мікроклімату в тваринницьких 

приміщеннях фахівці, в першу чергу, рекомендують забезпечувати у місцях 

утримання додаткове охолодження. Задля цього запропоновано 

облаштовувати території випасання і вигулу затіненими місцями. У 

приміщення для утримання худоби рекомендовано забезпечувати постійний 

рух повітря, використовуючи природну та/або примусову вентиляцію. Для 

додаткового охолодження доцільно використовувати дощування. Регулярне 

видалення гною також дозволяє запобігати надмірно виділення тепла у 

приміщенні. 

Позитивні результати напрацьовано у заходах корекції годівлі худоби. 

Найбільш ефективними методами є зміна часу годування і збалансованість 

раціонів. Враховуючи, що процес травлення у худоби супроводжується 

підвищеною теплопродукцією, то перенесення годування з найспекотнішого 

періоду доби на вечірній дозволяє значно знизити вірогідність розвитку 

теплового стресу. Зниження у годівлі частки грубих кормів і використання 

високоенергетичних раціонів зі зниженим умістом протеїну і клітковини та 

підвищеним умістом жирів так само забезпечує бажаний позитивний ефект. 

Незважаючи на позитивні результати, досягнуті на основних напрямах 

боротьби з тепловим стресом у великої рогатої худоби, залишається значна 
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мінливість ефективності їх використання. Водночас останні результати 

досліджень дозволяють краще зрозуміти наслідки теплового стресу щодо 

генетичних, репродуктивних, продуктивних і поведінкових особливостей 

тварин. 

Вважаємо, що поєднання новітніх знань і багаторічних напрацювань у 

подальших дослідженнях у напрямі запобігання тепловому стресу дозволить 

розробити найбільш ефективну технологію утримання великої рогатої худоби 

в умовах глобальних змін клімату. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД БУР’ЯНІВ 

 

У світовому землеробстві серед високобілкових культур сої за обсягами 

виробництва і використання належить перше місце. У ній сконцентровано 

найцінніші властивості всього рослинного світу. В насінні сої міститься: 

38-42 % білка, 18-23 % жиру, 25-30 % вуглеводів, ферменти, вітаміни, 

мінеральні речовини. В Україні впродовж останніх років площі її посіву 

суттєво зросли. Так, якщо у 2001 році посіви цієї культури займали 73 тис. га, 

то станом на 2021 рік, посівні площі становили понад 2 млн га. Поряд з цим, 

урожайність сої в країні залишається нижчою, порівняно із іншими 

провідними країнами світу. 

В Україні потенційними бур’янами можуть бути понад 1500 видів 

трав’янистих рослин. До актуальних бур’янів відносять 800 видів, з яких 

понад 300 є найбільш масовими і шкодочинними. 

Висока забур’яненість посівів є однією з головних причин низької 

реалізації біологічного потенціалу сої, а за умови мінімалізації або повної 

відсутності обробітків ґрунту проблема забур’яненості особливо актуальна.  

За недостатнього захисту посівів сої від бур’янів зниження 

продуктивності за суцільного способу сівби може сягати від 30 % до 50 %, а 

широкорядного посіву до 40-80 % і більше від потенційного рівня 

урожайності. На території Лісостепу України у посівах сої найбільш поширені 

такі види бур’янів: осот рожевий (Cirsium arvense L.) та жовтий (Sonchus 

arvensis L.), лобода біла (Chenopodium album L.), гірчиця польова (Sinapis 

arvensis L.), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.), щириця 

жминдовидна (Amaranthus blitoides L.), редька дика (Raphanus 

raphanistrum L.), ромашка непахуча (Matricaria inodora L.), талабан польовий 

(Thlaspi arvense L.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.). Із злакових 

бур’янів основними є просо куряче (Echinochloa crus-galli L.), мишій 
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сизий(Setaria glauca L.) та пирій повзучий (Elytrigia repens L.). Беручи до 

уваги, що соя наділена низькою конкурентною здатністю до бур’янів, то 

захист її посівів від сегетальної рослинності є одним із важливих чинників 

розкриття потенціалу врожайності. Зокрема, під час вирощування сої 

виокремлюють критичний період контролю бур’янів, коли посіви обов’язково 

мають бути без бур’янів – від появи сходів і впродовж 4-5 тижнів, що в 

середньому по різних сортах відповідає появі 4-5 трійчастого листка. 

Під час знищення бур’янів у агрофітоценозі через 20 днів після сходів 

сої прибавка урожаю, порівняно із забур’яненими ділянками становила 

10,5-11,3 ц/га; через 40 днів – 7,5-9,7 ц/га; через 60 днів – 6,2-8,3 ц/га. Для 

контролювання однорічних дводольних  видів бур’янів у посівах сої 

застосовують гербіциди із хімічної групи похідних триазину, зокрема у 

варіантах досліджувався – прометрин, який за механізмом фітотоксичності є 

інгібітором транспорту електронів (IТЕ) у фотосистемі II хлоропластів, 

відповідно його дія розгортається після формування фотосинтетичного 

апарату бур’янів. Тому, у посівах сої ми вивчали біологічну ефективність 

ґрунтового гербіциду Хортус, КЕ (ацетохлор, 900 г/л) у нормі 2,5 л/га та 

суміші гербіцидів Хортус, КЕ (ацетохлор, 900 г/л) за норми 1,8 л/га + Селефіт 

Екстра, кс (прометрин, 500 г/л) у нормі 2 л/га. Отримані дані дозволяють 

стверджувати, що найвищу ефективність дії за використання гербіциду 

Хортус у нормі 2,5 л/га отримано за контролювання однорічних злакових 

видів бур’янів (Echinochloa crus-galli L. та Setaria glauca L.) у межах 

85,2-100,0 % залежно від часу їх обліку. Найнижчу ефективність отримали за 

контролювання Amaranthus retroflexus L., який на час збирання становив 

54,3 %. За результатами досліджень, було встановлено, що застосування 

одного ґрунтового гербіциду Хортус у нормі 2,5 л/га забезпечувало біологічну 

ефективність на 30-й день після його застосування на рівні 78,7 %. Перед 

збиранням сої цей гербіцид знизив свою біологічну ефективність до 69,3 % і 

досить надійно контролював, у першу чергу, однорічні злакові та 

найпоширеніші однорічні дводольні види бур’янів. Рівень контролю злакових 

видів становив 75,6-100 %. Слід відзначити, що цей препарат не контролює 

багаторічних злакових та дводольних видів бур’янів. 

За використання бакової суміші гербіцидів Хортус, 1,8 л/га + Селефіт 

Екстра, 2 л/га на 30-ту добу обліку після їх застосування, біологічна 

ефективність контролю забур’яненості була в межах 89,2 %. Високу 

ефективність бакової суміші гербіцидів Хортус + Селефіт Екстра 

спостерігали і перед збиранням сої, зокрема за промислової вона становила 

78,6 %. 

Отже, використання бакової суміші ґрунтових гербіцидів 

Хортус + Селефіт Екстра дозволяє одночасно контролювати на високому 

біологічному рівні однорічні злакові та дводольні види бур’янів у посівах сої, 

що покращує продуктивність культури. 
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА БДЖІЛЬНИЦТВО 

 

Зміна клімату – суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі 

погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до 

мільйонів років. 

Світове бджільництво нараховує до 50 млн бджолиних сімей. За 

наявними даними, медоносна рослинність планети дозволяє утримувати до 

150 млн бджолиних сімей. 

Найбільш густо бджолами населено Європу. На її території без держав 

СНД налічується 12,5 млн бджолиних сімей. З-поміж держав західної Європи 

перше місце за кількістю бджолиних сімей посідає Іспанія (1,4 млн), далі – 

Румунія (1,3 млн), Німеччина (1,3 млн), Польща, Чехія (1,0; 1,2 млн). Світове 

виробництво меду становить 400-500 тис. тонн, з них 120 тис. тонн входить в 

експортно-імпортний товарообіг. 

Сьогодні Україна за обсягом виробництва меду посідає п’яте місце у 

світі і є лідером у Європі. Останніми роками основними світовими 

виробниками меду є Китай – 27 %, Україна, Аргентина, США і Росія 

виробляють по 4 %, Індія і Мексика – по 3 %. Значно наростили виробництво 

меду Туреччина – на 18 %, США – на 14, Іран – на 13, Аргентина – на 12, 

Китай – на 10 %, Росія – на 7, Індія – на 2 %. 

Бджолині сім’ї можуть жити в різних природніх умовах – від тропіків 

до північних частин земної півкулі, де ростуть пилко- та нектароносні 

рослини, що прийнятні для харчування бджіл. Сім’я бджіл добре 

пристосовується до гранично різких сезонних коливань кліматичних умов. 

Вона може існувати як у вологих, так і засушливих районах, там, де 

температура навколишнього повітря перевищує +50 °С, і там, де знижується 

до -45 °С. 

На захворювання бджіл та їхню масову загибель впливає зміна 

кліматичних умов – зростання середньорічної температури та збільшення 

кількості небезпечних метеорологічних явищ. 

Цікаво, що різні види бджіл по-різному реагують на різні погодні умови. 

Наприклад, у районах з більшою кількістю дощів було менше весняних бджіл, 

оскільки квіти акації, вмиті довгим рясним дощем, перестають бути 

привабливими для медоносних бджіл, адже за високої вологості нектар квітів 

не задовольняє потреби цих комах. І навпаки, занадто сухий клімат спричиняє 
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зменшення виробництва квіткового нектару, і, наприклад, квітки лаванди (які 

загалом є медоносами) зовсім не виробляють нектар під час таких умов. 

«Ми вважаємо, що дощ обмежує можливості весняних бджіл збирати 

їжу для своїх нащадків. Подібно, як дуже спекотне літо, яке може зменшити 

кількість квітучих рослин, було пов’язано з меншою кількістю літніх бджіл 

наступного року», – зазначають учені. 

Тепла зима також призвела до зменшення чисельності деяких видів 

бджіл. І ці зміни погоди, ймовірно, погіршаться в найближчі роки. 

Дослідження виявило, що внаслідок зміни клімату та інших 

захворювань бджіл з квітня 2019 і до кінця 2020 року у США втрачено 43,7 % 

вуликів. Це була друга за величиною річна цифра відтоді, як це конкретне 

дослідження почали проводити у 2010 році.  

Загальними підходами до вирішення проблем антропогенної зміни 

клімату є пом’якшення її наслідків, тобто запобігання надмірним викидам 

парникових газів, сприяння їх поглинанню, а також адаптація до зміни 

клімату. Особливість сучасних антропогенних процесів у їх значній 

швидкості, що не є природною для екосистеми і не дозволяє їй встигнути 

адаптуватися. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ 

В АГРОФІТОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Пшениця – найважливіша продовольча культура. У хімічному складі 

зерна є всі необхідні для харчування елементи: білки, вуглеводи, жири, 

вітаміни, ферменти і мінеральні речовини. Основне призначення пшениці 

озимої – забезпечення людей хлібом. Цінність пшеничного хліба визначає 

сприятливий склад зерна. Серед зернових культур пшеничне зерно 

найбагатше на білки. Вміст їх у зерні м’якої пшениці залежить від сорту та 

умов вирощування, і в середньому становить 13-15 %. У зерні пшениці 

міститься велика кількість вуглеводів, зокрема до 70 % крохмалю, вітаміни 

В1, В2, Р, Е та провітаміни А, D, до 2 % зольних речовин. Білки пшениці є 

повноцінними за амінокислотним складом, містять усі незамінні 

амінокислоти – лізин, триптофан, валін, метіонін, фенілаланін, аргінін, 

лейцин, ізолейцин, які добре засвоюються людським організмом. Проте у 

складі білків недостатньо таких амінокислот, як лізин, метіонін, треонін, тому 

поживна цінність пшеничного білка становить всього 50 % загального вмісту 
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білка. 400-500 г пшеничного хліба та хлібобулочних виробів покриває 

близько третини всіх потреб людини в їжі, половину потреби у вуглеводах, 

третину (до 40 %) – у повноцінних білках, 50-60 % – у вітамінах групи В, 

80 % – у вітаміні Е. Пшеничний хліб майже повністю забезпечує потреби 

людини у фосфорі та залізі, на 40 % – у кальції. Співвідношення білків і 

крохмалю у зерні пшениці становить у середньому 1:6-7, що є найбільш 

сприятливим для підтримання нормальної маси тіла та працездатності 

людини. 

Під час досліджень ми виявили такі види бур’янів, серед дводольних: 

Підмареник чіпкий, Шпергель звичайний, Волошка синя, Сокирки польові, 

Талабан польовий, Ромашка непахуча, Горошок мишачий, Лобода біла, Осот 

рожевий, Осот жовтий. Серед дводольних видів найбільше було виявлено 

Осотів, їхня кількість склала майже 30 шт./м2, що становило 20% від загальної 

кількості видів. Найменше було виявлено Підмареника чіпкого та Шпергеля 

звичайного, їх загальна кількість становила менше 6 %. Серед однодольних 

видів було виявлено: Пирій повзучий, Метлюг звичайний, Бромус житній. 

Загальне співвідношення дводольних до однодольних становило 63,2 % 

до 36,8 %. 

Залежно від підтипу виявлений видовий склад бур’янів наступний: 

серед багаторічних видів переважав Пирій повзучий 13,6 %, Осот рожевий 

9,7 %, Осот жовтий 10,5 %. 

Серед однорічних видів переважали Метлюг звичайний 11,8 %, та 

Бромус житній 11,4 %. 

Співвідношення багаторічних видів до однорічних становило 33,8 % до 

66,2 %. 

Наші дослідження передбачали вивчення впливу різних гербіцидів на 

забур’яненість пшениці озимої. У варіантах дослідів використовували такі 

гербіциди: Марафон (4 л/га), Гроділ Махі (0,1 л/га), Монітор (0,025 кг/га), 

а також бакову суміш: Марафон (4 л/га) + Гроділ Махі (0,1 л/га). 

Серед використаних гербіцидів кращу ефективність проти однодольних 

видів показав препарат: Марафон (4 л/га), проти дводольних краще спрацював 

Гроділ Махі (0,1 л/га), а їх бакова суміш виявилася ефективною як проти 

однодольних, так і дводольних видів. 

Також використовували гербіцид Монітор з нормою витрати 

0,025 кг/га, який знищує однодольні і дводольні види. Але в ході дослідження 

було виявлено меншу ефективність цього гербіциду, порівняно з баковою 

сумішшю: Марафон (4 л/га) + Гроділ Махі (0,1 л/га). Водночас гербіцид 

Монітор (0,025 кг/га) проявив високу ефективність проти Пирію повзучого, 

порівняно з усіма вищезгаданими препаратами. 

Можна стверджувати, що гербіцид Монітор (0,025 кг/га) доцільно 

використовувати на полях, засмічених як дводольними, так і однодольними 

бур’янами з високою присутністю Пирія повзучого. В разі відсутності цього 
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бур’яну, можна рекомендувати бакову суміш Марафон (4 л/га)+ Гроділ Махі 

(0,1 л/га). 

Застосування гербіциду Марафон (ф. Басф, Швейцарія) з нормою 

витрати 4 л/га сприяло підвищенню врожайності на 9,2 ц/га або на 20 % вище, 

ніж у контролі. Найкращі показники врожайності (26 % вище, ніж у контролі) 

були на варіантах, оброблених баковою сумішшю Марафон (4 л/га) + 

Гроділ Махі (0,1 л/га) та Монітор (0,025 кг/га). 

Всі використані гербіциди є досить ефективними в зменшенні загальної 

забур’яненості посівів пшениці, чим звичайно покращують фізіологічні 

процеси її росту і розвитку та, як наслідок, підвищують урожайність культури. 
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ХАРЧУВАННЯ: 

ОЧИМА СТУДЕНТІВ 

 

Органічне виробництво та харчування є широко обговорюваною темою 

нашого часу й думки щодо неї різняться не лише в науковців, а й у пересічних 

людей. Для того, щоб продовжити думку, варто чітко визначити понятійний 

апарат. Тож, органічне виробництво – це процес виробництва органічної 

продукції з дотриманням всіх стандартів. 

Органічна продукція – це продукція, отримана внаслідок органічного 

виробництва, за якого не використовують домішок, консервантів, 

генномодифікованих організмів і т. інше. 

Кожний етап виробництва суворо контролює певний орган сертифікації, 

який є акредитованим та засвідчує дотримання всіх стандартів органічного 

виготовлення. До таких органів в Україні внесено 17 сертифікацій, одна – 

українська, решта – зарубіжні. 

За останніми даними дослідження, проведеного Мінагрополітики, було 

визначено, що в Україні лише 1 % від усіх земель сільськогосподарського 

призначення належить господарствам з органічним виробництвом. 

І це зумовлено багатьма чинниками, зокрема: 

- високі вимоги до родючості; 

- низькі показники забруднення; 

- відсутність цільової аудиторії (покупців); 

- висока собівартість продукції; 

- складно пройти сертифікацію з дотриманням обов’язкових умов та 

інші. 
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Тобто, існує дуже багато причин, чому органічне виробництво в нашій 

країні не так розвинене, як в деяких інших європейських. І щодо того, добре 

це чи погано, теж ведеться багато дискусій. 

З огляду на невисоку зацікавленість національного покупця, органічне 

виробництво в країні здебільшого орієнтується на зарубіжного.  

Щодо звіту Європейської Комісії у 2021 році Україна посіла 5-те місце 

зі 126 країн за обсягами імпортованої органічної продукції до ЄС. Так, 

протягом 2021 року до ЄС ввезено 2,87 млн тонн органічної агропродовольчої 

продукції, з них – 190 тис. тонн (6,6 %) з України. Що означає – фокус 

спрямовується не просто на зарубіжного, а саме на європейського покупця. 

Чому так відбувається? Все дуже просто: у країнах ЄС досить високий 

рівень харчової усвідомленості, популяризується здорове харчування та 

населення є платоспроможним. А ще як плюс товари з України зазвичай 

дешевші, аніж просто виростити на власній землі, от іноземці й користуються 

послугами наших виробників. 

Найбільш поширеними продуктами для експорту були ягоди, зернові 

культури та олійні. Зокрема, продукти із соняшнику, пшоно, різноманітні 

овочі та фрукти. В 2021 році експортували понад 80 видів товарів за кордон. 

Органічне виробництво в Україні регулюють Закон України «Про 

основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції» (далі – Закон), а також відповідні підзаконні 

нормативно-правові акти. 

Попри велику кількість досліджень, учені все ще не дійшли 

однозначного висновку щодо корисності та правильності використання і 

виробництва органічної продукції. 

Є низка переваг у використанні та вживанні органіки, зокрема: 

- органічні продукти містять менше шкідливих речовин, аніж звичайні, 

а саме, не містять у собі нітратів, генномодифікованих організмів; 

- загалом вони є більш безпечні для організму; 

- через правильне вирощування та дотримання великої кількості вимог 

ці продукти містять більше сухої речовини за зменшеного вмісту води, що 

спричиняє підвищення смакових якостей; 

- органічні продукти містять більше антиоксидантів, порівняно зі 

звичайними; 

- менш ймовірно спричинять алергію; 

- зберігають живильні властивості, якість, безпечність й натуральний 

склад під час переробки; 

- вживання органічних продуктів опосередковано сприяє збереженню 

навколишнього середовища, а саме благотворно впливає на відтворення 

природної родючості ґрунтів, сприяє збільшенню природного 

біорізноманіття; покращує здоров’я тварин, оскільки застосовують такі 
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методи їхнього утримання, які узгоджені з природними потребами й не 

заподіюють страждання тваринам. 

Тобто існує досить багато переваг використання саме органічної 

продукції, що було доведено неодноразово багатьма дослідженнями. Чому ж 

тоді люди сумніваються? Тому що існують й недоліки: 

- висока собівартість. Зазвичай органічні продукти є досить дорогими, 

порівняно з такими самими, лише звичайними, що є неприйнятним для певної 

менш платоспроможної частини населення; 

- важко знайти якісну високоякісну продукцію в Україні; 

- під час виробництва органічних продуктів харчування деякі 

стандарти все ж допускають використання ГМО і хімічних домішок. До 20 % 

кормів для птиці та до 10 % для великої рогатої худоби можуть бути 

неорганічними. Тому ймовірність, що в них можуть бути віруси 

й захворювання така сама, як і в неорганічних; 

- до того ж в органічній курятині можуть бути гельмінти, бо органічне 

виробництво забороняє використовувати антибіотики й засоби боротьби з 

гельмінтами; 

- з економічної позиції органічне виробництво дуже затратне. 

Можемо сказати, що органічна продукція має більше переваг, ніж 

недоліків, і якщо знайти якісну, то це може принести достатньо переваг для 

вашого здоров’я. 

В Україні органіку можна визначити лише за сертифікатом. 

Виробляти органічну продукцію має право фізична чи юридична особа, 

що пройшла оцінку відповідності виробництва органічної продукції, 

отримала сертифікат відповідності та введена до Реєстру виробників 

органічної продукції. 

Найбільше органічних виробників в Україні є сертифікованими за 

стандартами ЄС. 

Існує сімнадцять органів сертифікації, що акредитовані на 

інтернаціональному рівні та внесені до переліку органів для України щодо 

регламенту ЄС 1235/2008. 

До органів сертифікації належать: «Органік стандарт», Bio.inspecta AG, 

Ecocert SA, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Control 

Union Certifications, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Ecoglobe, Istituto 

Certificazione Etica e Ambientale (ICEA), Lacon GmbH, Suolo e Salute srl, Agreco 

R.F. Göderz GmbH, Bioagricert S.r.l., Ekoagros, A CERT European Organization 

for Certification S.A., Letis S.A, CCPB Srl та Valsts SIA Sertifikācijas un 

testēšanas centrs. 

Єдиний вітчизняний орган сертифікації – це ТОВ «Органік стандарт». 

А ще існує стандарт Есосert, який означає відсутність продуктів 

тваринного походження, мінімум 95 % усіх інгредієнтів мають природне 

походження, мінімум 50 % рослин-складників походять з екологічно чистих 
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плантацій, на виробництві дотримуються вимог щодо викидів, відходів, 

транспортування, санітарно-гігієнічних норм, виробництво та складування 

здійснюють відповідно до суворих екологічних вимог, а для обробки машин і 

тари не застосовують хлор. 

Перевірку здійснюють щороку й за відсутності дотримання норм, 

сертифікат просто забирають. Вважається, що це занадто рідкісна перевірка і 

у цей період виробники можуть бути недобросовісними та видавати 

неорганічну продукцію за високоякісну. 

Обов’язково звертати увагу потрібно й на пакування, де має бути 

маркування «Євролист», якщо продукцію виготовлено в Європейському 

Союзі, номер органу сертифікації та країна походження сировини. 

«Євролист» підтверджує, що продукт відповідає стандартам ЄС у сфері 

органічного сільського господарства. Він гарантує, що інгредієнти товару, 

вирощені в умовах органічного фермерства, а весь ланцюжок вирощування та 

виробництва пройшов сертифікацію. Відсутність такого маркування свідчить 

про недотримання стандартів органічного виробництва. 

Маркування EU Organic Bio або Euro-Leaf було введено у 2010 році на 

всій території Європейського Союзу і є обов’язковим для всіх органічних 

господарств, які вирощують та постачають свою продукцію на продаж як 

органічну. 

Euro Leaf – знак єдиної системи сертифікації для харчових продуктів на 

території Євросоюзу. Сертифікат «Євролист» встановлює єдині та жорсткі 

вимоги щодо ведення органічного господарювання і виробництва продукції, 

розмежовуючи органічну та неорганічну продукцію між собою, гарантує, що 

сировина і продукт максимально натуральні та безпечні. 

Критерії сертифікації: 

- якщо таке потрібне, господарство має пройти період реорганізації 

(що зазвичай займає близько 2 років), щоб вироблені продукти та методи 

господарювання відповідали встановленим нормам; 

- регулярна перевірка умов господарювання контрольними органами; 

- 95 % компонентів готового продукту мають органічне походження; 

- чітке маркування товару, де вказується логотип, код країни 

походження, метод виробництва, походження сировини та код контрольного 

органу; 

- якщо не менше 98 % компонентів готового продукту вироблено на 

території ЄС, країну-виготовлювача вказують на етикетці; 

- харчовий продукт, який успішно пройшов весь цикл контролю якості 

(і це підтверджено органами сертифікації), отримує відповідний сертифікат, і 

на його упаковку наносять спеціальний знак «органік»: це виокремлює його 

з-поміж інших продуктів. 

Отже, спеціальні знак та етикетку для органічних продуктів 

використовують стосовно виробничого процесу та продуктів, підтверджуючи, 
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що їх вироблено та оброблено екологічно безпечним способом, а всіх 

принципів органічного виробництва дотримано «від ферми до столу 

споживача». 

Знак та етикетка є елементами, що підтверджують якість виробничого 

процесу, а не лише самого продукту. 

Не дивлячись на те, що на українському ринку органічних виробників 

небагато, у вітчизняних супермаркетах широко представлено продукцію, 

марковану як «біо», «еко» або «натур». Такі приставки у багатьох споживачів 

асоціюються з тим, що в світі прийнято називати «органік». В Україні поки 

що немає національного законодавства з питання органічного виробництва, у 

товарознавчій класифікації немає біо- або еко- груп, не врегульовано і 

порядок використання таких понять. Тому, таке маркування в Україні 

потрібно розглядати, як рекламу. Винятком є імпортна продукція. 

Маркування в різних країнах Європи дозволяє використовувати «біо» або 

«еко», якщо в країні-виготовлювачі так прийнято назвати органічну 

продукцію відповідно до стандартів ЄС. 

15 органічних та найбільш впізнаваних серед українців виробників: 

1. Organic Milk. 

2. Дунайський аграрій. 

3. Сквирянка. 

4. Garna Organica. 

5. Старий Порицьк. 

6. Organic Meat. 

7. Vo! 

8. ЕтноПродукт. 

9. Екогород. 

10. Любисток Органік. 

11. Козуб продукт Органіка. 

12. Organic Chicken. 

13. BigBlue. 

14. Spring Drops. 

15. LiQberry. 

Важлива не лише сертифікація, а й причина, чому люди обирають 

органічну продукцію. Вони так переймаються через здоров’я, а можливо це 

показ власного статусу та спроможності купити? Насправді, причини 

відрізняються щодо різних культур та народів. 

Харчуватися органічними продуктами й справді може прирівнятися до 

здорового харчування, адже високі стандарти цієї продукції та велика 

кількість збережених корисних елементів зумовлюють покращення 

загального стану людини. 
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Зараз дуже поширеним явищем є «нейрогастрономія» – це явище, що 

пояснює те, що ми не просто їмо, а й звертаємо увагу на супутні процеси, 

наприклад запахи, оточення, місце, емоції. 

Цей мультисенсорний гастрономічний досвід нагадує синестезію – 

явище, коли роздратування одних органів спричиняє множинні відчуття, 

зокрема відповідні іншим органам чуття. Наприклад, деякі люди можуть 

сприймати слова на смак, місця відчувати як звуки, а кольори як запахи. Однак 

синестезія – річ спонтанна та властива не всім, а принципами 

нейрогастрономії можна керувати та задіяти їх, коли тільки душа забажає. 

Окрім таких нових та тенденційних явищ у харчуванні є база. Основою 

збалансованого харчування є співвідношення поживних речовин, необхідних 

для нормального функціонування організму. У такому раціоні поєднуються 

вітаміни, мінерали, а також правильні білки, жири та складні вуглеводи. 

На відміну від інших напрямів харчової культури, збалансоване меню 

не містить винятків з раціону або нахилів до конкретних компонентів. 

При цьому такий тип харчування передбачає виняток рафінованих 

продуктів, компонентів з високим умістом шкідливих жирів та надмірною 

кількістю цукру або цукрозамінників. 

Від добової кількості їжі порції за збалансованого харчування мають 

бути такими: 

- сніданок – 25-30 %; 

- обід – 35-40 %; 

- полуденок – 5-10 %; 

- вечеря – 20-25 %. 

Білки є дуже важливими, адже вони допомагають нам будувати м’язову 

тканину та запобігають старінню. Вони також є поживнішими та 

забезпечують нас енергією на довший час. Джерела білка можуть бути досить 

різноманітними й необов’язково тваринного походження, зараз дуже 

популярна тема вегетаріанства, веганства та інших течій, спрямованих на 

популяризацію продуктів рослинного походження й мінімізацію вживання 

продуктів тварин. 

Продукти з найбільшим умістом білка: 

1. Сухі соєві продукти (соєві битки, фарш, гуляш тощо) 40-50 г. 

2. Ікра риб’яча 25-31 (залежить від виду ікри, виробника і додатків). 

3. Вирізка свиняча 25-27. 

4. Арахіс лущений і арахісова паста 25-26. 

5. Сочевиця (всіх кольорів) суха 24-27. 

6. Філе індички 24. 

7. Продукти із сейтану готові 23-56. 

8. Тунець, зокрема консервований 23-26. 

9. Куряче філе сире 23. 

10. Кунжут 22. 
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Далі йдуть корисні жири, завдяки яким синтезуються гормони, не 

засвоюються вітаміни й не функціонує нервова система. 

Для здорового функціонування організму потрібні рослинні та тваринні 

жири, оскільки різні види мають для організму свою цінність.  

Незамінні омега-3 кислоти можна отримати, споживаючи рибу, горіхи 

та лляне насіння. В соняшниковій олії багато вітаміну Е, а в молочних 

продуктах – жирні кислоти та вітамін Д. Смакуючи авокадо та оливкову олію, 

організм отримує мононенасичені жирні кислоти. 

Вживати потрібно «повільні вуглеводи», які не піддаються обробці та 

містяться в харчових продуктах, тому, як правило, корисні для організму. 

Сюди входять листова зелень, овочі, каші та ягоди. Загалом дієтичні 

вуглеводи можна розділити на три основні категорії: цукор, крохмаль та 

клітковина. Овочі мають бути в щоденному раціоні – приблизно 140 г на 

людину. Адже це клітковина і джерело корисних мікроелементів, яких немає 

в інших продуктах. 

Дотримуючись таких вимог, ми зможемо збалансувати власне 

харчування, якщо ще й додамо органічні продукти, то взагалі покращимо 

якість життя. 

Висновки 

Тема органічного виробництва є і буде актуальною ще довгий час.  

Як висновок, підсумуємо вищеподану інформацію, зокрема: 

- органічна продукція – це продукція, отримана внаслідок органічного 

виробництва, під час якого не використовують домішок, консервантів, генно 

модифікованих організмів та ін.; 

- в органічних продуктах є багато переваг й недоліків, тому кожен 

самостійно робить вибір на користь того чи іншого ресурсу; 

- щоб офіційно виробляти органічну продукцію, потрібно пройти 

певну сертифікацію. В Україні діє 17 таких органів й лише один – 

вітчизняний; 

- одним з найбільш поширених та визнаваних стандартів органічної 

продукції є Євролист; 

- знак та етикетка є елементами, що підтверджують якість виробничого 

процесу, а не лише самого продукту; 

- в Україні присутні органічні та впізнавані марки; 

- нейрогастрономія – дуже популярне явище, яке набирає обертів та 

може цілком змінити погляди на харчування; 

- вимоги до харчування є вкрай важливими у формуванні здорового 

організму; 

- не завжди органічні продукти кращі, ніж звичайні; 

- через високу собівартість багато українців не купують органічну 

продукцію. 
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Вважається, що все ж таки краще харчуватися органічною продукцією 

й хоч вона має певні недоліки, проте у неї високі стандарти виробництва та за 

правильного проходження сертифікації можна з впевненістю вживати ці 

продукти. 
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ПТАХІВНИЦТВО 

 

З появою тварин на Землі клімат зазнавав постійних змін. За час 

існування планети, а зокрема тварин на Землі було холодно, спекотно, волого, 

сухо, а вміст СО2 у повітрі був як дуже високим, так і низьким. Усі ці зміни 

несуть певний вплив на птахівництво. 

Умови навколишнього середовища відіграють ключову роль у 

визначенні функцій і поширенні тварин разом з іншими чинниками. Зміни 
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навколишнього середовища протягом тривалого часу разом зі зміною клімату 

мали значний вплив. Передбачається, що зміна клімату буде одним з основних 

чинників у змінах розвитку птахівництва. 

Народногосподарське значення птахівництва визначається його 

можливістю постачати цінні продукти харчування – яйця і м’ясо, які 

характеризуються високою поживністю, відмінними дієтичними і смаковими 

якостями. 

Умови утримання, діючи порізно чи одночасно, знижують 

продуктивність. Організм птиці постійно є під активним впливом 

навколишнього середовища. Цей вплив може бути сприятливим, коли умови 

середовища відповідають потребам птиці, але може бути і несприятливим, як 

результат порушується нормальна течія фізіологічних процесів в організмі 

птиці. 

Комплекс зовнішніх умов (зокрема кормових чинників) достатньо 

різноманітний. Він охоплює мікроклімат, світловий режим, шумове 

середовище і т. інше. Кожний з перелічених чинників характеризується 

специфічним впливом на птицю. Діють вони на птицю практично одночасно 

і тому здійснюють комплексний вплив. При цьому фактичні параметри одних 

зовнішніх умов можуть посилювати або послаблювати вплив інших. 

Мікроклімат у сучасному птахівництві є найактуальнішим питанням і 

важливим чинником, який впливає на всі етапи вирощування птиці. 

Основними параметрами мікроклімату, що можна виміряти, є температура 

повітря й обладнання, відносна вологість, інтенсивність світла, швидкість 

руху повітря, розрідженість повітря, його забруднення шкідливими газами. 

Підвищення продуктивності птахофабрик пов’язане з необхідністю 

створення оптимального мікроклімату в приміщеннях пташників. При цьому 

важливим завданням стає пошук нових підходів і принципів для вирішення 

проблеми охолодження та нагрівання припливного повітря птахівничих 

приміщень у літній і зимовий період. 

Підтримка необхідних параметрів мікроклімату в птахівничих 

приміщеннях є надзвичайно важливим фактором. Висока концентрація 

кількості птиці в обмеженому об’ємі приміщення, зменшення площ та об’ємів 

приміщень на одиницю живої маси призводить до збільшення концентрації 

шкідливих газів у пташнику. Наведені вище чинники викликають 

необхідність у створенні ефективних систем вентиляції, які регулюють 

необхідні параметри мікроклімату та обумовлюють підвищення 

продуктивності птахівничих комплексів. 

Оптимальні значення температури – в межах 40-43 °С, причому верхня 

критична температура становить 45-45,5 °С, а нижня – 20-25 °С. Підтримання 

температури тіла птиці на постійному рівні можливе за умови рівноваги між 

виділеною біологічною теплотою птиці та віддачею надлишків теплоти в 

зовнішнє середовище. 
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Відносна вологість повітря. Волога надходить у повітря пташника за 

рахунок виділень під час дихання птиці, випаровування вологи з посліду, 

поїлок і т. інше. Відносна вологість не має перевищувати 75-80 % і бути 

нижчою 40-50 %. 

Особливо небезпечними чинниками для курей є поєднання високої 

температури і підвищеної відносної вологості. Ці чинники сповільнюють 

необхідну тепловіддачу з поверхні тіла птиці і можуть призвести до теплового 

удару. Низькі значення температур і високі величини вологості призводять до 

переохолодження птиці, що може спричинити простудні захворювання. За 

низьких значень вологості повітря від 60-70 % до 30-40 % збільшується 

запиленість повітря в приміщенні пташника, внаслідок чого на 5-8 % 

знижується продуктивність птиці. 

Характерно, що підвищений рівень концентрації шкідливо діючих газів 

впливає на фізіологічні процеси птиці. Підвищена концентрація NH3, 

наприклад, на рівні 0,1 мг/л, знижує дихальну функцію на 7-24 %. Тривала дія 

підвищеної концентрації СО2 (понад 1 %) викликає хронічне отруєння птиці. 

Отже, основні принципи формування технологічних параметрів 

мікроклімату під час утримання птиці полягають у підтриманні стабільної 

температури, яка має бути 16-18 °С, та відносної вологості – 60-80 %. 

Доведено, що значний вплив на розвиток птахівництва несуть 

кліматичні умови. Дотримання оптимальних кліматичних умов несе за собою 

високу продуктивність, а також зменшують витрати на птахофермах. 
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ЯК ТВАРИННИЦТВО ШКОДИТЬ ПЛАНЕТІ. 

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТВАРИННИЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

За даними FAO (Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН) тваринництво – одне з найбільших джерел антропогенних викидів 

парникових газів.  

Високопоставлений представник Продовольчої і сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) Хеннінг Стейнфельд зазначає, що тваринництво є 

одним із головних чинників, який сприяє виникненню найсерйозніших 

екологічних проблем. 
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Індустрія тваринництва відповідальна за 14,5 % викидів усіх 

парникових газів – це більше, ніж викидає весь транспортний сектор. Крім 

того, тваринництво відповідальне за 37 % всіх викидів метану. 

Щоб утримувати мільярди тварин, потрібні гігантські території. Це має 

відношення як до поголів’я, яке годують кормами, так і до поголів’я, яке 

перебуває на вільному випасі, хоч і прийнято вважати такий випас більш 

екологічним. 

Насправді ж для вільного випасу потрібні значно більші території, що 

спричиняє сильну деградацію ґрунту через виїдання тваринами рослинної 

біомаси та витоптування. 

Щоб задовольнити потреби тваринництва, вирубують ліси. Вирубка 

лісів для збільшення площі орних земель призводить до зникнення поглиначів 

вуглекислого газу, а як результат накопичення в ґрунті азоту утворюються 

оксид азоту і аміак, які можуть спричинити тропосферний смог або 

руйнування озону. 

Що можемо зробити особисто ми? 

Учені з’ясували, як вплине скорочення кількості корму для худоби, 

курей і свиней на викид парникових газів. Для цього запропоновано замінити 

злаки (олійні культури та бобові) на білок одноклітинних організмів. Це 

білкові продукти, які виробляє монокультура мікроорганізмів, наприклад, 

дріжджі, бактерії або грибки, і використовуються як харчові добавки до 

раціону тварин. Для їх отримання може бути використаний вуглекислий газ, 

метан, а також цукор і крохмаль. 

Було проведено комп’ютерну симуляцію, в якій замінили частину корму 

для тварин на білок одноклітинних. Вона охоплювала період до 2050 року. 

Для виробництва 2-4 кг білка на кубометр за годину вчені запропонували 

використовувати біореактори, аналогічні тим, що застосовують у харчовій 

промисловості.  

Загалом було проаналізовано 48 сценаріїв, в яких розглядалися різні 

живильні середовища для мікроорганізмів і умови – наприклад, повна або 

часткова заміна злаків на білок. 

Згідно з розрахунками, до 2050 року вдасться відмовитися від 10-19 % 

рослинного корму на користь білка одноклітинних організмів, і це дозволить 

знизити сільськогосподарський викид парникових газів в атмосферу на 7 %. 

Викид метану при цьому зменшиться на 8 %, а площа орних земель – на 6 %. 

Висновок 

Технології, які дозволяють виробляти білок у промислових масштабах, 

існують вже сьогодні. Дослідники сподіваються, що користь для клімату 

бактеріальних білків змусить держави звернути увагу на цю технологію. 
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ОЦІНКА НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ОВОЧАМИ 

В АГРОЕКОСИСТЕМАХ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Овочі є життєво важливими для раціону людини та забезпечують 

організм поживними речовини для підтримки нормальної фізіологічної 

діяльності. З овочами організм отримує велику кількість калію, кальцію, 

натрію, магнію та інших корисних елементів. Овочева продукція відіграє 

важливу роль у харчуванні людини, і вимоги до її якості та безпечності дуже 

суворі. 

Ґрунтові умови нашої країни дуже сприятливі для вирощування 

овочевої продукції, а також до чинників, які позитивно впливають на розвиток 

овочівництва в Україні, можна віднести: вдале географічне розташування 

країни; відсутність втручання держави у формування цін на овочі; помірну 

ціну на робочу силу і природні ресурси. Її реалізація у свіжому і 

переробленому вигляді – важливий напрям в економіці країни. Попри усі 

складнощі, що мають місце в аграрному секторі, за останнє десятиріччя в 

галузі овочівництва існує позитивна тенденція: підвищується урожайність, 

збільшується кількість виробленої продукції [2]. 

У розвитку овочівництва України важливо покращити якість овочів, 

зменшити втрати врожаю, розширити асортимент, знизити собівартість 

продукції. 

Якість і безпека харчових продуктів є, мабуть, найважливішими 

питаннями для здоров’я людини. Овочі, доступні для споживання, не мають 

містити жодних хімічних забруднювачів, які становлять ризик для здоров’я 

споживачів. Поняття якості та безпеки продукції загалом та плодоовочевої 

продукції зокрема має вирішальне значення в життєвому циклі: вирощуванні, 

переробці, продажу та споживанні.  

На сьогоднішній день збільшується попит на органічні овочі, тобто 

вирощування екологічно безпечної продукції, без застосування мінеральних 

добрив, хімічних речовин, пестицидів, це практично новий напрям в 

економіці України. Таку продукцію складно вирощувати, але вона високо 

ціниться і має великий попит під час експортування [3]. 

Але існує ще одна проблема – це хімічне забруднення харчових 

продуктів, що становить значний ризик для споживачів. Джерелом цього 

ризику є споживання продуктів, забруднених важкими металами, такими як 

Cd, Pb, Zn і Cu. 
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Вживання овочів, що містять важкі метали, є одним з основних шляхів 

потрапляння цих елементів в організм людини. Потенційно шкідливий вміст 

металів у ґрунті походить не тільки з гірських порід, а й з антропогенних 

джерел, таких як відкладення твердих або рідких відходів, 

сільськогосподарської продукції, а також промислових і міських викидів [1]. 

Наші дослідження були присвячені вивченню інтенсивності 

накопичення важких металів (Pb, Cd, Zn, Cu) овочами на темно-сірих 

опідзолених ґрунтах Тиврівського району Вінницької області. 

Для цього було використано плоди огірка сорту Джерело, кабачка сорту 

Чаклун, гороху сорту Женева.  

 

Таблиця 1 

Вміст важких металів у овочах, мг/кг 
 

Культури Сорти 

Pb Cd Zn Cu 

Фактична 

концентрація 
ДР 

Фактична 

концентрація 
ДР 

Фактична 

концентрація 
ДР 

Фактична 

концентрація 
ДР 

Горох  Женева 0,2642± 

0,001 

0,50 0,0485± 

0,001 

0,03 7,927± 

0,022 

10,0 2,412± 

0,013 

5,0 

Кабачки  Чаклун  0,0930± 

0,001 

0,50 0,0173± 

0,0001 

0,03 2,567± 

0,016 

10,0 0,6022± 

0,002 

5,0 

Огірки  Джерело  0,1045± 

0,001 

0,50 0,0191± 

0,001 

0,03 3,462± 

0,025 

10,0 0,4825± 

0,001 

5,0 

 

Моніторинг накопичення важких металів (табл. 1) показав, що в умовах 

сірих лісових ґрунтів на території Вінниччини перевищення допустимих 

рівнів виявлено із досліджуваних культур лише у горохові за Cd. Так, у плодах 

гороху вміст Cd був вищий, порівняно з допустимим рівнем у 1,61 рази. Тоді 

як у плодах кабачків і огірків уміст Cd був нижчий за допустимий рівень у 

1,73 рази і 1,57 рази відповідно. 

Вміст Pb у досліджуваних овочах був нижчий за допустимий рівень 

зокрема гороху у 1,89 рази, кабачків у 5,37 рази та огірків у 4,78 рази. 

Вміст Zn у плодах гороху, кабачків та огірків був нижчий за допустимий 

рівень відповідно у 1,26 рази, 3,89 рази та 2,88 рази. 

Вміст Cu у плодах гороху, кабачків та огірків також був нижчий за 

допустимий рівень у 2,09 рази, 8,30 рази та 10,36 рази відповідно. 

Серед досліджуваних плодів овочів найвищий рівень Pd, Cd, Zn та Cu 

було виявлено у харчовому гороху. Так, уміст Pd у плодах гороху був вищим, 

порівняно з плодами кабачків у 2,84 рази, а огірків у 2,52 рази. 

Вміст Cd у плодах гороху був вищим у 2,80 рази, порівняно з плодами 

кабачків та огірків. Спостерігається також вища різниця між досліджуваними 

овочами вмісту Zn та Cu. Зокрема, вміст Zn і Cu у плодах гороху був вищим, 
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порівняно з плодами кабачків у 3,08 рази і 4,0 рази та огірків у 22,8 рази і 

4,99 рази. Найвища різниця між плодами гороху, кабачків та огірків була 

виявлена за вмістом Cu, яка становила в 1,5-2,0 рази, порівняно з Pd, Cd, Zn. 

Серед важких металів – токсикантів (Pd, Cd) вищий вміст в овочах 

спостерігався за Pd, порівняно з Cd. Так, уміст Pd у плодах гороху, кабачків 

та огірків був вищим, порівняно Cd у 5,44 рази, 5,37 рази та 5,47 відповідно. 

Вміст важких металів – мікроелементів (Zn, Cu) у досліджуваних овочах був 

вищий за Zn. Зокрема вміст Zn був вищим у плодах гороху у 3,28 рази, 

у плодах кабачків у 4,26 рази та плодах огірків у 7,17 рази, порівняно з Cu. 

Як результат аналізу проведених досліджень виявлено, що серед овочів, 

таких як харчовий горох, кабачки та огірки найвищий вміст Pd, Cd, Zn та Cu 

містився у плодах гороху. Водночас слід зазначити, що вміст Cd 

у плодах перевищував ДР у 1,61 рази, не дивлячись на те, що вміст цього 

токсиканту у ґрунті був нижчим за ДР у 3,2 рази. Серед важких металів (Pd, 

Cd) вищою міграцією і транслокацією у плодах характеризувався Cd, а серед 

важких металів мікроелементів (Zn та Cu) – Cu. 

 

Список бібліографічних посилань 

 

1. Гуцол Г. В. Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів 

сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного. Slovak 

international scientific journal. 2020. № 40. С. 12–17. 

2. Терьохіна Л. А., Юрлакова О. М. Інноваційний шлях розвитку в 

овочівництві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Інститут овочівництва і 

баштанництва НААН. Плеяда. 2017. С. 102–104. 

3. Кернасюк Ю. Ефективне овочівництво в Україні. Агробізнес сьогодні. 

2019. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/13931-

efektyvne-ovochivnytstvo-v-ukraini.html. 

 

 

УДК 332.2:504 (045) 

Тетяна СТЕПАНЕНКО, канд. екон. наук, доцент 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

yanat-star@ukr.net 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА ЗМІНИ КЛІМАТУ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

Метою державної аграрної політики та державної політики сільського 

розвитку є створення сприятливих умов для проживання у сільській 

місцевості, створення сприятливих умов для функціонування всіх форм 

господарювання, що задіяні в агровиробництві та несільськогосподарському 
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підприємництві на селі, стале економічне зростання агропродовольчого 

сектору, створення доданої вартості сільськогосподарської продукції, 

формування сприятливого інвестиційного клімату в агропромисловому 

комплексі і посилення експортного потенціалу України у сфері 

агропромисловості, а також формування самодостатніх територіальних 

громад у сільській місцевості. Попри все, на розвиток сільського господарства 

чималий вплив чинить зміна клімату та погодних умов, що відчутно 

позначається на сільськогосподарському виробництві.  

Завданням держави є забезпечення збалансованого розвитку усіх 

складових системи агропромислового виробництва та регулювання 

пріоритетних завдань стосовно впливу клімату на агровиробництво.  

Наслідки зміни клімату для сільського господарства країни мають 

досить складний та неоднозначний характер. Зміна клімату може мати як 

позитивні, так і негативні прояви. З великою вірогідністю встановлено, що 

потепління до 2-2,5 °С може сприяти збільшенню урожайності багатьох 

сільськогосподарських культур (озимої пшениці) за деяких регіональних 

відмінностей. Проте, врожайність інших культур зменшуватиметься. Наразі 

підвищення температури в Україні вже становить 1-1,5 °С й наближається до 

2 °С. Вже майже немає територій із обмеженими тепловими ресурсами для 

вирощування теплолюбних культур (кукурудзи, сої). Водночас стрімке та 

надмірне накопичення тепла скорочує вегетаційний період, сприяє 

передчасному достиганню різних культур і може призвести до зменшення 

врожайності. Безумовно клімат та природні умови впливають і на ґрунти, і на 

водні, і на земельні та лісові ресурси. У цілях регулювання на зміни клімату 

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реалізації державної політики 

у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Документом передбачено 

визначення підстав для розроблення проєктів законів та інших нормативно-

правових актів для різних складових державної політики у сфері зміни 

клімату. Також акт визначає основні напрями реалізації Концепції. А саме, 

зміцнення інституційної спроможності щодо формування і забезпечення 

реалізації державної політики у цій сфері, запобігання зміні клімату через 

скорочення антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів 

та забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку 

держави, адаптація до зміни клімату. Це – перший національний стратегічний 

документ у сфері боротьби зі зміною клімату, який враховує основні 

положення Паризької угоди, де Україна є повноправною стороною. 

Зниження ризиків, пов’язаних із зміною клімату, здійснюється шляхом: 

розроблення і здійснення дієвих заходів з адаптації до зміни клімату та 

підвищення опірності до пов’язаних з кліматом ризиків і стихійних лих для 

сфер охорони здоров’я, життєдіяльності людей, секторів економіки та 

природних екосистем; розроблення та запровадження механізму формування 

адаптаційної політики за принципом від регіонального до національного 
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рівня, приділяючи пріоритетну увагу діям тих громад і секторів економіки, які 

є найбільш вразливими до впливів зміни клімату; визначення та впровадження 

підходів і технологій, які передбачають збалансоване управління природними 

екосистемами; створення загальнодержавної системи управління ризиками, 

зумовленими зміною частоти та інтенсивності екстремальних явищ погоди і 

стихійних лих на території України, а також міграцією людей внаслідок 

кліматичних чинників; реалізація разом із сусідніми країнами-партнерами 

транскордонних проєктів з адаптації до зміни клімату; розроблення і 

реалізація середньострокової стратегії адаптації до зміни клімату України на 

період до 2030 року, скоординованої із стратегіями і планами розвитку 

секторів економіки та регіональними стратегіями розвитку. 

Реалізація Концепції дасть змогу удосконалити державну політику у 

сфері зміни клімату і посилити інституційну спроможність для її реалізації; 

забезпечити дотримання усіх зобов’язань України за Рамковою конвенцією 

ООН про зміну клімату та іншими міжнародними угодами у сфері зміни 

клімату, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами; 

забезпечити досягнення у 2030 році очікуваного національно визначеного 

внеску; забезпечити зниження енергоємності валового внутрішнього 

продукту; збільшити обсяг поглинання парникових газів шляхом здійснення 

заходів у лісовому господарстві та землекористуванні; забезпечити 

законодавче та нормативно-правове врегулювання ринкових і неринкових 

інструментів скорочення антропогенних викидів та збільшення абсорбції 

парникових газів, зокрема впровадження внутрішньої системи торгівлі 

квотами на викиди парникових газів та удосконалення екологічного 

оподаткування у частині викидів парникових газів; підвищити ефективність 

діяльності з адаптації до зміни клімату, спрямованої на мінімізацію поточних 

і очікуваних негативних наслідків та запровадження загальнодержавної 

системи управління ризиками, зумовленими зміною частоти й інтенсивності 

екстремальних явищ погоди і стихійного лиха на території України; посилити 

спроможність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування до розроблення й здійснення заходів із запобігання зміні 

клімату та адаптації до неї; забезпечити системне наукове, методологічне та 

освітянське супроводження всіх аспектів діяльності у сфері зміни клімату; 

підвищити освітній та професійний рівень управлінських кадрів у сфері зміни 

клімату; підвищити рівень обізнаності громадянського суспільства з усіма 

аспектами проблеми зміни клімату та низьковуглецевого розвитку держави; 

підвищити рівень участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у 

сфері зміни клімату; покращити імідж та підвищити роль України у 

міжнародних переговорах з питань зміни клімату; реалізувати 

середньострокові стратегії низьковуглецевого розвитку та адаптації до зміни 

клімату. 
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ДИНАМІКА КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА ГІДРОГРАФІЧНУ МЕРЕЖУ РІЧКИ ЯР-ПІД-ЗАЙЧИКОМ 

 

Територія України – це компонент світової геосистеми, яка також зазнає 

впливу глобальних процесів. Одним із таких є зміна клімату. Саме його 

складники виступають ключовим фактором у живленні водних об’єктів 

різних рівнів. Але найбільші гідросистеми, утворені малими річками, 

виступають їх капілярами. Внаслідок малої величини ці річки дуже чуттєві до 

коливань кліматичних показників, що особливо гостро позначається на 

водному режимі території. 

Річка Яр-під-Зайчиком формується з багатьох безіменних струмків. 

Площа басейну 43,8 км². Витік знаходиться на південно-східній околиці 

хутора Калинівка. Тече переважно на південний схід і у Великій Клітні впадає 

у річку Случ – праву притоку Горині, що належить до басейну Дніпра [2]. 

Водні об’єкти – це продукт клімату та ландшафту, їх стан безпосередньо 

пов’язаний із кліматичними факторами. 

Вплив клімату на формування гідрологічного режиму об’єктів 

гідрографічної мережі Яр-під-Зайчиком проявляється за рахунок зростання 

середніх температур повітря (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Зміни глобальної середньої температури над суходолом та океаном 

за період 1985-2021 рр. [1] 
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Підвищення температури посилює випаровування з водного дзеркала та 

призводить до зменшення об’єму місцевого стоку. Це впливає на умови життя 

гідробіонтів внаслідок зміни теплового, гідрологічного та гідрохімічного 

режимів водних об’єктів. Відбувається динаміка гідрологічних процесів 

(наприклад, зниження рівня води в річці і супутніх водних об’єктах). 

Атмосферні опади є головним джерелом поновлення водних запасів і 

вологи у ґрунті, особливо в літній період. Останні спостереження вказують на 

їх зменшення та збільшення тривалості посушливого сезону (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка кліматичних показників на території Хмельницької області* 
 

Рік 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Середньорічна 

температура, °С 

9,3 10,3 9,4 9,7 10,4 11,2 9,8 8,5 

Середня кількість опадів 

за рік, мм 

698 458 632 520 515 456 1082 651,6 

 

*дані взято із джерела [3] 

 

Це призвело до повного або часткового пересихання приток річки 

Яр-під-Зайчиком, зменшення площі боліт, ставків, які знаходяться в руслі 

річки та на її притоках. Зменшення індексу водності, викликане нестачею 

зволоження, спричиняє зниження глибини водойм – а це сприяє розвитку 

водно-болотної рослинності. 

 

 

Рис. 2. Прогноз температури повітря до 2032 р. на території Хмельниччини* 

*створено автором на основі даних джерела [3] 

y = 0.0696x - 131.53
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Метод прогнозування передбачає створення уявлення про майбутній 

стан та властивості компонентів географічного середовища. Функція 

прогнозу є лінійною. Так, прогноз динаміки температури повітря в 

Хмельницькій області, за результатами спостережень за період з 1997 по 

2021 роки, свідчить про зростання середньорічного показника температури на 

1,8 °С із 8,1 °С в 2021 році до 9,9 °С в 2032 році (рис. 2). 

Регресія показника кількості опадів характерна з 1997 по 2021 рр. Це 

проявляється через зменшення кількості опадів із 652 мм у 2021 р. до 456 мм 

опадів на рік у 2032 р. на 206 мм (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Прогноз середньорічної кількості опадів по 2032 рр. 

на території Хмельницької області* 

*створено автором на основі даних джерела [3] 

 

Результати прогнозу змін опадів та температури до 2032 року свідчать 

про їх регресивний стан. 

Висновок 

Отже, зміни кліматичних показників зумовлені глобальним 

потеплінням, і, внаслідок збільшення середньорічної температури, неминуче 

призведуть до перерозподілу водних ресурсів як у часі, так і в просторі. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ «СИНДРОМ» АГРОЦЕНОЗІВ 

 

Штучні екосистеми людина створює зазвичай для власних потреб. 

Наприклад, у світі масово вирощують лише 90 видів рослин, а основну масу 

харчових продуктів дають не більше, ніж 20 видів. Серед таких культур можна 

виокремити: пшеницю, рис, кукурудзу, жито, ячмінь, овес, просо. Тобто, ті 

рослини, які може використовувати людина для промисловості, зокрема 

харчової. 

Але чи можуть існувати штучно створені екосистеми без подальшого 

втручання людини? Які їх відмінності, порівняно з природніми 

екосистемами? Чи є шляхи, що підвищуватимуть продуктивність 

агроценозів? Що таке екологічний «синдром» агроценозів? 

Отже, агроценози – це штучні екосистеми, які створює людина, 

підтримує і контролює їх структуру і функції. 

Екологічний «синдром» агроценозів – екологічне явище, яке полягає у 

тому, що експлуатовані для потреб людини агроекосистеми нестійкі за своєю 

природою, бо в умовах стресу вони дуже вразливі для конкурентів, збудників 

хвороб, паразитів, хижаків, стихійних лих та інших чинників. 

Агроценози займають приблизно 10 % всієї поверхні суші (близько 

1,2 млрд га) і дають людству близько 90 % харчової енергії . Їхні незаперечні 

переваги, порівняно з природними екосистемами, полягають у необмежених 

потенційних можливостях збільшення продуктивності. Проте їх реалізація 

можлива тільки за постійного, науково обґрунтованого догляду за ґрунтом, 

забезпечення рослин вологою та елементами мінерального живлення, 

охорону рослин від несприятливих абіотичних і біотичних чинників. 

Порівняно з природними біогеоценозами агроценози мають обмежений 

видовий склад рослин і тварин, вони не здатні до самооновлення і 

саморегулювання, існує загроза загибелі внаслідок масового розмноження 

шкідників або збудників хвороб і вони вимагають невпинної діяльності 

людини щодо їх підтримки. 
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Наприкінці XX ст. в аграрній науці почалося формування нової 

концепції. Якщо колишня концепція орієнтувалася на використання 

технологічних прийомів, доцільність яких оцінювали тільки за надбавкою 

урожаю, то нова концепція розглядає культурну рослину як частину складної 

агроекосистеми. З’являються еколого-біосферні способи ведення сільського 

господарства, за яких збереження і підвищення родючості ґрунтів і 

урожайності сільськогосподарських культур досягають шляхом створення 

стійких агробіогеоценозов, які не порушують біогеохімічні потоки в 

агроландшафтах і використовують природні процеси в біосфері. 

Пріоритет в обробці ґрунтів отримують ресурсоощадні прийоми, 

прийнятніші і з агротехнічних, і з економічних позицій. У підвищенні 

родючості ґрунтів основну роль відводять органічним добривам: торфу, гною, 

компостам, соломі, сидеральним культурам – вони сприятливо впливають на 

фізико-хімічні і, що особливо важливо, на біологічні властивості ґрунту. Живі 

організми в ґрунті – дрібні хребетні, земляні черв’яки, комахи, найпростіші, 

водорості, гриби і бактерії – мають здатність переводити недоступні для 

рослин хімічні елементи в засвоювану форму, що покращує мінеральне 

живлення рослин. 

Поряд з оптимізацією агроландшафту, в еколого-біосферних системах 

землеробства велику увагу приділяють організації агрофітоценозів. 

Сільськогосподарські посіви тільки з однієї культури зручні з господарського 

боку (спрощуються посів, догляд, збирання), але вони дуже нестійкі: швидко 

знижується родючість ґрунтів, відбувається масове розмноження бур’янів, 

шкідників та збудників хвороб. Ускладнення структури агрофітоценозів 

дозволяє підвищити їх стійкість, а також оптимізувати умови середовища за 

впливом на культурні рослини і небажані компоненти агробіогеоценозів. 

Варто зазначити, що значну увагу в еколого-біосферних системах 

землеробства приділяють агроландшафту. Функціонування агроекосистем у 

сприятливих умовах дозволяє уникнути забруднення і руйнування природних 

об’єктів, що є в зоні їх впливу, водночас, цілеспрямовано регулювати 

біогеохімічні потоки. Для створення таких умов, крім збереження природних 

фітоценозів, необхідні структурні компоненти – сінокоси, пасовища, ділянки 

лісу, лісосмуги, водойми, що забезпечують заселення територій різними 

видами організмів. При цьому підвищується стійкість агроекосистем. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ 

 

Тваринництво є одним із важливих секторів агропромислового 

комплексу, що сприяє підтриманню продовольчої безпеки. Функціонування 

скотарських підприємств різної виробничої потужності забезпечує 

виробництво таких незамінних продуктів харчування, як молоко та м’ясо. 

Відповідно до даних Державної служби статистики, впродовж року кількість 

корів у господарствах з промисловими технологіями ведення галузі 

скоротилась на 9,7 % (до 380,9 тис. гол.), в дрібнотоварних присадибних 

господарствах – на 17,4 % (до 1010,2 тис. гол.). Не дивлячись на чисельне 

скорочення поголів’я, Україна залишається в переліку країн-експортерів 

продукції скотарства, що стимулює виробників до отримання максимальної 

кількості якісної та безпечної сировини (молока та м’яса). Водночас 

зберігаються загальносвітові тенденції щодо збільшення попиту на органічну 

продукцію. 

Для набуття статусу органічної продукцію мають виробляти відповідно 

до вимог Organic на всіх етапах харчового ланцюга, тобто технології 

отримання органічних продуктів нерозривно пов’язані з організацією 

виробництва органічного молока (сировини) та із забезпеченням 

простежуваності від «ферми до столу». 

Основним завданням за вирощування великої рогатої худоби молочного 

напряму продуктивності є отримання максимальної кількості молока, яке, за 

своїми фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, відповідає 
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ґатунку екстра відповідно до ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сировина коров’яче. 

Технічні умови». Планувати виробництво органічного молока (сировини) 

можна лише за наявності в господарстві умов, що, як мінімум, забезпечують 

отримання молока ґатунку екстра. 

Базовими вимогами до підприємств з виробництва органічного молока 

є дотримання комплексу належних практик, які сприяють отриманню 

якісного та безпечного молока. До таких належних практик відносять: Good 

Agricultural Practice (GAP), Good Manufacturing Practice (GMP), Chain control 

(CC), Good Hygiene Practice (GHP), Good Veterinary Practice (GVP), Good 

Ecology Practice Quality control (QC), Hazard Analysis by Critical Control Points 

(HACCP). Наразі в умовах підприємств з виробництва товарного молока 

впровадження системи НАССР не є обов’язковим, проте потужні виробники 

молока впроваджують базові принципи НАССР, оскільки це забезпечує  

запобігання виникненню ризиків у сирому молоці й, відповідно, в готових 

молочних продуктах. 

Виробництво органічного молока в обов’язковому порядку передбачає 

створення для тварин таких умов годівлі та догляду, які б забезпечували 

стабільний психофізіологічний стан поголів’я.  

Застосування органічних технологій за вирощування великої рогатої 

худоби, зокрема й молочного напряму продуктивності, має дотримувати п’яти 

основних свобод: 

- свободи від голоду і спраги (тварин забезпечують кормами, що за 

поживністю відповідають віковій категорії та продуктивності, з вільним 

доступом до якісної води). Варто зазначити про неможливість вмісту у кормах 

та питній воді різноманітних ксенобіотиків;  

- свободи від болю, травм, фізичних страждань (тварин мають 

забезпечувати своєчасним та якісним ветеринарним обслуговуванням. 

Ведення органічного тваринництва передбачає оптимальне використання 

лікарських засобів, перевагу надають екологічно безпечним препаратам. 

Тваринам забезпечують такі умови догляду, утримання та годівлі, які 

мінімізують виникнення патологій різноманітної етіології); 

- свободи від дискомфорту (умови догляду, технологічне обладнання 

тваринницьких приміщень не мають спричиняти тваринам страждань); 

- свободи в дотриманні норм поведінки (тварин мають забезпечувати 

достатнім життєвим простором, зокрема вигульними майданчиками, 

пасовищами, відповідно до віку та статі має здійснюватися комплектування 

стада); 

- свобода від страху і страждань (застосовують упродовж 

продуктивного використання такі технології, які унеможливлюють 

виникнення зазначених фізіологічних станів). 

За виробництва товарного молока проводять систематичний контроль 

мікробіологічних ризиків, оскільки молоко постійно піддається контамінації 
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різноманітною мікрофлорою. Для запобігання цьому проводимо контроль 

змішаної мікрофлори в молоці, яка потрапляє в останнє зі зовнішніх покривів 

власне тварини, з молочного обладнання, води, яку використовують для миття 

обладнання, повітряного простору тваринницьких приміщень. Молоко від 

тварин з прихованими чи клінічними формами маститів також є суттєвою 

загрозою.  

За умови впровадження в господарстві принципів належних 

виробничих практик, вдається нівелювати ризики, що перешкоджають 

виробництву органічного молока. Вказане сире молоко є безпечним та 

якісним і, зазвичай, відповідає ґатунку екстра, що мінімізує ризики 

виникнення харчових отруєнь у кінцевих споживачів, які пов’язані з 

контамінацією молока патогенними чи умовно патогенними 

мікроорганізмами. 

Отже, кожне господарство, яке займається виробництвом органічного 

молока, передбачає налагодження ефективної системи управління 

потенційними групами ризиків та налагоджує чітку систему контролю за 

ними. Виконання цих принципів є важливою ланкою у функціонуванні будь-

якого господарства з виробництва органічного товарного молока. 
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РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Напрям органічного сільськогосподарського виробництва відіграє дуже 

важливу роль на шляху розвитку аграрного сектору економіки України, який 

дозволяє досягти нашій державі продовольчої безпеки. Органічна продукція є 

перспективною продукцією для експорту у країни ЄС та світу. Проблема 

забезпечення продовольчої безпеки є актуальною, як і необхідність пошуку 

нових методів вирішення цієї проблеми. 

Продукція органічного виробництва, що є дуже популярною зараз, 

може сприяти підвищенню рівня продовольчої безпеки України та 

забезпечити її населення якісними продуктами харчування. 

Процес забезпечення продовольчої безпеки неможливий без 

виваженого комплексного підходу, здатного закріпити взаємодію 

економічної, екологічної та соціальної складової аграрного виробництва. 

Особливої уваги сьогодні потребує саме екологічна складова. Погіршення 
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екологічних показників, стрімка деградація ґрунтових покривів зумовлюють 

потребу застосування екологізації аграрного виробництва та, відповідно, 

аграрної продукції. Одним з напрямів екологізації агровиробництва є 

виробництво органічної продукції. Органічне сільське господарство – це 

новий рівень розвитку агропромислового сектору України, що забезпечує не 

тільки продовольчу безпеку країни, а і високий рівень безпечності харчових 

продуктів. Виробництво такої продукції має комплекс економіко-еколого-

соціальних переваг, а також цей метод завдяки виробництву та споживанню 

органічних харчових продуктів позитивно впливає на здоров’я населення й 

продовольчу безпеку країни. Під продовольчою безпекою країни розуміють 

рівень забезпечення населення цієї країни якісними, доступними продуктами 

харчування [2]. 

 

     
 

Виробництво органічної продукції допомагає формуванню 

екологічного балансу через розробку систем сільського господарства та 

підтримки біологічного аграрного різноманіття. В останнє десятиліття можна 

спостерігати тенденцію насичення внутрішнього ринку українською 

органічною продукцією за рахунок переробки власної органічної сировини. 

Підвищення рівня продовольчої безпеки населення України може 

відбуватися за такими напрямами: підвищення фінансової незалежності 

населення; забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрного 

комплексу, зокрема впровадження виробництва органічної продукції. 

У перспективі Україна зможе цілком забезпечити продовольчу безпеку 

власного населення і стати важливим учасником світового аграрного ринку, 

розвинувши свій агропродовольчий комплекс, зокрема, через посилення 

напряму органічного виробництва. 

Україна входить до першої двадцятки світових лідерів за площею 

сертифікованих органічних сільськогосподарських угідь та до першої десятки 

країн світу – за обсягами дикоросів. 
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Проте виробництво органічної сільськогосподарської продукції може 

супроводжуватися низкою проблем: 

- постійне зростання кількості агрохолдингів та збільшення їх 

земельної частки у сільській місцевості, збільшення тиску на малих і середніх 

суб’єктах господарювання; 

- невиконання вимог сівозмін, постійне вирощування соняшнику чи 

ріпака та, як наслідок, пониження родючості ґрунту; 

- потужний акцент на вирощуванні зернових культур; 

- нерозгалуженість законодавчої бази щодо органічного сільського 

господарства і сертифікації органічної продукції; 

- недостатня підтримка розвитку органічного виробництва з боку 

держави; 

- недостатність прямої консультативної підтримки для сільських 

фермерів щодо впровадження принципів органіки у виробничий процес [1]. 

Ефективність упровадження органічного виробництва з метою 

забезпечення продовольчої безпеки може бути досягнута за рахунок: 

- екологізації технологій агровиробництва; 

- скорочення втрат поживних речовин ґрунту; 

- зменшення хімічного навантаження через використання безпечних 

добрив; 

- використання спеціалізованих сівозмін для органічного виробництва; 

- зменшення кількості шкідливих викидів підприємств у повітря чи 

водні джерела; 

- уникнення підвищеного антропогенного тиску на довкілля. 

Передумови оптимального рівня продовольчої безпеки – це доступність 

споживання безпечної та якісної продукції в необхідній кількості відповідно 

до науково-обґрунтованих норм. З’ясовано, що інтеграційні процеси 

національної економіки України у міжнародний економічний простір 

вимагають нових підходів до її розвитку та врахування актуальних 

глобалізаційних ринкових тенденцій. 

Встановлено, що напрям органічного сільськогосподарського 

виробництва відіграє дуже важливу роль на шляху розвитку аграрного 
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сектору економіки України, який дозволить досягти нашій державі 

продовольчої безпеки. Крім того, органічна продукція є перспективною 

продукцією для експорту у країни ЄС та світу. 

 

   

 

Отже, зараз в Україні проходить процес формування організаційно-

економічного розвитку органічного сектору, що, в свою чергу, здатний 

підтримати оптимальний рівень продовольчої безпеки України. Поки що 

ринок органічної продукції України залишається малим, порівняно з 

розвиненими країнами ЄС, проте виробництво та експорт української 

органічної продукції протягом останніх років стрімко зростає й є 

перспективним напрямом розвитку міжнародної торгівлі для України. Доходи 

від ефективного експорту української органічної продукції можуть 

компенсувати витрати на імпорт необхідних продуктів харчування для 

підвищення рівня продовольчої безпеки країни [3]. 

Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва в Україні 

потребує цільової державної політики, яка створюватиме сприятливе 

середовище для виробників та споживачів органічної продукції. 

Висновок 

Оцінивши ці тенденції, можна зробити висновок, що важливим є 

формування оновленого комплексу продовольчої безпеки, який сприятиме 

забезпеченню країни якісними продуктами харчування, стабільності їх 

виробництва в оптимальних обсягах. 
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ЗМІНИ КЛІМАТУ І СТРАТЕГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ 

 

В останні десятиліття світ постав перед викликом зміни клімату. 

Наукова спільнота однозначна у своїх висновках: глобальне потепління є 

наслідком техногенної діяльності людини. Сільське господарство є прямим 

винуватцем цього явища і найпершим потерпілим: відбулося змінення 

кліматичних зон на Північ та Захід, посуха досягає катастрофічних масштабів, 

бракує води. За даними Укргідрометцентру, за останні 30 років середня річна 

температура повітря в Україні підвищилися більше, ніж на 1 °С. 

Агровиробники втрачають не тільки врожай у кількості, а й його якості. 

На тепер майже усі посівні площі сільськогосподарських культур 

перебувають у зоні ризикованого землеробства, а тому кожному аграрію варто 

планувати вирощування сільськогосподарських культур із урахуванням 

кліматичних змін. Кожен господар має уже сьогодні почати змінювати власну 

стратегію господарювання, зменшуючи негативний вплив на екосистему. 

У боротьбі з реальними природними загрозами врожаю кукурудзи 

немає дрібниць. Тому на півдні зони її вирощування важливим агротехнічним 

заходом є ранні і надранні строки сівби. Вони дозволяють «зсунути» критичні 

фази в більш ранні, сприятливі умови розвитку рослин. 

Те, що 20-30 років тому здавалося неймовірним, сьогодні стало 

реальністю. Глобальні кліматичні процеси змінюють агрокліматичну мапу 

України. Про це свідчать реальні і суттєві зміни погодно-кліматичних 

чинників на всій території України. Так, за даними Інституту економіки і 

прогнозування НААНУ, середня добова температура повітря підвищується 

останнім часом на 0,3-0,4 °С кожні 10 років. 

Змінилася не тільки сума активних температур по регіонах, але зазнав 

різких змін і добовий температурний режим: у деяких областях влітку високі 

температури вдень (30-33 °С) змінюються низькими уночі (13-15 °С). 

Адаптивні стресотолерантні системи не спрацьовують у такому діапазоні 

температурних перепадів, і розвиток рослин значно порушується. 

Фахівці-кліматологи стверджують, що кліматичні зміни в Україні 

розвиваються у напрямі континентального і навіть різко континентального 

типу клімату. Але найбільшу загрозу землеробству країни несе чинник 

дефіциту вологи. Його руйнівна сила проявляється у вигляді виснажування 
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ґрунту і посухи. Вони особливо тяжко вражають регіони, якщо поєднуються 

гостра повітряна і ґрунтова посухи. Дефіцит вологи посилюється ще й 

нерівномірним розподілом опадів, які все частіше приходять у вигляді 

сильних злив.  

В останні роки на південь України посухи приходять щороку. Різниця 

тільки в їх регіональному розподілі за силою та тривалістю. Але вони все 

частіше випробують на міцність також і систему землеробства, колись 

кліматично благополучної лісостепової зони і навіть Полісся. Внаслідок цього 

ми вже спостерігаємо зсув традиційних кліматичних зон із Півдня країни на 

Північ. А фахівці стверджують, що вже зараз промислове вирощування у 

південному Степу таких традиційних культур, як соняшник і, особливо, 

кукурудза стає економічно майже недоцільним. Уже сьогодні статистичні 

дані показують, що концентрація посівів цих теплолюбних культур у 

центральних і північних областях збільшилась удвічі-тричі. Перелічені 

негативні тенденції з кожним роком тільки посилюються. Сформовані 

глобальними змінами, ці загрозливі природні процеси є серйозним викликом 

українському землеробству і, зокрема, виробництву зерна кукурудзи. 

Ситуація, яка склалася у галузі виробництва кукурудзи, вже зараз примушує 

аграріїв переглядати підходи і критерії оцінювання генетики сучасних 

гібридів, їх зональний перерозподіл за групами ФАО, посухо-, 

холодостійкістю, інтенсивністю вологовіддачі, типом зерна тощо. Новітні 

глобальні процеси висувають нові завдання і вимоги перед аграріями-

виробниками кукурудзи, а також і перед творцями гібридів «цариці полів» – 

селекціонерами. Але це складне завдання як для виробника, так і для 

селекціонера. Генетику посухостійкості у кукурудзи ще недостатньо 

досліджено. Це актуальна проблема також і для європейської селекції та 

виробництва. Розуміння важливості підвищення посухостійкості кукурудзи 

примушує селекціонерів диверсифікувати шляхи вирішення цієї проблеми. 

Одним з ефективних засобів покращення посухотолерантності посівів 

кукурудзи практично в усіх зонах є ширше використання ранньостиглих 

генотипів. Цій рекомендації найбільше відповідає група середньоранніх 

гібридів (ФАО 200-290). 

Необхідність адаптації виробництва кукурудзи до кліматичних змін 

потребує перегляду або уточнення традиційних зональних рекомендацій 

щодо групи ФАО. Досвідчені виробники вже навчилися вдало добирати ФАО 

гібридів відповідно до зони вирощування. 

Швидка вологовіддача гібрида – ознака економічності і сучасності. 

Це дійсно важливий тренд у сучасній селекції і виробництві зерна кукурудзи. 

Ця генетична ознака може проявлятися у гібрида через різні морфо-біологічні 

властивості, але вона актуальна для всіх груп стиглості, і її наявність робить 

гібрид генетично завершеним та економічно привабливим. 
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У справі боротьби з реальними загрозами врожаю кукурудзи немає 

дрібниць. Тому на півдні зони її вирощування важливим агротехнічним 

заходом є ранні і надранні строки сівби. Вони дозволяють «зсунути» критичні 

фази в більш ранні, сприятливі умови розвитку рослин. Треба тільки подбати 

про реальну обробку насіння фунгіцидами і протруйниками, щоб захистити 

рослини від шкідників і хвороб. 

Тільки спільні зусилля і комплексні заходи аграріїв та селекціонерів 

допоможуть протистояти аномальним змінам клімату і підтримувати 

врожайність кукурудзи в Україні на високому рівні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ЩОДО ВРАХУВАННЯ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 

 

Проаналізувавши особливості кліматичних умов сьогодення, можна 

сказати, що українські аграрії найбільше залежать від сприятливого клімату. 

Для них зміна технологій у відповідь на зміни кількості опадів і температур 

означає навіть не просто обсяг прибутку, а власне виживання бізнесу. Дивно 

думати, що українські господарі не відслідковують змін клімату та не вносять 

відповідних змін у свою діяльність. Вони на кліматичній передовій і знають 

ситуацію з власного досвіду. 

Серед змін клімату, які вони безпосередньо відчувають, були названі 

такі: 

- зміни температурних режимів навесні, що призвело до зсуву початку 

посівної кампанії в останні роки. Так, посівна кампанія починається в 

середньому на 2 тижні раніше; 

- збільшення температурних аномальних явищ: низькі температури в 

травні цього року, великий перепад між денними та нічними температурами, 

безсніжні зими, тривала спека влітку. Агрономи відзначають, що ведуть 

температурні спостереження та записи уже протягом десятків років, і що, на 

їхню думку, теперішні явища, вірогідно, можуть бути наслідками глобальних 

змін клімату; 

- на нашій території, де ніколи не проводили зрошення полів, тепер 

постає така потреба, хоча необхідних водних ресурсів для цього немає; 

- сильні вітри, які заважають вчасному внесенню засобів захисту 

рослин та призводять до вітрової ерозії ґрунтів. 

mailto:mad12olya@gmail.com
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Ці та інші чинники впливають на особливості роботи аграрних 

підприємств. Від успіху пристосування до них значною мірою залежить 

прибутковість вирощування зернових в Україні та й взагалі українська 

економіка, оскільки агропромисловий сектор переймає на себе роль 

основного експортера та джерела валютних надходжень. 

Сільськогосподарські виробники останніми роками вносять важливі 

зміни у технологію сільськогосподарських робіт та змінюють строки посівної 

й початок жнив через погодні причини. Користуючись тим, що жнива 

закінчуються раніше, до посіву озимих встигають провести додаткові операції 

для підживлення та боротьби з бур’янами, зокрема висів сидератів. 

Щоб зберегти вологу в ґрунті, використовують властивості ґрунтових 

екосистем, які формуються за умови зменшення глибини та інтенсивності 

обробітку ґрунту й наявності залишків рослин з попередніх сезонів. Так, 

застосовують технології поверхневого пушення ґрунту (Mini-till) або безорної 

технології (No-till). Ці ж технології дозволяють зменшити ерозію ґрунту та 

відновити його родючість. 

Використовують насіння стійких до посух та високих температур сортів 

або гібридів. Поширеною є практика щорічної закупівлі насіння кукурудзи та 

соняшнику у міжнародних компаній, водночас насіння пшениці та інших 

культур часто має українське походження. Так чи інакше, але можна з 

впевненістю сказати, що вибираючи насіннєвий матеріал українські аграрії 

зважають на його стійкість до кліматичних чинників. 

Через несприятливі погодні умови (сильні вітри, температури) деякі 

господарства переносять виконання робіт на нічний час, коли їх виконання 

може бути зручніше чи ефективніше. 

Постійні перепади температури повітря впливають на ослаблення 

імунітету рослин. Здорова рослина ніколи не буде винищена шкідниками або 

хворобами. Цього року аграрії збільшили застосування препаратів для 

боротьби із шкідниками і хворобами рослин. 

Скорочують площі під вологолюбними (цукровий буряк) і розширюють 

під посухостійкими (соняшник) культурами. 

З урахуванням впливу наслідків глобальної зміни клімату на сільське 

господарство необхідно визначити потребу в адаптації для конкретних 

регіонів з урахуванням їх спеціалізації. 

Сучасний стан системи моніторингу довкілля не дозволяє адекватно 

оцінювати та моделювати тенденції й характер очікуваних змін клімату та їх 

наслідків для території і галузей економіки України. Система моніторингу 

довкілля як важлива складова системи державного управління у сфері 

екологічної безпеки та виконання міжнародних зобов’язань України у 

природоохоронній сфері потребує кардинального удосконалення, особливо в 

частині запровадження сучасних технологій геоінформаційних систем і 

дистанційного зондування Землі. 
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Серед основних проблем в адаптаційній політиці на 

загальнодержавному рівні можна виокремити законодавчу і нормативно-

правову неврегульованість у сфері адаптації до зміни клімату, брак 

системного підходу до проведення наукових досліджень щодо оцінки 

параметрів фактичних та очікуваних змін клімату й їх наслідків. Проведення 

наукових досліджень для розробки, обґрунтування і реалізації заходів з 

адаптації до зміни клімату гальмується через вкрай недостатнє фінансування.  

Незважаючи на глобальний характер уваги до проблем адаптації та 

подолання наслідків глобальних змін клімату, спостерігається недостатня 

участь профільних установ у міжнародному обміні інформацією щодо 

найкращих світових технологій і практик у сфері здійснення адаптації до 

зміни клімату, а також неврахування складових з адаптації до зміни клімату в 

існуючих планах та програмах соціально-економічного розвитку. 

На світовому рівні обґрунтовано необхідність упровадження 

кліматично розумного сільського господарства, яке спрямоване на 

комплексне вирішення проблем продовольчої безпеки та зміни клімату і 

передбачає: постійну оцінку та моніторинг впливу змін клімату на сільське 

господарство, зважаючи на соціально-економічні сценарії і чинники змін у 

сільськогосподарських галузях за основними регіонами; забезпечення 

стійкого і кліматично розумного управління земельними, водними ресурсами 

і біорізноманіттям (що передбачає оцінку впливу зміни клімату на ґрунти, 

водні резервуари і біорізноманіття, підвищення продуктивності використання 

земельних і водних ресурсів шляхом застосування технології No-till та інших 

ресурсоощадних заходів); впровадження технологій, практик і процесів для 

адаптації до змін клімату (виведення нових сортів культур і порід тварин, 

адаптованих до змінених кліматичних умов, ідентифікація і просування 

технологій для ефективного ведення сільського господарства, підтримка 

дрібнотоварних виробників тощо). 
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СТІЙКІСТЬ НОВОСТВОРЕНИХ СОРТІВ РІПАКА 

ДО ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Ріпак є примхливою, але надзвичайно перспективною для 

Європейських держав культурою, адже за умови дотримання науково 

обґрунтованих технологій вирощування досягається його стабільної 

маржинальності. Поряд із цим, з огляду на здатність бути прийнятним 

попередником майже для усіх сільськогосподарських культур, цю рослину 

високо цінують українські аграрії. 

Як попередник ріпак підвищує ступінь аерації ґрунту, сприяє акумуляції 

в ньому вологи. Через здатність глибоко проростати коренева система ріпака 

сприяє ефективному відновленню фізико-механічних показників ґрунту, 

покращує його структурні характеристики. За дотримання технології його 

вирощування можна суттєво знизити рівень ерозійних процесів у ґрунті. Після 

себе він добре розпушує поле й залишає у ньому органічні рештки. Отже, 

ріпак вважають цінною сидеральною культурою, яка підвищує вміст у ґрунті 

органічних речовин, що відповідає внесенню 10-15 т/га перегною.  

Добре розгалужена коренева система ріпака зменшує ступінь 

засмічення поля бур’янами. Якщо в сівозміні його вирощування передує 

пшениці ‒ зменшуються гербіцидні обробки, отже, ця культура сприяє 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435/96-%D0%B2%D1%80
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-record-shat
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-record-shat
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI
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екологізації земель. Водночас він дуже чутливий до застосування 

сульфонілсечовини першого покоління, яка залишається від гербіцидних 

обробок попередників.  

Ріпак також можна віднести до природних фумігантів, адже він здатний 

перешкоджати циклічності поширення фітозахворювань. Використання його 

у вигляді мульчі, яка багата на глюкозинолати, сприяє пригніченню у шарах 

ґрунту розвитку патогенних мікроорганізмів, завдяки цьому знижується ризик 

передавання наступним культурам у сівозміні збудників захворювань.  

Слід зазначити, що затребуваність цієї культури на світових ринках 

завжди висока, тому вирощування ріпака в Україні зазвичай орієнтоване на 

експорт до Євросоюзу. Перш за все це зумовлено його широким 

використанням, зокрема ріпакова сировина користується великим попитом у 

різних галузях харчової, кормової та технічної промисловостей. По-друге 

вирощування ріпака економічно більш ефективне, що пов’язано із меншими 

витратами, які зазвичай йдуть на гербіцидний та фунгіцидний захист культур, 

а також на застосування мінеральних добрив. 

Незважаючи на велику перспективність цієї культури для українського 

ринку, останнім часом нестабільні кліматичні умови ставлять вирощування 

ріпака до ризикованої справи. Відповідно, перш за все, під час планування 

його вирощування особливу увагу слід звертати на погодні чинники, які не 

лише впливають на врожайність ріпaка, але часто призводять до цілковитої 

загибелі посівів.  

Для отримання високої врожайності ріпака вагомий вплив має 

збереження в ґрунті достатньої кількості вологи, а також поживних речовин. 

Відповідно для успішного його вирощування і забезпечення урожаю 

основними будуть сприятливі для певної кліматичної зони погодні умови та 

обґрунтовані агротехнології. Водночас вирощування ярої форми ріпака 

матиме більшу гарантію для збереження посівів, ніж його озимої форми, 

оскільки коротший вегетаційний цикл дещо нівелюватиме несприятливий 

вплив кліматичних чинників й цілком виключатиме дію погодних умов 

зимового сезону. Також важливим є обрання стійких до природно-

кліматичних зон гібридів ярого ріпака, тому наші дослідження стосувалися 

вивчення придатності новостворених гібридів до умов вирощування у 

Лісостеповій зоні України. 

Ми вивчали гібрид ріпака Лавіна від компанії Deutsche Saatveredelung 

AG та гібрид Кюррі, виведений селекційним центром Norddeutsche 

Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG. Як показали дослідження, ґрунтово-

кліматичні умови Лісостепової зони України виявились більш сприятливими 

для вирощування іноземного гібрида Кюррі. Він переважав гібрид Лавіна за 

кількістю пагонів та стручків на рослинах, висотою самих рослин, за масою 

стручків й кількістю у них насінин. Натомість маса 1000 насінин була 

більшою у гібрида Лавіна, до того ж його рослини пізніше вступали у фенфази 
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розвитку, тому тривалість достигання насіння у нього була більшою, ніж у 

гібрида Кюррі. У 2022 році, з огляду на значні погодні коливання, врожайність 

насіння вказаних гібридів була нижчою за представлену розробниками, але 

більше пристосування до кліматичних змін показав гібрид Кюррі, адже його 

насіннєва продуктивність на 6,5 % перевищувала гібрид Лавіна. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕДУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ПИЛКОВОГО АНАЛІЗУ 

 

За допомогою пилкового аналізу було визначено ботанічне походження 

дослідного меду, як результат встановлено рівень його монофлорності щодо 

вмісту пилку рослини-медоносу соняшнику. 

В Україні переважає поліфонний мед, який збирають бджоли з різних 

медоносів. Але певна кількість меду є монофлорним, найбільш поширеними 

його видами є такі сорти, як соняшниковий, гречаний, мед з білої акації, 

липовий та інші. 

Згідно з даними (Шамро М., Кошова Л., Кулинич І., 2017) відомо, що 

врожайність майже всіх медоносних культур до 40 % залежить від 

бджолозапилення. Але в останній час бджоли неохоче збирають нектар та 

пилок з посівів соняшнику, що призводить до зниження врожайності цієї 

культури. Походження цього факту має декілька гіпотез: одна з яких зміна 

клімату [1].  

За даними дослідників (Поспєлов С. et al., 2021), соняшник є основною 

олійною культурою в нашій країні, за посівною площею він займає третє місце 

у світі. Але існує проблема суттєвого порушення сівозмін на фоні зміни 

кліматичних умов, що призводить до значних порушень соняшникового 

агроценозу. 

Про негативний вплив зміни клімату на зменшення 

нектаропродуктивності багатьох медоносних рослин говорять також інші 

автори (Засуха Ю., Адамчук Л., Антонів А., 2022) [2]. Ця проблема особливо 

актуальна для південних районів нашої країни (Лавренко С. et al., 2022), де 

протягом останніх десятиліть частішають посухи та підвищуються 

температури влітку. Також кліматичні зміни впливають на стан комах-

запилювачів, в першу чергу на медоносних бджіл. Це відбувається внаслідок 
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погіршення кормової бази (рослин-медоносів) та зменшення їх 

біорізноманіття [3]. 

Також змінюється фаза вегетації рослин, що призводить до зсування 

строків одержання монофлорних медів. Так, за даними авторів (Поспєлов С. 

et al., 2021), в 2021 році умови вегетації соняшнику суттєво відрізнялися від 

2020 року через зміни кліматичних умов: затяжна холодна весна призвела до 

того, що агровиробники майже на 1,5 тижні відклали висів соняшнику, через 

що відбувся зсув періоду цвітіння культури (зазвичай соняшник цвіте у липні) 

[5]. Тому не завжди бджолярі в змозі достовірно визначити, який мед вони 

відбирають, що призводить до омани споживачів. На допомогу може прийти 

пилковий аналіз меду, за допомогою якого можна достовірно визначити його 

ботанічне походження. 

Об’єктом досліджень слугували сім зразків меду (соняшник з 

різнотрав’ям, соняшниковий та літнє різнотрав’я), які були відібрані за період 

медозбору 2021 року. Дослідні зразки надано власницею приватної пасіки, 

розташованої у Підгаєцькому районі Тернопільської області, яка звернулася з 

проханням провести пилковий аналіз через те, що вказані види меду мали 

однаковий колір і вона не була спроможна достовірно визначити їх ботанічне 

походження. 

Мед з літнього різнотрав’я (зразки № 1-3) був відкачаний у другій 

половині липня (вулики вивозили поодаль від посівів соняшнику). Мед з 

соняшнику (зразки № 4-5) відкачали наприкінці серпня, для його збору пасіку 

перевозили до посівів соняшнику. Мед із соняшнику з різнотрав’ям (зразки 

№ 6-7) відкачували зі стаціонарної пасіки на початку вересня (поряд з полями 

з квітучими травами). 

Експериментальні дослідження проводили на базі кафедри 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи та багатопрофільної лабораторії 

ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету. 

Пилковий аналіз проводили згідно з удосконаленою методикою (патент 

на корисну модель № 151290) [4]. Ботанічну ідентифікацію пилкових зерен 

здійснювали за допомогою палінологічної бази даних PalDat [6]. 

Під час проведення пилкового аналізу меду встановлено, що всі 

дослідні зразки за ботанічним походженням можна віднести до 

соняшникового меду. Вміст пилкових зерен подано у відсотках. 

Зразки меду зі соняшнику і різнотрав’я (зразки № 6-7) містили 54,0 % 

пилкових зерен соняшнику, тобто можна віднести їх до монофлорного 

соняшникового меду (відповідно до наказу № 330 мед можна вважати 

монофлорним, якщо він містить від 30 % пилкових зерен певного ботанічного 

виду, окрім меду з акації і липи). Також цей мед містив такі пилкові зерна: 

гречиха, кукурудза, осот польовий, полин, буркун, репейник, конюшина, 

цикорій, падеві елементи та неідентифіковані пилкові зерна, які ми віднесли 

до різнотрав’я.  
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Зразки соняшникового меду (№ 4-5) містили 78,5 % пилкових зерен 

соняшнику, тобто були ідентифіковані як монофлорний мед. Цей мед містив 

також такі пилкові зерна: гречиха, конюшина, кукурудза, липа, полин, осот 

польовий, падеві елементи.  

Зразки меду з літнього різнотрав’я (№ 1-3) також виявилися 

монофлорним соняшниковим медом. Вони містили 90,3 % пилкових зерен 

соняшнику, а також невелику кількість пилкових зерен кукурудзи та 

неідентифікованих зерен різнотрав’я.  

Відсотковий уміст пилкових зерен представлено в табл. 1. 

 

Таблиця1 

Ботанічна ідентифікація дослідних зразків меду 
 

Вид медоносної рослини, % 

Види меду 

Соняшниковий 

з різнотрав’ям 
Соняшниковий 

Літнє 

різнотрав’я 

Соняшник однорічний 

(Helianthus annuus L.) 

54,0 78,5 90,3 

Гречиха посівна 

(Fagopyrum esculentum Moench) 

10,2 6,1 - 

Кукурудза звичайна (Zea mays L.) 9,2 4,3 6,2 

Осот польовий 

(Cirsium arvense (L.) Scop.) 

7,0 3,0 - 

Полин гіркий 

(Artemisis absinthium L.) 

2,0 1,0 - 

Буркун лікарський 

(Melilotus officinalis (L.) Pall. 

3,2 - - 

Репейник (Arctium tomentosum Miii.) 3,1 - - 

Конюшина лугова 

(Trifolium pretense L.) 

2,0 1,5 - 

Цикорій звичайний 

(Cichorium intybus L.) 

1,0 - - 

Липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) - 0,5 - 

Падеві елементи 1,0 0,5 - 

Неідентифіковані  7,3 4,6 3,5 

Всього 100 100 100 

 

Висновок. Встановлено, що всі досліджені зразки меду за результатом 

пилкового аналізу належать до монофлорного соняшникового меду, що 

суперечить даним дослідників (Шамро М., Кошова Л., Кулинич І., 2017).  

Але водночас ми можемо зробити висновок, що кліматичні зміни 

впливають на сівбу культури-медоноса соняшнику (Поспєлов С.et al., 2021). 

Саме з цим може бути пов’язано те, що зібраний та відкачаний у різні строки 

мед мав монофлорне походження щодо цієї культури. 
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ВПЛИВ РІЗНОГО ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ НА НАКОПИЧЕННЯ 

ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЗЕРНІ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР 

В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

 

Зміна клімату одне з найактуальніших світових  питань сучасності. 

Це початок суттєвої кризи у взаємозв’язку людини та природи. Сучасний стан 

навколишнього середовища характеризується повними змінами внаслідок 

антропогенних чинників. Аграрне господарство тісно пов’язане з 

використанням основних природних ресурсів, таких як ґрунт, волога, сонячна 

енергія, тому є найбільш вразливим до кліматичних змін. 

Не дивлячись на багаті урожаї зернових, наша країна останнім часом 

зіштовхується з погодними явищами та катаклізмами, нехарактерними для 
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http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2022.02.006
https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.11
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України, це такі, як шквальні дощі з вітрами та градами, періоди без дощів та 

спека, що є найважливішими ризиками для посухи.  

Температура навколишнього середовища є найважливішим чинником, 

що визначає можливості та строки вирощування сільськогосподарських 

зернових культур. Біологічні та хімічні процеси трансформації елементів 

живлення, що відбуваються у ґрунті, перебувають у прямій залежності від 

температурного режиму. Теплозабезпеченість посівів злакових 

характеризується сумою середньодобових температур повітря вищих за 10 °С 

протягом періоду вегетації. Як високі, так і низькі температури, порушують 

перебіг біохімічних процесів у клітинах, і тим самим можуть викликати в них 

незворотні зміни, що призводять до припинення росту, а в окремих випадках 

до загибелі злакових рослин [2]. 

Сучасні кліматичні температурні чинники характеризуються як 

нестабільні для інтенсивної вегетації та формування врожаю 

сільськогосподарських культур, зокрема злаків. 

Важливою умовою виробництва зернової сировини є кліматичні 

чинники, які сьогодні є досить нестабільні, що супроводжується певними 

проблемами в землеробстві. Через високі середньорічні температури, які 

досягають + 37 °С у літні періоди та до + 10 °С у зимовий період під час 

відлиги, низька кількість опадів та нерівномірність їх випадання, малостійкі 

зимові періоди. 

Відбувається підвищення температурних параметрів навколишнього 

середовища спричиняє посилене поширення патогенних організмів: 

шкідників, бур’янів та бур’янів-паразитів серед сільськогосподарських 

культур. Багато комах із підвищенням температури швидко розселяються в 

тих регіонах, що раніше були для них недоступними через недостатню 

кількість тепла. У більш теплих кліматичних умовах комахи шкідники 

починають розвиватися в більш ранні періоди і пошкоджувати рослини, які не 

встигли зміцніти, що призводить до значних втрат урожаю, через 

захворювання злакових культур [1]. 

За таких умов виникає потреба у посиленому застосуванні хімічних 

заходів боротьби з цими хворобами рослин, що має певний вплив на якість і 

безпеку урожаю. 

Вирощення злакових культур у сучасних несприятливих кліматичних 

умовах має величезні негативні наслідки, які супроводжуються забрудненням 

урожаю різними токсикантами, залишками пестицидів, нітратів, важких 

металів. 

Разом з цим науковці у свої роботах неодноразово доводять, що добрива 

беззаперечно впливають на склад у ґрунті  мікроелементів та накопичення у 

ньому важких металів, які з часом потрапляють у рослини. Мікроелементи та 

важкі метали, що з добривами надходять у ґрунт зазвичай є неконтрольованим 

та систематичним явищем. 
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Довгострокове застосування мінеральних добрив з часом призводить до 

накопичення шкідливих елементів у ґрунті, що знищуюче впливає як на якість 

самого ґрунту, так і на зернову продукцію. Надлишок у ґрунті таких 

мікроелементів, як Cd, Zn і Cu може призвести до суттєвих порушень розвитку 

і росту рослин це нам наочно демонструють дослідження уражень важкими 

металами сільськогосподарських культур. Зовні накопичення важких металів 

у ґрунті непомітні та ніяких занепокоєнь не виникає до того часу поки рослина 

може протистояти дії важких металів за допомогою захисних властивостей 

кореневої системи. Разом з тим Cd, Zn і Cu є саме тими мікроелементами, що 

можуть викликати тривогу за майбутнє навколишнього середовища. 

Виходячи з цього, одним із пріоритетних завдань у рослинництві в 

сучасних умовах зміни клімату та інтенсифікації галузі рослинництва України 

є контроль за якістю та безпекою рослинної сировини, зокрема і зерна злаків. 

Метою наших досліджень було вивчення інтенсивності накопичення 

важких металів зерном злакових культур залежно від різного періоду їх 

вегетації в сучасних кліматичних умовах Лісостепу Правобережного. 

Аналізуючи коефіцієнт небезпеки важких металів у зерні злаків, слід 

зазначити, що цей показник змінювався залежно від тривалості їх вегетації. 

Результати досліджень показують, що коефіцієнт небезпеки Cd у зерні 

пшениці озимої був нижчим у 1,53 рази, порівняно із зерном пшениці ярої 

І строку сівби та у 1,23 рази ІІ строку сівби. Коефіцієнт небезпеки у зерні 

озимої пшениці Zn і Cu був вищим у 1,45 рази і 1,28 рази відповідно, 

порівняно з пшеницею ярою І строку сівби та у 1,25 рази і 3,03 рази вищим, 

порівняно з ІІ строком сівби. 

Водночас слід зазначити, що коефіцієнт небезпеки Cd у зерні пшениці 

ярої І строку сівби вищий у 1,22 рази, а Zn і Cu нижчий у 1,18 рази і 3,88 рази 

відповідно, порівняно з ІІ строком сівби. 

Коефіцієнт небезпеки Cd у зерні ячменю озимого вищий у 1,39 рази, 

порівняно зі зерном ярого ячменю І строку сівби та 1,19 рази з ІІ строком 

сівби. Тоді як коефіцієнт небезпеки Zn і Cu навпаки був нижчим у зерні 

ячменю озимого у 2,5 рази і 3,5 рази, порівняно з ячменем ярим І строку сівби 

та 2,8 рази і 4,04 рази з ІІ строком сівби. Поряд з цим слід зазначити, що 

коефіцієнт небезпеки Cd у зерні ячменю ярого І строку сівби вищий 

у 1,20 рази, а Zn і Cu нижчий у 1,12 рази і 1,15 рази відповідно, порівняно з 

ячменем ярим ІІ строку сівби. 

Тобто коефіцієнт небезпеки Cd у зерні озимої пшениці і ячменю був 

нижчий, порівняно зі зерном ярих культур даних рослин. 

Коефіцієнт небезпеки Zn і Cu у зерні пшениці озимої були нижчі за ярі 

культури ІІ строку сівби, а І навпаки вищі. 

У зерні ячменю озимого коефіцієнт небезпеки Zn і Cu був нижчий, 

порівняно з ячменем ярим як І так і ІІ строку сівби.  
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Коефіцієнт небезпеки перевищував граничний допустимий рівень Cd, 

який становить 1,0 лише зерно ярих культур пшениці і ячменю. У зразках 

зерна пшениці і ячменю як озимих, так і ярих посівів перевищень коефіцієнта 

небезпеки Zn та Cu не спостерігалося. Коефіцієнт небезпеки у зерні ячменю 

озимого був нижчим, порівняно з зерном ярих культур. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З АГРОБІОМАСИ 

 

Україна має високорозвинені галузі сільського господарства, які 

щороку продукують велику кількість відходів. Сьогодні відходи сільського 

господарства вважають цінним вторинним енергетичним ресурсом. Розвинуте 

сільськогосподарське виробництво має потужний потенціал для виробництва 

біогазу, який можна виробляти із широкого спектра органічних субстратів як 

тваринного, так і рослинного походження. Перевагою біомаси є її 

відновлюваність і відносно дешева вартість, порівняно з традиційними 

видами палива. Вигоди від використання потенціалу біомаси та побутових 

відходів досить значні, оскільки сировина у вигляді підстилки та різних видів 

відходів доступна по всій Україні. Важливо також, що сучасні біопаливні 

заводи відносно компактні і можуть використовувати різні види сировини. 

Така універсальність дозволяє розміщувати їх у безпосередній близькості до 

об’єктів, які планується забезпечувати енергією чи теплом із цих ресурсів. 

Дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України [1] 

показують, що за стабільного розвитку виробництва та використання біогазу 

його економічно доцільний потенціал може сягнути 9,9 млн т н. е. до 

2030 року. Використання біогазу замість викопного палива може призвести до 

скорочення викидів парникових газів у діапазоні 11,5-19,1 Мт CO2 екв. 

mailto:Vvovk_2709@ukr.net
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Реалізація біогазових проєктів в Україні може призвести до численних 

позитивних макроекономічних наслідків, таких як додаткове зростання ВВП 

на 0,3 % у 2025-2029 роках, структурні зміни, зокрема збільшення 

виробництва машинобудування та будівництва, а також уповільнення 

видобутку вугілля. Незважаючи на те, що біогазові проєкти практично не 

впливають на рівень реальних доходів підприємств, вони потенційно можуть 

сприяти зменшенню їх витрат, у тому числі на тепло та електроенергію. 

Наявний потенціал виробництва біогазу з органічних відходів 

сільського господарства в Україні та суттєві переваги використання 

біогазових технологій для генерації енергії створюють сприятливі 

передумови для розвитку вітчизняного сектору агробіогазу. Відповідно до 

даних Біоенергетичної Асоціації України, середній показник виробництва 

електроенергії з біогазу у 2020 році становив близько 36,0 млн кВт-год. 

Економія капітальних витрат за використання біогазових установок на 

підприємствах становить 30-40 %. 

Ефективність виробництва біогазу з відходів тваринництва 

представлена на основі практичного функціонування біогазового комплексу 

як допоміжного виробництва на тваринницьких фермах із потужністю у 

1000 т дасть можливість отримати прибуток на рівні 1,9 млн грн для 

свинокомплексів та 1,6 млн грн для молочно-тваринницьких ферм. 

Собівартість виробництва 1 тис. м3 біогазу становить 13,2 тис. грн та 

11 тис. грн відповідно. Економічний ефект від реалізації його за ринковою 

ціною, яка станом на жовтень 2022 р. становить для промисловості 

54 тис. грн/м3 (після очищення біогазу від СО2) є суттєвим. Валовий прибуток 

від виробництва біогазу для агроформувань України може сягати від 5,08 до 

24,86 млн грн залежно від виду сировини. Для підприємства перевагами 

впровадження біогазових технологій є економія на витратах через 

виробництво електро- та теплової енергії з власної сировини, зменшення 

залежності від зовнішніх енергоносіїв, можливість забезпечувати енергією 

інших споживачів. За спалювання 1 м3 біогазу можливо виробляти 2,5-3 кВт 

електроенергії і 4-5 кВт теплової енергії, при цьому близько 30 % біогазу 

використовується на технологічні потреби установки. Проте, економічні 

вигоди від використання біогазу в кожному конкретному випадку 

залежатимуть від типу відходів, доступних для переробки, інвестиційних 

можливостей, наявності локального енергетичного ринку та державних 

ініціатив [2]. 

Загальний потенціал України оцінюється в 52 млрд м3 біогазу на рік. 

Враховуючи структуру підприємств та технічну і економічну доцільність, 

обсяг біогазового виробництва в Україні оцінюється в 1600 установок 

з міні-ТЕЦ потужністю 100 кВт. Загальна встановлена потужність біогазової 

установки може сягати 820 МВт електроенергії [3]. 
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У зв’язку з тим, що енергетична цінність гною різних видів тварин не 

однакова, то і вихід газу з 1 т його теж відрізняється. Скрізь для одержання 

біогазу зазвичай використовують гній тваринницьких комплексів. Відомо, що 

1 гол. великої рогатої худоби в середньому за добу дає 45 кг гною, з якого 

можна виробити 2,5 м³ біогазу, вихід гною і газу від 1 гол. свиней – відповідно 

6,5 кг та 0,3 м³, птиці – 0,137 кг і 0,02 м³. При цьому його собівартість 

становить 15-20 євро за 1000 м³. 

Окрім цього, під час виробництва біогазу утворюється побічна 

продукція перероблення органічної маси – органічне добриво дигестат. 

За сепарації дигестату утворюються тверда (шлам) і рідка (концентрат) 

фракції. Нині сумарне утворення дигестату на біогазових станціях в Україні 

становить близько 2 млн т і буде зростати зі збільшенням числа біогазових 

потужностей в Україні. Так, з 1 т силосу кукурудзи утворюється 780 кг 

дигестату, 1 т курячого посліду – 890 кг, 1 т жому – 910 кг, гною ВРХ – 920 кг, 

а гноївки свиней – 990 кг. На кожний мегават потужності біогазової установки 

за рік утворюється 40-50 тис. т такого дигестату [4]. 

Отже, середня біогазова установка, яка може бути розміщена на 

території тваринницького комплексу і переробляти близько 37 000 тонн/рік 

гною, після переробки може генерувати приблизно 35 000 тонн цінних 

біодобрив на рік. В одній тонні таких добрив міститься в середньому 3,5 кг 

загального азоту. Впровадження біогазових комплексів дає змогу не лише 

переробляти відходи рослинництва та тваринництва, а й позбутися 

необхідності створення умов для зберігання відходів. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

ЩОДО ЗМІН КЛІМАТУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Поняття «зміна клімату» – доволі дискусійне і широкопланове, що може 

стосуватися багатьох галузей народного господарства та охоплювати різні 

галузі у світовому масштабі. За даними різних джерел зміни клімату досить 

вагомо вплинуть на сільське господарство та виробництво харчових продуктів 

через втрати врожаю внаслідок збільшення випадків повеней; потреб 

інтенсивного зрошення посівів; опустелювання; збільшення амплітудних 

коливань температури та позначиться на несезонних заморозках і зміні 

режимів дозрівання сільськогосподарських культур, підвищенні уразливості 

культур шкідливими видами, заміні деяких сортів сільськогосподарських 

культур. Зміна кількості опадів і як наслідок гідродинамічний режим та 

водний баланс річок позначиться на водних ресурсах (часті випадки повеней 

чи надмірної посухи; дефіцит прісної води). Як наслідок це все вплине на 

біорізноманіття рослинного і тваринного світу (зменшення кількості 

корисних видів, зміна складу лісу та фауни; деградація ґрунтів та зміна 

видового складу ґрунтової флори і фауни). 

Підготовка фахівців аграрної галузі (зокрема, агробіологів, захисників 

рослин, лісівників) вимагає інтеграції в освітній процес нагальних питань 

сьогодення, таких як вплив погодних умов та змін клімату на природні та 

антропогенні біоценози. Під час підготовки фахівців аграрних спеціальностей 

слід приділяти увагу таким питанням. 

- Визначення термінів посівної відповідно до погодно-кліматичних 

умов. Вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням 

кліматичних особливостей місцевості. Зміни весняних температурних 

режимів, коригують зсув термінів посівної. В останні 3-4 роки весняна посівна 

розпочинається в середньому на 14 днів раніше. Відтак, окремі господарства, 

користуючись більш раннім завершенням жнив, частину операцій виконують 
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ще до осінньої посівної озимих (внесення добрив, боротьба з бур’янами 

тощо). Збільшилася частка господарств, які вводять у сівозміну сидеральні 

культури. 

- Задля збереження вологи в ґрунті аграрії вчаться використовувати 

властивості ґрунтових екосистем, які формуються за умови зменшення 

глибини та інтенсивності обробітку ґрунту, а також наявності залишків 

рослин із попередніх сезонів. Так, застосовують технології Mini-till, а в 

південних регіонах, де не відбувається такого ущільнення ґрунтів, як на 

півночі, виправданим є застосування технології No-till. Ці самі технології 

дозволяють зменшити ерозію ґрунту та відновити його родючість. 

- Збільшення температурних екстремумів та аномальних явищ: низькі 

температури навесні або ж аномальна спека, великі амплітуди денних та 

нічних температур, безсніжні зими, тривала спека влітку спонукають 

господарників використовувати насіння стійких до посух і високих 

температур сортів або гібридів. Обираючи насіннєвий матеріал, аграрії 

обов’язково звертають увагу на його стійкість до кліматичних чинників. 

Відтак питання змін клімату стосується цілої галузі селекції та насінництва. 

- Зміни в кількості опадів. Якщо раніше зоною ризикованого 

землеробства вважали лише Степову зону України, то вже нині такі проблеми 

відчувають і центральні регіони України, зокрема Кіровоградщина, 

Вінниччина, Черкащина. У регіонах, де ніколи не було потреби у зрошенні, 

тепер потребують його, хоча необхідних водних ресурсів для цього немає. 

- Сильні вітри призводять до вітрової ерозії ґрунтів та часто заважають 

проведенню захисних обробок посівів. Високі денні температури спонукають 

господарства зміщувати виконання робіт із захисту рослин на нічні години. 

- До позитивних наслідків можна віднести поширення у західних та 

північних регіонах ареалів вирощування теплолюбних сільськогосподарських 

культур. 

Для здобувачів спеціальності «Захист і карантин рослин» питання змін 

клімату можна висвітлювати на усіх освітніх рівнях: бакалавр, магістр та 

аспірант. 

Одним із негативних аспектів підвищення температури є збільшення та 

поширення наявних і нових видів комах-шкідників.  

Значна частка природних систем може виявитися особливо чутливою до 

зміни клімату, оскільки вони мають обмежену здатність до адаптації, а деяким 

з цих систем може бути завданий істотний та незворотний збиток. 

Здебільшого це стосується комах-фітофагів, що мешкають у природному 

середовищі. Більшість карантинних видів комах, здатні до швидких адаптацій 

у нових умовах та спроможні різко збільшити свою чисельність. Зміни 

клімату підвищують ризики витіснення з біотопів більш уразливих видів та 

впливають на біорізноманіття ентомокомплексу. А тому значення впливу 

зміни клімату на біорізноманіття неможливо недооцінювати.  
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Так, наприклад, багаторічні експериментальні дослідження 

ентомофауни природоохоронних територій Німеччини засвідчили, що 

загальна біомаса комах скоротилася майже на 75 %. Прикладами впливу зміни 

клімату на біорізноманіття можуть бути: фенологічні зміни – за підвищення 

середньої температури на 20 °С рослини починають квітувати на 5-30 днів 

раніше, коли існує загроза приморозків та ще відсутні комахи-запилювачі, що 

зумовлює негативний ефект. Зміни в розселенні видів – зміна ареалу 

внаслідок зміни умов зумовлює швидку появу та розселення інвазійних видів, 

серед яких багато небезпечних бур’янів, алергенів, отруйних тощо [1]. 

Інвазійні види зазвичай більш життєстійкі та поступово повністю замінюють 

місцеві. 

Отже, зміна клімату – це проблема глобального масштабу, з вирішенням 

якої потрібно працювати на локальному рівні. Для того щоб змоделювати 

глобальні зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі, слід 

зрозуміти зміни, які відбуваються зі структурною одиницею, якою у біоценозі 

є вид. 

Дуже яскраво питання впливу змін позначається на карантинних 

шкідливих організмах. Поширення видів у регіони за межами їх початкового 

ареалу за останнє тисячоліття прискорилося в геометричній прогресії через 

міжнародні подорожі, глобальну торговельну систему та сільське 

господарство. Реальна фітосанітарна ситуація в світі, і в Україні, зокрема, є 

дзеркальним відображенням дотримання превентивних заходів державними 

органами та структурами під час переміщення та перевезення продукції 

рослинного походження, рослинних матеріалів та виробів з них. Одним із 

способів врегулювання конфліктних ситуацій, що виникають під час 

транспортування рослинного матеріалу є походження таких вантажів із 

вільних у фітосанітарному відношенні зон країн, поширення карантинних 

шкідливих організмів. Проте поширення шкідливих організмів можливе не 

лише із товарами з інших ботаніко-географічних зон світу, але і самостійно, 

внаслідок кліматичних змін, що виникають останнім часом у природних 

екосистемах. Зміни клімату непередбачувано впливають на шкідників, 

розширюючи їх географічний ареал. Глобальне потепління безпосередньо 

впливає на врожайність сільськогосподарських культур та на складний 

механізм взаємодії між комахами і рослинами в екосистемі. 

Якщо для одних видів, що стали інтродукованими (або чужорідними чи 

адвентивними) треба ще визначити їх потенціал інтродукції, акліматизації та 

поширення, то для інших – слід проводити заходи з контролю, локалізації з 

наступною ліквідацією. Тут треба відзначити, що лише невелика частина 

інвазивних видів стає стійкою і представляє економічну шкоду. 

Здатність до акліматизації конкретного виду визначають його 

поліфагією, репродуктивною спроможністю, сприятливими погодно-

кліматичними умовами та відсутністю ентомофагів. 
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Прикладами швидкого поширення територією України є донедавна 

адвентивні, а нині обмежено-поширені види: західний кукурудзяний жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), південноамериканська томатна міль 

(Tuta absoluta Meyr.), картопляна міль (Phthorimaea operculella Zell.). Під 

особливим наглядом з боку державних фітосанітарних інспекторів 

знаходяться вогнища південноамериканської томатної молі (Tuta absoluta 

Meyr.). 

Станом на 01.01.2022 загальна площа зараження фітофагом стрімко 

зростає і становить 4532,23 га у 10 областях України. Поодинокі вогнища 

спостерігаються у Дніпропетровській (42,57 га), Черкаській (14,01 га), 

Закарпатській (3 га) областях. Найбільші площі заселення зафіксовані у 

Миколаївській 3512,35 га, Запорізькій – 228,93 га, Херсонській 178,36 га 

областях [2]. Порівняно, з 2018 р. (829,92 га) – ці площі зросли майже 

у 5,5 разів. Враховуючи, що овочівництво південних областей України 

орієнтоване на вирощування ранніх пасльонових культур (томатів, перцю, 

баклажанів) – це стрімко може розширити площі вогнищ T. absoluta у 

центральних і північних регіонах України та призвести до збільшення 

додаткового пестицидного навантаження на агроценози, стати поштовхом до 

розробки нових систем захисту овочевих пасльонових культур чи навіть 

пошуку нових дієвих речовин. 

Також адвентивні види складають суттєву загрозу загальному 

різноманіттю ентомофауни, яка виконує провідну роль у забезпеченні 

екологічної стійкості агроландшафтів. Зниження екологічної рівноваги в 

агроекосистемі, передусім, вплине на фітосанітарний стан. А це, у свою чергу, 

може викликати: зміну домінувального видового складу ентомокомплексів, 

зміни зон шкідливості комах-фітофагів, збільшення генерацій видів-фітофагів 

та їх чисельності, зростання ймовірності надзвичайних ситуацій в агросфері, 

пов’язаних із масовим розмноженням багатоїдних шкідників. 

Збільшення сезону вегетації в умовах потепління може викликати 

дисбаланс фенологічних коадаптацій у системі культурна рослина – комахи-

фітофаги, що вплине на стійкість рослин і шкідливість комах. 
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СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ 

 

Органічне сільське господарство вже давно викликає інтерес у всьому 

світі, створюючи значні соціальні, економічні та екологічні переваги. Також, 

сприяє пом’якшенню наслідків зміни клімату за допомогою таких процесів, 

як підвищене зв’язування вуглецю в ґрунті. Органічне сільське господарство 

вважається екологічно нешкідливим внаслідок упору на мінімізацію 

обробітку ґрунту та обмежене використання пестицидів, гербіцидів і 

синтетичних добрив. Зростаючий інтерес з боку споживачів і ринків по всьому 

світу також відкрив нові торгові перспективи перед країнами, що 

розвиваються. 

Споживачі купують органічні продукти, тому що процес їхнього 

виробництва, як вони очікують, відповідає певним стандартам, таким як 

екологічна безпека та відсутність штучних добавок. Органічна сертифікація 

дає гарантію відповідності товару цим стандартам, граючи найважливішу 

роль у завоюванні довіри споживача та розширенні ринку органічної 

продукції.  

Організаційне сільське господарство має значний соціальний вплив на 

сільські громади за рахунок зростання можливостей працевлаштування серед 

сільського населення. В органічному сільському господарстві часто 

використовують ручну працю, яка компенсує відмову від синтетичних добрив 

та пестицидів, і тому з’являється більше вакансій для сільських жителів. 

Потреби додаткової робочої сили варіюються залежно від оброблюваної 

культури та конкретного господарства – лише з Європі помітні розбіжності у 

розрахунках залежно від держави, і навіть різні дослідження наводять різні 

цифри. Загалом для управління органічним господарством потрібно 

на 10-20 % більше робочої сили, ніж звичайного. Крім того, виробники 

органічної сільськогосподарської продукції диверсифікують вирощувані 

культури та розподіляють терміни посіву по всьому річному циклу, прагнучи 

зберегти біорізноманіття та оздоровити ґрунт. Це, також, створює можливості 

для цілорічного працевлаштування, знижує плинність кадрів та може сприяти 

вирішенню проблеми робочих місць для мігрантів. Крім усього іншого, 

найкращі можливості для працевлаштування в органічних господарствах 
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сприяють зміцненню сільських громад, зупиняючи результат міграції 

населення у міста в пошуках роботи. 

Виробництво органічних продуктів веде до зміцнення місцевих громад 

та сприяє розвитку сільських районів. Так, для збереження 

конкурентоспроможності сільгоспвиробники мають адаптуватися до 

місцевих умов, керуючи робочою силою, землею та ресурсами в такий спосіб, 

щоб максимально підвищити продуктивність, і при цьому не забувати про 

дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Таке завдання вимагає 

постійного експериментування з новими методиками та накопичення 

місцевих знань для вироблення ефективних прийомів. Крім того, виробники 

підтримують певні стандарти шляхом тісної взаємодії із сусідами, що 

допомагає їм спільно зберігати чистоту повітря, води та ґрунту. 

Співробітництво з цих питань консолідує зв’язки всередині громади, що 

призводить до встановлення партнерства та кращої організації серед 

виробників органічної продукції. Як результат організовані групи чи 

кооперативи можуть об’єднувати свої ресурси, розширювати свій доступ на 

ринки, вести торгові переговори з більшою вигодою для себе. Зміцнення 

кооперації призводить до більш активної участі у місцевому самоврядуванні 

та до появи у сільських громадах нових підприємств. 

Багато органічних господарств також використовують принципи 

чесного підприємництва щодо праці та соціального захисту. Реалізуючи права 

трудящих у сфері органічного сільського господарства, виробники органічної 

продукції погоджуються із запровадженням мінімальних соціальних та 

трудових стандартів. З цією метою сільгоспвиробники вживають заходів для 

того, щоб працівники отримували прийнятну заробітну плату, працювали в 

безпечних для життя та здоров’я умовах, мали доступ до соціальних послуг. 

Рух за органічне виробництво визнає важливість соціального захисту, проте 

усвідомлює, що в деяких країнах певні норми можна розглядати як спірні. 

Органічні методи застосовують сьогодні й для нетрадиційної 

сільськогосподарської продукції. Сюди входить недеревна лісова продукція – 

горіхи, гриби, плоди, трави, м’ясо дичини, а також сировина рослинного та 

тваринного походження, що йде на лікарські чи косметичні цілі. Застосування 

органічних підходів у лісовій місцевості та лісових масивах також сприяє 

екологічному використанню природних ресурсів. Крім того, органічні методи 

застосовують виробники риби в рибницьких господарствах та постачальники 

меду на своїх пасіках. Обидва ці ринки поки що перебувають на стадії 

становлення, але в подальшому можуть стати додатковим важелем у 

додатковому стимулюванні сільського населення. 

Протягом останнього десятиліття органічне сільське господарство 

зазнає небувалого економічного піднесення. Збільшення попиту пов’язане з 

зростаючою тривогою споживачів з приводу безпеки харчових продуктів, 

вироблених загальноприйнятими способами та зневагою етичними 
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принципами у промисловому сільськогосподарському виробництві. У свою 

чергу, сільгоспвиробники усвідомили, що споживачі готові платити вищу 

ціну за продукти, вирощені органічним способом. Це особливо актуально для 

виробників з країн, що розвиваються, тому що може дати їм можливість вийти 

на високоприбуткові  та нові ринки збуту. 

Уряди багатьох країн надають додаткові субсидії для розвитку цього 

сектору, оскільки розуміли, що органічне сільське господарство здатне 

допомогти їхнім країнам досягти екологічної та продовольчої безпеки, 

а також вирішити завдання, пов’язані з розвитком сільських регіонів. 
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ВПЛИВ РІЗНИХ СЕЗОНІВ РОКУ 

НА СТАТЕВУ ЦИКЛІЧНІТЬ КРОЛИЦЬ 

 

Значний вплив на організм тварин має кліматичний чинник. Кліматичні 

чинники діють на організм комплексно прямим чи непрямим шляхом. Прямі 

кліматичні навантаження пов’язані з впливом дуже високих або низьких 

температур, сонячної радіації, дощу та вітру, атмосферного тиску. Зокрема, 

основними чинниками, що впливають на відтворювальну здатність тварин є 

умови годівлі, утримання і догляду та дія стрес-чинників. Стрес-чинники 

можуть бути різного походження: фізичного, хімічного, радіоактивного тощо. 

Висока та низька температура повітря також має негативний вплив на 

тварин, спричинюючи, зокрема, тепловий та холодовий стрес, як результат 

дисбалансу між припливом тепла з навколишнього середовища та виділенням 

тепла організмом [1, 3]. 

Зниження температури довкілля веде до підвищення обміну речовин, 

зниження молочної продуктивності корів, приросту у молодняку тварин, що 

росте і відгодовується, а також зменшення несучості птахів [3]. 

Якщо гіпертермія виникає до штучного осіменіння тварин, то 

спостерігається зниження їх відтворювальної здатності, яке може тривати 

навіть після спаду температури.  

Тепловий стрес може призвести до порушення репродуктивних 

процесів із двох основних причин. По-перше, гомеокінетичні зміни, що 

регулюють температуру тіла, можуть поставити під загрозу репродуктивну 

функцію. Одним із прикладів є перерозподіл кровотоку від центральної 

частини тіла до периферії для збільшення відчутної втрати тепла. Ще один 

гомеокінетичний механізм контролю температури тіла – зниження 
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споживання корму під час теплового стресу. Зменшення споживання корму 

знижує метаболічну продукцію тепла, але також може призвести до змін в 

енергетичному балансі та доступності поживних речовин, що може мати 

великий вплив на циклічність, настання вагітності і розвиток плоду. Другий 

механізм порушення відтворення під час теплового стресу – це нездатність 

гомеокінетичних систем регулювати відтворення. Тепловий стрес може мати 

великий вплив на більшість аспектів репродуктивної функції – формування та 

функцію сперміїв й яйцеклітин, ембріональний розвиток, ріст і розвиток 

плоду [5]. 

За даними багатьох авторів, висока температура повітря зумовлює 

низьку фертильність у самок, негативно впливає на процеси фолікулогенезу і 

овогненезу, секрецію лютеїнізуючого гормону та естрогенів [1, 3-7]. 

Потенційний вплив теплового стресу на відтворну здатність можна 

побачити, вивчивши сезонні тенденції репродуктивної функції самок різних 

видів тварин. 

Вплив низької температури зовнішнього середовища на відтворювальну 

здатність тварин вивчений недостатньо. 

Тому мета нашої роботи полягала у вивченні дії високих та низьких 

температур зовнішнього середовища за різних сезонів року на прояв статевої 

циклічності у кролиць. 

Дослідження проводили протягом 2021-2022 рр. в умовах приватної 

кролеферми міста Дніпро на кролицях каліфорнійської породи. 

Місто Дніпро розташовано в південно-східній частині України з 

помірно континентальним кліматом, м’якою зимою і теплим (інколи 

спекотним) літом. 

Протягом останніх трьох років (2020-2022 рр.) у місті Дніпро 

зафіксовано найнижчу температуру повітря у січні та лютому –20º-27 °С і 

найвища у липні і серпні –36º-38 °С. 

В останні роки температура повітря у літні місяці має тенденцію до 

підвищення, а у зимові – до зниження. Коли температура зовнішнього 

середовища підвищується, більшість домашніх тварин шукають прохолодні 

тінисті місця; і навпаки, за низьких температур, ховаються в теплих 

приміщеннях. 

Відомо, що влітку за дії високої температури зовнішнього середовища 

лише у частки самиць різних видів тварин чітко проявляються ознаки тічки з 

наступним плодотворним осіменінням [2-5]. 

Нашими дослідженнями встановлено, що найвищий відсоток 

плодотворного осіменіння кролиць в умовах кролеферми упродовж 

останнього року припадав на весняно-літній та осінній періоди. Так, у квітні 

прийшло в охоту і запліднилося 61 % кролиць, у травні – 55 %, і в червні – 

48 % (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Особливості прояву стадії збудження статевого циклу у кролиць 

за різних сезонів року (2021-2022 рр.) 
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кролиці: прийшло в охоту і запліднилось, % 

каліфорнійська 

порода 

45 26 15 8 13 61 55 48 6 11 29 37 34 

 

В осінні місяці спостерігали тенденцію до зниження відсотка 

заплідненості серед кролематок. Так, у вересні прийшло в охоту і було 

осемінено 29 % тварин, у жовтні – 37 %, в листопаді – 34 % кролематок. Разом 

з тим, спостерігається поступове зниження відтворювальної здатності у 

кролиць у січні, лютому й березні, і за переходу весняного періоду на літній. 

Найвищий відсоток плодотворних осіменінь кролематок спостерігали за 

весняного та осіннього сезонів року (табл. 1). 

Найнижчі показники заплідненості у самок спостерігали в лютому й 

липні. В цей період плодотворним осіменіння виявилось лише у 6 % 

і 8 % кролиць відповідно. 
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УРОЖАЙНІСТЬ АМАРАНТУ (Аmaranthus) 

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Прогнозований ріст глобального попиту на продовольство призвів до 

збільшення уваги до недостатньо використаних культур, що потенційно може 

покращити глобальну продовольчу безпеку та здатність пом’якшити 

несприятливі наслідки зміни клімату. Зміна споживчих вимог на користь 

більш збалансованих і органічно вирощених культур збільшила інтерес до 

таких видів, як амарант. Сприяння споживанню та вирощуванню амаранту 

може бути цінним завдяки його унікальному складу поживних речовин і 

притаманній толерантності до посухи та інших факторів стресу. Через поточні 

та прогнозовані наслідки зміни клімату ці атрибути стають все більш 

важливими. Амарант є джерелом високоякісного білка, а також харчових 

волокон і ліпідів, багатих ненасиченими жирними кислотами. Насіння містить 

необхідні для раціону людини рівні мінералів, вітамінів, на додаток до інших 

біоактивних компонентів, таких як фітостероли, сквален, фагопіритоли, 

сапоніни та поліфеноли. Сьогодні амарант користується попитом з-поміж 

певних груп споживачів, таких як високопродуктивні спортсмени, діти, які 

страждають від недоїдання, а також люди, які страждають на діабет і целіакію. 

Амарант вирощують у південних та східних регіонах України. Для 

розширення посівних площ амаранту в західній частині України необхідно 

дослідити та встановити найбільш урожайні сорти для вирощування в умовах 

достатнього зволоження Лісостепу західного. 
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Дослідження проводили впродовж 2019-2021 рр. на кафедрі технологій 

у рослинництві Львівського НУП. Ґрунт – темно-сірий опідзолений, вміст 

гумусу – 2,18 %, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) за – 108 мг/кг, 

рухомих форм фосфору (за Чириковим) – 127 мг/кг, рухомих форм калію 

(за Чириковим) – 111 мг/кг, рН сольової витяжки – 6,06. Польові дослідження 

у триразовій повторності. Попередник – озима пшениця. Вивчали особливості 

формування продуктивності сортів амаранту Харківський 1 та Ультра в 

ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного. 

Харківський 1. (A. hypochondriacus). Середньостиглий, вегетаційний 

період – 110 днів. Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 

2001 р. як лікарський. Рекомендований для вирощування у зоні Степу, 

Лісостепу та Полісся. Рослини заввишки до 160 см. Стебло і листя зелені, 

волоть біла компактна завдовжки до 60 см. Насіння біле, маса 1000 насінин – 

0,65 г, вміст олії – до 8 % з високим вмістом сквалену – до 10 %. Врожайність 

насіння до 60 ц/га [1]. 

Ультра (A. hybridus). Ранньостиглий, вегетаційний період – 90-95 днів. 

Занесений до Держреєстру сортів рослин України у 1998 році. Рослини 

заввишки до 125 см. Листя зелене, опушення відсутнє. Суцвіття – напівстисла 

компактна волоть, світло-зелена, за дозрівання жовтого забарвлення. Насіння 

світло-жовте. Сорт стійкий до осипання. Урожайність насіння – 14 ц/га. Вміст 

олії у насінні до 5 %. В олії міститься сквалену 11,25 %, токоферолів – 

0,28 % [1]. 

Аналіз елементів структури показав, що достатня кількість опадів 

забезпечила добрий вегетативний ріст. Найбільша висота рослин була в сорту 

Харківський 1 – 193,6 см, тоді як у сорту Ультра була на 62,1 см менша. 

Довжина волоті була найбільша у сорту Ультра, проте цей сорт був найменш 

урожайним, тоді як у сорту Харківський 1 довжина волоті була коротшою на 

14,9 см, а урожайність найвищою за дослідом, що зумовлено ботаніко-

морфологічними особливостями та потенціалом урожайності сортів. Маса 

1000 насінин коливалась у межах 0,78-0,88 г. Найкрупніше зерно було в сорту 

Харківський 1, що й забезпечило цьому сорту найвищу врожайність. 

Найбільший прямий вплив на рівень урожайності зерна у сортів амаранту 

мала маса насіння з однієї рослини, що підтверджено коефіцієнтом кореляції 

r = 0,99. У сорту Харківський 1 маса зерна з рослини становила 19,2 г, що 

вище зі сортом Ультра на 8,2 г. 

Отже, в умовах Лісостепу Західного на темно-сірому опідзоленому 

легкосуглинковому ґрунті найвищу врожайність зерна (4,03 т/га) серед 

досліджуваних сортів амаранту одержано в сорту Харківський 1. Найменша 

урожайність формувалась у сорту Ультра (1,97 т/га), що менше, порівняно із 

сортом Харківський 1 на 2,06 т/га. 
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