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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
- вплив змін клімату на спектр культур, які вирощують на різних
територіях, та на їх врожайність, розподіл і вірулентність, появу
нових шкідників та хвороб рослин;
- виникнення, поширення захворювань тварин різними шляхами за
умови глобальної зміни кліматичних умов;
- вплив змін клімату на продуктивність тварин, доступність і якість
кормової бази;
- вплив змін клімату на структуру та функції рослинних і тваринних
угруповань, прісноводних і морських екосистем;
- вплив змін клімату на стан водних ресурсів України;
- вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і
розподіл основних видів риб;
- вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та
негативні наслідки для продовольчої безпеки;
- наукові розробки щодо заходів з адаптації сільського господарства
до зміни клімату для різних регіонів України;
- вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та
продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування
адаптації сільського господарства до кліматичних змін;
- окреслення шляхів адаптації і пом’якшення негативних наслідків від
кліматичних змін;
- вплив сільського, лісового та рибного господарства на клімат, та
заходи з пом’якшення таких впливів.
Співорганізатори конференції
1.
2.
3.
4.

ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Міністерство освіти і науки України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національна академія аграрних наук України
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5. Держпродспоживслужба України
6. Департамент змін клімату та озонового шару Міністерства екології
та природних ресурсів України
7. Український гідрометеорологічний центр Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
8. Інститут зрошуваного господарства НААН України
9. Інститут агроекології та природокористування НААН України
10. Інститут рибного господарства НААН України
11. Інститут водних проблем та меліорації НААН України
12. Інститут захисту рослин НААН України
13. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів (ДНКІБШМ) НААН України
14. ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України
15. Інститут ветеринарної медицини НААН України
16. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини», м. Харків
17. Державне Агентство лісових ресурсів України
18. НУБіП України
19. Миколаївський НАУ
20. Херсонський НАУ
21. Таврійський ДАТУ
22. Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнології ім.
С.З. Гжицького
23. Білоцерківський НАУ
24. Житомирський НАEУ
25. Сумський НАУ
26. Харківська ДЗВА

Тези, внесені до збірки, наведено у вигляді, в якому були подані авторами
з деякими суто технічними правками. Організатори конференції не несуть
відповідальності щодо науковості та змісту представлених матеріалів
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Сільське господарство є значним джерелом викидів в атмосферу парникових
газів – основного чинника глобальних кліматичних змін. Із подальшим нарощуванням
обсягів аграрного виробництва загострюється проблема посилення його негативного
впливу на навколишнє середовище. З іншого боку, кліматичні зміни збільшують
ризики сільськогосподарського виробництва. Отже, перед суспільством постає
необхідність модернізації традиційної моделі аграрного виробництва з урахуванням
глобальних кліматичних змін.
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) продовжує
досліджувати та консультувати країни щодо кліматично орієнтованих методів ведення
сільського, лісового та рибного господарств (Climate Smart Agriculture / Forestry /
Fisheries) з метою вирішення таких глобальних завдань, як збільшення продуктивності
галузей, скорочення викидів парникових газів та адаптація до зміни клімату. Україна
не є винятком.
За аналізом аналітичних даних експертів, наприкінці 2017 року підвищення
середньої річної температури повітря в Україні становило 1.1°С, водночас глобальний
показник становить 0,74 °С – такі значення свідчать про те, що в нашій країні питання
росту температури стоїть більш гостро, аніж в інших частинах світу. Продовження
періоду активної вегетації сільськогосподарських культур на 10 днів з подальшим
зростанням, південні області України як термічна зона із сумою температур понад
3400 оС, що відповідає північній кліматичній межі субтропічного землеробства,
стрімке зростання теплових ресурсів та майже незмінна кількість опадів, збільшення
кількості та інтенсивності небезпечних погодних явищ – усе це та багато іншого є
підтвердженням прогресуючої зміни клімату в Україні.
Освіта та наука є однією з передумов досягнення сталого розвитку і
найважливішим інструментом ефективного управління та обґрунтованого прийняття
рішень. Питання сталого розвитку необхідно інтегрувати в систему фахової освіти
усіх рівнів та освіти дорослих.
Пропонуємо вашій увазі збірник тез на теми зміни клімату в Україні, її
наслідків для вітчизняного агропромислового комплексу, 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
профільним державним службовцям, аграріям, представникам наукової та
освітянської спільноти, усім тим, кому не байдуже майбутнє планети.

Михайло Малков,
координатор програм
розвитку ФАО в
Україні

Тамара Кутонова,
старший консультант з
питань клімату, ФАО і
України
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КOРЕЛЯТИВНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КІЛЬКOСТІ ВOДИ, ВИПИТOЇ
КOРOВАМИ, ВІД ЗOВНІШНЬOЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВOЛOГOСТІ
Кількість води спoжитoї кoрoвами, залежить від багатьoх фактoрів,
зокрема від маси тіла тварини, мoлoчнoї прoдуктивнoсті, кількіснoгo та
якіснoгo складу раціoну, температури зoвнішньoгo середoвища та самoї
вoди, будoви та рoзташування напувалoк тoщo. На думку
M.R. Murphy [1], визначення пoтреби та забезпечення кoрів дoстатньoю
кількістю якіснoї питнoї вoди є важливoю запoрукoю збереження їх
здoрoв'я та підтримання висoкoї мoлoчнoї прoдуктивнoсті.
За oбмеження спoживання питнoї вoди у великoї рoгатoї худoби
різкo підвищується кoнцентрація антидіуретичнoгo гoрмoну у крoві
(від 4.2 дo 22.0 pg/ml). Водночас уже прoтягoм перших трьох гoдин після
віднoвлення гідратації рівень цьoгo гoрмoну знижується більш ніж на
50 % (дo 9.2 pg/ml) [2].
Багатo питань, які стoсуються oсoбливoстей спoживання питнoї
вoди кoрoвами, ще дoсі залишаються не дoстатньo вивченими. Так, згіднo
з даними C. Gіnane [3], oдним із відчуттів, які суттєвo впливають на
кількість спoжитих кoрмів і вoди, є смак. Загалом гіркий смак у кoрів
виявляє більше негативний вплив на апетит, сoлoдкий – пoзитивний, а
сoлoний – мoже впливати як негативнo, так і пoзитивнo залежнo від
пoтреби oрганізму.
Інші автoри вказують на oкремі зoвнішні фактoри, які впливають на
кількість випитoї вoди кoрoвами. Так, D.L. Wіlks та співавт. [4]
встанoвили, щo за надання кoрoвам вибoру (вільний дoступ дo хoлoднoї –
10,6 °C та теплoї – 27,0 °C питнoї вoди) у 98 % випадків кoрoви надають
перевагу спoживанню теплoї вoди. Такoж булo встанoвленo, щo за
спoживання хoлoднoї вoди у тварин зменшується кількість дихальних
рухів і загальна температура тіла, підвищується кількість спoжитoгo
кoрму і мoлoчна прoдуктивність. За даними D.T. Beatty та співавт. [5], за
теплoвoгo стресу (температура зoвнішньoгo середoвища 25 °C) у кoрів
значнo зменшується апетит і вірoгіднo підвищується спoживання вoди.
Метoю дoсліджень булo вивчення впливу зoвнішньoї температури
та вoлoгoсті на рівень спoживання питнoї вoди у кoрів.
Матеріали і метoди дoслідження. Під час утримання на відкритoму
вигульнoму майданчику групи кoрів (n=205) впрoдoвж 44 днів за
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пoзитивнoї середньoї зoвнішньoї температури (дoслід 1) та впрoдoвж
53 днів за негативнoї середньoї зoвнішньoї температури (дoслід 2)
реєстрували пoказники зoвнішньoї температури, вoлoгoсті та кількoсті
випитoї вoди.
Oтриманий цифрoвий матеріал oбрoбляли метoдoм варіаційнoї
статистики з викoристанням критеріїв Стьюдента [6, 7].
Дoслідження на тваринах прoвoдили відпoвіднo дo правил
«Єврoпейськoї кoнвенції захисту тварин, яких викoристoвують у
наукoвих дoслідженнях» (Страсбург 1985 р.).
Результати дoсліджень та їх oбгoвoрення. Булo встанoвленo, щo
205 дійних кoрів першoї та стільки ж тварин другoї дoсліднoї груп в
середньoму за oдну дoбу випивали відпoвіднo 9,5±0,36 та 9,7±0,12 м3. При
цьoму, середнє квадратичне відхилення (Q) щoдo кількoсті спoжитoї вoди
тваринами першoї дoсліднoї групи становить 2,39, другoї – 0,87. На нашу
думку, це свідчить прo те, щo за вищoї зoвнішньoї температури
залежність кoрів від вoди збільшується.
Під час прoведення першoгo дoсліду середня зoвнішня температура
та віднoсна вoлoгість пoвітря були відпoвіднo 6,5±0,63 °С та 87,3±1,04 %,
під час другoгo дoсліду – -3,1±0,56 °С та 89,1±0,84. За пoзитивнoї
середньoї температури кoрелятивний взаємoзв'язoк між зoвнішньoю
температурoю та кількістю випитoї вoди був висoким (r=0,56), а за
негативнoї середньoї температури – слабким (r=0,23). Кoрелятивний
взаємoзв’язoк між віднoснoю вoлoгістю та кількістю випитoї вoди за
пoзитивнoї зoвнішньoї температури був звoрoтнo прoпoрційним, слабким,
близьким дo середньoгo (r=-0,29), за негативнoї середньoї зoвнішньoї
температури такoгo взаємoзв’язку виявленo не булo.
Oтже, за вищoї зoвнішньoї температури кількість випитoї кoрoвами
вoди є прямo пропoрційнoю дo температурнoгo пoказника і звoрoтнo
прoпoрційнoю дo пoказника віднoснoї вoлoгoсті пoвітря. Зі зниженням
зoвнішньoї температури така залежність зменшується, а у разі віднoснoї
вoлoгoсті пoвітря – нівелюється.
Oтримані нами результати узгoджуються з даними R. Harbіn та
співавт. [8] прo те, щo кількість випитoї кoрoвами вoди має висoку
ступінь кoреляції зі змінами зoвнішньoї температури і не залежить від
вoлoгoсті пoвітря. Разoм з тим результати дoсліджень, прoведених
J.K. Lanham та співавт. [9], вказують на те, щo oб’єм спoживання вoди
кoрoвами мoже залежати і від температури самoї вoди. Вoни встанoвили,
щo зі зменшенням температури кількість випитoї кoрoвами вoди
зменшується. Huuskonen А. зі співавт. [10] пoрівнювали кількість випитoї
вoди телятами дo і після відлучки залежнo від температури вoди (тепла –
16–18 °C абo хoлoдна – 6–8 °C). Булo встанoвленo, щo телята випивають
більше теплoї вoди у періoд дo відлучки на 47 %, а після відлучки –
на 7–8 %.
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Інші автoри [11] вивчали мoжливість викoристання oхoлoдженoї
питнoї вoди з метoю нівелювання теплoвoгo стресу у кoрів. Булo
встанoвленo, щo вживання хoлoднoї (10 °C) вoди сприялo зменшенню
загальнoї температури тіла на 0,75 °C, в тoй час як теплoї (28 °C) – на
0,46 °C. Дoслідники не вважають таку різницю суттєвoю щодо
викoристання метoду для зменшення теплoвoгo стресу. Разoм з тим вoни
прoпoнують в літній періoд викoристoвувати дoступ дo хoлoднoї вoди
кoрoвам як стимул дo відвідування дoїльних мoлoчних залів.
Такoж, на нашу думку, під час вивчення рівня спoживання питнoї
вoди кoрoвами слід врахoвувати і низку інших важливих фактoрів – смак
та запах вoди, фoрму, рoзміри та рoзташування напувалoк тoщo. Так,
L.C. Thomas та співавт. [12] прoпoнували телятам прoсту вoду та вoду з
запахoм ваніллі й апельсину. Булo встанoвленo, щo, у тварин, які пили
вoду з запахoм апельсину, підвищувався апетит і прирoсти маси тіла.
Oднак під час пoвтoрення експерименту з лактуючими кoрoвами автoри
не виявили впливу на кількість спoжитoгo кoрму та мoлoчну
прoдуктивність кoрів. Pіnheіro Machado Fіlho L.C. та співавт. [13]
встанoвили, щo кoрoви п'ють більше часу і випивають більше вoди з
напувалoк, рoзташoваних вище (60 см прoти 30 см) і мають більшу плoщу
пoверхні (139 см × 95 см прoти 126 см × 68 см). Разoм з тим, за даними
D.L. Teіxeіra та співавт. [14], глибина вoди в напувалках не впливала
значнo на преференції кoрів щoдo спoживання вoди, E. Spörndly та
E. Wredle [15] встанoвили, щo рoзміщення напувалoк в приміщенні і на
пасoвищі (на віддалі 320 м), на відміну від тих, що були лише у
приміщенні, не спoнукалo кoрів дo спoживання більшoї кількoсті вoди.
Виснoвки та перспективи пoдальших дoсліджень
1. За пoзитивнoї середньoї температури кoрелятивний взаємoзв'язoк
між зoвнішньoю температурoю та кількістю випитoї вoди був висoким
(r=0,56), за негативнoї зoвнішньoї температури – слабким (r=0,23).
2. Кoрелятивний взаємoзв’язoк між віднoснoю вoлoгістю та
кількістю випитoї вoди за пoзитивнoї зoвнішньoї температури був
звoрoтнo прoпoрційним, слабким але близьким дo середньoгo (r=-0,29), за
негативнoї середньoї зoвнішньoї температури такoгo взаємoзв’язку
виявленo не булo.
Наведені результати вказують на те, щo мoнітoринг кількoсті
випитoї кoрoвами вoди мoже бути важливим фактoрoм добробуту
благoпoлуччя стада. Перспективним напрямoм пoдальших дoсліджень
вважаємo вивчення рівня спoживання питнoї вoди кoрoвами залежнo від
мoлoчнoї прoдуктивнoсті та складу раціoну кoрів.
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АДАПТИВНІ ПРИСТОСУВАННЯ ПІР’Я ПТАХІВ
Будову пір’я досліджує не одне покоління морфологів, орнітологів,
біологів. Водночас зовсім не дивним є те, що і у наш час є багато
нез’ясованих питань щодо тих чи інших особливостей будови пір’я
багатьох птахів. Це зумовлено як тим, що у різних видів птахів пір’я у
процесі еволюції набуло різних адаптивних до умов проживання,
харчування, способу пересування тощо змін, так і тим, що, на перший
погляд, проста за будовою пір’їна може мати до мільйона різноманітних
структур. З’ясування певних особливостей макро- та мікробудови різних
видів пір’я, а також зв’язку між цими особливостями та їх
функціональним призначенням має загальнобіологічне значення і може
бути використане як для подальших наукових досліджень, так і для
навчального процесу та практичного використання фахівцями різних
галузей виробництва. Адаптивні пристосування пір’я досліджували у
птахів, що належать до різних родин, видів та відрізняються за способом
життя, пересування, харчування тощо, а саме досліджено літальне (махове
та рульове) пір’я кількох представників ряду Гусеподібні (Гуски
свійської, Качки свійської, Качки мускусної та Крижня або Качки дикої),
ряду Куроподібні (Павича звичайного), ряду Совоподібні (Сови сірої та
Сови вухатої), ряду Голубоподібні (Голуба сизого) та ряду
Пінгвіноподібні (Пінгвіна субантарктичного).
Найбільш виражені відмінності, виявлені нами під час дослідження
пір’я вказаних вище видів птахів, стосуються літального пір’я, а саме
махового пір’я першого порядку. Останнє знаходиться у ділянці кисті –
від зап’ястка до дистального кінця більшого (другого) пальця грудної
кінцівки. Махове пір’я першого порядку є найбільшим пір’ям за розміром
у всіх досліджуваних птахів. Кількість його у різних видів птахів
неоднакова і має, разом з іншими ознаками, таксономічне значення для
визначення виду птахів. Крім того, виділяють ще махове пір’я другого
порядку, розміщене вздовж каудального краю передпліччя, та махове
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пір’я третього порядку, розміщене вздовж каудального краю плеча. За
будовою все махове пір’я є контурним. Гілки, що відходять від стебла
кожної пір’їни, у всіх досліджуваних нами видів птахів, крім Пінгвіна
субантарктичного, мають борідки та борідочки у вигляді шипиків, вієчок,
гачечків, за допомогою яких міцно з’єднуються між собою і формують
пластинчасте опахало. Останнє має чіткі контури, що покладено в основу
назви цього виду пір’я. У Пінгвіна субантарктичного стеблових борідок
немає, а проксимальні та дистальні борідки гілок дуже маленькі і не
мають борідочок, тому між собою щільно не з’єднуються, внаслідок чого
опахало є несправжнім контурним. Пухових гілок у махового пір’я
Пінгвіна субантарктичного немає, а стебло являє собою розрізану навпіл
по всій довжині трубку, оскільки по вентральній його поверхні проходить
глибока й широка борозна. Ми вважаємо, що під час пірнання, повітря,
яке у ній знаходиться, поступово витискується і формує прошарок між
тілом пінгвіна та водою. Оскільки повітря є менш щільним ніж вода, його
прошарок полегшує переміщення птаха під водою та сприяє досягненню
високої швидкості плавання пінгвіна у товщі води.
У всіх вказаних вище представників ряду Гусеподібних ми виявили
особливу будову гілок махового пір’я першого порядку. Вона полягає у
тому, що ці гілки, маючи пластинчасту форму поперечного перерізу,
мають дуже довгий, загнутий дистально вентральний гребінь, який
щільно прилягає до такого самого гребеня сусідньої гілки, формуючи
тоненьку плівку на вентральній поверхні центральної частини опахала.
Завдяки цьому центральна частина як зовнішнього, так і внутрішнього
опахал є герметично закритою. Між гілками не може потрапити вода, між
ними завжди є певна кількість повітря. Така особливість будови махового
пір’я першого порядку у цих видів водоплавних птахів зумовлена, на
нашу думку, тим, що сідаючи на воду чи злітаючи з води, вони з певною
силою вдаряють об її поверхню саме цим пір’ям. Утворена довгими
загнутими вентральними гребенями плівка не дає воді потрапити
всередину опахала. З іншого боку повітря, яке знаходиться між гілками
опахала, допомагає цим птахам легко виринати з води під час пірнання у
пошуках їжі. У інших різновидів махового пір’я цих птахів такої плівки
на вентральній поверхні немає.
Павич звичайний популярний не тільки через те, що дає значний
вихід м’яса, а й тим, що самці мають неперевершений за своєю красою
хвіст, хоча, як відомо, те, що зазвичай називають хвостом, насправді є
надхвостовим пір’ям або дорсальним покривним (підтримувальним)
пір’ям справжнього хвостового (рульового) пір’я. Надхвостових пір’їн у
статевозрілого павича від 140 до 160. Подібно до черепиці вони
налягають одна на одну. Найдовші з них, завдовжки до 160 см, розміщені
каудально. Спереду вони вкриті коротшими пір’їнами, довжина яких
поступово зменшується у краніальному напрямку. Прикриваючи своїм
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опахалом довші пір’їни, всі вони формують специфічне віяло і створюють
його характерний візерунок. Опахало надхвостових пір’їн за будовою
суттєво відрізняється від опахала інших пір’їн. Проксимальний кінець
стебла не має ні гілок, ні борідок. Перші гілки відходять від стебла під
дуже гострим кутом і на значній відстані одна від одної не у ділянці
дистального пупка, а в кінці проксимальної третини стебла. Внаслідок
великої відстані між сусідніми гілками коротких борідок та відсутності на
них борідочок гілки надхвостових пір’їн не зчіплюються між собою,
формуючи таким чином несправжнє контурне опахало. В кінці дистальної
третини стебла відстань між гілками зменшується і їх борідки
зчіплюються між собою, формуючи вже суцільне опахало. Завдяки
специфічному забарвленню борідок, їх здатності заломлювати та
відбивати світло а також формі та розмірам гілок, опахало утворює
характерне для таких пір’їн «око». Візуальна подібність цього візерунка
до справжнього ока доповнюється ще й тим, що гілки у певній ділянці,
яка загалом має форму півкола, втрачають борідки, внаслідок чого є
майже невидимими. Очевидно цей специфічний візерунок на
надхвостовому пір’ї павича не тільки приваблює самок під час шлюбного
періоду, а й відіграє захисну функцію, відлякуючи ворогів.
У обох досліджуваних представників родини Совових встановлено,
що крайня у крилі (дистальна) махова пір’їна першого порядку має
гребінчастої форми зовнішній край. Така форма зумовлена тим, що на
дистальних кінцях гілок борідки короткі (особливо проксимальні), не
доходять одна до одної і не зчіплюються між собою. Внаслідок цього
дистальні кінці гілок зовнішнього опахала на відстані 5,0–7,0 мм у Сови
вухатої та на відстані 1,5–2,0 мм у Сови сірої мають форму зубчиків або
гребінця. Ми вважаємо це пристосуванням для плавного розсікання
повітря крилом під час польоту, яке робить політ тихим. Ще одним
пристосуванням адаптивного характеру, яке теж сприяє тихому польоту
цих хижих птахів, є те, що внаслідок значної довжини дистальних борідок
на всіх різновидах контурного пір’я обох досліджуваних сов зовнішня
поверхня пір’я ворсиста, подібна до килима, окремі ворсинки якого
розміщені паралельно до напрямку польоту птаха.
Досліджуючи контурне покривне пір’я Голуба сизого ми виявили,
що майже кожна пір’їна, а особливо ті, що розміщені у ділянці шиї та
підгрудка, мають опахало з гілками без борідок. Спочатку борідки
втрачають зовнішні (дистальні) кінці проксимальних гілок внутрішнього
та зовнішнього опахала. Пізніше повністю вся гілка втрачає борідки та
поступово і сама, відламуючись, зникає. Слід зазначити, що крім такої
закономірної послідовної втрати борідок, які перетворилися на дрібний
порошок або пудру, на багатьох гілках опахала покривного пір’я голуба
виявлено численні хаотично розміщені ділянки опахала з відсутніми
(злущеними) борідками. Таке пір’я, структури якого зламуючись,
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перетворюються на дрібний порошок або пудру, називають пудреткою.
Це теж є адаптивним пристосуванням пір’я деяких видів птахів, суть
якого полягає в очищенні та наданні водовідштовхувальних властивостей
пір’яному покриву.
Таким чином виявлені нами особливості будови пір’я
досліджуваних
видів
птахів
можна
вважати
адаптивними
пристосуваннями їх пір’яного покриву до умов навколишнього
середовища та способу життя.
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ВИРОЩУВАННЯ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО В ПОСУШЛИВИХ
УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Фенхель звичайний – цінна ефіроолійна, лікарська, пряносмакова,
овочева, ароматична, медоносна та декоративна рослина. Фенхель
знаходить використання в офіційній та народній медицині, кулінарії,
харчовій, фармацевтичній, парфумерно-косметичній та інших галузях
промисловості, у ветеринарії, тваринництві. Корисні властивості мають
усі органи рослини (листя, стебла, корені, насіння) та її похідні (ефірна,
жирна олії, анетол, фенхон).
Упровадження нетрадиційних малопоширених культур, зокрема
фенхелю звичайного, до сівозмін в посушливих умовах півдня України
дозволить суттєво поліпшити показники виробничої діяльності
господарств, використати фенхель як страхову культуру від можливих
економічних ризиків. Фенхель звичайний належить до перспективних
високорентабельних культур значного потенціалу прибутковості та
широкого спектра напрямів використання.
Головними факторами, що зумовлюють економічну ефективність
вирощування фенхелю, є високі закупівельні ціни, постійний дефіцит
сировини, пов’язаний з незначними обсягами її виробництва внаслідок
локального розміщення посівних площ, стабільний попит на
внутрішньому та зовнішньому ринку з боку різних галузей промисловості
(харчової, фармацевтичної, парфумерно-косметичної тощо), зростання
популярності та цінності продукції, виробленої з компонентів природного
походження на противагу штучно синтезованим.
Первинним генетичним центром походження фенхелю звичайного є
Середземномор’я, культуру традиційно вирощують у регіонах з
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достатньою кількістю опадів та сприятливим температурним режимом,
тому в контексті генетичних та історичних факторів склалося стереотипне
уявлення про фенхель як культуру помірного клімату, дуже вимогливу до
умов вологозабезпечення. У природних умовах фенхель росте як на
прибережних ділянках, у долинах річок, балок, великих ярів, так і на
пустельних землях, сухих сонячних місцях, кам’янистих та гірських
схилах.
Природний ареал розповсюдження фенхелю звичайного та
результати досліджень, проведених у посушливих умовах півдня України,
доводять значний адаптивний потенціал та екологічну пластичність
рослин. Посухо- та жаростійкість фенхелю набувають особливого
значення у зв’язку з процесами глобального потепління клімату та
необхідністю введення до сівозмін півдня України культур, здатних
формувати стабільні врожаї в екстремальних умовах підвищеного
температурного режиму та недостатнього зволоження. Посухостійкість
культури реалізується через пристосувальні механізми морфологічного
характеру (багаторазово перисторозсічене листя, воскоподібний наліт на
стеблі та черешках), здатність рослин регулювати кількість продуктивних
зонтиків залежно від умов вирощування.
Першочерговими та незамінними факторами, які впливають на ріст,
розвиток, продуктивність сільськогосподарських культур, ефективність
елементів технології вирощування є умови навколишнього середовища.
Впровадження в культуру фенхелю звичайного в посушливих умовах
півдня України неможливе без технологічних новацій з урахуванням
ґрунтово-кліматичних умов зони та їх відповідності вимогам рослин.
Технологія вирощування фенхелю не є винятком у технології
вирощування інших сільськогосподарських культур: посіви розміщують у
звичайній польовій сівозміні, використовують серійну техніку, наявну в
кожному господарстві, добрива застосовують диференційовано з
урахуванням умісту елементів живлення в ґрунті та їх виносу культурою.
У разі розміщення посівів фенхелю після пшениці озимої в осінній
період після збирання попередника проводять лущення стерні на глибину
6–8 см дисковими лущильниками, внесення мінеральних добрив,
виконання зяблевої оранки на глибину 20–22 см, двох-трьох суцільних
культивацій для знищення бур’янів у міру їх відростання, вирівнювання
поверхні поля. Ретельне вирівнювання зябу восени забезпечує
накопичення та збереження запасів ґрунтової вологи, рівномірну глибину
загортання насіння під час сівби культури. Комплекс весняно-польових
робіт охоплює ранньовесняне боронування у два сліди, передпосівну
культивацію на глибину загортання насіння з одночасним боронуванням
та прикочуванням.
Важливе значення для одержання сталих урожаїв фенхелю
звичайного має оптимізація умов живлення культури. Забезпечення
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рослин елементами мінерального живлення визначає продуктивність
культури, здатність витримувати вплив стресових факторів, таких як
посуха, високі температури повітря та ґрунту. Внесення мінеральних
добрив потрібно проводити з урахуванням наявності елементів живлення
в ґрунті та їх виносу культурою. Як результат досліджень, проведених на
темно-каштанових ґрунтах півдня України з умістом нітратів – 26,
рухомого фосфору – 34, обмінного калію – 250 мг/кг ґрунту,
рекомендовано дозу внесення азотних добрив – 60 кг д.р./га.
Сівбу фенхелю проводять у ранній строк водночас з ранніми ярими
культурами у третій декаді березня (за настання фізичної стиглості
ґрунту). Під час проростання насіння фенхелю поглинає значну кількість
води – 130 % від абсолютно сухої маси, тому затримання із сівбою, яке
супроводжується втратами вологи з поверхневого шару ґрунту, може
негативно позначитися на формуванні сходів та подальшому розвитку
культури. Крім того, у разі запізнення із сівбою спостерігається
погіршення умов проходження продукційних процесів рослин під
впливом більш інтенсивного наростання суми активних та ефективних
температур, посилюється негативний вплив літньої посухи на процеси
цвітіння та зав’язування плодів, осінніх дощів – на достигання.
Норма висіву фенхелю звичайного становить 5 кг/га, ширина
міжряддя – 45 см, густота стояння рослин – 600 тис./га. Посівний матеріал
фенхелю є дрібним, насіння краще та швидше проростає за наявності
світла, тому глибина загортання насіння становить 3–4 см. Сівбу
проводять овочевими, зерновими або буряковими сівалками з одночасним
прикочуванням, що сприяє підтягуванню вологи до насіння, поліпшенню
його контакту з ґрунтом, забезпечує рівномірну глибину загортання.
Отже, одержання дружних та рівномірних сходів культури можливе
лише за умови ретельного вирівнювання поверхні поля, достатньої
вологозабезпеченості верхнього шару ґрунту, сівби в ранньовесняний
строк.
Фенхель звичайний характеризується значною тривалістю періоду
сівба–сходи, що пов’язано з морфобіологічними особливостями насіння
(щільна насіннєва оболонка, низька схожість та енергія проростання), а
також повільним ростом та розвитком під час формування двох пар
справжніх листків. Низька конкурентна здатність рослин фенхелю щодо
бур’янів зумовлює наявність гербокритичного періоду в перші
1,5–2 місяці після сівби, тому ретельна підготовка ґрунту, звільнення
ділянки від бур’янів особливо важливі для успішного вирощування
культури. Догляд за посівами охоплює до- та післясходові боронування,
дві-три міжрядні культивації на глибину 4–6 для першої та 6–8 см для
наступних за необхідності прополювання бур’янів у рядках.
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Насіння збирають у третій декаді серпня – першій декаді вересня за
достигання плодів на центральному зонтику та зонтиках першого
порядку.
Забезпеченість зони півдня України тепловими ресурсами дозволяє
вирощувати фенхель звичайний як однорічну культуру та гарантовано
одержувати насіння протягом одного вегетаційного періоду. Сума
активних температур вище 10 оС для проходження повного циклу
розвитку та формування насіння фенхелю становить 2900–3100 оС, сума
ефективних температур – 1500–1700 оС, тривалість вегетаційного періоду
– 130–135 днів. Вирощування фенхелю на півдні України за
рекомендованою технологією забезпечить насіннєву продуктивність на
рівні 1,2–1,3 т/га.
Таким чином, впровадження фенхелю звичайного в культуру у
посушливих умовах півдня України є актуальним та обґрунтованим як з
економічної позиції, так і в контексті змін клімату.
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МОНІТОРІНГ ЗАБРУДНЕННЯ БЕНЗ(А)ПІРЕНОМ ТРАВИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СЕЗОНУ
У світі щороку у навколишнє середовище потрапляє близько
7 тис. т бенз(а)пірену (БП), речовини яка належить до поліциклічних
ароматичних вуглеводів. Вона стійка до фізичних факторів і їй властива
дуже висока здібність до акумуляції в організмі та у навколишньому
середовищі.
У навколишньому середовищі бенз(а)пірен накопичується
переважно у ґрунті, іноді у воді. З ґрунту він надходить у тканини рослин
і продовжує свій рух далі трофічним ланцюгом, при цьому на кожному
ступені вміст бенз(а)пірену в природних об'єктах зростає на порядок
[1, 2]. Концентрація бенз(а)пірену в рослинах вища, ніж його вміст у
ґрунті, а в продуктах харчування (або кормах) вища, ніж у вихідній
сировині для їх виготовлення. БП (С20Н12) – онкогенна речовина, саме її
онкологи вважають винною в ураженні організму багатьма видами раку:
порожнини рота, гортані, горла, сечового міхура, органів шлунковокишкового тракту і легенів [4].
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Завдання дослідження – провести дослідження вмісту
бенз(а)пірену у траві, яка росте на відстані 5–30 м від автошляху М-03
Київ – Харків (від м. Полтава 6,3 км) у травні та у вересні.
Матеріали і методи досліджень
Дослідження показників вмісту бенз(а)пірену у траві визначали за
ДСТУ 4689:2006 Продукти харчові. Методи визначання масової частки
бенз(а)пірену. Проби трави відбирали у травні та вересні: 1 проба на
відстані 5 метрів; 2 – 10 м, 3 – 15 м, 4 – 20 м, 5 – 30 м.
Результати досліджень
За результатами досліджень відібраних проб пагонів трави, що
виросли у травні та у вересні, отримано такі результати, які представлено
у таблиці.
Таблиця 1
Вміст бенз(а)пірену у траві
№ проби
1
2
3
4
5

Вміст бенз(а)пірену мкг/кг
травень
вересень
13,5
9,6
12,1
9,8
11,4
9,2
11,2
8,7
10,3

8,5

Вміст бенз(а)пірену у траві та у вересні коливався у межах від 13,5
до 10,3 мкг/кг та від 9,8 до 8,5 мкг/кг, у травні показник забруднення був
значно вище ніж у вересні, відповідно. Також було встановлено: що далі
від дорожньої смуги, то кількість його у траві зменшується.
На нашу думку, це пов’язано з тим, що ґрунти на територіях,
прилеглих до автомагістралей, відчувають постійне хімічне забруднення
поліциклічними ароматичним вуглеводнями, які містяться, переважно, в
газопилових
викидах
автотранспорту,
які
розповсюджуються
конвекційними потоками повітря. Значна кількість бенз(а)пірену за
зимовий період осідає на снігу, а після відлиги ця речовина безпосередньо
потрапляє до ґрунту, з якого акумулюється у рослинах, які є кормом для
тварин.
Після подвійного скошування трави та відростання пагонів уміст
бенз(а)пірену дещо знижується.
Висновок
Простежується чітка сезонність вмісту бенз(а)пірену у рослинах,
навесні кількість його вища ніж восени.

16

Література
1. Автотранспортное загрязнение придорожных территорий /
В. П. Подольский, В. Г Артюхов, В. С. Турбин, А. Н. Канищев. Воронеж :
Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1999. 261 с.
2. Пшенин В. Н. Загрязнение почвенного покрова придорожных
территорий // Автотранспорт: от экологической политики до
повседневной практики : труды IV Международ. науч.-практ. конф.
(г. Санкт-Петербург, 20–21 марта 2008 г.). Санкт-Петербург : Изд-во
МАНЭБ, 2008. С. 48–55.
3. Статистика рака в Украине. Бюлетень Національного канцерреєстру № 10. Рак в Україні. 2008–2009.
4. До питання нормування у продуктах харчування хімічних
канцерогенів, що циркулюють у навколишньому середовищі /
Н. Я. Янишева, І. О. Черниченко, В. Ф. Бабій [та ін.] // Довкілля і здоров’я.
2002. № 4 (23) С. 13–17.
5. ДСТУ 4689:2006 Продукти харчові. Методи визначання масової
частки бенз(а)пірену.
УДК: 332:631.1
Бутрим О.В., канд. екон. наук
Інститут агроекології і природокористування НААН
oksana.butrim@gmail.com
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ УКРАЇНИ
Супутнім результатом господарювання є посилення антропогенного
навантаження на всі компоненти навколишнього природного середовища,
зокрема на кліматичну систему планети, для якої це може відіграти роль
маргінального фактора і спровокувати невідворотні наслідки
лавиноподібного характеру. З метою запобігання таким наслідкам
міжнародна спільнота намагається протидіяти спільними зусиллями,
стимулюючи і заохочуючи розробку і впровадження політик та заходів,
спрямованих на зниження обсягів викидів парникових газів (ПГ) як через
скорочення обсягів спалювання викопних видів палив, так і шляхом
активізації діяльностей зі збільшення обсягів поглинання вуглецю.
Найбільш ефективними з переліку таких заходів є відновлення і
збереження природних екосистем, деревних насаджень, а також
відновлення та збереження родючості земель сільськогосподарського
призначення, що зумовлює збільшення запасів гумусу, отже, і вуглецю в
17

резервуарах мінеральних ґрунтів. Актуальність питань відновлення та
збереження агроресурсного потенціалу пояснюється, крім окреслених
причин, ще і не менш важливим фактом існуючого якісного стану ґрунтів
на землях сільськогосподарського призначення в Україні, про
наростаючий рівень навантаження на який свідчать обсяги і темпи
деградаційних процесів, що загрожує агроекологічній і продовольчій
безпеці держави. Одним з потенційних напрямів розв’язання окреслених
проблем є низьковуглецеве землекористування, за якого забезпечується
невід'ємний баланс вуглецю в ґрунтах, що є умовою збалансованого
розвитку агросфери.
Україна також долучилася до процесів протидії змінам клімату,
підписавши і ратифікувавши низку міжнародних домовленостей, зокрема
Паризьку угоду. На виконання завдань цих міжнародних вимог в Україні
розвинуто інституціональне забезпечення та сформовано нормативнозаконодавчі основи. Зокрема, окрім розбудови національної системи
інвентаризації, запропоновано низку важливих документів, таких як
«Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року», введена в дію розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 932-р [1], на виконання якої вже запропоновано проекти
Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року [2] та
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року». У проектах зазначених документів
анонсовано перелік необхідних політик і заходів із забезпечення
низьковуглецевого розвитку господарських галузей, зокрема приділено
увагу проблемам використання сільськогосподарських земель у складі
сектору «Землекористування, змін землекористування та лісового
господарства» (ЗЗЗЛГ). За своєю суттю ці заходи є землеохоронними, а їх
впровадження сприяє збереженню родючості сільськогосподарських
земель і збільшенню запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів.
Для оцінювання потенціалу обсягів відновлення вуглецю на
сільськогосподарських землях на основі опрацьованого розрахункового
методу [3, с. 117–123] оцінено прогнозну динаміку змін запасів вуглецю в
резервуарі мінеральних ґрунтів на період до 2050 року за умов трьох
сценаріїв розвитку економіки у регіональному вимірі. У межах базового
сценарію взято до уваги існуючі темпи приросту врожаїв та динаміку
внесення добрив і впровадження землеохоронних заходів; у межах
песимістичного сценарію ключовим передпосиланням було припущення
щодо нарощування обсягів виробництва продукції та розширення площ
під агрокультурами з обсягами впровадження землеохоронних заходів на
існуючому дотепер рівні; за оптимістичного сценарію прийнято
припущення щодо наявності фінансових ресурсів для забезпечення
впровадження комплексної системи заходів за збереження високих
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показників врожайності основних груп культур (табл. 1), що відкриває
шлях збільшенню запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів та
функціонуванню фінансово-економічного механізму внутрішнього
вуглецевого ринку у ЗЗЗЛГ.
Таблиця 1
Ключові показники політик і заходів, які визначають вплив
на зміни запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів
на сільськогосподарських землях та обсяги викидів ПГ
у секторі рослинництва
Захід
Площі збору культур
Обсяги збору культур:
- зернових
- кукурудзи
- технічних
- трав’яних
- інших
Обсяги внесення
міндобрив
Обсяги внесення орг.
добрив
Оцінка зміни запасів
вуглецю у
мінеральних ґрунтах
Площі збору культур
Обсяги збору культур:
- зернових
- кукурудзи
- технічних
- трав’яних
- інших
Обсяги внесення
міндобрив
Обсяги внесення орг.
добрив
Оцінка зміни запасів
вуглецю у
мінеральних ґрунтах
Площі збору
трав’яних культур

Одиниця
виміру
тис. га
тис. т

2016

2020

Базовий сценарій
27187,5
28203,3
37036,0
38168,6

2030

2050

30674,9
39697,3

33747,4
43135,9

тис. т
тис. т
тис. т
тис. т
тис. ц

28074,6
57813,4
2686,9
28763,1
11949,8

28225,3
64819,3
2646,6
23041,7
11949,8

29973,8
66861,6
2877,8
27950,8
11949,8

31722,2
72171,3
2862,8
28400,5
11949,8

тис. т

9060,7

8837,9

8620,5

8408,5

тис. т

-10636,9*

-12085,7

-11838,2

-20164,7

Песимістичний сценарій
тис. га
27187,5
31040,1
тис. т
37036,0
42819,4

35901,4
48914,1

40882,8
55676,4

тис. т
тис. т
тис. т
тис. т
тис. ц

28074,6
57813,4
2686,9
28763,1
11949,8

28225,3
64819,3
2646,6
42291,4
11949,8

29973,8
78128,4
2877,8
52750,1
11949,8

31722,2
93106,0
2862,8
61079,9
11949,8

тис. т

9060,7

8146,1

7403,6

5300,0

тис. т

-10636,9

-16200,1

-19646,3

-30174,3

7823,0

11024,5

Оптимістичний сценарій
тис. га
604,2
711,4
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Захід
Обсяги збору
трав’яних культур
Обсяги внесення
міндобрив
Обсяги внесення:
- органічних добрив
- сапропелю
Оцінка зміни запасів
вуглецю у
мінеральних ґрунтах

Одиниця
виміру
тис. т

2016

2020

2030

2050

2686,9

14109,1

19236,2

23564,1

тис. ц

11949,8

14003,8

14533,7

15083,6

тис. т

9060,7

21755,3

34449,9

47144,5

тис. т
тис. т

0,0
-10636,9

72621,0
-3150,14

145242,0
4234,7

217917,5
3940,8

*від’ємні значення відповідають процесам викидів ПГ

У зональному вимірі найбільш перспективною з позицій
відновлення запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів на землях
сільськогосподарського призначення є Лісостепова зона, де можливе
збільшення на більш як 167 %; їй поступається зона Полісся, для якої
оцінні розрахунки показали потенціал збільшення запасів вуглецю у
ґрунтах сільськогосподарських земель на понад 127 %. Для зони Степу
отримано значення на рівні майже 117 %. У випадку реалізації всього
комплексу заходів, спрямованих на забезпечення низьковуглецевого
розвитку, можливо майже у 3,8 рази збільшити обсяги поглинання
порівняно з рівнем 2016 р. коли спостерігалося 39,6 млн т СО2-екв.
викидів. Отримані результати можна порівняти з тими, які перевірено
міжнародною групою експертів під час підготовки національного
кадастру викидів ПГ, який було подано до Секретаріату РКЗК
у 2015 р. [4]. За рахунок внесення органічної компоненти добрив є
можливість скоротити обсяги викидів ПГ майже на 120 % порівняно з
базовим варіантом розвитку подій. Зазначимо тісний зв’язок цього заходу
з розширенням посівів багаторічних трав, що є кормовою базою для
тваринництва. Збільшення площі під багаторічними травами може
сприяти зменшенню обсягів викидів ПГ на 3 %. Приблизно порівняний
вплив створюється внесенням мінеральних добрив та запровадженням
сівозмін на збільшення запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів
– на 15,2 % та 22,6 %, відповідно.
Оцінювання обсягів витрат на впровадження політик та заходів,
спрямованих на забезпечення низьковуглецевого розвитку, ґрунтувалося
на основі питомих показників державних цільових програм розвитку
сільського господарств, які були чинними до 2015 р. Також було
проаналізовано аналіз ціни виробників різних видів добрив та аналіз
собівартості впровадження різних технологій обробітку ґрунтів. Для
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традиційних органічних добрив прийнято середнє значення ціни на
пташиний послід (53,5 євро/т) та ціни органічних добрив великої рогатої
худоби, свиней, коней. Очікується, що сумарно затрати на реалізацію
обраних заходів щодо втілення політик і заходів, спрямованих на
забезпечення низьковуглецевого розвитку, може потребувати суми на
рівні 8–9 % ВВП України, а індикативні загальні обсяги потенційних
надходжень у сектор землекористування від продажу набутих одиниць
абсорбції СО2 сягають рівня 3–3,5 млрд дол. США. Отже, впровадження
системи землеохоронних заходів з наступними можливими продажами
одиниць абсорбції за умов залучення сектору землекористування до
використання гнучких механізмів Кіотського протоколу, відіграє роль
додаткового джерела фінансових надходжень у сектор агровиробництва.
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ИММУННОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ НА СИМБИОТИК «СУБАЭРИН»
Актуальность проблемы. Современные технологии производства
продукции мясного птицеводства, направленные на получение
максимальной экономической выгоды от интенсивной эксплуатации
генетически детерминированных возможностей организма животного к
росту и развитию, приводят к сверхсильному физиологическому стрессу
организма цыплят-бройлеров, истощая защитно-компенсаторные и
иммуннореактивные потенции макроорганизма, индуцируют развитие
синдрома физиологической неполноценности и иммунодефицитного
состояния лимфоидно-макрофагальной системы [1, 4, 6].
Получение физиологически полноценной и биобезопасной
продукции мясного птицеводства невозможно без создания клинически
здорового поголовья цыплят-бройлеров с высокими физиологическими
характеристиками макроорганизма и способных эффективно усваивать
питательные вещества корма. Важнейшим технологическим компонентом
обеспечения клинического здоровья организма цыплят-бройлеров
является нормализация микробиального состава кишечного тракта, где
резидентная микрофлора выполняет функции провизорного органа с
динамически
изменяющимся
микробиоценозом.
Известно,
что
микроорганизмы, входящие в состав нормофлоры кишечника, участвуют
в регуляции морфокинетической деятельности и газового состава
кишечной трубки, в метаболизме протеинов, углеводов, жиров,
нуклеиновых кислот продуцируют биологически активные вещества,
проявляют детоксикационные способности, влияют на формирование
иммунного статуса макроорганизма и стимулируют неспецифическую
резистентность [1, 5–7, 9].
Для нoрмализации кишечного микробиоценоза и борьбы с
дисбиозом физиологически наиболее полноценным способом является
использование пробиотических препаратов. В нашей работе мы создали
симбиотик «Субаэрин», содержащий пробиотические культуры Bacillus
subtilis штамм BI-12 і Aerococcus viridans штамм BI-07, и испытали при
выращивании цыплят-бройлеров в производственных условиях [1, 5, 8, 9].
Цель исследования: изучить влияние симбиотика «Субаэрин»,
изготовленного из пробиотических культур Bacillus subtilis штамм BI-12 и
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Aerococcus viridans штамм BI-07, при пероргальном применении на
иммунную систему макроорганизма.
Материалы и методы исследований. Симбиотический препарат
«Субаэрин», состоящий из равных частей пробиотических культур
Bacillus subtilis штамм BI-12 и Aerococcus viridans штамм BI-07
применяли перорально, в дозе 150-200×106 ж.м.к. каждого пробиотика. на
одного цыпленка в течение первой недели жизни, затем
по 250-300×106 ж.м.к. до конца технологического цикла выращивания.
Количество живых микробных клеток (ж.м.к.) пробиотических
культур определяли культуральным методом, посевом десятикратных
разведений микробионтов на элективные питательные среды.
Количество Т-лимфоцитов определяли с помощью Ig, полученных
при иммунизации кроликов тимоцитми кур [2].
Количество В-лимфоцитов определяли подсчетом мононуклеаров,
несущих мембранные маркеры к Ig и рецепторам к С3-компоненту
комплемента [2].
Лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) выявляли по
Дорофейчук с тест-культурой Micrococcus lisodeicticus [3].
Бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) изучали по
методу О.В. Сминовой и Т.А. Кузьминой [3]
Фагоцитарную
активность
лейкоцитов
определяли
с
использованием культуры S. aureus штамм 209 [3].
Количественные
данные,
полученные
в
экспериментах,
обработывали на РС с помощью пакета статистических программ
«Statistica» с уровнем достоверности не ниже Р≤0,05.
Результаты исследований. В процессе выпаивания симбиотика
«Субаэрин» установили, что в опытной группе цыплят-бройлеров
наблюдались вариации в количественном составе морфологических
элементов крови, количественные характеристики которых находилась в
границах физиологической нормы. Экспериментальные данные,
показывающие количественные вариации состава крови, отображены в
табл. 1.
Таблица 1
Динамика количественного состава форменных
элементов крови цыплят-бройлеров
Исследование
форменных элементов
крови
Базофилы, %
Эозинофилы, %
Псевдоэозинофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

1 сутки

21 сутки

42 сутки

Опыт Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Контроль

4,06
20,06
60,1
10,0
6,05

4,06
15,8
39,1
35,0
6,05

4,06
16,06
40,03
33,8
6,05

3,06
12,7
22,06
57,2
5,02

3,06
12,93
22,06
56,9
5,02

4,06
20,06
60,1
10,0
6,05
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При анализе количественного состава форменных элементов крови
видно, что в крови цыплят-бройлеров опытной группы и контрольной
групп на 21 и 42 сутки эксперимента наблюдались вариации в
количественном
составе
морфологических
элементов
крови,
количественные характеристики которых находилась в границах
физиологической нормы.
Результаты
иммунологических
исследований
показателей
иммуннокомпетентности организма цыплят-бройлеров изложены в
табл. 2.
Таблица 2
Показатели иммунологических исследований
крови цыплят-бройлеров
Показатели
Эритроциты,
1012/л
Гемоглобин,
г/л
Лейкоциты,
109/л
Т-лимфоциты,
%
В-лимфоциты,
%
Індекс Т/В
Фагоцитарная
активность, %
Фагоцитарный
индекс
ЛАСК, %
БАСК, %

Сроки исследования
21 сутки

1 сутки

42 сутки

Опыт

Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Контроль

1,92±0,28

1,81±0,18

2,54±0,04

2,41±0,33

2,96±0,15

2,41±0,11

88,1±8,6

82,8±7,3

82,1±8,7

78,91±7,3

129,3±1,03

111,3±0,8

29,8±1,37

31,3±1,38

28,1±2,49

28,41±5,43

38,9±1,36

38,02±2,76

18,3

18,7

32,8

28,9

39,3

32,5

30,1

32,3

30,1

29,5

36,9

33,4

0,62
35,3

0,59
30,5

1,06
45,3

0,92
40,5

1,09
50,41

0,98
37,7

4,53

4,63

5,53

4, 63

3,69

2,76

17,36
28,3

19,5
25,4

12,36
38,5

10,5
35,17

25,9
50,71

23,56
48,892

Результаты иммунологических исследований, изложенные в табл. 2,
свидетельствуют о выраженном позитивном влиянии симбиотика
«Субаэрин» на иммунологический статус макроорганизма, активизируют
формирование клеточного и гуморального звена иммунитета.
Использование симбиотика «Субаэрин» в качестве кормовой
добавки
при
выращивании
цыплят-бройлеров
повышает
их
жизнеспособность и иммуннореактивный статус, что позволяет получать
физиологически
полноценную
и
биобезопасную
продукцию
птицеводства.
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Вывод
Использование экспериментального симбиотика «Субаэрин»,
состоящего из равных частей пробиотических культур Bacillus subtilis
штам BI-12 і Aerococcus viridans штам BI-07, при пероральном
применении цыплятам-бройлерам оказывает стимулирующее воздействие
в пределах физиологической кормы на иммуннобиологическую
резистентность макроорганизма, повышает физиологические потенции,
жизнеспособность и резистентность цыплят-бройлеров.
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МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО АКРЕДИТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ В УКРАЇНІ
Актуальність
напряму
досліджень.
Зростаюча
кількість
випробувальних лабораторій в Україні є, безумовно, позитивним фактом і
свідчить про зростання економіки, інтенсифікації виробництва, а також
про гостроту проблеми контролю якості продукції, що імпортується.
Якість робіт з випробувань продукції в лабораторіях визначається
технічним станом випробувального устаткування, рівнем оснащеності,
наявністю кваліфікованого персоналу та, особливо, наявністю і
відповідністю функціонуючої системи управління якістю.
Слід зазначити, що розвиток самої системи акредитації в Україні
відповідно до міжнародного досвіду може бути досягнуто збільшенням
обсягів впровадження сучасних систем якості у лабораторіях,
гармонізацією
метрологічної
документації,
проведенням
фундаментальних наукових досліджень, розробкою сучасної методичної
бази, доступної широкому колу фахівців.
Одним з основних завдань сучасної лабораторії є розробка та
удосконалення системи управління якістю, впровадження в процес
випробувань її основних складових і підтвердження шляхом надання
об'єктивних доказів компетентності самій лабораторії.
Результати досліджень. Існуючий стандарт (ДСТУ ISO/IEC
17025:2006), застосовуваний лабораторіями під час розробки власних
систем управління якістю, а також адміністративних і технічних систем,
що використовуються для управління діяльністю, не є універсальним
ключем для вирішення цих завдань. Цей стандарт, скоріше, є описом
вимог, яким мають відповідати випробувальні лабораторії для
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підтвердження компетентності з технічної позиції і можливості видачі
достовірних результатів. Спільність вимог, прийнятність для всіх
випробувальних і калібрувальних лабораторій, можливість використання
органами з акредитації основи для оцінювання, очевидно, створюють
враження простоти його впровадження. Але, стикаючись зі значними
труднощами під час розробки і впровадженні таких систем, що пов’язано
з необхідністю навчання персоналу, освоєння нових методів, модернізації
обладнання, високими затратами тощо, випробувальні лабораторії мають
гостру потребу в загальних керівних документах або посібниках.
Як у процесі розробки, так і на завершальному етапі впровадження
системи управління якістю випробувальної лабораторії необхідна
відповідна метрологічна підтримка, методичні рекомендації, процедури,
інструкції та форми як приклади, а також планування і проведення
внутрішніх аудитів як корисного інструменту вдосконалення системи.
Отже, організація має встановити процедури на рівні системи, які
визначають використання політики якості, цілей, результатів
внутрішнього аудиту, аналізів даних, коригувальні та запобіжні дії і
аналізу з боку керівництва для сприяння постійному поліпшенню.
Умовний поділ стандарту на загальносистемні вимоги – вимоги до
управління лабораторією (розділ 4) та технічні вимоги (розділ 5) багато в
чому сприяють конкретизації поставлених завдань. Але, незважаючи на
можливість певного угруповання різних вимог і областей діяльності, всі
вони взаємопов'язані і мають становити єдину операційну систему –
систему управління якістю лабораторії.
Кількість і якість складових цієї системи багато в чому залежать від
розробника – менеджера за якістю, його бачення проблем і вибору
оптимальних шляхів вирішення. Крім того, потрібна значна фінансова
підтримка (перевірка обладнання, закупівля обладнання та еталонних
матеріалів, участь у раундах міжлабораторних порівнянь), а також
витрати на акредитацію і щорічний інспекційний нагляд. Отже, якщо
смислова частина змісту документів системи якості багато в чому
визначається специфікою лабораторії, то такі аспекти як: план розробки
документів, матеріальне забезпечення (обладнання, еталонні матеріали),
певні вимоги до приміщень, підбір кваліфікованого персоналу тощо, може
мати більш універсальний характер. Добре організована і цілеспрямована
робота із загальних аспектів у цьому напрямі з використанням
рекомендацій і практичних прикладів сприяє скороченню матеріальних
витрат і часу.
Відсутність досвіду з розробки та впровадження систем управління
якістю у вітчизняних лабораторіях може викликати значні труднощі під
час акредитації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025.
Найбільшою проблемою за відсутності такого досвіду є вибір методів і
механізмів для внутрішнього оцінювання (самооцінювання) відповідності
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таких систем управління. Оцінювання відповідності під час акредитації
здійснюють зовнішні аудитори (експерти) використовуючи при цьому
власні методи оцінювання та досвід. Отже, суб’єктивізм і різне
тлумачення вимог стандарту неминучі. Спрощення процедури
оцінювання багато в чому сприятиме визначення з боку керівництва
лабораторії та органу з акредитації єдиних критеріїв оцінювання ступеня
відповідності. Адже всі системи управління якістю базуються на засобах
реалізації управління всіма видами діяльності, які впливають на
досягнення якості та сертифікація системи якості лабораторії надає
замовнику певні гарантії якості результатів випробувань цієї лабораторії.
Такі поняття, як «забезпечення якості» і «контроль якості» у розрізі
випробувальних лабораторій далеко не тотожні. Перше передбачає
наявність необхідних складових якості: процедур, інструкцій, методик,
технічного оснащення і кваліфікованого персоналу. Друге, по суті – набір
технічних процедур, мета яких – оцінювання ступеня відповідності
задекларованим рівнем. Відсутність єдиного підходу до визначення
критеріїв оцінювання з багатьох питань (вимоги методики, клас точності
устаткування, освіту і кваліфікація персоналу, деталізований опис
процесів, наявність зворотного зв’язку із замовником тощо) створюють
значні труднощі у визначенні мінімальних вимог до лабораторії, яка
претендує на визнання.
Досягненням була б розробка на основі результатів теоретичних і
практичних досліджень нормативних документів, статистичних даних,
керівних документів органів з акредитації, настанов із якості та процедур
лабораторій, єдиних критеріїв оцінювання ступеня відповідності систем
управління якістю випробувальних лабораторій вимогам міжнародних
стандартів.
Висновки
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- обґрунтувати вимоги міжнародного стандарту і вимоги органів з
акредитації до випробувальних лабораторій;
- розробити механізм виконання вимог стандарту з урахуванням
специфіки вимог різних органів з акредитації та обґрунтувати
правомірність цих вимог;
- дослідити на підставі статистичних даних і практичного матеріалу
відмінності вимог стандарту і вимог органів з акредитації наявність
суб'єктивності експертів під час оцінювання ступеня виконання цих вимог;
- встановити порядок підготовки випробувальних лабораторій до
акредитації та необхідний перелік доказів виконання вимог стандарту і
компетентності в технічній сфері для претендентів на визнання;
- запропонувати для використання як практичний посібник
автоматизовану, універсальну і працюючу модель системи управління
якістю акредитованої випробувальної лабораторії.
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Слід зазначити, такі моделі (автоматизовані системи) вже існують і в
Україні. Деякі з них акредитовані зарубіжними експертами і перебувають
у процесі постійного удосконалення. Як приклад – автоматизована
система управління документацією системи менеджменту якості
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спеціалістів

ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА
БЕЗПЕЧНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Актуальність напряму досліджень. Прагнення досягти високого
рівня захисту життя та здоров’я людей є одним з фундаментальних
принципів закону про харчову продукцію, як це вказано у Регламенті ЄС
№ 178/2002. З метою забезпечення захисту здоров’я пересічних
споживачів, ці правила та процедури ґрунтуються на спільних принципах,
особливо стосовно відповідальності, яку несе виробник та компетентні
органи, структурних, операційних та гігієнічних вимог для підприємств,
процедур щодо надання ліцензій підприємствам, вимог щодо зберігання,
транспортування та нанесення позначок про проходження санітарногігієнічного контролю. У Регламенті ЄС № 852/2004 головною метою
нових загальних та специфічних санітарно-гігієнічних правил щодо
харчової продукції тваринного походження є забезпечення високого рівня
захисту споживачів через безпеку харчової продукції.
Необхідно використовувати комплексний підхід з метою
забезпечення безпечності харчової продукції, починаючи з виробництва
сировини до виходу продукції на ринок або її експорту. Кожне
підприємство харчової галузі має забезпечувати неухильне дотримання
санітарно-гігієнічних правил щодо забезпечення безпеки харчової
продукції.
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Ризики, що виникають на етапі виробництва харчових продуктів
тваринного походження, слід виявляти та адекватно контролювати для
досягнення цілей щодо вимог Регламенту ЄС № 852/2004.
Результати досліджень. Використання принципів системи аналізу
небезпек і контролю у критичних точках – системи НАССР здебільшого
все ще не реально на етапі виробництва сировини. Однак методичні
посібники щодо використання відповідальних виробничих практик мають
стимулювати використання відповідних санітарно-гігієнічних практик у
сільськогосподарських підприємствах. Там, де це необхідно, додаткові
специфічні санітарно-гігієнічні правила мають бути введені до цих
методичних посібників. Цей підхід має використовуватися щодо
санітарно-гігієнічних вимог під час виробництва сировини та пов’язаних з
цим процесів, які відрізняються від цих та інших операцій.
Безпека харчової продукції залежить від декількох факторів: у
нормативно-правових актах має бути визначний мінімальний рівень
санітарно-гігієнічних вимог; необхідна діюча система офіційного
контролю підприємств харчової галузі щодо дотримання ними цих вимог
та підприємства харчової галузі мають запровадити і використовувати у
своїй діяльності системи та процедури безпеки харчової продукції, які
ґрунтуються на принципах НАССР.
Успішне використання процедур, які ґрунтуються на принципах
НАССР, вимагатиме максимального рівня співпраці та розуміння з боку
працівників харчової промисловості. Для цього працівники повинні
отримати необхідні знання. Система НАССР є інструментом за
допомогою якого підприємства харчової промисловості можуть
поліпшити рівень безпеки харчової продукції. Система НАССР не має
вважатися методом, що здатен саморегулюватися та не має замінювати
собою ті перевірки, що здійснюються офіційними органами.
Вимоги НАССР мають враховувати принципи, закладені у Кодекс
Аліментаріус. Вони мають бути достатньо гнучкими для того, щоб їх було
можливо використовувати в усіх ситуаціях, зокрема в умовах малого
бізнесу. Особливо необхідно розуміти той факт, що у деяких процесах
виробництва харчової продукції неможливо виділити ті точки, які є
критичними під час проведення контролю та у деяких випадках
відповідальні санітарно-гігієнічні практики можуть замінити проведення
моніторингу цих точок. Аналогічно вимога щодо встановлення
«критичних рівнів» не означає, що необхідно встановити числові
значення цих рівнів у кожному окремому випадку. Додатково вимогу
щодо застосування контрольних документів слід застосовувати у такий
спосіб, щоб уникати надмірного навантаження на невеличкі підприємства.
Враховуючи науково-технічний прогрес, необхідно забезпечити
тісну та ефективну співпрацю між Комісією та країнами-членами в
рамках Постійного Комітету з питань функціонування харчового ланцюга
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та захисту здоров’я тварин. Ця постанова враховує міжнародні
зобов’язання, викладені в Угоді СОТ із санітарії та фітосанітарії та
міжнародних стандартах із безпеки харчової продукції, викладені у
Кодекс Аліментаріус.
Реєстрація
підприємств
та
співпраця
між
харчовими
підприємствами є необхідною умовою для ефективних перевірок
компетентними органами. Відстеження харчової продукції та її
інгредієнтів на усіх етапах харчового ланцюжку є одним з основних
елементів забезпечення безпеки харчової продукції.
Харчова продукція, що імпортується до ЄС, має відповідати
загальним гігієнічним вимогам, визначеним у Регламенті ЄС № 852/2002,
або відповідати вимогам, які є еквівалентними тим вимогам, які діють у
ЄС. Регламент ЄС № 852/2004 встановлює загальні правила для
підприємств харчової галузі щодо гігієни харчової продукції, звертаючи
особливу увагу на такі принципи: відповідальність за безпеку харчової
продукції лежить на підприємствах харчової галузі; необхідно
гарантувати безпеку харчової продукції на всіх етапах харчового
ланцюжку, починаючи з етапу виробництва сировини; важливо щоб
харчову продукцію, яку не можна безпечно зберігати за температури
оточуючого повітря, особливо це стосується замороженої харчової
продукції, зберігали за однакової температури на всіх етапах харчового
ланцюга; загальний порядок використання процедур, які ґрунтуються на
принципах НАССР, разом із застосуванням відповідальних санітарногігієнічних практик, має підняти рівень відповідальності на підприємствах
харчової галузі; методичні посібники щодо застосування відповідальних
практик є цінним інструментом надання допомоги підприємствам
харчової галузі на всіх рівнях харчового ланцюга у дотриманні санітарногігієнічних правил та застосуванні принципів системи НАССР; необхідно
визначити мікробіологічні критерії та вимоги щодо контролю
температури, ґрунтуючись на оцінюванні небезпечних факторів,
проведених науковцями; необхідно пересвідчитися, що імпортована
харчова продукція відповідає щонайменше аналогічним санітарногігієнічним стандартам що і продукція, що вироблена у Спільноті,
еквівалентним стандартам.
Підприємства харчової галузі які вирощують, забивають або
полюють тварин або виробляють продукцію тваринного походження,
мають вжити адекватних заходів відповідно до обставин: підтримувати
будь-які виробничі ділянки, пов’язані із виробництвом сировини та
пов’язаних з цим операцій, а також ділянки, які використовують для
зберігання та підготовки кормів, у чистоті, та, там де це необхідно,
проводити відповідні дезінфекційні заходи; підтримувати у чистоті, та
там, де це необхідно після чищення, проводити відповідні дезінфекційні
заходи щодо обладнання, контейнерів, тари, транспортних засобів та
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суден; наскільки це можливо, забезпечувати чистоту тварин, що
призначаються для забою та, де це необхідно, під час виробничих
процесів у тваринництві; використовувати питну воду, або чисту воду,
там де це необхідно з метою уникнення забруднень; пересвідчуватись що
працівники, які займаються обробкою харчової продукції, є здоровими та
пройшли навчання стосовно небезпечних факторів, які загрожують їх
здоров’ю; наскільки це можливо, запобігати появі забруднень з боку
шкідників та тварин; зберігати та утилізувати відходи та небезпечні
субстанції у такий спосіб, щоб запобігти забрудненню; запобігати появі та
розповсюдженню інфекційних захворювань, які можуть передаватися
людям через харчову продукцію, враховуючи вживання запобіжних
заходів під час отримання нових тварин та інформування компетентних
органів щодо виникнення можливих спалахів подібних захворювань;
враховувати результати будь-яких відповідних аналізів, які були
проведені щодо проб, які були взяті від тварин, або будь-яких інших проб,
які мають важливе значення для збереження здоров’я людей; та коректно
використовувати кормові добавки та ветеринарні препарати, відповідно
до вимог відповідних нормативно-правових актів.
Підприємства харчової галузі, які займаються виробництвом та
збиранням продукції рослинного походження мають вжити адекватних
заходів відповідно до обставин: підтримувати у чистоті, та там, де це
необхідно після чищення, проводити відповідні дезінфекційні заходи
щодо приміщень, обладнання, контейнерів, тари, транспортних засобів та
суден; наскільки це можливо, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм
під час виробництва, перевезення та збереження продукції рослинного
походження; використовувати питну воду, або чисту воду, там, де це
необхідно з метою уникнення забруднень; пересвідчуватися що
працівники, які займаються обробкою харчової продукції, є здоровими та
пройшли навчання стосовно небезпечних факторів які загрожують їх
здоров’ю; наскільки це можливо, запобігати появі забруднень з боку
шкідників та тварин; зберігати та утилізувати відходи та небезпечні
субстанції у такий спосіб, щоб запобігти забрудненню; враховувати
результати будь-яких відповідних аналізів, які були проведені відносно
проб, які були взяті від рослин, або будь-яких інших проб, які мають
важливе значення для збереження здоров’я людей; та коректно
використовувати препарати щодо захисту рослин та біоциди відповідно
до вимог відповідних нормативно-правових актів.
Висновки
Підприємства харчової галузі мають дотримуватися відповідних
нормативно-правових актів, які діють на національному рівні та на рівні
Європейської Спільноти, щодо контролю небезпечних факторів під час
виробництва харчових продуктів, враховуючи заходи пов’язані із
контролем забруднювачів, які надходять з повітря, ґрунту, води, їжі,
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добрив, ветеринарних препаратів, хімікатів щодо захисту рослин і
біоцидів та під час зберігання, обробки та утилізації відходів; заходи
щодо забезпечення захисту здоров’я і поліпшення умов утримання тварин
та захисту здоров’я рослин, які впливають на здоров’я людей, враховуючи
програми щодо моніторингу та контролю зоонозу і зоонозних речовин.
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ВИМОГИ МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ ГІГІЄНІЧНОЇ ПРАКТИКИ
СТОСОВНО СВІЖОГО М’ЯСА ЗАБІЙНИХ ТВАРИН
Актуальність напряму досліджень. Впровадження системи НАССР
пропонує системний підхід до санітарної профілактики обставин та
контролю процесів виробництва харчової продукції, таким чином
гарантуючи корисність та безпечність харчових продуктів. Безпечне та
корисне для споживання стосується м’яса, яке було визначене як
придатне до споживання людьми за такими критеріями: не
спричинюватиме харчову інфекцію або отруєння, якщо воно було
належним чином оброблено та приготовлено для використання за
призначенням; не містить залишків поза межами, встановленими
Харчовим кодексом; не містить видимого забруднення; не містить
дефектів, які загально визнаються шкідливими для споживачів; було
вироблено під належним гігієнічним контролем; і не було оброблено
забороненими речовинами, визначеними як такі відповідним
національним законодавством.
Результати досліджень. Умови вирощування тварин для
виробництва м’яса мають сприяти виробництву безпечного і корисного
м’яса. Крім того, слід приділяти ретельну увагу кліматичним умовам та
навколишньому середовищу, в якому вирощують тварин, або через яке
вони пересуваються. Особливе значення має систематичний моніторинг
та спостереження стану здоров’я населення, контроль тварина та обробка
рослин, щоб унеможливити наявність шкідливих домішок і забезпечити
належне позбавлення від відходів тварин. У системах інтенсивного
вирощування тварин, в яких виконується активний відбір тварин для
забою, такий відбір не має утворювати небезпеку для здоров’я населення і
тварин, і бути екологічно чистим.
Наглядовий орган також повинен мати можливість запобігати або
33

контролювати пересування тварин до боєнь з областей, що знаходяться
під санітарними заходами обмеження.
Моніторинг стану здоров’я забійних тварин дозволяє накопичувати
інформацію, що сприятиме ефективному застосуванню систем
розбирання та обстеження м’яса. Висновки щодо обстеження м’яса можна
використовувати для наявної ідентифікаційної системи, що поєднує
тварин з місцем їхнього вирощування, а також системи передачі
інформації щодо виробництва харчової продукції.
Належить запровадити державну регуляторну програму, що
застосовується до областей, де забійну худобу вирощують, переміщують
до боєнь, і яка уповноважує санітарно-гігієнічні заходи відносно такої
худоби, безпечності та якості м’яса, отриманого від тварин. Регуляторна
програма має засновуватися на законодавчій базі та містити належні
санітарно-гігієнічні заходи для: запобігання виникненню екзотичних
хвороб, що впливають на здоров’я людей або тварин; проведення
спостереження за ендемічними хворобами, що впливають на здоров’я
людей або тварин; і застосування, за потребою, важелів контролю і/або
програм припинення розповсюдження.
Регуляторна програма також уповноважує заходи стосовно
контролю за використання хімічних речовин (таких як ветеринарні ліки,
пестициди, інші сільськогосподарські хімікати), або забруднювачів, що
можуть спричинити небезпечні рівні залишків або забруднювачів у
свіжому м’ясі. Важливим компонентом при цьому є систематичний
моніторинг і спостереження для перевірки ефективності такої
регуляторної програми.
Належить запровадити систему аналізу та контролю ризиків
(систему HACCP) в усіх аспектах харчової галузі і активно
використовувати дані таких систем для рішення регуляторних завдань,
яка здатна на надійну ідентифікаційну прив’язку від бойні до місця
розведення забійної худоби.
Гігієнічні нормативи стосовно м’яса мають бути науково
обґрунтованими, захищати здоров’я споживачів, сприяти сумлінній
практиці міжнародної торгівлі м’ясом. Політика рівнозначності має
ґрунтуватися на відповідному обставинам оцінюванні ризиків здоров’ю
людей та тварин з урахуванням прийнятих методик аналізу. Кожна бойня
чи галузева установа має розробляти конкретну систему НАССР,
прив’язану до власних умов виробництва, обробки та розповсюдження.
Принципи та вимоги системи НАССР у їхньому загальному застосуванні
до відповідних нормативів викладені у Харчовому кодексі.
Сторони угод мають визнавати санітарні чи фітосанітарні заходи
інших сторін угод як рівнозначні, навіть якщо такі заходи відрізняються
від їх власних або від таких, що використовують інші сторони угод, які
ведуть торгівлю аналогічною продукцією, якщо сторона угоди, яка
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експортує продукцію, об’єктивно демонструє стороні, яка імпортує
продукцію, що її заходи задовольняють належному рівневі санітарного чи
фітосанітарного захисту сторони угоди, яка імпортує.
З цією метою за вимогою сторони угоди, яка імпортує продукцію, їй
має надаватися розважна можливість виконання обстеження, тестування
та інших належних процедур.
Сторони угод за вимогою вдаються до консультацій для досягнення
двосторонніх
та
багатосторонніх
домовленостей
з
визнання
рівнозначності певних санітарних та фітосанітарних заходів.
Поінформованість щодо здоров’я та умови перебування тварин, які
становлять сировину для виробництва м’яса, має чимале значення для
визначення оптимальних процедур розбирання та обстеження. Прив’язка
тварин до місця їхнього вирощування через увесь період їхнього
перебування на бойні є важливим чинником для проведення належного
ветеринарного контролю, а для оптимізації використання наявних даних
потребуються відповідні інформаційні системи.
Певні рівні мікробного обсіменіння є неминучими в умовах бойні,
тому технічні засоби, що використовуються, мають забезпечувати такі
умови розбирання та подальшої обробки, щоб мінімізувати забруднення
м’яса. Технічні засоби мають бути такими, щоб усі заходи, які
потребуються для дотримання гігієнічних норм операцій (зокрема
обстеження м’яса), могли вживатися і були організовані таким чином,
щоб уможливити ефективну та безпечну роботу персоналу. Операції та
практика зберігання, забою, розбирання, подальшої обробки та
розповсюдження мають забезпечувати застосування розповсюджених
норм мінімальної безпеки продуктів харчування. Операції із забезпечення
гігієнічних норм та відповідна практика має обмежувати зараження
мікроорганізмами до найнижчого можливого рівня та запобігати
подальшому поширенню зараження до рівнів, перевищення яких може
становити загрозу. Операції і практика мають також забезпечувати захист
м’яса від інших джерел зараження. Слід запроваджувати систему
контролю процесів, засновану на процедурах НАССР, для запобігання
виникненню небезпек, пов’язаних із свіжим м’ясом.
Воду широко застосовують на бойнях і установах як для очищення,
так і для дезінфекції. Вода сама може бути переносником забруднювачів і
тому важливо, щоб її якість відповідала характеру виконуваних операцій і
тому її слід використовувати з обережністю, щоб уникнути випадкового
прямого чи непрямого забруднення через воду.
Висновки
Програма із забезпечення контролю виробничих процесів охоплює
систематичну ідентифікацію небезпек (пов’язаних із сировиною,
процесами, процедурами тощо), встановлення цільових рівнів та допусків,
моніторинг, вживання корекційних заходів, процедур верифікації та
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ведення документації. Практика НАССР становить цінний засіб для
втілення такої програми, а ефективні програми забезпечення контролю
виробничих процесів потребують спільних зусиль галузі та наглядового
органу.
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БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПІДКАРАНТИННОЇ
РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ
Актуальність напряму досліджень. Бактеріологічні дослідження
підкарантинної рослинної продукції проводять для визначення ураження
їх карантинними збудниками бактеріальних хвороб під час виробництва,
зберігання, транспортування, імпортування та експортування, а також за
проходження транзитом через територію України та у разі внутрішніх
перевезень з карантинних зон.
Результати досліджень. Бактеріологічна експертиза визначає
ураженість підкарантинного рослинного матеріалу фітопатогенними
бактеріями і може бути проведена такими способами: анатомічним,
макроскопічним, біологічним, серологічним і люмінесцентним. До
бактеріологічної експертизи входить посів досліджуваного рослинного
зразку на поживні середовища – поживний агар, виділення чистих
культур з виділеними штамами бактерій та вивчення культуральних та
біохімічних властивостей та середовищах, які одержали назву
«строкатого ряду», з різними вуглеводами та спиртами (глюкозою,
сахарозою, лактозою, мальтозою, манітом тощо) на м’ясопептонному
бульйоні з селітрою, на молоці, лакмусовому молоці, желатині, на агарі з
крохмалем.
В Україні затверджено перелік карантинних бактеріальних хвороб
рослинної підкарантинної продукції та їх поширення і завдання шкоди.
А саме: жовтий бактеріоз пшениці (Corynebacterium tritics Burkh) – з
ураженим насінням, ґрунтом та галами пшеничної нематоди; бактеріальне
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в’янення кукурудзи (Erwinia stewartii Dye) – з ураженим насінням,
комахами-резерваторами, з рослинними рештками, дощем і вітром; бура
гниль картоплі (Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al) – джерелом
інфекції збудника грунт, уражені насіннєві бульби, вода, резерваторами
хвороби є бур’яни з родини пасльонових, бобових; кільцева гниль
картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum) – з ураженими
бульбами, комахами та інструментами, використовуваними під час
обробляння; бактеріальний опік рису (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
(Ishiyama) Swings et al) – з ураженим насінням, ураженими рослинами та
рослинними рештками; бактеріальна строкатість рису (Xanthomonas
oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al) – з насінням, ураженими
рослинами та рослинними рештками; бактеріоз винограду (Xylella
fastidiosa Wells et al) (хвороба Пірса) – з ураженим садивним та
щеплювальним
матеріалом,
рослинними
рештками,
комахами;
бактеріальне в’янення винограду (Xylophilus ampelinus (Panagopooulos)
Willems et al) – з рослинними рештками, ураженими рослинами,
інструментами, садивним матеріалом; бактеріальний опік плодових
(Erwinia amylovora (burrill) Winlsow) – з садивним матеріалом та
прищепами, комахами, птахами, дощем та вітром (вірогідність ураження
зростає у разі недотримання правил дезінфекції під час обрізування
дерев); жовта хвороба гіацинтів (Xanthomonas campestris pv. hyacinthi
(Wakker) Dovson) – з хворими цибулинами, дощем, через інструменти, а
також комахами (бактерії проникають у рослину крізь дрібні поранення та
продихи); бактеріальний вілт гвоздики (Burkholdena caryophylli) –
з ураженим садивним матеріалом, рослинними рештками, комахами,
а також грунтом, у якому збудник зберігається.
Висновки
Згідно із Законом України «Про карантин рослин» для забезпечення
отримання безпечної підкарантинної рослинної продукції необхідно у
системі простежуваності використовувати бактеріологічні методи
контролювання рослинних продуктів як один із методів виявлення
небезпечного ризику на харчовому ланцюзі. Необхідно також
застосовувати
способи
визначення
патогенних
властивостей
фітопатогенних бактерій (штучне зараження насіння, штучне внесення у
грунт суспензії збудників бактеріозів і вирощування в ньому рослин для
перевіряння патогенних властивостей бактерій, зараження коренів
розсади та обприскування рослин бактеріальною суспензією з нижньої
сторони листків у вечірні години.
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КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННЫЙ ИММУНОГЕНЕЗ
НА БАКТЕРИН M. avium ШТАММ ИЭКВМ-УААН
Актуальность
проблемы.
Микобактериальные
инфекции,
индуцированные патогенными и потенциально-патогенными MAC,
являются
полиморбидными,
широко
распространенными
зооантропонозными заболеваниями птиц, млекопитающих животных и
человека. Среди патогенных микобактерий MAC вид M. avium
распространен в окружающей среде наиболее широко, так как микробы
могут длительно выживать в почве и инфицировать широкий круг
восприимчивых организмов. M. avium являются микробионтами,
высокоадаптированными к организму птиц, что опосредует особенности
их эпидемиологии и эпизоотологии. Птичьи микобактерии способны к
глобальной экспансии в экологической нише, представленной внутренней
средой организма птиц (диких, синантропных, сельскохозяйственных),
млекопитающих животных (сельскохозяйственных, домашних, диких) и
человека, преимущественно детей и иммуннодефицитных (группы
риска) [1–7].
Дифференциальная
диагностика
видовой
принадлежности
микобактериальных
возбудителей
сложна,
длительна
и
многокомпонентна.
Лечение
и
специфическая
профилактика
M. avium-инфекции у птиц и животных не применяются, а у человека
лабораторная диагностика птичьих микобактерий сопряжена с риском
ошибочной гипердиагностики туберкулеза гуманной или микозной
этиологии [1 ,4, 7].
Радикальным способом прерывания эпизоотического процесса
M. avium в организме восприимчивых теплокровных животных и птиц
является специфическая профилактика физиологически безопасными
биопрепаратами, к которым, в первую очередь, относятся
инактивированные, девитализированные препараты из иммуногенных
культур возбудителя [1, 3, 6].
Цель работы: изучение клеточно-опосредованного иммунного
ответа организма цыплят на введение инактивированного антигена
M. avium штамм ИЭКВМ-УААН.
Материалы и методы. В качестве исследуемой культуры
использовали референтный протеиногенный штамм M. avium ИЭКВМУААН, изолированный рутинными методами из биоматериала от больной
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туберкулезом
курицы.
Штамм
обладал
типичными
морфотинктоиальными, культуральными, биохимическими, антигенными и
биологическим свойствами для вида – M. avium.
Инактивацию референтной 4-недельной культуры, выращенной на
картофельной среде Павловского, проводили димером этиленимина
(ДЭИ) по разработанному нами алгоритму.
Иммунизировали цыплят 90–120 дневного возраста однократным
внутримышечным введением 10 мг микобактериального бактерина
(безадъювантный антиген) на голову. В опыте и контроле использовали
по 30 цыплят.
Иммунобиологическую реакцию организма цыплят на введение
микобактериального бактерина регистрировали с помощью клеточноопосредованных реакций иммунитета – реакции бласттрансформации
лимфоцитов (РБТЛ) и реакции миграции лейкоцитов (ОТМЛ), которые
ставили по общепринятым методикам.
Результаты исследований. Учитывая, что при микобактериальных
инфекционных патологиях ведущая роль в осуществлении протективных
противоинфекционных функций принадлежит клеточно-опосредованным
реакциям
иммунитета,
опосредуемых
клетками
лимфоидного
происхождения и макрофагальной системы, для регистрации
иммунобиологической перестройки макроорганизма, индцированной
микобактериальным бактерином применили РБТЛ и РТМЛ.
Сущность
РБТЛ
состоит
в
том,
что
лимфоциты,
сенсибилизированные воздействием специфического антигена ППДтуберкулина для птиц in vitro, трансформируются в бласты. Если в
стимулированной культуре лимфоцитов присутствуют в большем
количестве, чем в культуре без антигена, то это следует рассматривать как
доказательство
наличия
клеточного
иммунитета
против
микобактериального возбудителя.
В основе РТМЛ лежит подавление миграции лейкоцитов
периферической крови у сенсибилизированных животных в присутствии
специфического антигена – ППД-туберкулина для птиц, что является
показателем наличия невосприимчивости к M. avium.
Состояние иммунобиологической реактивности на введение
микобактериального бактерина определяли через 3 и 6 месяцев после
иммунизации бактерином из M. avium ИЭКВМ-УААН, инактивированным
димером этиленимина.
При этом у иммунизированных цыплят в РБТЛ наблюдалось
активное бластообразование (%) – 16,2±0,7 и 18,4±0,6; а у интактных
цыплят – 1,8±0,4 и 1,9±0,3 через 3 и 6 месяцев, соответственно.
Индекс миграции лимфоцитов с антигеном у иммунизированных
цыплят составил 0,5±0,2 и 0,6±0,3; –у интактных цыплят 1,2±0,4 и 1,3±0,4
через 3 и 6 месяцев, соответственно.
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Вывод
У цыплят иммунизированных микобактериальным бактерином из
M. avium ИЭКВМ-УААН, инактивированного димером этиленимина
(ДЭИ) наблюдалось повышение уровня бластообразования и торможения
миграции лимфоцитов по сравнению с интактными цыплятами, что
свидетельствует о перестройке иммуннобиологической реактивности
клеточно-опосредованного звена иммунитета.
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ПОШИРЕННЯ ТА ПРОЯВ ПНЕВМОЕНТЕРИТІВ ТЕЛЯТ
В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальність проблеми. У скотарстві значних економічних
збитків завдають асоційовані кишково-респіраторні інфекції телят до 6-ти
місячного віку. Основними причинами інфекційної патології у них є такі
інфекційні агенти, як віруси, бактерії, найпростіші і гриби, вірулентність
яких підвищується на тлі різних несприятливих умов утримання
40

і годівлі [2]. В Україні найбільше епізоотичне значення серед інфекційних
паразитоценозів у телят мають асоціації вірусів ІРТ, рота-, корона-, ПГ-3 і
бактерій – пастерел, ешерихій, сальмонел, а також хламідій і мікоплазм
[1, 3]. Вірус ІРТ спричинює ураження дихальних шляхів, статевих
органів, центральної нервової системи, шлунково-кишкового тракту,
очей, шкіри, порушення відтворювальної функції тощо. Респіраторна
форма перебігу захворювання завдає найбільших економічних збитків.
Вірус ПГ-3 поширений на всіх фермах у всьому світі. Він викликає
запалення верхніх дихальних шляхів легкого чи середнього ступеня
тяжкості. Зазвичай хворіють телята від 10-добового віку до одного року,
рідше – молодняк віком понад один рік. Сприйнятливі і дорослі тварини,
але у них хвороба перебігає безсимптомно. За ротавірусної інфекції
характерною клінічною ознакою захворювання є поява профузного
проносу після 1-го чи 2-го випоювання молозивом. При цьому фекальні
маси мають жовтий або жовто-зелений колір. Температура тіла незначна
підвищена або в нормі. У структурі інфекційної патології респіраторного
синдрому значне місце посідають хламідії, особливо якщо говорити про
хронічну його форму (Ch.psittaci та Ch. pecorum). Насамперед, ці бактерії
уражують епітеліальні клітини слизової оболонки та макрофаги дихальної
системи. Часто антигенний склад біофабричних вакцин не завжди
збігається з антигенним складом збудників, які циркулюють у
неблагополучних господарствах. За асоційованих інфекцій не завжди
вдається ізолювати віруси, і часто їхня первинна етіологічна роль
залишається нез’ясованою внаслідок спростування діагнозу лише на
бактерійні хвороби [2, 4].
Під час виконання роботи використовували матеріали звітності
служби ветеринарної медицини господарств, результати бактеріологічних
досліджень патологічного матеріалу. Застосовували метод ІФА для
виділення вірусних збудників, а також бактеріологічні методи досліджень
патологічного матеріалу за загальноприйнятими методиками для
виділення та ідентифікації бактерійних збудників.
Результати дослідження. Результати вивчення матеріалів
ветеринарної звітності показали, що у 2017 році у господарствах
Харківського, Чугуївського та Близнюківського районів Харківської
області недоотримання телят відбувалося через значний рівень
захворюваності та летальності від асоційованих пневмоентеритів.
Статистичний аналіз свідчить, що підвищений рівень епізоотологічних
показників зумовлений умовно патогенними бактеріями та вірусами.
Питому вагу кожного захворювання в загальній інфекційній
етіології пнемоентеритів телят наведено в табл. 1.
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Анаеробна
ентеротоксемія,
%

Ротавірусна
інфекція, %

Коронавірусна
інфекція, %

ІРТ, %

Парагрип-3, %

1

Вік
телят

Сальмонельоз,
%

№
з/п

Колібактеріоз,
%

Таблиця 1
Структура інфекційних пневмоентеритів телят у господарстві

48

4

12

15

2

5

14

3

42

8

6

15

16

10

-

36

-

5

18

24

17

До 20
днів
21–60
днів
2–6
місяців

2
3

Найвища захворюваність на колібактеріоз у телят до 20-ти денного
(48 %) проявлялася у господарствах у другому кварталі, що пояснюється,
передусім, несприятливими умовами утримання та неповноцінною
годівлею маточного поголів’я і одержаного приплоду, підвищеною
вірулентністю збудників, низьким імунним захистом телят. Серед
вірусних чинників виділялися ротавірус (15 % випадків) та вірус
парагрипу-3 (14 % випадків). У телят з 20-ти денного віку до 2-х місяців
було виділено віруси ІРТ (16 % випадків), парагрипу-3 (10 % випадків) та
коронавірус (15 % випадків). В етіологічній структурі бактеріозів значну
питому вагу мали збудники сальмонельозу (42 % випадків). У телят
старше 2-х місячного віку зв пневмоентеритів загострилася роль
інфекційного рінотрахеїту (24 % випадкіфв), а також визначалися
коронавірус (18 %) та вірус парагрипу-3 (17 % випадків). Статистику
клінічного перебігу пневмоентеритів телят на прикладі ТОВ
«Базаліївський колос» Чугуївського району наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Епізоотологічні показники пневмоентеритів у телят (2017 р.)
№
з/п
1
2
3

Клінічні
форми
Септична:
-надгострий
-гострий
Ентеритна

К-ть
захворілих,
гол.
4

Захворюваність,
%

Загинуло,
гол.

Летальність,
%

5

3

75

10
21,5

2
2

40
12

8
17

З ознаками гострої форми колісепсису захворіло 8 телят до 20-ти
денного віку. За гострої форми спостерігали відхилення з боку
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центральної нервової системи у вигляді судом і парезів кінцівок. У трьох
телят проявлялася діарея. Фекалії в перші дні хвороби були кашкоподібні,
надалі рідкі, сіро-білого кольору, часто з пухирцями газу, слизу і крові.
Підвищення температури у телят було короткочасним, перед загибеллю у
тварин на 3–5 день температура знижувалася до норми, а іноді була дещо
нижча за фізіологічний поріг. Ентеритною формою колібактеріозу
захворіло 17 голів телят із загальної кількості поголів’я 80 голів впродовж
чотирьох тижнів. Перехворілі телята надалі погано розвивалися, давали
низькі прирости маси. Результати лабораторної бактерійної діагностики
були позитивними щодо колібактеріозу, також під час дослідження
носових змивів хворих телят методом ІФА було виділено вірус
парагрипу-3 та ротавірус. Як показали результати проведених
серологічних досліджень, ротавірусна інфекція у телят різних вікових
груп реєструється останні два роки з тенденцією до збільшення кількості
позитивних випадків. Рівень титрів у 2016–2017 роках збільшився з 5,0 до
6,0 log2 і коливався в межах 1:32 – 1:64. Найбільш характерним клінічний
прояв ротавірусної інфекції був саме у телят до 10-ти денного віку, тобто
у новонароджених тварин. Основна ознака захворювання – діарея, яка
розпочиналася несподівано, без будь-яких попередніх проявів або після
помітного пригнічення телят і продовжувалася від 2 до 6–8 діб.
Патологоанатомічні зміни за асоційовного пневмоентериту телят
характеризувалися явищами сепсису та ураженням шлунково-кишкового
тракту. Характер патологічних змін залежав, перш за все, від форми
перебігу хвороби (септична, ентеритна), а також від рівня резистентності
організму тварини. Типовими причинами виникнення асоційованих
пневмоентеритів телят раннього постнатального віку у господарствах
Харківської області є вплив на організм тварин різних етіологічних
факторів, що призводять до зниження природної резистентності
організму. Зниження резистентності організму телят зумовлюється
незбалансованістю раціону глибокотільних корів і отелених корів за
основними раціоноутворювальними одиницями. Також одним із
етіологічних чинників у виникненні асоційованих постнатальних діарей є
несвоєчасне випоювання молозива новонародженим телятам та
порушення терміну проведення щеплень глибокотільних корів, а також
наявність вірусоносіїв збудників пневмоентеритів.
Висновки
1. Джерелом збудників колібактеріозу та ротавірусної інфекції
стали дорослі тварини – бактеріоносії.
2. Захворювання проявилося в зимовий період.
3. Захворюваність становить 21,5 %, летальність 12 %, що за
епізоотологічними показниками не суперечить літературним даним.
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БІОГЕННА МІГРАЦІЯ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
В ОРГАНІЗМІ СВИНОМАТОК ПІД ДІЄЮ ДЕТЕРГЕНТІВ
Стан тваринництва України, як і всього сільськогосподарського
виробництва, перебуває в умовах безперервного зростання техногенного
навантаження. Його супроводжує розсіювання великої кількості хімічних
елементів, які залучені до широкої міграції. Особлива роль належить
важким металам, що відрізняються високою токсичністю і можуть
негативно впливати на живі організми, навіть у дуже низьких
концентраціях (І.М. Трахтенберг, Д.А. Засєкін, Ю.І. Савченко та інші).
Найбільш гостро ця проблема постає у промислово розвинутих
зонах на комплексах із виробництва свинини, яловичини тощо. У таких
районах формуються біогеохімічні провінції з підвищеним умістом
важких металів у грунтах, воді, рослинах і повітрі. Це призводить до
поступового нагромадження токсичних сполук у тканинах тварин, що є
серйозною причиною не тільки гострих, а й хронічних інтоксикацій
(Г.О. Хмельницький, Л.О. Тарасенко, Ю.О. Савченко).
Розробка науково-практичних основ ведення свинарства на базі
промислових комплексів у зонах техногенного забруднення зумовлена, в
першу чергу, високим умістом важких металів у кормах, домішки яких у
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раціон тварин призводить до погіршення клінічного стану, порушення
обміну речовин, суттєвого зниження продуктивності та санітарної
безпеки продукції тваринництва. З огляду на це сьогодні значну увагу
приділяють природним і синтетичним адсорбентам та різноманітним
препаратам, які мають здатність зв’язувати та виводити важкі метали з
організму тварин. До таких речовин можуть належати алуніти і каоліни,
які мають адсорбуючі, іонообмінні та каталітичні властивості
(В.А. Бурлака, В.І. Буцяк, Н.І. Бескровна та інші).
Зважаючи на важливість цієї проблеми, науково-теоретичну та
практичну актуальність становлять дослідження вмісту найбільш
поширених важких металів: свинцю, кадмію, арсену та ртуті у кормах для
свиней; вивчення їх впливу на клінічний стан, обмін речовин,
продуктивність, якість і безпеку продуктів забою тварин.
Таблиця 1
Схема досліду з вивчення ефективності елімінації важких металів
природними сорбентами з організму свиноматок, n=8
Група
1-а контрольна
2-а дослідна
3-я дослідна
4-а дослідна

порівняльний (15 діб)
ОР*
ОР
ОР
ОР

Періоди
основний (142 доби)
ОР
ОР +5,5 % каоліну**
ОР + 5,5 % алуніту**
ОР + (3 % каоліну +3 % алуніту)**

* ОР – основний раціон
** – каолінове та алунітове борошно в перерахунку на суху речовину кормів
раціону

Свиноматок (холостих та поросних) протягом досліду утримували в
групових станах по 8 голів, за 2–3 дні до опоросу їх переводили в
індивідуальні станки для опоросу. Наприкінці порівняльного та
дослідного періоду у свиноматок відбирали кров із вушної вени з
дотриманням правил асептики і антисептики.
Після опоросу свиноматок враховували багато- та великоплідність,
масу гнізда під час народження та відлучення. Молозиво і молоко
відбирали у свиноматок на 1-у, 5-у та 21-у добу лактації для визначення
показників якості та вмісту важких металів та мікроелементів. Ріст і
розвиток поросят-сисунів оцінювали за такими показниками:
збереженість, динаміка зміни живої маси, середньодобовий, абсолютний
та відносний приріст. Живу масу поросят-сисунів, одержаних від
піддослідних свиноматок, визначали індивідуально, зважуючи їх після
народження, на 21-у добу та після відлучення у 35 днів до ранкової
годівлі.
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Аналіз основних кормів, що їх використовують у годівлі
свиноматок, показав, що вміст кадмію у комбікормі, кормовому буряку,
сухих сколотинах, трав’яному борошні, зерні пшениці, ячменю, вівса,
пшеничних висівках, кукурудзі, м’ясо-кістковому борошні та кормових
дріжджах не перевищував максимально допустимих рівнів (МДР), однак у
насінні гороху він досягав цієї величини, а у соняшниковому шроті –
перевищував МДР більш, ніж вдвічі. Найбільшу кількість свинцю
виявлено в кормових дріжджах, вона перевищувала МДР втричі, у
трав’яному борошні рівень цього токсиканта наближався до МДР, а в
комбікормі, кормовому буряку, сухих сколотинах, зерні пшениці, ячменю,
вівса, пшеничних висівках, кукурудзі, м’ясо-кістковому борошні його
вміст не перевищував нормативну величину.
Таблиця 2
Вміст важких металів у кормах, мг/кг, М±m, n=3
Корм
Комбікорм для
свиней
Буряк кормовий
Сколотини сухі
Борошно
трав’яне
Пшениця
Ячмінь
Овес
Висівки
пшеничні
Кукурудза
Горох
Шрот
соняшниковий
Борошно м’ясокісткове
Дріжджі кормові

кадмій

Важкі метали
свинець
арсен

ртуть

0,237±0,050

0,17±0,009

0,218±0,041

0,017±0,0020

0,190±0,032
0,020±0,003

0,19±0,007
0,20±0,016

0,011±0,003
0,030±0,007

0,0035±0,0001
0,005±0,0007

0,021±0,001

4,20±0,340

0,980±0,186

0,01±0,0014

0,009±0,002
0,010±0,002
0,014±0,003

0,019±0,002
0,022±0,001
0,027±0,002

0,0028±0,0007
0,0041±0,0009
0,0049±0,0012

0,013±0,0021
0,014±0,0017
0,017±0,0001

0,017±0,004

0,031±0,004

0,013±0,0026

0,0074±0,0009

0,011±0,003
0,320±0,067

0,280±0,031
0,570±0,051

0,042±0,0080
0,061±0,0110

0,070±0,0006
0,029±0,0001

0,680±0,143

0,910±0,082

0,110±0,020

0,010±0,0020

0,020±0,004

0,300±0,010

1,00±0,1900

0,01±0,0030

0,160±0,050

15,10±1,0

0,10±0,0170

0,01±0,0019

Концентрація ртуті найвищою виявилася у кукурудзі та гороху, але
при цьому не перевищувала МДР. Найвища кількість арсену була у
трав'яному та м’ясо-кістковому борошні, де вона перевищувала
допустимий рівень у 2 рази. В інших кормах його рівень був у межах
допустимих норм.
Не дивлячись на те, що у більшості кормів, що становлять основу
раціону свиней, міститься низька концентрація свинцю, арсену, кадмію та
ртуті, однак, їх синергічна дія може викликати кумуляцію у тканинах та
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продукції, а отже, погіршення як клінічного стану тварин, так і безпеки
одержаної від них продукції.
Як показали результати досліджень, з кормами до організму
свиноматок щодня надходила значна кількість важких металів. Так, їх
кількість за період досліду збільшилася у 14,2 рази і становила: свинцю –
298,2–302,5 мг, ртуті – 12,8–13,2 мг, кадмію – 79,5–82,4 мг, арсену –
10,1–10,4 мг на голову.
Згодовування холостим свиноматкам третьої дослідної групи
алуніту з метою зниження рівня важких металів у їх організмі
підвищувало кількість еритроцитів у крові на 12,5 % порівняно з
контролем. При цьому вміст гемоглобіну у крові свиноматок другої та
четвертої дослідної груп збільшувався на 2,0 % та 6,0 %, відповідно,
порівняно з контролем. Це свідчить про позитивний вплив природних
сорбентів на процеси еритропоезу в організмі свиноматок за рахунок
зниження токсичної дії важких металів на тканинний метаболізм, а отже,
забезпечення нормального функціонування системи кровотворення.
На 100-у добу поросності відстежується збільшення кількості
еритроцитів у крові свиноматок третьої дослідної групи на 26 %,
а у свиноматок другої, третьої і четвертої дослідних груп збільшення
концентрації гемоглобіну – на 3,8 %; 7,6 % та 2,8 %, відповідно,
порівняно з контролем.
Аналогічна закономірність спостерігається у цих тварин і на 15-у
добу лактації. Останнє вказує на поліпшення функціонального стану
органів еритропоезу, що пов’язано з поліпшенням забезпечення їх
організму таким мікроелементом, як залізо. Про це свідчить підвищення
його вмісту в крові тварин на 16,8 %; 29 % та 64 %, відповідно, порівняно
з контролем.
Вміст кобальту в крові свиноматок під час згодовування алуніту та
каоліну в цей період забезпечувався на рівні контрольної групи, а під час
згодовування суміші алуніту та каоліну зростав на 53 % порівняно з
контролем. Така сама закономірність щодо показників обміну заліза та
кобальту в крові свиноматок зберігалася і протягом періодів поросності та
лактації.
Введення в раціон свиноматок мінераломістких сорбентів зменшило
концентрацію в їх крові таких важких металів, як свинець, кадмій та
арсен. У крові холостих свиноматок дослідних груп спостерігали
зменшення свинцю на 21,6–37,3 %, кадмію – на 92,2–92,5 % та арсену – на
23,1–26,9 %, відповідно, порівняно з контролем.
Тривале згодовування сорбентів свиноматкам протягом поросності
та лактації зменшило вміст свинцю в їх крові у 3,8–5,7 раза; кадмію
у 2,8–3,9, арсену – у 2,9–3,2 раза, відповідно, порівняно з контролем.
Отже, введення до складу раціону холостих свиноматок, а також
протягом поросності та лактації, каолінового та алунітового борошна та їх
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суміші суттєво знижує пресинг важких металів таких, як свинець, арсен,
кадмій та ртуть на їх організм. Зниження вмісту важких металів у крові
свиноматок є підґрунтям зменшення їх надходження у молозиво та
молоко після опоросу.
Аналіз молозива та молока, взятого у піддослідних свиноматок на
перший, п’ятий і двадцять перший день лактації, свідчить, що введені
препарати (каолін, алуніт та їх суміш) забезпечували високу якість
молозива та молока свиноматок. Так, згодовування свиноматкам другої,
третьої та четвертої дослідних груп каоліну, алуніту та їх суміші
відповідно не змінювало густину молозива, вміст в ньому сухого
залишку, білка та жиру порівняно з контролем, що свідчить про
позитивну дію природних сорбентів на тканинний метаболізм, який
відбувається без напруження механізмів забезпечення гомеостазу.
Як показали подальші результати досліджень, згодовування каоліну
або його суміші з алунітом свиноматкам другої та четвертої дослідних
груп відповідно не впливало на вміст макро- та мікроелементів у молозиві
та молоці після їх опоросу. Згодовування свиноматкам третьої дослідної
групи алуніту сприяло збільшенню вмісту в молозиві маток на 1-у добу
після опоросу вмісту кальцію на 8,8 %, неорганічного фосфору – на 17 %,
тоді як вміст заліза, кобальту, міді та цинку не змінювався, порівняно з
контролем. На 5-у добу після опоросу в молоці свиноматок третьої групи,
крім фосфору та кальцію, вірогідно збільшилася концентрація заліза на
16,4 % та кобальту – на 41 %, а вміст міді та цинку залишався на рівні
контролю.
УДК 638.19:638.1:633.31
Ковальський Ю.В., д-р. с.-г. наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
prikarpatmed@ukr.net
АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
(Apis mellifera L.) ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ГІПОБІОЗУ
Сприятлива зимівля бджолиних сімей залежить від сукупності
факторів. Зокрема на її позитивне проходження впливає кількість особин,
які формуватимуть основу зимового клуба (В.Д. Броварський, 1995).
Однак питання кількості не може бути пріоритетним показником.
Бджоли, які мають прожити 5–6 місяців взимку, повинні бути
максимально підготовані фізіологічно (В.І. Лебедєв, 1991). Відомо, що
тривалість їхнього життя залежить від кількості розплоду, яку вони
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вирощують. Що більше вони продукують маточного молочка для годівлі
личинок, то меншою буде тривалість життя.
У вересні матки ще відкладають яйця і бджоли їх вирощують.
Біохімічні зміни, які відбуваються в організмі бджіл-годувальниць під час
вирощування розплоду, залишаються маловивченими. При цьому
недостатньо висвітленим є питання впливу кількості вирощеного
розплоду на показники, які характеризують підготовку бджіл до гіпобіозу.
Пристосування тварин до холоду охоплює комплекс фізіологобіохімічних процесів, серед яких значну роль відіграють зміни складу
ліпідів (А.Й. Мазуркевич, В.О. Трокоз, 2013). Дослідження механізмів
адаптації до холоду призвели до виявлення та ідентифікації у тварин
низки жирних кислот, експресія яких індукується дією холоду
(В.Г. Янович, 1991). Проте вплив низької температури інкубації розплоду
на обмін ліпідів і їхня роль у розвитку стійкості клітин до холоду
залишаються до кінця не з’ясованими. Метаморфоз бджіл (голометаболія)
проявляється зміною деяких метаболічних процесів. Одним iз найбільш
важливих серед них є посилення енергопродукції, що супроводжується
окисненням жирних кислот. Пізнання природи цих процесів є важливим,
оскільки енеpгетичнi потpеби розплоду у цей період pеалiзуються завдяки
мiтохондpiальним системам акумуляцiї та тpансфоpмацiї енеpгiї в клітині.
Саме тому вивчення процесів ліполізу за впливу низьких темпеpатуp
дозволить доповнити уявлення пpо pегуляцiю гістолізу та гістогенезу у
фазі передлялечки та лялечки. Для бджільництва є актуальним вивчення
закономірностей і механізмів підтримання гомеостазу з метою
ефективного утримання бджіл у період гіпобіозу.
Одержання максимальної кількості продукції є неможливим без
вивчення
онтогенетичних
закономірностей
реалізації
процесів
адаптаційних процесів, які відбуваються в організмі медоносних бджіл
під час підготовки до гіпобіозу. Від того, як бджоли перезимують,
залежить інтенсивність росту сімей у наступному році. З погляду
біологічних процесів необхідно дати відповідь на запитання про терміни
вирощування розплоду. Адже тривалість життя бджіл великою мірою
залежить від кількості розплоду, який вони вирощують.
Тому метою роботи постало завдання вивчити деякі адаптаційні
механізми медоносних бджіл до періоду гіпобіозу.
Матеріалом для досліджень були грудні м’язи, тканини черевця та
голови медоносних бджіл карпатської породи. Контролем вважалися
клінічно здорові бджоли, які не вирощували розплоду. Із сімей-донорів їм
проводили інтродукцію трьох стільників із запечатаним розплодом
загальною кількістю 10,5−10,7 тис. комірок. Дослідними вважали
бджолині сім’ї, яким додатково інтродукували таку саму кількість
відкритого розплоду. Перенесення трьох стільників із 2−3-добовими
личинками відбувалося у період із 9 по 10 вересня. Після вирощування
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розплоду відбирали матеріал у кількості 130 особин із кожної сім’ї. У
подальшому відбір проб проводили протягом зимового періоду з грудня
по березень. У відібраному матеріалі визначали масу бджіл, уміст вологи
в їхніх тканинах та масу ректумів за методом В.І. Лебедєва (1991), вміст
загальних ліпідів − за J. Folch (1957), співвідношення окремих класів
ліпідів − за В.М. Ткачук, П.В. Стапай (2011).
Встановлено, що кількість відкритого розплоду в гнізді бджолиної
сім’ї у вересні впливала на фізіолого-біохімічні та господарсько-корисні
показники під час гіпобіозу. Експериментально доведено, що
вирощування розплоду медоносними бджолами супроводжується зміною
співвідношення деяких органічних речовин в їхньому організмі. Зокрема
таку тенденцію демонструють результати вмісту загальних ліпідів у
різних частинах тіла медоносних бджіл у вересні.
Найбільший вміст загальних ліпідів виявлено на початку зимівлі.
Доведено, що окремі тканини по-різному депонують поживні речовини.
Вагомою різницею характеризувався вміст ліпідів у тканинах голови.
Порівняно з контрольною групою їхній вміст був вищим на 7,3 %.
Збільшення кількості відкритого розплоду у гнізді зумовлювало
споживання додаткової кількості пергових запасів. Живлення білковими
кормами призводило до збільшення потреби запасу поживних речовин у
тих тканинах, де відбувався найбільш інтенсивний метаболізм. З усіх
досліджуваних частин тіла найбільшу кількість загальних ліпідів
нагромаджувало черевце. Однак у дослідних бджіл їх кількість на 11,3 %
була нижчою порівняно з контролем (р<0,01). Таке зниження загальних
ліпідів, можливо, пов’язане з тим, що під час годівлі личинок із
адипоцитів жирового тіла відбувалося вивільнення запасу поживних
речовин. Вочевидь, це зумовлено збільшеною потребою ліпідів для
синтезу маточного молочка. Під час дослідження співвідношення класів
ліпідів
у
дослідній
групі
виявлено
підвищення
кількості
триацилгліцеролів на 13,3 %. Зміни співвідношення класів ліпідів
пов’язані з вірогідним зростанням фосфоліпідів у всіх відділах тіла
медоносних бджіл. Вони найбільше виражені у тканинах черевця.
Вирощування розплоду і продукування маточного молочка
потребує використання значної кількості енергії. Тому організм,
використовуючи запаси поживних речовин жирового тіла, не може
повністю підготуватися до несприятливих умов зовнішнього середовища.
Протягом зимового періоду процеси дегідратації інтенсивніше
відбувалися у тканинах контрольної групи, що є свідченням кращої
підготовки організму до гіпобіозу. Ці процеси сприяли більшій опірності
до стану тривалого і глибокого переохолодження організму. У дослідних
бджіл на початку зимівлі виявлено меншу масу тіла на 5,8 % (р<0,01). За
цих умов маса ректумів збільшувалася за добу до обльоту на 11,7 %
(р<0,001), а маса підмору – на 15,03 %.
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Отже, вирощування додаткової кількості розплоду медоносними
бджолами у вересні негативно впливало на показники гіпобіозу.
УДК 504.453(045)
Чистяков О.В., голова Всеукраїнської Ради Асоціації рибалок України,
керівник Департаменту водних ресурсів Національної Екологічної Ради
України
У КРАЇНІ ЗНИКАЮТЬ МАЛІ РІЧКИ …
За останні двадцять п'ять років з карти України зникло понад десять
тисяч малих річок. Ставлення до водних ресурсів країни вкрай
незадовільне. Останні двадцять років фактично не проводять
меліоративних робіт із розчищення замулених витоків річок, як результат
річки міліють, пересихають. Проблему посилює те, що останні роки
спостерігається сильне маловоддя – річки наповнюються тільки на 70 %
від норми. Хаотично, врозріз з існуючим законодавством, інтенсивно
забудовують береги водойм. Там, де раніше були заплавні луки, природні
нерестовища риби, мальовничі протоки, сьогодні – приватні
домоволодіння. Заганяючи береги річок у бетон, цим їх позбавляють
можливості самоочистити свої води. Та й право громадян на
безперешкодний підхід до водойми порушується будівництвом різних
загорож. Сьогодні від Києва до міста Українка фактично простій людині
неможливо підійти до води – усюди приватні паркани ...
В Україні 73 тис. річок, 40 тис. озер, 1100 водосховищ, 400 тис.
ставків – 1 100 000 га прісних водойм. Водночас на карті Європи ми –
маловодна країна, оскільки більшість наших водних ресурсів через
забрудненість не придатна до водозабору питної води.
Усі роки Незалежності до наших водойм ставлення суто
споживацьке, а часом і злочинне. Багато річок перегородили дамбами, як
результат вони втратили свою природну течію і не в змозі «змити» весь
бруд, що потрапляє до них. По берегах річок стоять мегаполіси, хімічні та
металургійні гіганти зі своїми зливами і стоками. Вода у водосховищах
нагадує коктейль з усієї таблиці Менделєєва. Вода настільки забруднена,
що їй присвоєно 4 клас ... Очисні споруди радянського зразка було
розраховано на водозабір максимум 2 класу води і тому вони не можуть
впоратися. Це ми відчуваємо на собі, у себе вдома. Вода, яка потрапляє до
нас в будинок із заїржавлених труб 50-річної давнини, не придатна для
пиття без фільтрації та кип'ятіння. Кожен керівник вважає річку, що
протікає по території сільради, своєю власністю, дамбує її! Не розуміючи,
що вбивши течію – вбиваєш річку! А потім отримані розливи, затони цей
голова сільради віддає за символічні гроші куму, свату, брату, для
незрозумілих цілей.
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У тому році у вітчизняні водойми було скинуто понад 2 мільярдів
кубометрів стоків. За офіційними даними, тільки дві третини з них
пройшли через очисні споруди і це без урахування того бруду, що
потрапляє в річки з ливньовок минаючи очисні споруди. Практично всі
мийки машин скидають свої відходи в ливньовки, щоб не платити за
очищення відходів свого виробництва. Тисячі тонн солі після зими з
весняними струмками потрапляють зливовими стоками прямо у річки.
Хімікати з полів змивають дощі та дренажними каналами вони стікають у
водойми, що призводить до масового мору риби. Через таку злочинну
безгосподарність в Дніпровських водосховищах солоність води помітно
збільшилася, і сьогодні на Каховському, Кременчуцькому водосховищах
можна зустріти рибу-голку, і навіть медуз. Все це призводить до зміни
водної екосистеми.
Наочним прикладом неналежного ставлення до водойм може
сьогодні бути річка Ірпінь під Києвом.
Сьогодні заплановано забудову заплавної частини цієї стародавньої
та мальовничої річки, що є, без всякого сумніву, порушенням вимог
природоохоронного, земельного, водного законодавства. Натомість
земельні масиви у заплаві річки Ірпінь не підлягають забудові згідно з
висновками органів державної виконавчої влади, діяльність яких реалізує
державну політику у сфері розвитку водного господарства та
гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів, а також експертних висновків
низки Інститутів НАН України. Забудова заплавних земель р. Ірпінь
призведе до звуження заплави – території, яка періодично потерпає від
затоплення, що може призвести до катастрофічних наслідків під час
повені та паводків. Внаслідок реалізації плану із забудови технологічна
цілісність меліоративної системи буде порушена, втратяться її функції,
що не відповідає вимогам ст. 26 Закону України «Про меліорацію
земель», та сприятиме вторинному заболочуванню земель. Рішення
забудови заплавних земель р. Ірпінь спричинить значне погіршення
екологічного стану басейну річки, зменшить площу водозбору, а як
результат остаточно вб'є річку. Якщо не зупинити забудову заплавної
частини, яка є серцем річки, то річка Ірпінь зникне.
Для того щоб зрозуміти всю гостроту проблеми, необхідно
усвідомити, що все в цьому світі взаємопов'язано. І калюжа після дощу, і
сільський ставок, і річка за вікном – це все частина світового океану. Усі
надводні та підземні води – це єдине ціле. І, грабуючи пісок з дна річки,
змінюючи її русло, засипаючи протоки, заплавні луки, болітця або
спускаючи ставок, для того щоб вибрати з нього всю рибу, а потім
кидаючи водойму напризволяще, ми вбиваємо частинку Світового
Океану. Асоціація рибалок України вважає, що Україні давно вже
потрібно було розробити нову Водну Політику, прісну воду потрібно
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визнати стратегічним ресурсом країни і підходити до її використання
з усією відповідальністю. Без розуміння цього нас може очікувати
похмура перспектива.
Прес-служба Асоціації рибалок України
На думку Асоціації рибалок України, гостра нестача прісної води в
світі може спровокувати збройні конфлікти.
Понад половину поверхні Землі займає Світовий Океан, і води на
планеті достатньо. Проте лише 2,5 % від її загальної кількості становлять
прісні води. З цих 2,5 % всього 0,3 % прісної води – у річках і озерах, ще
30 % – у підземних водах, а інші 70 % – у льодовиках.
Світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання
постійно зростає. Загальне споживання прісної води в світі в тисячу разів
більше, ніж усіх разом узятих видів промислової сировини. За останні
100 років споживання води збільшилося в 7 разів. Світ очікують
геополітичні потрясіння, пов'язані з боротьбою не за енергетичні ресурси,
а за прісну воду.
Нестача прісної води становить серйозну загрозу глобальній
світовій безпеці, яку за своєю важливістю прирівнюють до таких проблем,
як швидке зростання зброї масового ураження і тероризм. Зокрема, брак
водних ресурсів може спровокувати нові війни.
Через забрудненя, висихання водойм, зростання чисельності
населення планети, збільшення темпів урбанізації, промислового та
сільськогосподарського виробництва з кожним роком зростає загроза
різкого скорочення кількості прісної води в світі.
Від гострої нестачі води потерпає багато країн що розвиваються. На
цьому підґрунті нерідко виникають внутрішньодержавні конфлікти і
міждержавні суперечки. За останні 50 років мало місце 37 запеклих
міждержавних суперечок через водні ресурси, що призвели до
застосування насильства та кровопролиття.
За оцінками ООН, сьогодні п'ята частина жителів планети або
2,6 мільярда людей не має доступу до чистої питної води і 40 відсотків
населення (1,6 мільярда) позбавлені основних санітарних послуг. Ці люди
належать до найбідніших з бідних. Велика частина з них проживає в Китаї
чи Індії. Важка ситуація і в країнах Африки на південь від Сахари.
За даними Організації об'єднаних націй, нестача води в світі
становитиме 40 % вже через 15 років, якщо людство не перегляне своє
ставлення до водних ресурсів.
Згідно з прогнозами до 2030 року потреба в продуктах харчування
зросте на 55 відсотків, що призведе до розширення потреб у зрошенні, на
яке сьогодні припадає майже 70 % всієї прісної води, використовуваної
державами. Тому нестача водних ресурсів може спровокувати дефіцит
продуктів харчування.
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Сьогодні приблизно 39 країн світу отримують більшу частину
необхідної їм води з-за кордону.
Виходом з ситуації щодо нестачі прісної води може стати
будівництво опріснювальних заводів. Зараз їх активно запускають в
багатих близькосхідних країнах: Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах,
Саудівській Аравії, Султанаті Оман, Кувейті. Однак дозволити собі таку
розкіш можуть далеко не всі країни.
Головне джерело всієї прісної води – океани, з яких щороку
випаровується приблизно 500 000 км2 води (72 000 з водної поверхні
суші). 80 % всіх опадів назад в океани і випадають. Ресурси прісної води
на Землі розподіляються вкрай нерівномірно. Посушливі або
напівпосушливі регіони світу становлять 40% суші, які використовують
тільки 2 % світових запасів води.
На думку міжнародних експертів, проблема дефіциту прісної води
стане однією з найгостріших до середини ХХI ст. За прогнозами вчених,
до 2025 р. 3 200 000 000 жителів нашої планети потерпатимуть від нестачі
води, дефіцит прісної води до цього часу збільшиться до 1,3–2,0 трлн м3
в рік. За даними ООН, вже сьогодні її дефіцит, зокрема
сільськогосподарські і промислові потреби, оцінюється в 230 млрд куб.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА СЕЛЕНУ В КОМПОНЕНТАХ
ЕКОСИСТЕМИ У ЗОНІ ПТАХІВНИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Актуальність напряму досліджень. Збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції, зокрема м'яса птиці можливо лише на
базі повноцінної та якісної годівлі, а також раціонального використання
кормових ресурсів. На сьогодення актуальним питанням для сучасного
птахівництва є проблеми забруднення кормів та питної води важкими
металами (ВМ), які постійно надходять у ґрунт, природні водойми та
атмосферне повітря у зв’язку із господарською діяльністю людини.
Значна частина токсикантів, потрапляючи на поверхню ґрунтів
зумовлює порушення фізико-хімічних і біохімічних процесів у ґрунтах та
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навіть призводить до повного знищення фітоценозів і, як наслідок,
утворюються техногенні геохімічні провінції. Такі явища в свою чергу
негативно впливають не тільки на біологічні процеси в агроекосистеми, а
й на фізіологічну функцію органів та систем сільськогосподарських
тварин, їх продуктивність, у тому числі у птахівництві. Дія важких
металів за їх високою токсичністю та здатністю до акумуляції в живих
організмах відповідно викликає негативні явища, а саме порушують
кислотно-лужну рівновагу крові, змінюють активність ферментів,
інтенсивність ПОЛ, перенесення електронів дихальним ланцюгом
мітохондрій, ускладнюють перебіг хвороб тощо.
Дослідження ґрунту набувають особливого значення, у зв’язку з
тим, що саме він є початковою ланкою харчового ланцюга у системі
«ґрунт – вода – рослина – корм – тварина – людина». Втім, поряд з
особливостями біоакумуляції токсичних елементів у ґрунті слід
враховувати й важливу роль їх міграції у водному середовище та у
сільськогосподарських культурах, техногенне забруднення яких в нашій
країні за останні роки, на жаль, збільшується.
Беручи до уваги Директиву Ради 96/61/ЄС «Щодо всеохоплюючого
запобігання і контролю забруднень», а також захисту навколишнього
середовища шляхом мінімізації відходів, необхідно проводити
систематичне вимірювання і дозиметричний контроль забруднення
сполуками важких металів у довкіллі, а саме у воді, ґрунті та рослинній
сировині задля досягнення високого рівня захисту навколишнього
середовища загалом.
Основні результати та їх інтерпретація. На підставі
вищевикладеного, нами виконувалися науково-господарські досліди у
спеціалізованих птахівницьких комплексах ВАТ «Новопетровське»
Велико-Михайлівського району та приватному господарстві ТОВ «ТАГР»
Біляївського району Одеської області.
Під час оцінювання санітарного стану ґрунтів в Одеській області, за
даними звітності санітарно-епідеміологічної служби, встановлено, що
протягом останніх 10 років рівень їх забруднення, загалом, зменшився.
Установлено, що концентрації кадмію варіювали від 0,02 до 0,87 мкг/кг
(в середньому 0,18 мг/кг), що свідчить про ризик кумуляції цього
токсичного мікроелементу у продукції рослинництва. Більш високий
уміст міді у ґрунтах південних районів Одеської області (2,3±0,3 мг/кг)
пояснюється поширенням виноградарства, в якому як пестицид широко
використовують сульфат міді (мідний купорос). Перевищення ГДК за
вмістом інших сполук важких металів, у ґрунтах Одеської області, не
спостерігалося. Втім, статистично значущих відмінностей за
показниками, що аналізувалися, нами знайдено не було (p>0,05).
Дослідження ґрунту в зоні птахівницьких господарств показали, що
вміст селену становить 240–595 мкг/кг (в середньому 410±44,4 мкг/кг), що
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дещо вище середньообласних значень – 350,0±32,4 мкг/кг, але ці
відмінності не є статистично достовірними (p<0,05). Вміст кадмію
становить у середньому 0,15±0,01 мг/кг, міді – 0,9±0,01 мг/кг, свинцю –
11,8±1,5 мг/кг, цинку – 7,4±0,6 мг/кг, тобто в жодному випадку
перевищення гранично-допустимої концентрації за вмістом важких
металів не спостерігалося.
Аналізуючи отримані результати, ми вважаємо, що перевищення
ГДК за вмістом важких металів у питній воді, яка використовується для
напування курей-несучок, не спостерігалося. Так, уміст цинку та міді
становили відповідно 2,2±0,3 мг/л і 0,2±0,01 мг/л, а вміст кадмію, свинцю
і селену взагалі знаходилися за межами детекційної здатності
аналітичного метода. Дослідження води на вміст сполук селену та важких
металів окремих зон Одеської області також не перевищували
встановлених норм ГДК, а середній вміст селену становив <0,001 мг/л,
міді 0,029±0,003 мг/л, свинцю <0,001 мг/л, цинку 0,041±0,004 мг/л та
кадмію <0,001 мг/л відповідно.
Звертає на себе увагу той факт, що найвищій уміст важких металів
та селену притаманний соковитим кормам, до яких належать трава
люцерни, конюшини, бадилля буряку, моркви тощо, а грубі та
концентровані корми містили набагато менше важких металів та селену.
Так концентрація кадмію у соковитих кормах становила 0,11+0,001 мг/кг,
міді – 9,5±0,1 мг/кг, свинцю – 0,5±0,01 мг/кг, цинку – 19,7±0,2 мг/кг, ртуті
– 0,30±0,02 мг/кг та селену – 0,16±0,01 мг/кг відповідно. Концентрація
важких металів у комбікормі, що використовувався в раціоні годівлі
курей-несучок не перевищувала допустимих рівнів і становила: кадмію
0,028±0,003 мг/кг, свинцю 0,257±0,047 мг/кг, міді 27,646±3,030 мг/кг,
цинку 51,332±3,899 мг/кг та селену 0,133±0,004 мг/кг. Достатньо низький
уміст важких металів у концентрованих кормах тісно корелював із
вмістом відповідних токсикантів у воді (R=0,98 p<0,001) і меншою мірою
– з концентраціями важких металів у ґрунті (R=0,34 p<0,05).
Висновки
Результати проведених досліджень свідчать про те, що рівень
еколого-гігієнічної безпеки ґрунтів у зоні птахівницьких господарств та
Одеської області є задовільним. Питна вода, що використовуються в
птахівницьких
господарствах,
є
безпечною
за
санітарнотоксикологічними
показниками.
Корми
відповідають
вимогам
установленим в «Обов’язковий мінімальний перелік досліджень
сировини, продукції тваринного та рослинного походження,
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які
слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за
результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2)». Беручи до
уваги Договори про заснування Європейських Співтовариств, слід
оцінювати
токсикологічну
безпеку
екосистеми
в
умовах
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сільськогосподарських господарств, а також приділяти особливу увагу
дослідам, що передбачають можливість скорочення випадків накопичення
токсикантів в організмі тварин та птиці.
УДК 636.22/.28.082.14:619:616-092
Шульженко Н.М., канд. с.-г. наук, доцент;
Семьонов О.В., канд. вет. наук, доцент
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
shulzhenko.n@ukr.net
АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ
ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО СПЕКОТНИХ ПОГОДНИХ
УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Актуальність напряму досліджень. Для степової зони України
характерні певні макрокліматичні умови, зокрема, відносно тепла й
волога погода взимку, та досить жарка, а інколи й спекотна зі суховіями
погода влітку. За останні роки в Україні різко змінилися кліматичні
умови, особливо влітку. У літній період температурні показники в Україні
тільки за останні роки зросли на 2–3 градуса.
За даними гідрометеорологічного центру, період з аномально
спекотною погодою в регіонах України в липні−серпні 2017 року було
спричинено малорухливим антициклоном, який встановився над центром
Європи. Найбільшу спеку спостерігали в деяких регіонах центру та заходу
України. Температурні показники на 5−10 °C перевищували кліматичну
норму. 3−6 серпня вдень у 13 регіонах України температура сягала
35−37 градусів і вище. Найгарячіше було у південних − 35−38 °C та
західних областях 32−37 °C. На початку серпня температура досягла
рекордних значень, у деяких містах перевищивши 40 °C. Було перекрито
низку історичних максимумів у багатьох містах України. 5 серпня
2017 року на залізничних станціях Дніпро, Кривий Ріг, Апостолове та
Верховцеве Придніпровської залізниці було зафіксовано найвищу
температуру + 51 градус.
Метою досліджень було з’ясувати взаємозв’язок адаптаційної
здатності організму голштинських корів до зміни температурних умов
навколишнього середовища та типу їх вищої нервової діяльності.
Дослідження проводили на поголів’ї корів голштинської породи, що
належить ТОВ «Агрофірма «Олімпекс-Агро» Дніпропетровської області.
Типи вищої нервової діяльності у корів визначали методом професора
І.М. Панасюка (2001) за показниками молочної продуктивності шляхом
розрахунку індексу нервової системи − ІНС:
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ІНС =

Cv 2
Cv1 ,

де Cv1 – коефіцієнт мінливості вмісту жиру в разовому ранковому
надої в останні 5 днів тривалого зимово-стійлового утримання;
Cv2 – коефіцієнт мінливості вмісту жиру в разовому ранковому
надої в перші 5 днів у змінених умовах (за літньо-табірного утримання).
За значення індексу менше 2,0 корів відносять до сильного типу
нервової системи, за значення понад 2,0 – до слабкого.
Для визначення адаптаційної здатності організму корів до умов
навколишнього середовища за сезонами року встановили частоту дихання
– шляхом підрахунку дихальних рухів за хвилину та ректальну
температуру – електронним термометром фірми Microlife. У літній період
всі виміри здійснювали за мінімального прогрівання повітря вранці
(о 6–7-й годині) і пообід, за спекотних умов (о 13–15-й годині).
На основі цих даних розрахували коефіцієнт теплової чутливості за
формулою M.V. Benezra (1954):
І=

Т2
RR
+
38,3 23 ,

де Т2 – температура тіла в °С за температурного навантаження;
RR – частота дихальних рухів за хвилину за температурного
навантаження; 38,3 і 23 – середні величини температури тіла та частоти
дихальних рухів в оптимальних умовах.
Реактивність організму корів визначили за методом А.Ф. Дмитрієва
(1970):
К ТУ =

ТД
ТР

+

ДД
ДР ,

де Кту – коефіцієнт теплової вразливості; Тд – температура тіла
тварин у денний час; Тр – температура тіла тварин у ранковий час;
Дд – частота дихання за хвилину у денний час; Др – частота дихання за
хвилину в ранковий час.
Індекс теплостійкості розрахували за методом Ю.О. Раушенбаха
(1975):
ІТС = 2 × (0,6 × t 2 − 10 × dt + 26) ,
де ІТС – індекс теплостійкості; t2 – температура середовища за
температурного напруження; dt – різниця у температурі тіла вдень за
високої температури середовища і вранці у термонейтральній зоні.
Основні результати та їх інтерпретація. Як результат проведених
досліджень нами встановлено, що зміна температури повітря з +20 °С
вранці до +42 °С вдень (перша декада серпня 2017 р.) різним чином
вплинула на клініко-фізіологічні показники у корів різних типів нервової
діяльності. Підвищення денної температури повітря супроводжувалося
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збільшенням кількості дихальних рухів у тварин сильного та слабкого
типів нервої діяльності, відповідно на 7,5±0,91 (P<0,01), та 14,7±0,96
(P<0,001) дих.рух./хв., ніж вранці (табл. 1).
Таблиця 1
Клініко-фізіологічні показники організму корів різних типів
нервової діяльності за дії спекотних погодних умов, X ± S
x

Показники
Частота дихання вранці,
дих.рух./хв.
Частота дихання вдень,
дих.рух./хв.
Температура тіла вранці, °С
Температура тіла вдень, °С

Типи нервової діяльності корів
сильний, n=10
слабкий, n=10
31,4±1,62*

35,2±1,14

38,9±1,23***

49,9±1,44

38,7±0,09
39,1±0,08

38,3±0,15
39,2±0,07

Зростання ректальної температури у корів цих типів відбулося
відповідно на 0,4±0,09 (P<0,01), та 0,9±0,13 °С (P<0,001). До дії
підвищеної температури середовища організм корів сильного типу
нервової діяльності виявився більш стійким, що проявилося у менших
коливаннях їх клінічних показників. Водночас як тварини слабкого типу
нервової системи за величиною зростання кількості дихальних рухів і
підвищення температури тіла переважали корів сильного типу, відповідно
на 7,2 дих.рух./хв. (P<0,001) і 0,56 °С (P<0,01).
На основі отриманих даних ми розрахували коефіцієнт теплової
чутливості корів (табл. 2).
Таблиця 2
Теплостійкість організму корів різних типів нервової діяльності
за дії спекотних погодних умов, X ± S
x

Типи нервової діяльності корів
сильний, n=10
слабкий, n=10

Показники
Індекс теплостійкості
(за Ю.О. Раушенбахом)
Коефіцієнт теплової вразливості
(за А.Ф. Дмитрієвим)

98,4±1,77**

86,8±2,52

2,26±0,039**

2,45±0,034

Результати досліджень свідчать, що коефіцієнт теплової вразливості
(за А.Ф. Дмитрієвим) у корів сильного типу нервової системи менший,
ніж слабкого типу на 0,19 (P<0,01).
Індекс теплостійкості у корів сильного типу нервової системи був
вищий, порівняно зі слабким типом на 11,6 (P<0,01).
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Також, ми з’ясували адаптаційні здібності тварин до умов
навколишнього середовища за сезонами року. Для цього визначали
загальні клінічні показники: внутрішню температуру тіла та частоту
дихання. На основі цих даних розрахували коефіцієнт теплової чутливості
організму корів за формулою M.V. Benezra (1954). Одержані дані
свідчать, що в усі сезони року тварини слабкого типу нервової діяльності
характеризуються більшою тепловою чутливістю, ніж тварини сильного
типу. Найбільш чутливими тварини усіх типів нервової діяльності
виявилися до дії спекотних погодних умов літнього періоду року (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнт теплової чутливості організму корів різних типів нервової
діяльності за сезонами року, X ± S
x

Сезон року
Зима
Весна
Літо
Осінь

Типи нервової діяльності корів
сильний, n=10
слабкий, n=10
1,83±0,038
1,84±0,032
1,86±0,056
1,93±0,047
2,71±0,054***
3,19±0,063
1,84±0,041
1,91±0,037

Коефіцієнт теплової чутливості за спекотних умов літнього періоду
року у корів сильного типу нервової діяльності був меншим, порівняно зі
слабким типом на 0,48 (Р<0,001).
Висновок
Результати
проведених
досліджень
виявили
залежність
теплостійкості корів від типу їх нервової діяльності. Кращими
адаптаційними здібностями до дії спекотних погодних умов
відзначаються корови сильного типу нервової діяльності, оскільки вони
мають більш урівноважені показники теплостійкості.
УДК 639.3.09 (045)
Матвієнко Н.М., д-р біол. наук, ст. наук. співроб.
Інститут рибного господарства НААН
mnarine73@ukr.net
РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ У РОЗВИТКУ
ЗАХВОРЮВАНЬ РИБИ
Це дослідження було виконане в рамках Проекту Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) TCP/UKR/3603/C2
«Підтримка щодо покращення технічного та інституційного потенціалу
щодо адаптації та запобігання зміні клімату».
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Аквакультура є однією з перспективних галузей тваринництва.
Традиційними об’єктами аквакультури Украіни є короп, товстолоб, білий
амур. В останній період в установках замкнутого водопостачання активно
вирощують райдужну форель, осетрові види риб та кларієвого сома.
Стрімке зростання цієї галузі насамперед пов’язане зі значним
зменшенням природних запасів риби та освоєнням внутрішніх водних
ресурсів, а також необхідністю забезпечення людства цінними харчовими
об’єктами. З кожним роком епізоотична ситуація в Україні як в
спеціалізованих господарствах, так і природних водоймах погіршується.
З кліматичних та метеорологічних умов, які впливають на
формування природної кормової бази, розвиток та ріст риб,
найважливішим фактором є температурний режим. Рибопродуктивність,
яку одержують за рахунок природної кормової бази, залежить від стану
кормової бази водойми та ступеня використання її рибами. Утворення
природної кормової бази у водоймах має складний біологічний шлях.
Матеріальну та енергетичну основу всіх наступних етапів продукційного
процесу у водоймі становить новоутворення органічних речовин із
мінеральних як результат життєдіяльності рослинних організмів. У
рибоводних розрахунках береться середня величина природної
рибопродуктивності,
яка
визначена
рибоводно-біологічними
нормативами. Епізоотологічне обстеження дослідних рибницьких
господарств різних форм власності проводили в різних регіонах України,
а зокрема Львівській, Рівненській, Донецькій, Київській, Херсонській,
Чернігівській, Одеській, Житомирській областях. Було досліджено
ситуацію у господарствах Чернівецької, Закарпатської та Львівської
областей, що займаються штучним відтворенням лососевих риб.
Проводилися дослідження на Яворівському водосховищі, а також на
водосховищах Дніпровського каскаду.
Обстеження проводили з використанням епізоотологічних,
клінічних, патолого-анатомічних, паразитологічних та мікробіологічних
досліджень біологічного матеріалу.
Проблема
інфекційної
захворюваності
була
однією
з
найважливіших у всі періоди існування цивілізації, і сьогодні, не
дивлячись на значний технічний прогрес інфекційні агенти складають
реальну загрозу життю і здоров’ю риби та завдають відчутних
економічних збитків спеціалізованим господарствам Аналізуючи
отриману в процесі досліджень інформацію, можемо констатувати
залежність між рівнем захворюваності та температурним режимом. Так
на роки з жарким літом припадає спалах інфекційних захворювань,
переважно бактеріальної природи (2012, 2015, 2016 роки). І це
закономірно, адже швидкість розмноження бактерій, у першу чергу,
залежить від температурного фактора, і якщо цей фактор сприятливий, то
і бактерії розмножуються швидше. Також на цей процес впливає
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середовище існування риби – вода. Температура води зумовлює швидке
поширення захворювань, а відсутність різких коливань вдень та вночі –
сприятливий додатковий фактор. Одним з провідних факторів у розвитку
мікроорганізмів, що визначає її видовий склад, є температура води.
Найбільш високі показники кількісного складу мікрофлори відзначені в
червні, липні, коли активізувалася патогенна (вібріофлора) і умовнопатогенна мікрофлора (аеромонади, псевдомонади і ентеробактерії).
На рибі, дослідженій у холодну пору року (квітень), переважали
психрофільні бактерії, що належать до родів Pseudomonas, Aeromonas,
Flavobacterium. У теплу ж пору року мікрофлора шкірних покривів та
внутрішніх органів риби представлена мезофільними мікроорганізмами –
різними видами бактерій роду Micrococcus, коринебактерій. Також
виділені представники роду Proteus (Proteus morganii) та представник
родини Enterobacteriaceae – Escherichia coli як санітарно-показовий
мікроорганізм стану забруднення водойми. Найбільш поширеними з
виділеної мікрофлори були умовно-патогенні бактеріях родів
Pseudomonas, Aeromonas, та Flavobacterium, в незначній кількості
ідентифікували представників родини Enterobacteriaceae та у невеликій
кількості ідентифіковані бактерії роду Staphylococcus, Streptococcus,
Proteus.
Одним з негативних наслідків інтенсифікації виробництва
сільськогосподарської продукції, зокрема і аквакультура є забруднення
довкілля не тільки різноманітними хімічними речовинами, але й
патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами. Потрапляючи в
об’єкти середовища (ґрунти, водойми), деякі з них здатні тривалий час
зберігати свою життєздатність, а окремі види, формувати стійкі природні
осередки, які створюють постійну загрозу для риби. І тут теж важливим
чинником виступає температурний режим. Зокрема у періоди, коли в
зимовий період не має значного зниження температури, більшість
бактерій залишаються живими, і на наступний рік за сприятливих умов
вони викликають спалахи захворювань, адже зберігається значна кількість
природних осередків цих бактерій.
Спостерігається певна залежність між температурою повітря та
інтенсивністю інвазійних захворювань. Тут теж прослідковується
збільшення інтенсивності інвазування риби у період жаркого
вегетаційного сезону (2012, 2016 роки). Цикл розмноження найпростіших,
зокрема Ichtyophthirius multifiliis, Dactylogyrus vastator, що становлять
43 % у загальному спектрі паразитарної інвазії риби в Україні, залежить
від температури. Найбільш сприятливою для їх розмноження є
температура 21–26 °С. З підвищенням температури розвиток
найпростіших прискорюється, зі зниженням – уповільнюється. Саме цим
пояснюється спалах ураження риби у 2012 році в Дніпропетровському
регіоні. Зміною температурного режиму та значним поширенням
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територією України характеризується інвазійне захворювання –лернеоз.
Лернеоз викликається паразитичними рачками роду Lernaea.
Оптимальною температурою розвитку цього паразиту є діапазон
23–30 °С. Донедавна цей паразит був характерний для 4–6 зон рибництва.
На сьогодні ураження лернеєю масово фіксуються у Львівській області на
різних видах риби. Це можна пояснити як зміною температурного
режиму, так і певним пристосувально-адаптивним механізмом самого
паразита.
Виникає ще одна проблема, це розширення видового спектра
інвазійних хвороб, які раніше зустрічалися лише у країнах з теплим
кліматом. Дані паразитологічного дослідження основних промислових
хижих риб Дніпровських водосховищ (Канівського, Кременчуцького,
Дніпродзержинського) свідчать про виявлення в судака та окуня личинок
діоктофомових нематод, що були віднесені до Еустронгілід
(Eusrongylides). Екстенсивність інвазії окуня становила 90 % за
інтенсивності інвазії 10 екз./рибу, екстенсивність інвазії судака становила
50 % за інтенсивності інвазії 7 екз./рибу. У зв’язку з тим, що це
захворювання раніше не реєструвалося в риб з водосховищ дніпровського
каскаду, а зараз набирає характеру епізоотії, то вивчення ареалу ширення,
патологічної дії цього паразита на організми як дефінітивних, так і
проміжних резервуарних господарів потребують уваги як з боку науки,
так і ветеринарного нагляду.
Висновки
1. Аналіз
результатів
моніторингових
досліджень
щодо
захворювань риби в різних рибоводних зонах України показав залежність
між рівнем захворювання та температурним режимом. Ця закономірність
прослідковується як для інвазійних, так і інфекційних захворюваннях
2. Інвазійні хвороби зустрічалися практично в усіх обстежених
господарствах. Під час проведення клiнiчних оглядів i паразитологічних
досліджень було виявлено ураження риби екто та ендопаразитами.
Зокрема зазначено, що у роки з відносно теплим вегетаційним періодом
екстенсивність інвазії значно зростає. Показано значне розширення
спектра паразитарних інвазій упродовж останнього десятиліття. Зокрема в
Україні реєструють захворювання, які раніше були характерні лише у
країнах з теплим кліматом.
3. Температура води зумовлює швидке поширення бактеріальних
захворювань риби і відсутність різких коливань удень та вночі –
сприятливий додатковий фактор. Одним з провідних факторів у розвитку
мікроорганізмів, що визначає її видовий склад, є температура води.
Найбільш високі показники кількісного складу мікрофлори відзначені в
червні, липні, коли активізувалася патогенна (вібріофлора) і умовнопатогенна мікрофлора (аеромонади, псевдомонади і ентеробактерії).
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4. Спираючись на результати аналітичних досліджень стосовно
кліматичних змін в Україні, можна спрогнозувати спалахи інфекційних та
інвазійних захворювань риби впродовж найближчих років, які
завдаватимуть
значних
економічних
збитків
спеціалізованим
господарствам. Для запобігання негативним наслідкам кліматичних змін,
що стосуються спалахів захворювань риб прісноводної аквакультури
Украіни слід постійно проводити моніторингові дослідження, а також
розробляти та виконувати плани лікувально-профілактичних заходів з
обов’язковим урахуванням зон рибництва та специфіки господарств.
УДК 567
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ І ТЕЧІЇ НА ІНВАЗІЇ МОРСЬКИХ
І ТРОПІЧНИХ ВИДІВ РИБ У РІЧНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ДНІПРА
На видовий склад іхтіофауни в басейні річки Дніпро в останні роки
дуже впливає глобальне потепління і зарегулювання річкового стоку.
Акумуляція води у водосховищах під час потрапляння у неї значної
кількості біогенних речовин, зокрема сполук азоту та фосфору призводить
до «цвітіння» води, погіршення її хімічного складу за кількістю
органічних речовин, зниження концентрації розчиненого кисню і т. інше.
Найбільш поширеними забруднювальними речовинами в річках басейну
Дніпра є нітрити, азот амонійний, біогенні і органічні сполуки, важкі
метали, нафтопродукти, феноли. Рівень забруднення води в річці Дніпро
за останні 20–30 років значно зріс і щодо розчинених сполук перевищує
гранично-допустимі концентрації. Так у більшості випадків рівень
забруднення річкової води залізом перевищує допустимий у 1,5–3,5 рази,
важкими металами у 1,5–8 разів, нафтопродуктами у 1,5–4 рази. Крім
того, експерти стверджують: швидкість течії річки Дніпро в останнє
десятиліття зменшилася в більш ніж 30 разів! Швидкість течії водного
середовища – це ще і швидкість процесів самоочищення, що є важливим
екологічним фактором. Вся флора і фауна, яка мешкає в річці,
підлаштовувалася під цю швидкість, і життєдіяльність водної екосистеми
багато сотень років формувалася і протікала в одному ритмі.
За даними наукових дослідників в області іхтіології та водної
токсикології, в басейні річки Дніпро з роками скорочується кількість
лящів, судаків, линів та сомів. Уже зараз не залишилося йоржа, а тарані
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всього за якихось років п'ять стало наполовину менше. Учені-іхтіологи
прогнозують: якщо ситуація не зміниться, то через 10–15 років взагалі
зникнуть і окуні, і сазани, і мині, й інші види риб.
Звільнені екологічні ніші активно заселяють види невластиві для
річкового басейну Дніпра. За останні 10–15 років з'явилися види риб, яких
раніше не реєстрували, і їх число, на жаль, стає дедалі більше. На
сьогоднішній день у річці Дніпро мешкає 56 видів риб, 18 з них з'явилися
внаслідок інтродукції. Деяких з них було завезено людиною, інші,
наприклад морські, ширилися самостійно. На жаль, чужі види іхтіофауни
не промислові, але вони витісняють аборигенних промислових: ляща,
коропа, золотого карася.
Міграції видів і їх вселення в нові місця існування можуть
відбуватися як результат природних причин – поступового розширення
ареалу, пов'язаного з освоєнням нових ділянок, з коливаннями
чисельності та кліматичними змінами. Причини біологічних інвазій
пов'язані з господарською діяльністю людини, а їх наслідки, зазвичай,
виявляються набагато більш вираженими. Характер такого впливу також
може бути різним. Часто внаслідок людської діяльності відбувається
суттєва зміна значень абіотичних факторів середовища, гідрологічних
характеристик водойм, що дозволяє тим чи іншим видам розселятися в
райони, умови яких раніше не дозволяли їм там виживати. Найцікавішими
з наукової точки зору можна вважати приклади переселення гідробіонтів з
моря в річки. За останній час в прісній воді Дніпра помічено низку
мешканців морів.
Колючка дев'ятиголкова (Pungitius pungitius). Раніше поширена в
пониззі Дніпра, але сьогодні зустрічається і в Київському водосховищі.
Рибка відома нетиповою поведінкою самців: вони будують і охороняють
гнізда, в яких зріють ікринки.
Тюлька (Clupeonella abrau). Ареал поширення Азовське і Чорне
моря. Прийшла з низин Дніпра і з Чорного моря. За 15–20 років освоїла
весь каскад дніпровських водосховищ, витіснивши інші дрібні
прісноводні види риб.
Риба-голка пухлощока (Syngnathus abaster). Ареал поширення
Чорне і Азовське моря. У цих риб самка лише відкладає яйця. Потомство
виношує самець: або відкрито на нижньому боці власного тіла, або в
спеціальній виводковій камері, утвореній двома шкірними складками. З
будівництвом водосховищ течія в Дніпрі ослабла, створивши для рибиголки сприятливі умови існування.
Оселедець чорноморсько-азовська (Alosa immaculata). Ареал
поширення басейни Чорного і Азовського морів. Раніше вважали
винятково морською рибою. У нижньому Дніпрі з'явився в 1960-х.
У 1970-ті роки відбувається друга «хвиля» розселення видів уздовж
каскаду
дніпровських
водосховищ.
Тільки
в
Дніпровському
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(Запорізькому) водосховищі транзитом з Каховського з'являються берш
(Sander volgensis), бичок-гонець (Babka gymnotrachelus), колючка
триголкова (Gasterosteus aculeatus). Через кілька років ці види починають
відстежувати і в Дніпродзержинському водосховищі.
У 1980–1990-ті роки в Дніпро проникають калинка (Leuciscus
borysthenicus), улюблена рибка хижаків Чорного моря – атерина
чорноморська
(Atherina
pontica),
бичок
батіг
(Mesogobius
batrachocephalus) – найбільший чорноморсько-азовський бичок, що
досягає завдовжки до 50 см і маси 850 г. У 2003 році іхтіологи
Дніпровського національного університету відзначають на Дніпровському
водосховищі ще один морський вид – бичка-пуголовку Браунера
(Benthophiloides brauneri).
Глобальне потепління клімату в світі дозволило деяким видам
екзотичних тропічних акваріумних риб, яких непродумано випустили в
природу люди, адаптуватися до водних екосистем України. Так,
наприклад, у каналі Дніпро-Донбас виловлено азіатського змієголова
(Channa asiatica). Це – хижа, досить велика риба (до 30 см завдовжки), що
харчується також усім без винятку, що загрожує іншим аборигенним
промисловим видам риб. Ця ситуація загрожує переформатуванням
видового складу риб у Дніпрі. Тільки в останні роки в річці Дніпрі було
виловлено 4 види екзотичних, не властивих нам риб. Це плекостомус
(Hypostomus plecostomus), анциструс (Ancistrus dolichopterus), сонячний
окунь (Lepomis gibbosus) (досягає завдовжки 30–40 см), а також червоний
паку (Piaractus brachypomus) (це великих розмірів піранья, завдовжки
понад 60 см). Температура водного середовища в зимових умовах
передбачає, що піраньї не виживуть, але є ймовірність, що якийсь із видів
риб, випущених з домашнього акваріума, зможе адаптуватися в наших
кліматичних умовах у зв'язку з глобальним потеплінням, прижитися і
розмножитися з непередбачуваними наслідками.
І якщо з природною міграцією чужих видів, тих самих
чорноморських і азовських видів риб, зумовлених потеплінням клімату і
зміною сольового складу води, боротися практично неможливо, то,
принаймі, всім прихильникам водної іхтіофауни, які утримують риб у
домашніх умовах в акваріумах, треба твердо собі засвоїти: що випускати
акваріумну рибу в природні водойми категорично заборонено.
Слід зазначити, що міграція і розселення чужорідних видів,
зазвичай, негативно позначається на місцевих спільнотах і призводить до
скорочення різноманітності аборигенних видів флори і фауни. На думку
низки фахівців, біологічні інвазії є другою за значенням (після
руйнування місць існування) загрозою природним екосистемам, рівню
біологічних ресурсів і здоров'ю людей.
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ВИКОРИСТАННЯ АНТИОКИСНЮВАЧІВ У ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ
Актуальність досліджень. В останні роки накопичено значну
кількість матеріалів, які свідчать про виникнення у зв'язку з кліматичними
змінами у бік потепління, нових захворювань. Визначаючи етіологію
захворювань, виявляють порушення ліпідного обміну. Іноді це пов'язують
з Е-вітамінною недостатністю, форми проявлення якої у різних тварин
різні, але, як правило, дефіцитом антиоксидантів.
Відомо, що антиоксиданти відіграють головну роль у процесах
обміну речовин, запобігаючи неферментативному окисненню органічних
сполук різної хімічної природи. Вони, зокрема, оберігають жиророзчинні
вітаміни від передчасного окиснення, пролонгують швидкість утворення
перекисів і вільних радикалів, чим поліпшують використання жирів.
Речовини, які проявляють антиокиснювальну дію, синтезуються в
організмі тварин. Але у новороджених телят синтез антиокиснювачів
може бути недостатнім, внаслідок чого знижується інтенсивність росту і
розвитку, підвищуються витрати кормів на одиницю продукції. Тому
значний інтерес викликає значення ефективності згодовування
антиокиснювачів у складі ЗНМ безпосередньо під час випоювання телят.
Особливої актуальності набуває ця проблема у зв'язку з появою нових
антиокиснювачів фенозану та анфену, які характеризуються значно
сильнішим антиокиснювальним ефектом.
Матеріали і методи. Використання антиокиснювачів сантоніну,
фенозану та антену в складі замінників незбираного молока під час
вирощування телят.
Результати досліджень та їх інтерпретація. За нормального
функціювання організму ліпіди, жиророзчинні вітаміни та жироподібні
речовини окиснюються ферментативним шляхом з утворенням
неактивних кінцевих продуктів, а також неферментативним шляхом з
утворенням активних, токсичних речовин – перекисів, гідроперекисів та
інших речовин. Крім того, має місце спонтанне вільно-радикальне
окиснення, яке у нормальних умовах має низьку інтенсивність.
У разі патологічного стану організму в умовах дефіциту вітамінів,
макро- і мікроелементів та інших біологічно активних речовин вільнорадикальне окиснення значно поширюється.
Продукти окиснювальної деструкції (перекиси, альдегіди, кетони)
за відповідної концентрації можуть спричинювати зниження
інтенсивності росту і навіть проявляти токсичний вплив, викликаючи
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тяжкі хвороби. Самі перекиси, які виникають у процесі окиснювання
жирів є сильними окиснювачами, вони руйнують жиророзчинні вітаміни –
b-каротин, вітаміни А, Е, К). Для запобігання окиснювальним процесам
використовують
антиокиснювачі.
Речовини,
які
проявляють
антиокиснювальну дію, поширені у рослинному і тваринному світі.
Сьогодні окреслено два напрями використання антиоксидантів у
тваринництві: стабілізація корму та стабілізація неорганічних речовин в
організмі тварин за безпосереднього згодовування їм антиоксидантів.
Для визначення ефективності застосування анфену, фенозану та
сантохіну проведено науково-господарський дослід на 7 групах телят.
Перша група тварин була контрольною, яким згодовували ЗНМ,
виготовлений на свіжовитопленому жирі без антиокиснювача.
Телята 2, 3 та 4 груп отримували ЗНМ, виготовлений також на
свіжовитопленому жиру, але з добавкою відповідно анфену, фенозану і
сантохіну. Телята 5, 6 та 7 груп отримували ЗНМ з добавкою відповідно
анфену, фенозану і сантохіна з використанням жиру після зберігання
протягом 4, 5 місяців.
Висновки. Дослідження показали, шо використання анфену у
складі ЗНМ дозволяє отримувати середньодобові прирости телят на рівні
926 г, водночас у тварин контрольної групи, які отримували ЗНМ такого
самого складу, але без анфену, середньодобові прирости становили 752 г,
або на 164 г (21,57 %) менше. У разі використання свіжого жиру під час
виготовлення ЗНМ застосування фенозану і сантохіну теж є доцільним,
оскільки забезпечує додатковий приріст живої маси 8,2–8,8 кг за період
вирощування. Отже, під час виготовлення ЗНМ на свіжовитопленому
жирі найбільш доцільним є використання анфену. Дещо інший ефект
отримано за використання у складі ЗНМ жиру, який зберігався протягом
4,5 місяців до його використання під час виготовлення ЗНМ. Найбільший
ефект отримано в разі додавання до складу ЗНМ анфену. Середньодобові
прирости піддослідних телят у цій групі становили 872 г, шо на 110 г, або
на 14,4 % більше, ніж у тварин контрольної групи. Порівняно високий
ефект отримано за використання у складі ЗНМ сантохіну – порівняно з
тваринами контрольної групи середньдобові прирости живої маси були
вищими на 98 г, або на 12,7 %. Введення фенозану до складу ЗНМ, який
виготовлено з використанням жиру після 4,5 місячного зберігання, майже
не позначилося на інтенсивності росту піддослідних тварин, отже, цей
антиокиснювач
можна
використовувати
для
стабілізації
свіжовиготовлених жирів.
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ КІШОК АЛЕРГІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ
В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Атопічний дерматит – алергія на вдихувані речовини. В основі
хвороби лежить спадково змінена імунологічна відповідь організму на
дію алергену, тобто вроджена схильність до алергії. За атопії у кішки
виникає свербіж і розвиваються різні ураження шкіри.
Для визначення поширеності алергічного дерматиту у кішок серед
інших захворювань було проведено вивчення етіологічної структури
захворюваності котів за даними державної лікарні ветеринарної медицини
Вільнянського району Запорізької області.
Вивчено історії хвороби тварин за 2016–2018 рр. За вказаний період
у лікарні проходили курс лікування 196 котів із патологією шкіри:
101 кішка і 95 котів (відповідно 51,5 % і 48, 5%). Захворюваність у кішок
алергічним дерматитом серед хвороб шкіри спостерігається у 71 випадку
(36 % всіх випадків звернень до клініки із патологією шкіри). Дані
захворюваності кішок хворобами шкіри представлено на рис. 1, етіологічна
структура алергічного дерматиту кішок в умовах державної лікарні
ветеринарної медицини Вільнянського району Запорізької області на рис. 2.

125; 64%
71; 36%

Кількість кішок із патологією
шкіри інфекційної, грибкової,
паразитарної патології та
аутоімунними хворобами
Коти із алергічним дерматитом

Рис. 1. Структура захворюваності кішок алергічними дерматитами
серед патології шкіри в умовах державної лікарні ветеринарної медицини
Вільнянського району Запорізької області
(кількість тварин / %, 196 тварин загалом)
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На рис. 2 показано, що найбільш часто реєстрували у котів
атопічний дерматит у 68 % випадків (48 тварин), харчова алергія в 17 %
(12 тварин), блошиний дерматит – 8 % (6 тварин), контактний дерматит –
6 % (4 тварини), медикаментозний алергічний дерматит – у 1 % випадків
(1 тварина).
6; 8%
1; 1%

12; 17%

Харчова
Контактна
Атопія
Медикаментозна
Блошиний

4; 6%

48; 68%

Рис. 2. Етіологічна структура алергічного дерматиту у кішок в умовах
державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського району Запорізької
області (кількість тварин / %, 71 тварин всього)

Аналізуючи породний склад котів, які були хворі на алергічний
дерматит, нами було виявлено породну схильність. Уражаються в першу
чергу всі найбільш коштовні породи котів з більшою чи меншою
схильністю, що показано в табл. 1.
Таблиця 1
Породна схильність до алергічного дерматиту у кішок
в умовах державної лікарні ветеринарної медицини
Вільнянського району Запорізької області
Порода кішок
Шотландська (скотіш)
Британська (брітіш)
Персидська
Сіамська
Сфінкси
Інші і безпородні
Всього

Кількість
25
22
11
9
1
3
71

Відсоток
35,21
30,99
15,49
12,68
1,40
4,23
100

Отже, аналізуючи клінічну документацію державної лікарні
ветеринарної медицини Вільнянського району Запорізької області, ми
виявили, що найбільш схильними до прояву алергічного дерматиту є
шотландські (скотіш), персидські, сіамські кішки та сфінкси. Разом із цим,
нами було зафіксовано вікову схильність у різних порід котів до прояву
того чи іншого типу алергічного дерматиту.
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Рис. 3. Частота вікового виникнення атопічного дерматиту у котів
в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського району
Запорізької області
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Рис. 4. Частота вікового виникнення паразитарного алергічного дерматиту
у котів в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського
району Запорізької області
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Рис. 5. Частота вікового виникнення контактного алергічного дерматиту
у котів в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського
району Запорізької області
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Рис. 6. Частота вікового виникнення харчового алергічного дерматиту
у котів в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського
району Запорізької області

Дослідження захворюваності кішок на атопічний дерматит в умовах
державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського району
Запорізької області показало, що залежності від пори року не зафіксовано
(рис. 7).
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Рис. 7. Сезонна захворюваність кішок на атопічний дерматит в умовах
державної лікарні ветеринарної медицини Вільнянського району
Запорізької області

Таким чином, підсумовуючи захворюваність кішок алергічним
дерматитом у котів в умовах державної лікарні ветеринарної медицини
Вільнянського району Запорізької області, можна впевнено стверджувати,
що частота виникнення алергічного дерматиту залежить від породи кішки
та її віку. Найбільш часто реєструється серед алергічного дерматиту:
атопічний дерматит (68 %), харчова алергія (17 %), блошиний дерматит
(8 %), контактний дерматит (6 %) та медикаментозний алергічний
дерматит – у 1 %.
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА
М’ЯСНОГО КРОСУ Кобб 500
У забезпеченні населення продуктами харчування провідна роль
належить м’ясному птахівництву, 87 % у його структурі становить м'ясо
курчат-бройлерів.
Світовий та вітчизняний досвід показує, що подальший розвиток і
конкурентоспроможність галузі можливі лише в разі розробки і широкого
впровадження технологій, що дозволяють більш повно реалізувати
генетичний потенціал росту птиці, а це прямо залежить від якості
інкубаційних яєць, тобто від продуктивності батьківського стада.
Метою роботи було встановити влив мікроклімату та віку курей
батьківського стада м’ясного кросу Кобб 500 на їх продуктивність.
Дослідження проводили впродовж року. Визначали: однорідність
стада, інтенсивність несучості, відсоток інкубаційних яєць, виводимість
та співвідношення статі у добових курчат за загальноприйнятими
методиками. Показники температури та вологості у пташниках реєструє
комп’ютерна система.
Таблиця 1
Продуктивність курей батьківського стада м’ясного кросу Кобб 500
Місяць,
вік,
тижні

ХІ
19–23
ХІІ
24–28
І
29–34
VI
51–55
VII
56–60
VIII
61–64

Т, ºС

20,0±2,0

Вологість

Однорідність
стада

Інтенсивність
несучості
%

Інкубаційні
яйця

Виводимість

97,0

32,0±8,0

55,0±5,0

76,0±1,0

89,0±2,3*

83,6±4,1 *

80,0±0,7

92,1±0,2

94,0

85,0±0,5

67,5±7,5
96,0

30,0±5,0

52,5±2,5

67,0

73,5± 0,6 α

92,6± 0,2

77,8± 0,6

32,0±5,0

50,00

63,0

68,9± 0,6

90,8± 0,4

74,8± 0,4

30,0±5,0

55,00

60,0

64,9± 0,4

87,0± 0,4

72,3± 0,9 *

Як результат проведених досліджень установлено, що взимку
температура і вологість у пташнику відповідала вимогам (18–24 ºС,
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60–75 %), натомість влітку ці показники відхилялися від норми до
15–20 %. У поєднанні із збільшенням віку птиці понад 34 тижні
спостералося зниження однорідності стада на 18,0 % (P<0,95) більше за
рекомендовану, яйценосність таких курей менша на 15,0 % (P<0,95), вихід
інкубаційного яйця на 8,0 %, виводимість на 10,8 % (P<0,95).
Установлено, що температура влітку у пташнику мала сильний
позитивний кореляційний зв'язок з температурою навколишнього
середовища r=0,931; а з вологістю навпаки r=-0,931.
У співвідношенні статі гібридного добового молодняку із
збільшенням віку батьківського стада спостерігалася перевага півників на
5,8 % (Р<0,95).
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ВПЛИВ НА ВІТАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН БДЖОЛИ МЕДОНОСНОЇ
ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ТА КЛІМАТУ
Проаналізовано вплив підвищених температур навколишнього
середовища на розвиток бджолиних особин, їх фізіологічний стан,
життєдіяльність, протидію таким змінам тощо.
Оптимальними умовами для розплоду бджолиної сім’ї є
температура у вулику в межах 32−35 ºС (найбільш стабільна 34,8 ºС) [2].
Серйозну проблему для сім’ї бджіл становить перевищення
температури понад оптимальну. За температури в гнізді понад 37 ºС
бджоли не можуть врятувати розплід. У разі тривалого підвищення
температури до 37 ºС гине частина розплоду, а за +38 ºС – гине весь
розплід [1, 2, 3, 4, 5].
У бджіл краще виходить підвищувати температуру у гнізді, ніж її
понижувати. Так, навіть у маленьких сім’ях вони здатні збільшити
температуру вище навколишньої навіть на 25 ºС, однак знизити її здатні
лише на 4 ºС [2].
Для льотної діяльності бджіл-збирачок оптимальною є температура
в межах +16−32 ºС. Підвищення температури повітря понад +34 ºС
не тільки негативно впливає на нектаровиділення рослин, а й змушує
сім’ю перейти на охолодження гнізда за допомогою води, посиленої
вентиляції, зовнішнього викучування бджіл під льотком. За спекотної
погоди, запобігаючи перегріванню вулика вище 35 ºС, бджоли посилюють
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вентиляцію. У цій роботі може бути задіяно до 10 % робочих бджіл [1, 2,
4, 5, 7]. Льотна активність бджіл зростає до +39 ºС. За вищих температур
вона знижується, а за +46−47 ºС – бджоли, поступово гинуть [2, 7].
Підвищення температури суттєво впливає на тривалість життя
бджіл, знижуючи його до 10 разів [3].
Розвиток трутнів у межах вітального діапазону, від передлялечки до
імаго (запечатаний розплід), обмежується вузьким температурним
діапазоном. Це – нижня межа − +29−30 ºС, верхня – 36 ºС [4]. У частини
трутнів, котрі пройшли розвиток за високих температур були
недорозвинені крила та, як правило, втрачали функцію сперматогенезу [3].
Температурні режими також спричиняють свій негативний вплив і
на розвиток маток. Якщо температура інкубації маток пройшла до +31 ºС,
то подовжується тривалість їх розвитку на 35 годин, а в разі підвищення
температури до +38 ºС – розвиток скорочується − на 27 годин.
У подальшому виявилося, що підвищені температури знижували
плодовитість маток, зростала частка неповернених у вулик жіночих
особин після шлюбного вильоту, зменшувалася кількість яйцевих трубок,
подальшої величини яйцекладок тощо [3, 4].
Вивчаючи взаємозв’язок між зовнішньою та внутрішньою
вуликовою температурою [4], виявилося що найбільш стабільна
терморегуляція
знаходиться
в
центральній
частині
гнізда.
На локалізованому в цій зоні розплоді, в разі підвищення температури
з 30 ºС до 36 ºС внутрішньогніздова температура зросла на 0,7−0,8 ºС.
Водночас у зоні льотка (на розплоді) температура зростала на 1,3−1,4 ºС,
а у верхньому куті до задньої стінки, аж на 1,8−2,0 ºС [3, 4].
Нагріваючи (в експерименті) підрамковий вуликовий простір до
40 ºС [4] встановлено достовірне підвищення температури в нижній
частині стільника − з розплодом на 4,3 ºС, а в центрі стільника лише на
2,7 ºС (до критичних величин). Короткочасні (1−2 доби) зміни
температурних режимів у бік збільшення чи пониження від оптимальних
+34−35 ºС не мають летального впливу на розвиток розплоду [3].
Підвищення температури в гнізді в період інкубації запечатаного
розплоду призводить до зменшення маси тіла робочих бджіл. При цьому
збільшується споживання кисню запечатаним розплодом в 1,3−1,4 рази [3].
Відносна вологість повітря у вулику може коливатися в межах від
20 % до 80 % [1].
Бджоли, значно краще, ніж температуру, можуть знижувати
вологість у вулику. Це досягається активною вентиляцією. Так, 12 бджіл
здатні за 1 годину видалити через льоток від 2800 до 3600 літрів повітря [2].
У суху спекотну погоду бджоли приносять і депонують воду. Її
відкладають у заглибинках на кришечках розплоду, стиках щільникових
шестигранників, для охолодження вулика випаровуванням бджоли
розсіюють воду у вулику, розгинаючи, виправляючи хоботок.
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За температури вище 35 ºС бджоли-водоноси активно проводять
мобілізаційні танці [1, 3, 4]. Випарувана вода забирає енергію. Так, у
безвзятковий період бджоли приносять до 50 г води, а у спеку – до 200 г [2].
Крім того, в останні роки зимова погода на Україні
характеризується різкими перепадами температур. Похолодання часто
змінюється відлигами. Такі метеорологічні умови негативно впливають на
всі живі організми, зокрема на бджіл.
Дослідження механізмів стійкості бджіл до дії стресових
температурних факторів є важливим у розв’язання низки проблем
сучасного бджільництва. Виявлено, що різке зниження температури
призводить в організмі бджоли до зміни компонентного складу гемолімфи
та до відмінностей у параметрах стану антиоксидантної системи – однією
із складових гуморального імунітету бджіл. Це може свідчити про
посилену відповідь імунної системи бджоли на температурний фактор [8].
Мінімальною для виділення нектару квітки є температура не нижче
+10 ºС. Найкраще нектаровиділення проходить за середньодобової
температури +22 ºС та відносної вологості повітря 49−71 %. За
температури понад +38 ºС − нектаропродуктивність скорочується [6, 7].
Висновок
Бджолина сім’я як цілісний організм спроможна короткий термін
протидіяти впливу температурних відхилень від вітального діапазону. На
це у сім’ї, в процесі еволюції, створено декілька запобіжників. Проте
високі тривалі температури призводять до додаткових витрат енергії,
зношуванні бджіл, зниження льотної активності, порушень розвитку
розплоду, відтворної здатності, а то і летального впливу на розплід та
дорослих особин; припинення нектаровиділення квітів.
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ВИДОВЕ І КІЛЬКІСНЕ РІЗНОМАНІТТЯ СТАНУ РОЗВИТКУ
МІЖВИДОВИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЗЛАКОВИХ ЦИКАДОК (Homoptera,
Auhenorrhyncha) ПРОТЯГОМ ВСІЄЇ ВЕГАТАЦІЇ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Цикадові (Homoptera, Cicadinea) – одна з найбільш великих груп
хоботних комах (Rhynchota), поступається за чисельністю лише клопи.
Незважаючи на те, що максимальної різноманітності Cicadinea досягають
у тропічних регіонах, навіть у біотопах помірної зони вони є однією з
домінуючих груп фітофагів як за чисельністю, так і за видовою
різноманітністю [2].
Про те, що не тільки великі цикади (Cicadidae), але й інші Cicadinea
(так звані дрібні цикадові) та злакові цикадки (Аuhenorrhyncha), які
становлять більшість представників цієї групи, здатні видавати акустичні
сигнали – це стало відомо ще в середині ХХ століття.
Звуковий апарат цих комах гомологічний до співочих цикад, проте
система акустичної комунікації відрізняється великою складністю і
своєрідністю. Здатністю видавати сигнали у них, на відміну від Cicadidae,
мають і самці, і самки, та рівень ритмічної організації сигналів із деяких
видів набагато вище, ніж в інших вивчених до теперішнього часу групах
комах. Крім того, на відміну від співочих цикад і більшості прямокрилих,
дрібні Cicadinea використовують не звукову, а вібраційну комунікацію,
тобто сприймають коливання, що поширюються через твердий субстрат –
стебла і листя рослин, на яких знаходяться комахи [4].
Найбільш багатий видами комплекс цикадових, пов'язаних зі
злаковими (Poaceae). Всього на злаках налічується 100 видів цикадових.
Половина всіх видів належить до групи широких олігофагів злаків. З них
деякі відомі як серйозні шкідники культивованих видів. Зокрема, на
хлібних злаках відзначені Javesella pellucida (Fabricius, 1794), Laodelphax
striatellus (Fallen, 1963), Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850), що є
специфічними переносниками деяких фітопатогенів. Багато видів є
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характерним компонентом злакових асоціацій, де нерідко займають
домінуюче становище, або виступають як фонові види. У цьому
комплексі частка інших трофічних груп значно нижче. Поліфаги сумарно
представлені 31 видом Auchenorrhyncha, серед них (як і в попередній
трофічній групі) переважають вузькі поліфаги. Всього на злаках
зареєстровано 21 вид вузьких поліфагів, що становить 21,0 % від обсягу
цього комплексу. До широких поліфагів віднесено два види (Cicadella
viridis (Linnaeus, 1758) і Empoasca decipiens Paoli, 1930). Вісім видів
представляють групу поліфагів з нез'ясованою широтою харчової
спеціалізації. Вузькі олігофаги представлені 5 видами, що розвиваються
на злаках з 4 родів. Зокрема, з Brachypodium пов'язаний рідкісний в
умовах регіону Adarrus multinotatus (Boheman, 1847). На Agropyron
мешкає також відомий за одиничними знахідками Doratura impudica
Horvath, 1897. Два види (Neophilaenus exclamationis (Thunberg, 1784) і
Ribautodelphax albostriella (Fieber, 1866)) нараховує групу звичайних в
умовах регіону видів, трофічно пов'язаних зі злаками роду Festuca [3, 1].
Експериментальні дослідження проводили протягом 2014–2017 рр.
на сорті Либідь в умовах стаціонарних дослідів (агрокомпанії
Syngenta AG в с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської
області) в посівах пшениці озимої.
Маршрутні обстеження щільності стану розвитку міжвидових
популяцій злакових цикадок проводили за загальноприйнятими
методиками в ентомології. У весняно-літній період пшениці озимої обліки
щільності стану розвитку міжвидових популяцій злакових цикадок
підраховували методом косіння на 100 помахів сачка. В осінній період
пшениці озимої обліки проводили на 1 м2.
В умовах Київської області в посівах пшениці озимої виявлено
5 видів злакових цикадок: смугаста (Psammotettix striatus L.),
шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.), темна (Laodelphas striatella Fall.),
бліда (Lavesella pellucida Fabi.), кукурудзяна (Zygninidia sohrab Zachv.).
Протягом весняно-літнього періоду вегетації пшениці озимої в
середньому за чотири роки щільність стану розвитку міжвидових
популяцій злакових цикадок становила: смугаста (Psammotettix striatus L.)
– 78,4 екз./100 помахів сачка, шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.) –
136 екз./100 помахів сачка, темна (Laodelphas striatella Fall.) – 29,1 екз./100
помахів сачка, бліда (Lavesella pellucida Fabi.) – 6,1 екз./100 помахів сачка,
кукурудзяна (Zygninidia sohrab Zachv.) – 6,2 екз./100 помахів сачка.
Протягом осіннього періоду вегетації пшениці озимої в середньому
за чотири роки щільність стану розвитку міжвидових популяцій злакових
цикадок становила: смугаста (Psammotettix striatus L.) – 42,85 екз./м2
шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.) – 27 екз./м2 темна (Laodelphas
striatella Fall.) – 11,55 екз /м2 бліда (Lavesella pellucida Fabi.) – 4,05 екз./м2
кукурудзяна (Zygninidia sohrab Zachv.) – 2,55 екз./м2
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Результати маршрутних весняно-літніх обстежень у середньому за
чотири роки свідчать, що домінуючим видом злакових цикадок
шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.), кількість якої становила близько
54 % від загальної щільності стану розвитку міжвидових популяцій
злакових цикадок. Субдомінантним видом була смугаста (Psammotettix
striatus L.) – 31 %, інші види були нечисленними: темна (Laodelphas
striatella Fall.) – 11 % і бліда (Lavesella pellucida Fabi.) – 2 %, кукурудзяна
(Zygninidia sohrab Zachv.) – 2 %.
Під час осінніх обстежень протягом чотирьох років визначено, що
домінуючим видом злакових цикадок є смугаста (Psammotettix striatus L.),
кількість якої становила близько 48 % від загальної щільності стану
розвитку міжвидових популяцій злакових цикадок. Субдомінантним
видом була шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.) – 31 %, інші види були
нечисленними: темна (Laodelphas striatella Fall.) – 13 % і бліда (Lavesella
pellucida Fabi.) – 5 %, кукурудзяна (Zygninidia sohrab Zachv.) – 3 %.
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ КОЗИНОГО МОЛОКА ЗА УМОВИ
ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗГІДНО ЗІ СИСТЕМОЮ НАССР
Козине молоко може нести в собі ризик щодо виникнення
захворювань у споживачів. Таке становище пояснюється тим, що у
системі контролю безпечності та якості продукції тваринництва, яка
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надходить на реалізацію на агропродовольчі ринки в сучасних умовах,
відсутня профілактична основа.
Систему контролю безпечності та якості козиного молока
розроблено відповідно до схеми, в основу якої покладено європейську
концепцію контролю безпечності харчових продуктів під час
простежуваності – «від ферми до столу» (рис. 1). Такий принцип
закладений і в основу НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points
– систему аналізу небезпечних факторів і критичних контрольних точок.
Комплексна система контролю безпечності та якості козиного молока
передбачає належні умови утримання кіз (добробут тварин), повноцінну
годівлю і епізоотичне благополуччя господарства в разі бруцельозу й
інших інфекційних хвороб.
ККТ – критична контрольна точка. Перша ККТ передбачає
щомісячну перевірку кіз на субклінічний мастит за допомогою проби з
мастидином, мастопримом або каліфорнійського маститного тесту. Під
час дослідження козиного молока за позитивну реакцію потрібно вважати
утворення густого згустка, який можна викинути з лунки пластини
(КСК – більше 1,5 млн/см3). Реакцію потрібно проводити з молоком з
двох часток вимені окремо. За позитивного результату однієї з часток, або
за позитивної проби відстоювання потрібно стерильно відібрати проби
молока для бактеріологічного дослідження на збудників маститу і
визначення чутливості до антибіотиків. Обов’язково позначення хворих
тварин (стрічки на кінцівках або інше). За умов лікування кози треба
знищувати молоко від цієї тварини і витримувати період виведення
антибіотиків з організму. Не застосовувати козам антибіотики тільки на
підставі збільшення кількості соматичних клітин. Обов’язково вести
документацію з моніторингу аналізів молока кіз і використовувати
результати для селекційної роботи.
Доїння кіз механізоване або вручну передбачає чисті приміщення
(доїльні зали та прифермські молочні приміщення), чисте обладнання
(доїльні стакани, цистерни, труби, обладнання для розливу та інше),
вимоги до персоналу: чистий одяг, чисте санітарно-технічне обладнання
та дотримання персоналом правил особистої гігієни.
Миття та дезінфікування доїльного обладнання обов’язкове після
кожного доїння з використанням поперемінно лужних і кислотних
засобів.

80

ККТ-1 Контроль за здоров’ям вимені кіз – 1 раз на місяць

(+) результат однієї
частки вимені

(+) результат двох
часток вимені

бактеріологічне
дослідження, виявлення
збудників маститу

(+) проба
відстоювання

(-) результат

(-) проба
відстоювання

перевірка
перших цівок

переддоїльна
обробка

висушування
дійок

післядоїльна
обробка

доїння

наявність
пластівців
ККТ-3 Швидке охолодження і зберігання молока за температури до 4 °С –
моніторинг температури – кожне доїння

ККТ-4 Ветеринарно-санітарна експертиза на ринку або на молокопереробному
підприємстві – кожної партії

від 500 до 1500тис./см3

до 500 тис./см3

бактеріальне
забруднення

понад 1,5 млн/см3

1, 2-й
ступінь
чистоти

до 1,5 млн/см3

кількість
соматичних
клітин

понад 1,5 млн/см3

відповідає вимогам

органолептичне
дослідження

не відповідає вимогам

не допускається на реалізацію (технічна утилізація)

ККТ-2 Належна процедура доїння – кожне доїння

відсутність
антибіотиків

для
виготовлення
продуктів з
термічною
обробкою

Реалізація козиного молока на агропродовольчих ринках або приймання
на молокопереробне підприємство

Рис. 1. Загальна схема комплексної системи контролю безпечності
та якості козиного молока за умови виробництва та реалізації
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Належна процедура доїння (ККТ-2) передбачає зціджування перед
кожним доїнням перших цівок молока в темну кружку або кружку із
ситом, що дозволить виявити клінічний мастит (грудочки, пластівці).
У разі виявлення хворих кіз на мастит обов’язкове ведення записів про
лікування тварини. Переддоїльна і післядоїльна обробка дійок
проводиться рекомендованими препаратами.
Після доїння ККТ-3 – фільтрація, охолодження і зберігання молока
за температури до 4 °С. Проводити моніторинг температури танкаохолоджувача. За невеликих об’ємів молоко можна зберігати в побутових
холодильниках за температури 4 °С у чистому посуді зі скла або інших
матеріалів, дозволених до контакту з харчовими продуктами. Зберігати
козине молоко можливо за температури до 4 °С протягом 24–72 годин.
Подальше можливо переробляти молоко на сир або інші продукти
або транспортувати молока на молокопереробне підприємство (під час
здавання молока температура має бути не вище 6 °С) або на
агропродовольчі ринки.
Під час складання ККТ-4 використовували порядок аналізу
козиного молока в лабораторії ринку за існуючими Правилами
ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та
вимогами щодо їх реалізації від 20.04.2004.
За Правилами – молоко козине білого кольору, за смаком та запахом
близьке до молока коров'ячого, але може мати специфічний «козиний»
запах. Масова частка жиру – не нижче 4 %, білка – 3 %. Густина –
1027–1038 кг/м3. Кислотність – не нижче 15°Т. Ступінь чистоти за
еталоном – не нижче II групи. Бактеріальне обсіменіння – не нижче
II класу.
У лабораторії ринку пропонуємо проводити органолептичне
дослідження козиного молока, пробу з мастидином (до 1,5 млн/см3) або
інші методи підрахування КСК, визначення ступеня чистоти,
бактеріального забруднення (до 500 тис./см3 – вищий або перший клас
молока за редуктазною пробою з метиленовим синім і резазуріном).
Рекомендуємо відмовитися від визначення густини, кислотності, масової
частки жиру. За результатами наших досліджень, показники кислотності
козиного молока варіюють від 14 °Т до 27 °Т, а густини – від 25,6 °А до
35,4 °А, влітку показник жиру козиного молока може бути 3,3 % і нижче.
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ВПЛИВ МІНЛИВОСТІ ТА СЕЗОННОСТІ КЛІМАТУ
НА ВОДНІ РЕСУРСИ ТА РІСТ АКВАКУЛЬТУР
Мета досліджень – розгляд питань щодо впливу мінливості та
сезонності клімату на водні ресурси та ріст аквакультур, а особливо
марикультур.
Боротьба за чистоту як прісних, так і, більшою мірою, морських вод
доки не знаходить серйозного реального втілення, а це загрожує тими
наслідками, про які досить багато говорять і пишуть, але без відчутного
результату.
За висловленням кліматолога А.І. Воєйкова: «Річка – продукт
клімату». Норма річних опадів та випаровування з поверхні суші є
кліматичними чинниками формування річного стоку, які підлягають
законам широтної або вертикальної зональності. Оскільки норма річного
стоку залежить від кліматичних чинників, то її просторовий розподіл
також визначає широта місцевості або висота, якщо мова йде про гірські
райони.
Величина випаровування з поверхні суші залежить від
теплоенергетичних ресурсів клімату та зволоження підстильної поверхні.
У свою чергу теплоенергетичні ресурси клімату визначає приплив
сонячної радіації, яка зумовлює термічний режим приземного шару
повітря. Дуже часто температуру повітря використовують як чинник
розрахування теплоенергетичних ресурсів та випаровувань. Температура
повітря та опади розглядають як головні кліматичні чинники формування
стоку.
Можливість комплексного використання водних ресурсів
енергетиками і рибоводами, близькість джерел вирощування риби від
споживача, можливість цілорічного отримання живої риби і виключення
великих витрат на її транспортування – далеко не повний перелік переваг
індустріального тепловодного рибництва.
Як показують економічні розрахунки, експлуатація тепловодних
рибних господарств на основі науково обгрунтованих рекомендацій,
виключення наднормативних утрат риби на всіх стадіях технологічного
циклу, зниження витрат корму на приріст рибної продукції за рахунок
поліпшення їх якості і фізико-хімічних властивостей, механізація і
автоматизація виробничих процесів дозволять довести рентабельність
тепловодних рибних господарств до рівня, що забезпечує окупність
капіталовкладень протягом семи-восьми років. Водночас поява нової
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спеціалізованої галузі рибництва на теплих водах вимагає перегляду
окремих положень біотехніки промислового рибництва про врахування
еколого-фізіологічних особливостей розвитку організму риб під час їх
вирощування в садках і басейнах.
Як показують фізіолого-біохімічні дослідження, під впливом
підвищених температур води, що тривало діють на організм риби, в крові
знижується вміст буферних розчинів, а відповідно зменшується і
показник її активної реакції, значно посилюється ліпідний синтез, що
з-поміж інших причин може бути зумовлено швидшим розпадом таких
ліпотропних вітамінів, як холін та інші. У риб, що вирощуються в садках
на підігрітих скидних водах ТЕС, значно активуються реакції
карбоксилювання,
що
характеризують
загальне
підвищення
біосинтетичних процесів у залозистих органах. Проте при цьому більшою
мірою зростає внесення радіовуглецю в жирні кислоти і ліпідні
комплексні сполуки – жовч і білки, що підтверджує метаболічний
характер теплової активації жирового обміну у водних тварин.
Обмеження рухливості риб на тлі їх годівлі гранульованими
комбікормами, незбалансованими за основними органічними і
мінеральними компонентами, може стати причиною уповільненого росту
скелета і процесів його осифікації. Особливо глибокі порушення в
морфологічній структурі кісток спостерігаються в молоді риб, що
вирощують на підігрітих водах ТЕС. Значна частина кальцію, фосфору,
натрію та інших макро- і мікроелементів, які використовуються під час
формування кісткового скелета риби. Ці елементи отримуються нею за
рахунок їх безпосередньої абсорбції з води. За іонним складом вода, що
пройшла через пристрої електростанції, які обігрівалися, може істотно
відрізнятися від природних водойм, з яких походить її забір.
Істотно впливають на ріст і розвиток риб метаболіти, що
виділяються ними у великій кількості. Із збільшенням щільності посадки
(особливо в разі уповільнення проточності води в садках у результаті їх
обростання) негативна дія метаболітів на ріст і розвиток риб різко зростає.
Як показують експериментальні дослідження, в разі збільшення щільності
посадки у коропа разом з уповільненням швидкості росту знижується
інтенсивність поглинання кисню, падає активність ферментів,
відповідальних за біоенергетичні і біосинтетичні процеси.
Наведені вище особливості обміну речовини у риб під час їх
вирощування на підігрітих скидних водах теплових електростанцій мають
враховувати під час розробки раціональних методів їх годівлі і
утримання. Особлива увага має бути приділена на ранніх стадії розвитку
риб. З метою ефективного використання теплового чинника води для
отримання життєстійкої молоді, потрібно науково обгрунтувати шляхи і
методи інтенсифікації росту і підвищення виживаності рибопосадкового
матеріалу, що вирощується на теплих водах. У теоретичному плані має
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бути встановлено вплив температурного режиму і сольового складу води
водойм-охолоджувачів на особливості гематогенезу об’єктів рибництва.
Коли ферми з вирощування риби і безхребетних, а також плантації
водоростей стали давати відчутну продукцію, інтенсифікувалися
дослідження за оцінюванням впливу самої марикультури на довкілля.
Викликають інтерес взаємини організмів усередині марикультурних
угруповань, наприклад, вплив старших поколінь мідій на колекторах в
Білому морі на молодь цього виду може бути не лише пригноблюючим, а
ще й сприяючим прискоренню її росту. Привертає увагу факт зниження
впливу на середовище гребінцевих і мідійних ферм у міру віддалення від
центра їх розташування. Водночас у міру наближення до центра
господарств в організмів активізуються протеолітичні ферменти, що
знижують тиск забруднювачів. Виставляння мідійних носіїв у Білому морі
спочатку викликало істотне збагачення природних біоценозів: біомаса
бентосу за 10 років зросла в 4–5 разів, водночас, було відзначено різке
збільшення вмісту у воді розчиненої органічної речовини і
фітопланктону. Надалі, з підвищенням щільності розміщення виросних
пристроїв на обмеженій акваторії, стали спостерігатися негативні
наслідки. Темп росту мідій на колекторах у центрі установок став
на 20–30 % нижче, ніж на периферії морської ферми. Паралельно
спостерігався також бурхливий розвиток обростачів на внутрішніх
ділянках ферми. Це показує, що темп росту мідій могло лімітувати не
лише зниження водообміну, але і видові особливості молюсків, що
призвело порівняно з іншими компонентами системи до пригноблення їх
розвитку.
Одна з основних проблем під час моделювання дії марикультури на
біоценози прибережної зони полягає в тому, що реєстровані факти такої
дії часто позбавлені явної «корисності» або «шкідливості».
Чимало сприяють забрудненню прибережних вод і рибні садкові
господарства. Проте, вплив марикультури на природні екосистеми в
районах розташування садків є: перетворення у видового складу
біоценозів і екосистем, зосередження великої кількості представників
мікрофлори, інколи патогенної, різко міняється хімічний склад води,
зростає кількість паразитів і хижаків.
Продукти метаболізму риб і залишки корму, що накопичуються в
місцях розташування ферм, стають додатковими джерелами поживних
речовин для росту гідробіонтів, що може призвести до зміни його
видового складу. Органічні залишки з рибоводних ферм можуть
стимулювати ріст окремих видів мікроводоростей (наприклад,
динофлагелят). Вітаміни, які входять до складу кормів, стимулюють ріст
деяких видів мікроводоростей: біотин сприяє росту і розвитку Gyrodinium
aureolum, а вітамін В12 – токсичній мікроводорості Primnesium parvum.
Дослідження показали, що наявність вітаміну В12 в рибних кормах
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збільшує чутливість культивованих риб до дії мікроводорості
Gymnodinium. Формування донних осадів з недостатнім умістом кисню в
місцях розташування ферм може сприяти акумуляції цист динофлагелят,
що за певних умов гідрографії призводить до розвитку цвітіння і, робить
ці райони непридатними для марикультури.
Існує й інший спосіб ведення марикультури в прибережних водах
різних морів. Це створення відкритих, на відміну від садкових,
незамкнутих конструкцій для підвищення ефективності відтворення
морських видів риб – штучних нерестовищ.
Виновки
1. Взаємний вплив середовища на марикультуру і, навпаки,
марикультури на середовище має неоднозначний характер. У першому
випадку інтенсивність дії водного середовища на об’єкти марикультури
можна в якійсь певній мірі регулювати підбором відповідних ділянок
прибережних зон, де відсутні сильні забруднення або вони мінімальні, в
другому – вплив марикультури на довкілля вельми складний, а інколи і
непередбачуваний.
2. Негативні наслідки культивування гідробіонтів деякі дослідники
пропонують передбачити або усувати різними прийомами. Зменшення
шкоди можна домогтися ретельним вибором кращих місць для морської
аквакультури використанням стратегії живлення з контролем якості і
кількості корму, розвитком рециркуляційних, вирощувальних систем,
суворим контролем ветеринарної служби за здоров’ям риб, проведенням
досліджень із зниження тиску забруднень на генетичну структуру диких
популяцій і самих культивованих організмів.
3. Безперечний
інтерес
представляють
експериментальні
дослідження із зниження негативної дії забруднень довкілля на
екосистеми. Ці пропозиції можна поширити і на марикультуру як
компонент цього середовища. Пропонується вирощування швидкорослої
неприкріпленої форми грацилярії, що активно поглинає азот, фосфор,
важкі метали.
4. Зміна клімату впливатиме на всі боки продовольчої безпеки
населення та економічної безпеки рибалок через вплив на місця
поширення, запаси і розподіл основних видів риб. Прогнозовані зміни в
мінливості та сезонності клімату також позначаться на аквакультурах
через вплив на темпи зростання і стабільність одомашнених популяцій
риб.
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ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ
БОТАНІЧНОГО СКЛАДУ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ
Відомо, що врожай та його якість формуються під постійним
впливом метеорологічних факторів, насамперед, світла, тепла, вологи. Всі
ці фактори дуже мінливі і взаємопов’язані. Різні кормові культури
реалізують свої потенційні можливості лише за певних оптимальних
умов. Щоб правильно підібрати культури для вирощування в тій чи іншій
ґрунтово-кліматичній зоні, необхідно врахувати як агрокліматичні
ресурси, так і потреби рослин в основних факторах росту і розвитку.
Одержувати високі врожаї можливо лише за умови вирощування
сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями з урахуванням
їх біологічних особливостей та погодних умов.
Ріст та розвиток рослин здійснюється як результат постійної їх
взаємодії з довкіллям. Найвища продуктивність посівів формується
залежно від наявних гідротермічних ресурсів регіону, біологічних
властивостей рослин та агротехнічних прийомів. Тому комплексне вивчення
закономірностей росту, розвитку та формування врожаю досліджуваних
культур у системі ґрунт – рослина – атмосфера можливе лише на підставі
кількісного та якісного оцінювання впливу метеорологічних умов.
Ботанічний склад – один з основних показників якості корму,
стабільності врожаю та довголіття люцерно-злакового травостою. Від
нього залежить поживність, біологічна повноцінність, поїдання,
перетравність [1].
Чисельними дослідженнями встановлено, що видовий склад
створених агрофітоценозів не залишається постійним, а змінюється
залежно від технологічних елементів, а саме рівня мінерального живлення,
ґрунтових та кліматичних умов.
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Ріст та розвиток створених агрофітоценозів – це безперервна
перебудова рослин, що входять до нього. Він показує взаємодію рослин
(агрофітоценозів) з умовами середовища [2].
Ботанічний аналіз сіяних агроценозів дає змогу вивчати
формування врожаю, виявити взаємини між видами, довкіллям та оцінити
роль кожного окремого виду в накопиченні рослинної фітомаси [4].
Куксін М.В. зауважив, що ботанічний склад травостоїв насамперед
залежить від складу суміші травостою і ґрунту, на якому вони зростають,
кліматичних умов, системи удобрення, догляду від тривалості їх
використання [2].
Дослідники дійшли висновку, що за цим показником можна судити
про взаємини видів у агрофітоценозах, конкурентну спроможність
окремих з них, співвідношення бобових і злакових рослин, довголіття
травостою взагалі та бобових зокрема. До того ж, ботанічний склад
свідчить про особливості формування надземної та підземної частин
травостою і дає змогу виявити вплив окремих елементів технології на
його зміну [1, 3].
Враховуючи те, що ботанічний склад важливий показник, за яким
можна судити про формування фітомаси та якість, в своїх дослідженнях
ми вивчали його зміну залежно від способу повного мінерального
живлення та стимулятора росту та метеорологічних умов.
Матеріали та методи досліджень. Досліди щодо зміни ботанічного
складу залежно від рівня мінерального живлення та метеорологічних
умов проводили в стаціонарній польовій сівозміні кафедри
кормовиробництва, меліорації і метеорології у ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція» (Васильківський район, Київська
область, с. Пшеничне).
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний
грубопилувато-легкосуглинкового гранулометричного складу.
Повторність у дослідах – чотириразова, розміщення варіантів
систематичне. Площа дослідної ділянки – 100 м2, облікової – 50 м2.
Сівбу проводили сівалкою Клен.
У дослідженнях вивчали: люцерну посівну, стоколос безостий,
вівсяницю лучну, кострицю очеретяну, пажитницю пасовищну, вівсяницю
тростинну, грястицю збірну.
Метою проведення досліджень є вивчення закономірностей
формування ботанічного складу люцерно-злакових травостоїв залежно від
їх сумішок, видового складу, метеорологічних умов, удобрення та
стимулятора росту, які сприяють підвищенню та збереженню бобових
трав, продуктивності довголіття, енерго- й ресурсозбереженню, що є
важливим елементом технології вирощування люцерно-злакових травостоїв.
Дослідженнями встановлено, що в технології вирощування
люцерно-злакових травосумішей впливовим фактором збереження
88

люцерни, подовження продуктивного довголіття та формування
високопродуктивного ботанічного складу травостою є видовий склад і
рівень мінерального удобрення із застосуванням стимулятора росту.
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КОРЕНЕВІ СИСТЕМИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
НА ҐРУНТАХ З КРИСТАЛІЧНИМИ ПОРОДАМИ
Однією із зон найбільш інтенсивного ведення лісового господарства
в Україні є Полісся. Головним деревним видом у культурах цієї зони є
сосна звичайна, яка залежно від умов місцезростання утворює чисті та
мішані лісові насадження. В умовах переходу країни до ринкової
економіки, що супроводжується стрімким зниженням та взагалі
самофінансуванням державними підприємствами лісової галузі
лісокультурних і лісогосподарських заходів, перед фахівцями сфери
постають конкретні проблеми. Досить вагомою серед яких є спосіб
створення і агротехніка вирощування продуктивних і стійких до умов
навколишнього ценозу деревостанів сосни звичайної на землях з виходом
кристалічних порід або близьким їх заляганням. Адже значна (близько
30 %) частина території нашої держави розташована в межах щита
докембрійських кристалічних порід, які відшаровуються на долинах
річок, а на північному заході (Житомирська і Рівненська області) та
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Приазов’ї, виступають на зовнішню поверхню або залягають
безпосередньо під невеликою товщею ґрунту.
Головним органом рослини, що забезпечує її потреби у воді є
корінь. Знаходячись у ґрунті, корінь всмоктує вологу і своєю провідною
системою подає її надземним органам. У поглиненні води кореневою
системою досить важливу, а інколи і вирішальну роль відіграє її швидкий
ріст і гілкування. Результатом розвитку кореневої системи є енергія росту
і розвитку рослини, а в подальшому – біологічна стійкість насаджень і їх
продуктивність. Що бідніший та сухіший ґрунт, то більше коренів на
одиницю об’єму ґрунту розвиває сосна. У більш сухих умовах
збільшується відношення ваги коренів до надземної частини.
Дослідження кореневих систем сосни звичайної проводили у
насадженнях ДП «Коростишівське ЛГ», яке за районуванням належить до
Центрального Полісся. За умовами місцезростання всі ділянки, на яких
створені культури сосни звичайної, відносять до свіжих суборів.
Структура кореневих систем змінюється з віком за напрямом збільшення
частки горизонтальних коренів і, на певному віковому етапі, –
вертикальних гілкувань від горизонтальних коренів; залежно від
ґрунтових умов; під впливом густоти насадження.
Площа активних коренів залежить не тільки від біологічних
особливостей рослинного організму, але й від умов середовища, які
впливають на ріст коріння загалом. До цих умов відносять: вологість і її
зміну в ґрунтовому профілі; запаси та ступінь розсіювання в ґрунті
елементів мінерального живлення рослин; властивості окремих
горизонтів ґрунтового профілю; його механічний склад; кислотність;
аерація та інше. Дефіцит вологи та елементів мінерального живлення
пригнічує утворення молодих ростучих коренів і кореневих волосків,
знижуючи тим самим поглинальну здатність кореневої системи або
переміщуючи її на віддалену від основи кореня ділянку. На процес росту
коренів і формування кореневих систем дерев безпосередньо впливає
ґрунт, його фізико-механічні, хімічні та деякі інші особливості та
властивості, а також трав’яні рослини. Сосна звичайна утворює могутні
горизонтальні корені – головним чином у поверхневому шарі – та глибоко
проникний стрижневий і якірний корені. Останні формуються, як
правило, в безпосередній близькості від стовбура дерева та закінчуються
глибше, ніж розгалуження стрижневого кореня. На сухих і бідних ґрунтах
із глибоким рівнем ґрунтових вод сосна розвиває могутню розгалужену
поверхневу кореневу систему, водночас вертикальні корені проходять
порівняно неглибоко.
Загалом в усіх культурах Івницького лісництва у дерев сосни
звичайної корені І-го порядку до розгілення мають значно більші розміри,
а після розгілення сильно знижується товщина, проте корені І-го і нижчих
порядків малорозгалужені і малозбіжисті. Всі корені ІІ-го і нижчих
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порядків, з’явилися пізніше, ніж корені І-го порядку. Це свідчить, що у
деревних порід формування кореневої системи відбувається впродовж
всього життя дерева. Корені нижчих порядків закінчуються добре
розвиненою мичкою. Особливістю кореневої системи 90-річних дерев
сосни звичайної Смолівського лісництва є те, що бокові корені
слаборозгалужені і в одного дерева відсутній стрижневий корінь, його
заміняють три якірні.
Дослідження ширення кореневих систем у 37-річних культурах
Коростишівського лісництва, за наявності в ґрунті кристалічних порід з
різною глибиною їх залягання показали, що за таких умов, стрижневий
корінь дерев розвивається в обхід каменів. Це, в свою чергу, досить часто
призводить до формування горизонтальних коренів. У деяких місцях
валуни розташовані прямо на поверхні землі. У Коростишівському
лісництві на таких ділянках самосів сосни вже досяг кінця жердинного
віку. У тих місцях, в яких під впливом кліматичних умов утворилася
тріщина, яка з часом заповнилася рослинними залишками та пилом у них
(заповнених щілинах) поселяється самосів сосни звичайної і берези
повислої. З часом цей самосів переходить у підріст, а потім і в доросле
дерево.
Протягом певного періоду відбувається процес диференціації
кореневих систем, у динаміці якого кореневі системи частини дерев
слабшого росту поступово виявляються повністю у сфері розташування
коренів інших, сильніших у рості дерев. Після того як стрижневі корені
вертикальної орієнтації досягають максимально можливої глибини
проникнення, розпочинається наступний етап розвитку кореневих систем
насаджень, який можна охарактеризувати як період посиленого
нарощування корененаселеності на всьому освоєному ґрунтовому
профілі. Він характерний розвитком вертикальних розгалужень від
горизонтальних коренів, посиленим гілкуванням і поглибленням
новоутворених скелетних коренів горизонтальної орієнтації. Разом з тим,
інтенсивно продовжується процес просторового взаємопроникнення
кореневих систем. Ці явища супроводжують посилення пригніченості дерев,
які відстають у рості, що переходить у процес природного самозрідження
культур. Життєвий простір, що вивільнюється внаслідок відпаду дерев,
швидко заповнюється коренями інших дерев. У зв’язку з цим, у віковому
аспекті цей період закінчується, коли ріст горизонтальних коренів у
довжину та приріст площі проекції кореневих систем досягають
мінімальних розмірів, для сосни це вік 40–45 років. Завершальний етап
характеризується зниженням темпів просторового проникнення. Проте, на
відміну від попереднього етапу, кореневі системи дерев, що залишаються,
використовують вивільнені життєві резерви лише частково. Із зменшенням
родючості ґрунту зменшується відносна участь горизонтальних коренів,
водночас спостерігається суттєве збільшення частини вертикальних
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гілкувань від горизонтальних коренів. З віком у насадженнях сосни участь
стрижневих коренів збільшується з 8,6 до 34,3 %, а горизонтальних коренів
відповідно зменшується з 91,4 до 65,7 %. Сума стрижневих коренів і
вертикальних розгалужень становить до загальної маси коренів у 14-річних
насадженнях 15,8–20,3 %; у 23-річних – 30,2–36,5 %; у 41-річних – 39,8 % і в
90-річних – 47,6 %.
Розвиток кореневих систем сосни звичайної у культурах різного віку
на ґрунтах без наявності кам’янистих порід відбувається згідно з
біологічними особливостями цього виду, що характерно для таких самих
насаджень Житомирського Полісся. Інша закономірність спостерігається на
ділянках з різною глибиною залягання в ґрунті кристалічних порід та виході
їх на поверхню. Так, коріння сосни звичайної, досягнувши кристалічної
породи, починає свій ростовий рух за радіусом від стовбура, але зустрічає
тут жорстку конкуренцію за простір та поживні речовини від поряд
ростучих дерев. Після чого наступає всихання. На площах з незначним
заляганням суцільного кристалічного щита розвиток стрижневого та якірних
коренів можливий лише за наявності тріщин (розломів) докембрійської
породи, а також, найголовніше – швидка адаптаційна спроможність та
висока біоекологічна стійкість утворених деревостанів.
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БУРШТИН УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
Утворення бурштину проходило протягом порівняно невеликого у
геологічному відношенні відрізку часу, який охоплював переважно верхи
крейди – олігоценовий період, і просторово тяжіло до зони ширення
хвойно-широколистяних лісів вологого і теплого помірного клімату
(тургайська флора) та зони листопадної і вічнозеленої рослинності
вологого субтропічного клімату (полтавська флора), де були широко
розвинені представники соснових. Початковим етапом утворення
бурштину було виділення живиці з викопних хвойних дерев, переважно
Pinus succinifera та Taxodium dubium, які займали в минулому значні
площі прибережної, часто заболоченої частини суші. Живиця виділялася з
рослин у значних кількостях і по-різному накопичувалася в місцях свого
захоронення. Джерелами виділення були різноманітні прижиттєві
ушкодження смолопродукуючих рослин, з яких вона рясно витікала,
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також живиця, вивільнювалася з поверхні загиблих та повалених дерев,
внутрішньостовбурових та підкірних порожнин. Потрібно враховувати
те, що надмірне зволоження, обводнення і теплий (близький до
тропічного) клімат тих часів, зумовлювали інтенсивну мікробіологічну
діяльність бактерій, цвілі, дріжджових, найпростіших, водоростей, грибівпаразитів, і створювали надзвичайно суперечливі екологічні обставини і
дестабілізацію режиму онтогенезу рослин. З одного боку, вони сприяли
інтенсивному росту рослин, а з іншого – їх швидкому бактеріальному
зараженню і як результат швидкому відмиранню. Ця обставина призвела
до модернізації захисних органів хвойних (резиногенних тканин та ін.) і
все більшої активізації їх роботи з максимального виділення смоляних тіл
для захисту рослин від гниття і руйнування мікроорганізмами в місцях
різного роду уражень. Часта зміна в часі насаджень, що рясно продукують
рослинні смоли, призвела до величезного накопичення останьої.
Другий етап бурштиноутворення, який супроводжувався низкою
фізико-механічних змін, – перенесення смоли водостоками та її
захоронення. Перетворення смоли на бурштин відбувалося за участі води,
збагаченої калієм, який сприяє утворенню бурштинової кислоти. У
подальшому геологічному розвитку розмивалися і перевідкладалися
раніше утворені поклади. На цій стадії в слабо лужному середовищі
утворювався і мінерал глауконіт – постійний супутник розсипів бурштину.
Наявні індивіди бурштину за розміром варіюють у межах від 0,1 до
50 см, а за вагою – від часток грама до кількох кілограмів.
Характерною рисою українського бурштину є багатство його
забарвлення. За різноманітністю кольорів і відтінків він перевершує як
знаменитий прибалтійський, так і бурштин з інших регіонів світу
(сицилійський, бірманський). Навіть те, що серед українського бурштину
переважають непрозорі та напівпрозорі різновиди (частка прозорих
каменів не перевищує 20–30 %), аніскільки не знижує його декоративність
та привабливість, швидше навпаки. Ця його особливість робить
забарвлення більш насиченим, підкреслює внутрішній малюнок каменів.
Варто звернути увагу також на те, що бурштин із різних регіонів України
також має різну кольорову гаму. В Україні родовища його досліджені
слабко, за винятком окремих із них. Крім того, відсутня єдина
загальноприйнята сучасна схема районування території України щодо
наявності покладів цього коштовного каменю, а подальший розвиток
бурштиноносності України проводиться в рамках районування, що
прийняте в методичних рекомендаціях на пошуки і пошукове оцінювання
родовищ дорогоцінного, напівдорогоцінного і колекційного каменю.
Поліська частина території України, де виявлено родовища і прояви
бурштину (Волинська, Житомирська, Рівненська і Київська області),
належить до Прип’ятського бурштиноносного басейну. У його межах
розвідані два родовища з балансовими запасами (Клесівське і Вільне),
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чотири з умовно-балансовими (Дубівське, Вікторівське, Петрівське,
Вірка), та визначено понад 30 перспективних ділянок. Промислові
поклади бурштину в межах басейну пов’язані переважно з двома
прошарками олігоценових кварцових пісків, які залягають на глибині від
2,5 до 10 м від земної поверхні та мають сумарну потужність 0,5–5,0 м.
Уміст бурштину в них коливається від декількох до кількох сотень
грамів на кубічний метр, а загальні запаси в регіоні оцінено щонайменше
у 100 тис. т.
Найбільшим родовищем бурштину в Україні є Клесівське, виявлене
у 1980 році на території Рівненської області. Однак з жовтня 2009 р.
промисловий видобуток бурштину на ньому тимчасово призупинений. У
геологічному відношенні родовище пов’язане з північно-західним схилом
Українського кристалічного щита і знаходиться на Клесівській слабохвилястій рівнині, що розташована на межі Рівненської і Житомирської
областей. У геологічній будові цієї рівнини беруть участь осадові породи
палеогенового і антропогенового віку загальною потужністю до 20 м, що
залягають на розмитій поверхні кристалічного фундаменту. Промислові
поклади знаходяться у палеогенових піщано-глинистих глауконітових
відкладах. Шари з промисловою концентрацією бурштину залягають на
глибині 3–10 м, а їхня потужність становить 0,5–5 м.
Прояви бурштину в межах поліської частини Житомирської області,
виявлені науковцями і місцевими жителями, знаходяться в межах
Житомирського Полісся. В його геологічній будові головне місце
займають докембрійські породи, перекриті антропогеновими відкладами,
які за своєю будовою поділяють на дві частини: східну, де значну роль
відіграють льодовикові відклади (морена), і західну, де морена відсутня. У
ландшафтній структурі території значні площі займають зандрові рівнини
на кристалічній основі з переважанням дерново-слабопідзолистих ґрунтів
і лісів борового та суборового типу. У північно-західних районах області,
де ведеться активне несанкціоноване добування бурштину, переважають
зандрові заболочені низини з поширенням значних площ дерновослабопідзолистих, дерново-прихованопідзолистих (борові піски) і болотних
ґрунтів. Зважаючи на порівняно незначну відстань між Клесівським
родовищем і виявленими ареалами покладів бурштину, де наразі
проводиться його несанкціонований видобуток в Олевському і
Коростенському районах, а також подібність геоморфологічних і
ґрунтових умов територій (Клесівська рівнина), слід вважати зазначені їх
ареали
продовженням
Клесівського
родовища.
Найбільш
бурштиноносним вважається нижній шар кварцових пісків межигірської
свити харківської серії олігоцену. Він представлений дрібно- і
середньозернистими пісками переважно зеленувато-сірого кольору з
глауконітом, уміст якого сягає 5 %. Потужність шару водонасиченого
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піску становить від одного до п’яти метрів. Середній уміст бурштину в
пісках цього типу становить 57 г/м3.
Україна посідає друге місце у світі за запасами бурштину, при
цьому вирізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної
якості. Із усіх видів коштовного і напівкоштовного каміння бурштин
наразі вважається найбільш конкурентоспроможним.
На сьогодні в Україні гостро постала проблема неконтрольованого
порушення верхнього шару ґрунту внаслідок варварських методів
самовільного видобутку бурштину в деяких областях Полісся. Водночас з
цим йде знищення лісів, що, в свою чергу, опосередковано впливає на
весь ґрунтовий покрив, призводить до знищення або міграційних процесів
фауни регіону, впливає на гідрологічний режим.
Проблема незаконного видобутку бурштину в Україні, передумови
його виникнення та наслідки, є темою гострих наукових та економічних
дебатів протягом останніх 2–3 років. Специфіка ушкоджень та відсутність
загальноприйнятної методики, практичних рекомендацій та коштів на
відновлення порушених земель призвели до реальної екологічної та
техногенної катастрофи в окремих регіонах Українського Полісся.
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ВТОРИННЕ ЦВІТІННЯ РОСЛИН ПОМІРНОЇ ЗОНИ ЯК РЕАКЦІЯ
НА ЗМІНИ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ
Зміни клімату є одними з визначальних чинників, які спричинюють
зрушення у феноритміці рослин. Особливо яскраво це проявляється в
інтродуцентів, які адаптуються до нових умов місцезростання.
В.М. Кузнєцова [4] підкреслює, що у них під впливом нових умов
зростання відбувається порушення ритму цвітіння, що часто
супроводжується проявом особливостей, які були властиві їм у далекому
минулому.
Найбільший інтерес викликає явище вторинного цвітіння в
інтродукованих деревних рослин, природний ареал яких знаходиться
північніше області інтродукції, адже на прикладі зміни їхніх феноритмів
можна прогнозувати зміни у настанні й тривалості фенофаз аборигенних
видів в умовах потепління клімату.
Оскільки температура повітря є одним із головних чинників, що
впливають на процеси росту і розвитку рослин, то підвищення її,
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унаслідок глобального потепління, призведе до прискорення накопичення
суми ефективних температур, необхідних для настання певних фаз
розвитку рослин. Підвищення температури повітря внаслідок потепління
клімату сприятиме скороченню тривалості окремих фенофаз та періодів
між їх настанням, не виключеним є повторюваність фаз цвітіння та
плодоношення рослин. Так, час від часу, фіксують вторинне цвітіння у
плодових та декоративних культур помірної зони.
Об’єктами наших досліджень є декоративні рослини родини
Деренових (Cornaceae), які зростають у природі та культурі на території
України. Вивчаючи особливості росту і розвитку видів родини Cornaceae
в умовах України, ми неодноразово зазначали факти вторинного цвітіння
деяких з них. У двох інтродукованих на території України деренових
(дуже близьких у біологічному відношенні видів) – свидини білої (Swida
alba) та свидини паросткової (S. sericea), вторинне цвітіння спостерігається
щорічно (1993–2017 роки) і масово як у рослин, що ростуть поодиноко,
так і у тих, що створюють живоплоти і піддаються обрізуванню. Факти
вторинного цвітіння S. alba зазначали також Г.Є. Мисник [6],
В.М. Кузнєцова [4], І.Л. Крилова [3], М.М. Галахов [1] та інші.
Swida alba має дуже широкий природний ареал, що охоплює
території багатьох провінцій Циркумбореальної, Східноазійської та ІраноТуранської флористичних областей.
Цей вид природно росте на північному сході Європи, у Західному
Сибіру (середня і південна частина, на північ до 64°30' пн. широти), на
Алтаї і в Туві піднімається в гори до висоти 1200 і 1600 м над р. м.
відповідно, у Східному Сибіру (середня і південна частини, по долині р.
Лени на північ до Жиганська, ізольовано – у верхній середній течії
р. Колими: околиці селища Усть-Таскан, гирла річок Коркодона і Сугоя),
на Далекому Сході: у Приамур'ї, Примор'ї, на півдні Охотського
узбережжя і на о. Сахалін (середня і південна частина), у Монголії,
Північно-Східному Китаї, Кореї, Японії.
Ареал Swida sericea знаходиться у межах Північної Америки – від
Нью-Фаундленду на північний захід до Юкону (р. Маккензі, Канада), на
південь до Вашингтону, Федерального округу Колумбії, району Великих
озер, Вірджинії, Кентуккі, Небраски, Айови, Нью-Мексико і Каліфорнії.
В умовах Києва S. alba і S. sericea починають цвісти в середньому
17 травня, середня тривалість цвітіння обох видів становить 13 днів. У
третій декаді червня починається формування нових суцвіть на верхівках
пазушних та порослевих пагонів, які поступово зацвітають, починаючи з
першої декади липня і до другої декади вересня, а в окремі роки – до
початку листопада. Тривалість цвітіння окремих суцвіть S. alba і S. sericea
така сама, як і тривалість першого цвітіння. Одночасно з вторинним
цвітінням йде процес достигання плодів, що зав'язалися під час першого
цвітіння. Наприкінці липня – вересня можна спостерігати суцвіття, що
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закладаються; суцвіття в стадіях початку цвітіння; масового цвітіння;
плоди, які щойно зав'язалися; плоди на різних стадіях достигання та
стиглі плоди одночасно на більшості кущів S. alba та S. sericea. Таким
чином, в обох видів спостерігається і вторинне плодоношення.
Тип вторинного цвітіння цих видів за В.М. Голубєвим – подовжене
вторинне цвітіння [2]. Щорічно спостерігається вторинне цвітіння і у
садово-декоративних форм с. білої та с. паросткової – с. білої ф.
сріблясто-облямованої (Swida alba f. argenteo-marginata), с. білої ф. Шпета
(S. alba f. spaethii), с. паросткової ф. жовтокорої (S. sericea f. flaviramea).
Цвітіння відбувається у ті самі строки, що і в основних видів.
Даних про вторинне цвітіння аборигенних видів деренових (Cornus
mas, Swida sanguinea, S. australis) у літературі ми не зустрічали. За період
дослідження (1993–2017 роки) вперше нами було зафіксовано поодинокий
випадок вторинного цвітіння S. sanguinea у вересні 1995 та масове
вторинне цвітіння рослин цього виду у серпні 1996 року [5]. У першому
випадку повторно цвів кущ S. sanguinea, що росте в живоплоті на
відкритому, добре освітленому місці в Гідропарку (м. Київ) і періодично
піддається обрізуванню, що, мабуть, і стало поштовхом до розвитку
сплячих бруньок і призвело до вторинного цвітіння за сприятливих
погодних умов. У 1996 році вторинне цвітіння S. sanguinea було
поширено явищем і спостерігалося нами у Київській, Вінницькій,
Тернопільській, Хмельницькій і Черкаській областях. Причиною цього, на
нашу думку, були екстремальні погодні умови весни і літа того року:
сильні дощі після тривалої посухи, як результат почали розвиватися
бруньки, які заклалися у поточному році і за нормальних умов мали б
розпуститися наступною весною. Вторинного цвітіння інших аборигенних
видів деренових (Cornus mas та Swida australis) за час наших
спостережень зафіксовано не було.
Упродовж останніх десяти років явище вторинного цвітіння
S. sanguinea спостерігається в умовах Києва щорічно, хоча масштаби
цього процесу значно менші, ніж описаних інтродуцентів. Очевидно такі
зміни пов'язані з потеплінням клімату та частішими посушливими
періодами.
Щодо оцінювання явища вторинного цвітіння, то його, на думку
М.М. Галахова та інших авторів, потрібно розглядати як факт, що завдає
певної шкоди деревним рослинам, через те що, по-перше, послаблює їх
цвітіння навесні наступного року, а по-друге, воно пов'язане з так званим
вторинним ростом і може призвести до пошкодження молодих пагонів з
недостиглою деревиною під час ранніх заморозків та суворої зими [1].
Разом з тим, позитивна роль вторинного цвітіння полягає в тому, що воно
забезпечує значний взяток у бджіл у кінці літа – на початку осені. Крім
того, завдяки вторинному цвітінню підвищується цінність декоративних
рослин, а, як відомо, більшість видів деренових, у тому числі свидини
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біла та паросткова, поширені в озелененні завдяки високим декоративним
якостям. Щорічне вторинне цвітіння S. alba і S. sericea не послаблює
весняного цвітіння наступного року.
Ми дотримуємося точки зору І.Л. Крилової та інших учених, які
зауважили, що вторинне цвітіння можна вважати проявом здатності виду
до безперервного цвітіння, яке було властиве йому на початку еволюції і
відбувається зараз лише за сприятливих еколого-ценотичних та погодних
умов [3].
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
СОРТІВ ПШЕНИЦІ РІЗНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ
ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ
У зв’язку зі значним потеплінням виникає необхідність вивчення
основних елементів технології вирощування основних елементів
технології вирощування озимої м’якої пшениці в контексті змін клімату, а
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також робити необхідний перегляд напряму селекції та використання
сортів чисто степового екотипу.
Технологічні моделі сортів мають бути адаптованими до різних
рівнів інтенсифікації виробництва. Необхідна подальша адаптація
моделей до погодних умов і, відповідно, диференціація агроприйомів,
маневрування строками сівби, нормами висіву і т. інше. Недооцінення
будь-якого з них знижує ефективність системи. Наприклад, маневрування
строками сівби з метою забезпечення оптимальної зимівлі, захисту від
хвороб і шкідників, відновлення вегетації навесні, що нерідко визначає
урожайність [1].
З огляду на зміни в кліматі за останні роки, особливо значне
потепління та подовження осіннього періоду, оптимальні строки сівби
рекомендуються змістити в бік пізніх. Особливо це актуально в роки,
сприятливі до розвитку грибних та вірусних хвороб. Однак слід
застерегти сівбу «типово» озимих сортів пшениці від надто пізніх строків
сівби, за яких знижується не лише стійкість до несприятливих умов
середовища, а й врожайність.
Сильне загущення рослин з осені, особливо за ранніх строків сівби,
коли рослини надмірно кущаться, призводить до їх виснаження,
витягування у висоту, розвитку в ценозі хвороб та шкідників, відмирання
нижніх листків. Все це не сприяє доброму загартуванню рослин і за
несприятливих умов зимівлі може викликати їх пошкодження або
загибель [2].
На півдні України переважають роки з посушливими умовами у
період літньої вегетації (60 %), особливо часто негативно впливають на
врожай посухи у фазу формування зерна. Майже кожен другий рік (46 %)
характеризується дефіцитом вологи в період оптимальних строків посіву.
що зумовлює проблему отримання своєчасних і дружних сходів.
Упродовж семи років із сорока чотирьох мало місце поєднання
весняної і літньої посух, що зводить нанівець усі зусилля з отримання
господарсько-цінного врожаю [3, 4]. За прогнозами вчених [5, 6] на фоні
глобального підвищення температури не прогнозується значного
зменшення сумарної річної кількості опадів, проте можливим є посилення
контрастності між окремими зонами, роками та періодами року за
кліматичними умовами.
Наприклад, роки з морозними зимами можуть змінитися роками з
теплими і сприятливими для перезимівлі озимих культур умовами, а
критичні низькі температури зимового періоду поєднуватися з веснянолітньою посухою; надлишок опадів у західних районах межуватиме з
дефіцитом вологи на півдні і південному сході. Підвищення вмісту
вуглекислого газу може змінювати фотосинтез рослин, а в поєднанні з
іншими факторами й характер продукційного процесу.
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Для озимої м’якої пшениці, як основної зернової продовольчої
культури, необхідно передбачити створення принципово нових генотипів
зі спадково адаптивними генетичними системами контролю стійкості до
змінення окремих чи комплексу біотичних та абіотичних чинників. Це
дасть можливість утримувати достатній рівень реалізації генетичного
потенціалу сортів, а також підвищувати його як селекційними, так і
агротехнічними методами [7].
Важливими факторами, які впливають на рівень і стабільність
морозостійкості, а також на формування продуктивності і тривалості
вегетаційного періоду є генетичні системи потреби в яровизації і
чутливості до фотоперіоду. Ефекти цих генетичних систем позначаються,
перш за все, на інтенсивності росту і розвитку рослин в осінній і
ранньовесняний періоди, а пізніше виявляються і на інших етапах
органогенезу [8].
Нині селекціонери все більше уваги віддають відносно нейтральним
до тривалості світового дня зразкам пшениці озимої і на сьогодні понад
90 % форм і сортів на півдні України є такими. Безумовно, селекціонери
для цього мають відповідні підстави, посилаючись на низку
господарських переваг таких генотипів (більш ранньовесняне
відростання, ріст потенціалу продуктивності та інше). Але більш слабка
фотоперіодична тривалість внаслідок біохімічних зв’язків і взаємодій
автоматично призводить до одночасного зниження потреби до яровизації
(хоча генетично вони успадковуються незалежно), прискорення
начального осіннього розвитку, зниження адаптивності впродовж
перезимівлі і за необхідності перенесення сівби на більш пізні строки [9].
Деякі сорти пшениці озимої, які характеризуються цінними
ознаками в окремі роки за відповідних умов довкілля, поводяться як
«умовні дворучки», це дає можливість з успіхом їх використовувати за
різних строків сівби, коли «типово» озимі сорти пшениці значно
знижують свою потенційну продуктивність.
За наших досліджень у межах оптимальних строків сівби (10.09,
20.09, 30.09) «типово» озимі сорти Одеська 267, Херсонська безоста,
Дріада 1 і сорт «умовної» дворучки Знахідка мали вищу стійкість до
мінливих умов довкілля, порівняно з іншими сортами. Сівба в пізні
строки і «лютневі вікна» виявила значну перевагу у сортів дворучок
Соломія, Зимоярка, Хуторянка до умов зовнішнього середовища.
У сортів альтернативного типу Кларіса, Соломія за більш пізніх
строків сівби врожайність поступово зростала. При цьому сорт пшениці
дворучки Кларіса формував стабільно високий урожай зерна під час сівби
в третій декаді жовтня, перевищуючи в середньому врожайність «типово»
озимого сорту пшениці Дріада 1 на 1,26 т/га.
Аналізуючи характер формування врожайності сортів дворучок
навесні, необхідно засвідчити імовірне їх використання в «лютневі вікна»
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і не пізніше першої декади березня. Більш пізні строки сівби навесні
значно знижують їх врожайність. Сорт дворучки Хуторянка більш
придатний до сівби навесні порівняно з іншими сортами альтернативного
типу, за ранньої сівби (10.03) він перевищував сорт пшениці ярої Недра на
0,24 т/га.
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СУЧАСНІ ЗМІНИ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ГІРЧИЦІ ЯРОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ
ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Сучасні тенденції в зміні кліматичних умов зумовлюють
перерозподіл виробництва сільськогосподарських культур як в світі, так і
в Україні. Збільшення теплового режиму, дефіцит опадів та часті посухи
сприяють експансії степових рослин на північ нашої держави.
Подібні тенденції наочно видно на прикладі соняшнику та сої.
Площі, під якими на півночі України за останні десятиліття геометрично
збільшилися. Зрозуміло, що розробка адаптивних технологій,
використання сучасних скоростиглих високопродуктивних сортів та
економічна складова також відіграють каталізуючу роль у цій динаміці.
Але перенасичення сівозміни соняшником та ріпаком веде до низки
негативних наслідків як біологічного, так і агрохімічного характеру. Тому
актуальним є нарощування виробництва альтернативних олійних культур,
спроможних значно урізноманітнити монокультурний олійний напрям
домінування у сівозміні соняшнику, сої та ріпака.
Однією з таких перспективних культур є гірчиця. За площею посівів
Україна входить до десятки світових лідерів з її виробництва. У пошуках
ефективної олійної культури науковці та практики все більш звертають
увагу на гірчицю. За сучасних технологій вирощування культура може
дати більший урожай, ніж ріпак.
Розглядати культуру гірчиці в Україні виключно як сировину для
отримання жирної олії було б не зовсім правильно, адже у питанні
переробки вона є певною мірою унікальною – на сьогоднішній день
існують технології майже 100 % використання не лише насіння та
продуктів його первинної переробки, а й наземної частини врожаю.
Рівень реалізації біологічного потенціалу сортів та гібридів
залежить як від технології вирощування, так і від кліматичних умов
конкретного року. Таким чином, прогноз урожайності залежно від умов
року є важливим елементом агропромислової політики держави. Отже,
дослідження з прогнозування майбутнього врожаю є актуальними як для
кожного регіону, так і для країни загалом.
Для визначення впливу умов року здійснювали регресійний,
кореляційний та дисперсійний аналізи між метеорологічними параметрами
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та середньорічною врожайністю гірчиці в Сумській області за період
2000–2017 рр.
За результатами проведеного аналізу метеорологічних умов 18-ти
років, встановлено, що за період вегетації (квітень–серпень) випало в
середньому 258,8 мм опадів, за коливання від 148,9 до 445,8 мм. Середня
сума ефективних температур за цей період становила 2669,8 °С за
коливання від 2290,6 °С до 3132,8 °С.
Порівняно зі середніми багаторічними параметрами (за 1965–
2015 рр.) спостерігалося підвищення суми ефективних температур на
274,8 °С та зменшення кількості опадів на 35,2 мм. Розрахований за
18 років середній гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова (ГТК)
становив 0,96, за 1,21 середньобагаторічного.
Отже, наявна тенденція щодо зміни кліматичних умов північносхідного Лісостепу (Сумської області) в бік потепління та наближення
умов регіону до степової зони.
У розрізі досліджуваних років (2000–2017 рр.) розрахункові
гідротермічні коефіцієнти становили від 0,55 до 1,59. Слід відзначити, що
умови 50,0 % років були сухими (ГТК=0,55–0,99), це – 2005, 2007, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2017 роки. Нормальними за зволоженням
(ГТК=1,00–1,29) було 33,3 % років, а саме 2000, 2001, 2002, 2003, 2008,
2009, 2015 роки. Найменша кількість років (16,7 %) характеризувалась, як
вологі (ГТК=1,30–1,59), були 2004, 2006 та 2016 роки. Найбільш жаркими
були 2010 та 2012 роки (сума ефективних температур становила
3045,0–3132,8 °С). Найхолоднішим виявився вегетаційний період
2004 року (сума ефективних температур становила 2290,6 °С). Найбільша
кількість опадів випала в 2016 році (445,8 мм), найменша (148,9 мм) в
2017 році.
Результати дисперсійного аналізу наведено на рис. 1. Вищу середню
врожайність насіння було сформовано в нормальні за забезпеченістю
опадами (6,64 ц/га) роки. Слід відзначити, що розмах варіювання рівнів
урожайності за таких умов був максимальний і становив від 3,5 до 9,8 ц/га.
Найменш врожайними для гірчиці ярої на Сумщині були вологі
роки, середній рівень врожайності становив (4,43 ц/га). Посушливі умови
сприяли формуванню 6,3 ц/га, що суттєво вище, ніж у вологі роки
(Duncan test=0,17 ц/га).
У вологі роки підвищується небезпека ушкодження гірчиці
грибковими хворобами. Особливо в разі великих опадів у період від
цвітіння до достигання посіви можуть ушкоджуватися грибковими
хворобами (альтенаріоз та борошниста роса), які негативно впливають на
врожай та його якість. Водночас зниження температури повітря та
підвищена вологість у цей період зумовлюють масове ураження рослин
хворобами та осипання насіння.
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Слід визначити сприятливі умови для розвитку хвороб у 2006 та
2016 роках, коли в серпні в період масового достигання випала рекордна
кількість опадів – 105,2−124,8 мм (за норми 64,3 мм). Як результат,
врожай був лише на рівні 4,1 ц/га.
За результатами проведених досліджень установлено природу
впливу температурного режиму та опадів на врожайність гірчиці ярої.
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Рис. 1. Дисперсійний аналіз впливу ГТК на врожайність гірчиці ярої
в умовах Сумської області (2001−2017 рр.).
Середні значення та довірчі інтервали

У північній частини Лівобережного Лісостепу України можна
отримувати високі врожаї за посушливих умов та нормального
зволоження (ГТК=0,6–1,3). Надмірне зволоження може призвести до
зниження врожайності гірчиці ярої до 29,7−33,3 %.
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НАУКОВО-ОСВІТНЯ МЕТОДОЛОГІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН
В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ФОРМУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗІВ
Гармонізація життя суспільства як в світі, так і Храмі Природи
України на сучасному етапі є надзвичайно проблемною, а тому
актуальною. Адже внаслідок непродуманої політики щодо науковоосвітнього та виробничо-бізнесового процесу в певних умовах
порушується баланс формування та функціонування природних,
антропоприродних та культурних фітоценозів, відповідно принципи
ефективності природних регулюючих механізмів, співвідношення
хімічних елементів в атмосферному повітрі і опадах, інтенсивності
забруднення довкілля токсичними речовинами тощо. Це врешті-решт
створює передумови до планетарного погіршення стану навколишнього
природного середовища, зміни клімату та погодних умов, зменшення
енергетичного запасу та органічної речовини тощо.
Відомо, що із трьох життєвих та трофічних категорій, що поєднані в
біологічному колообігу планети Земля, а саме продуцентів, консументів та
деструкторів (редуцентів), особливе місце належить першим. Рослини –
найважливіший компонент формування і регулювання життєвих процесів
на планеті Земля, взаємозв’язків, гармонізації природних регулюючих
механізмів екосистем тощо. Адже особливостями життєдіяльності рослин є:
синтез органічної речовини; збільшення енергетичного запасу;
поглинання вуглецю і виділення кисню та інших біологічно активних
сполук, зокрема і фітонцидів [1]; вплив рослин на мікроклімат;
формування теплового балансу; участь у ґрунтоутворенні; підвищення
вологості повітря, а в деяких випадках і ґрунту; вплив на повітряний та
водний режим; поглинання низки шкідливих сполук; полезахисна та
ґрунтопротиерозійна роль; естетичне та рекреаційне значення;
забезпечення розмаїття консументів та редуцентів кормом, а людства –
продукцією харчування, лікування, використання в різних галузях
господарського комплексу тощо.
Саме дослідження таких властивостей рослин є передумовою
обґрунтування стратегії і тактики захисту рослин у різного значення
фітоценозах.
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Друга категорія органічного світу (консументи різного порядку або
переважно зоовиди) живиться продуцентами, консументами та
деструкторами, оскільки сама не здатна продукувати органічну речовину.
Серед тваринного світу особливе місце належить комахам. Ця група в
трофічному відношенні здатна живитися та розвиватися за рахунок
продуцентів тобто рослин (комахи-фітофаги), продуктів функціонування
їх квіток (комахи-запилювачі) і консументів і, особливо, тваринних
організмів (комахи-зоофаги, комахи-ентомофаги) тощо.
Третя категорія сукупності всіх організмів, а саме редуценти або
деструктори, живиться мертвою органічною масою, тобто рослинними
рештками або відмерлими зоовидами. Декі види біоти є проміжною ланкою
між продуцентами та редуцентами, живлячись мертвою органічною
речовиною.
Такий процес забезпечує стійкий біоритмічний колообіг у природі,
головним джерелом енергії якого є сонячний чинник.
Викладене свідчить, що на сучасному етапі необхідно розробляти та
впроваджувати принципово відмінну модель стратегії і тактики
формування та функціонування екосистем, особливо таких їх
домінантних складових, як фітопродуцентне розмаїття в природних,
антропоприродних і культурних ценозах, їх ефективного захисту від
біотичних, абіотичних та антропічних чинників, зберігаючи довкілля.
На сучасному етапі науково-освітня методологія захисту рослин
базується, як правило, на захисті агрофітоценозів, де рілля в Україні
займають площу 32,446 млн га, що становить 53,8 % від загальної
території та 77,8 % від с.-г. угідь, що є критичним екологічним критерієм,
оскільки у провідних країнах світу ці показники значно менші. Адже
вирощування культур, де проводиться регулярний обробіток ґрунту,
призводить до погіршення стану довкілля внаслідок зменшення його
родючості, внесення синтетичних технологічних матеріалів і, особливо
пестицидів, тощо.
Саме тому в останні роки для умов України, загальна площа якої
становить 60,4 млн га, почала обґрунтовуватися новітня модель формування
і функціонування фітоценозів, в основі якої є принцип класичної
фітопродуцентології [2, 3].
Класична
фітопродуцентологія
(принцип
трійчастого
територіального балансу функціонування фітоценозів на державному,
регіональному та місцевому рівнях) – учення про закономірності
динамічного формування та контролю територій з розмаїттям фітології,
на яких: одну частину займає флористичне розмаїття незайманої природи
або природної фіто-продуцентології; другу – антропоприродної, зокрема
культурноприродної та урболандшафтної фітопродуцентології; третю
частину – культурної фітопродуцентології.
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З огляду на принцип класичної фітопродуцентології в умовах
України природні, антропоприродні та культурні фітоценози мають
орієнтовно займати по 20 млн га, що створить передумови сталого
розвитку екосистем та їх фітоценозів.
Такий науково-освітній та виробничо-бізнесовий підхід викликає
необхідність щодо вивчення, розробки та впровадження принципово
нової стратегії і тактики захисту рослин, що базується на
природоохоронно-економічному принципі.
За принципово новітнім підходом щодо формування і
функціонування різного значення фітоценозів та особливостей їх захисту
виникає потреба обґрунтування, розробки та впровадження їх науковоосвітнього процесу, що базується на таких складових:
1. Класична фітопродуцентологія та фітоценози України.
1.1. Природні фітоценози.
1.2. Антропоприродні (культурноприродні та урболандшафтні)
фітоценози.
1.3. Культурні фітоценози (агрофітоценози).
Організація такої науково-освітньої програми створить передумови
суттєвого поліпшення стану екосистем за рахунок класичної схеми
формування та функціонування фітоценозів тобто забезпечення сталого
зеленого килиму на всій території України. Наявність дисциплін такого
профілю в свою чергу дозволить забезпечити значно кращу підготовку
фахівців із захисту і карантину рослин, а також дати конкретну відповідь
на запитання – що захищати. Адже дослідження свідчать, що значна
кількість видів біоти, що живиться рослинами є поліфітофагами або ж
олігофітофагами, і вони здатні мігрувати з природних в антропоприродні
або культурні фітоценози та навпаки. Під час вивчення культурних
фітоценозів логічним є обґрунтування, розробка та вивчення сучасних та
новітніх напрямів виробництва фітопродукції з метою правильного
харчування людей [2, 3, 4]: виробництво фітопродукції з використанням
синтетичних технологічних матеріалів на основі екстенсивного та
інтенсивного землеробства; виробництво фітопродукції без використання
синтетичних технологічних матеріалів на основі органічного та
біодинамічного
землеробства;
виробництво
фітопродукції
з
використанням новітніх систем технічного та інформаційного
забезпечення на основі: технологій no-till; точного землеробства;
інформаційних агротехнологій.
2. Антропічні, біотичні та абіотичні чинники впливу на фітоценози.
2.1. Антропічні позитивного та негативного значення чинники.
2.2. Біотичні позитивного та негативного значення чинники.
2.2.1. Біологія, трофологія та екологія конкретного виду біоти.
2.3. Абіотичні позитивного та негативного значення чинники.
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2.4. Моніторингові системи та прогноз чинників впливу на фітоценози.
На сучасному етапі в науково-освітньому процесі, зокрема під час
підготовки фахівців із захисту і карантину рослин, основна увага
звертається на основні шкідливі організми і, як правило, сільськогосподарських культур. Дослідження останніх років свідчать, що на
фітоценози впливають не лише шкідливі організми, а також антропічні
(обґрунтована та необґрунтована діяльність людського суспільства) та
абіотичні чинники (позитивного та негативного значення клімат, погодні
умови, хімічні елементи, рельєф тощо). Вивчення такого сортименту
чинників впливу на фітоценози створить передумови кращої підготовки
фахівців із захисту і карантину рослин, дасть чітку відповідь на друге
надзвичайно важливе питання – від чого захищати природні, антропоприродні та культурні фітоценози, тобто флору на всій території України.
3. Теорія і практика захисту рослин.
Вищенаведена новітня програма науково-освітнього процесу щодо
природних, антропоприродних та культурних фітоценозів України, а
також позитивного та негативного значення чинників впливу на їх стан
потребує обґрунтування, розробки, вивчення та впровадження у
виробництво принципово нової теорії, стратегії і тактики захисту рослин.
Це, в свою чергу, дозволить створити передумови щодо підготовки
висококваліфікованих фахівців із захисту і карантину рослин і дати
відповідь на третє надзвичайно важливе запитання – як, коли і чим
захищати фітоценози.
3.1. Стратегія і тактика захисту рослин.
3.1.1. Організаційно-технологічна методологія захисту рослин.
3.2. Карантин рослин.
3.3. Інтегрований захист рослин.
3.4. Сучасні та новітні методи захисту рослин.
3.5. Системи новітнього технічного та інформаційного забезпечення
захисту рослин.
3.6. Системи захисту рослин в єдиному технологічному процесі
формування і функціонування фітоценозів.
3.7. Системи захисту рослин природних, антропоприродних та
культурних фітоценозів.
3.8. Системи захисту рослин культурних фітоценозів під час
виробництва фітопродукції: з використанням синтетичних технологічних
матеріалів; без використання синтетичних технологічних матеріалів; з
використанням новітнього технічного та інформаційного забезпечення.
Отже, вищенаведена класична методологія захисту рослин
дозволить створити передумови щодо вирішення його нагальних
проблемних питань на сучасному етапі через поглиблення, поліпшення,
прискорення науково-освітнього процесу та обґрунтовання на екологічній
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і економічній основі відповіді на три основні, проблемні та триєдині
питання: що захищати; від чого захищати; як, коли і чим захищати
рослини екосистем та їх фітоценози.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ТРОФОЛОГІЇ В МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОМУ
НАПРЯМІ ПРО ЖИТТЄВІ ПРОЦЕСИ
Аналіз сучасного світогляду суспільства в Україні засвідчив, що в
науково-освітньому та виробничо-бізнесовому процесах у низці випадків
стала домінувати концепція, яка ґрунтується на принципах
антропоцентризму і всупереч природоохоронної стратегії, згідно з якою
«Природа первинна, а виробничі та бізнесові інтереси вторинні».
Саме такий підхід створює передумови появи певних негативних
чинників сьогодення, зокрема: глобальної зміни клімату, зокрема
внаслідок необґрунтованого антропічного впливу на довкілля;
територіального
дисбалансу
функціонування
природних,
антропоприродних та культурних екосистем та особливо їхніх
фітоценозів; порушення природних регулюючих механізмів; глобального,
регіонального та локального забруднення середовища техногенними
викидами; деградації ґрунтів; погіршення здоров’я людства;
неправильного харчування тощо.
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Вищевикладене засвідчує про необхідність прискорення та
поглиблення системних досліджень в Україні щодо ефективного розвитку
та гармонізації таких міждисциплінарних напрямів, як біологія, екологія
та трофологія згідно з новітнім підходом, а саме за класичною схемою:
теоретичне обґрунтування – науково-освітній процес – виробництво та
бізнес [1–4].
Особливості розвитку біоти, з урахуванням її живлення та
середовища, вивчають тисячоліттями (але термін біологія вперше вжив у
1797 році німецький професор анатомії Теодор Руз), екологія з
акцентованим науковим підґрунтям – із 1866 року (Е. Геккель), а
трофологія – лише з початку двадцятого століття (на території Російської
імперії термін відомий з 1910 року).
В Україні життєво необхідний напрям трофологія в системі наук
про життя, на жаль, є на початковому етапі і має фрагментарний характер,
а такі обґрунтування та дослідження на принципах системності проводять
лише на кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП
України і в деяких інших навчально-наукових закладах країни.
У деяких медичних навчальних закладах певні аспекти харчування
викладають у вигляді окремих дисциплін, наприклад нутріціологія,
основи нутріціології, дієтологія, екотрофологія тощо [3, 6]. Не вдаючись
у полеміку щодо обґрунтування назви науково-освітнього спрямування
про правильне харчування людини, логічним є лише те, що трофологія
людини (нутріціологія) є складовою новітнього міждисциплінарного
напряму трофологія.
На світовому рівні з метою успішного розвитку трофології в деяких
університетах країн (Німеччина, Австрія, Чехія, США, Китай, Росія тощо)
введено не лише таку дисципліну, а також відповідну спеціальність у
різних модифікаціях. Наприклад, в Австрії у Віденському університеті є
спеціальність на бакалавріаті «Трофологія» як «наука про їжу,
харчування», на факультетах аграрних наук в Крістіан-Альбрехтс
університеті спеціальність «Міжнародний продовольчий бізнес та науки
про споживання», в Гіссенському університеті імені Юстуса Лібіха –
«Екологічна трофологія», в Пекінському університеті прикладних наук
можна отримати ступінь магістра з напряму «Трофологія (наука про
харчування) та інженерія», у Німеччині – за напрямом «Дієтологія і
трофологія» [3].
Найбільш аргументовані обґрунтування та дослідження щодо
трофології провів у середині двадцятого століття відомий учений-фізіолог
О.М. Уголєв, який у 1948 році закінчив Дніпропетровський медичний
інститут. У своїй відомій науковій праці (Теория адекватного питания и
трофология. Санкт-Петербург : Наука, 1991. 272 c.) О.М. Уголєв акцентував
увагу на те, що необхідно «показати істинне місце живлення в феномені
життя на Землі і в тій частині біосфери, яка пов’язана з життям людини».
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Він також підкреслив, що «в дійсності людина, будучи носієм ноосферних
ознак, у трофічному відношенні, є однією із ланок складної замкнутої
системи колообігів у біосфері з її трофічними зв’язками». Виходячи із
цього він аргументував, що «Трофологія – це наука, що охоплює всі
аспекти асиміляції їжі на всіх рівнях організації живих систем – від
клітинного до планетарного».
Учений також зауважив, що біосфера, в своїй суті є трофосферою,
яка охоплює трофоценози різного рівня організації, а це свідчить, що
логічно вивчати закономірності живлення біоти, формування і
функціонування її трофічних ланок на планеті Земля.
Отже Трофологія – це сукупність міждисциплінарних знань про
продукти харчування, безпосередньо харчування та трофічні зв’язки, а
також закономірності асиміляції продуктів живлення на всіх рівнях
організації живих систем [5, 6].
Трофологія є актуальною щодо обґрунтування закономірностей
живлення органічного світу та особливо правильного харчування
суспільства, що дозволить поліпшити стан його здоров’я та добробут,
збільшити тривалість життя тощо.
Аналіз теорії адекватного живлення біоти, розробленої
О.М. Уголєвим, свідчить, що у нас досить розуму не загубити її, а
прискорити та поглибити дослідження в цьому напрямі.
Твердження є особливо актуальним, з огляду на те, що цей
талановитий учений аргументував «…трофічні ланки є обов’язковим
елементом життя як біосферного явища, а проблема походження життя на
планеті Земля врешті-решт зводиться до питання початку утворення
первинних трофічних взаємин».
Згідно з ВООЗ відомо, що спосіб життя та харчування в межах 50 %
впливає на здоров’я як стан повного фізичного, розумового та соціального
благополуччя суспільства.
Світові інформативні дані свідчать, що Україна за тривалістю життя
людей є лише на 138-ому, а за рівнем здоров’я – на 99-ому місці у світі.
Крім того, відомо, що з 2006 року 20 березня відзначається Міжнародний
день Щастя. У 2017 році в рейтингу Щастя Україна посіла лише 132-ге
місце, тоді як в минулому році – 123-тє із 155-ти країн [3].
Викладене свідчить про необхідність обґрунтування і проведення
прискорених та поглиблених досліджень щодо правильного харчування
людей смачною, корисною, безпечною, якісною, в асортименті та
оптимумі продукцією.
Гармонійний розвиток трофології людини (Антропотрофології) має
ґрунтуватися на постулаті, що їжа має бути ліками, а ліки – їжею, тобто
безпека та якість харчування – основа здоров’я, довголіття людства і його
благополуччя, що є особливо важливим і проблемним на сучасному етапі.
Це свідчить, що базовими та динамічними складовими закономірностей
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трофології людини є: створення передумов гармонізації процесу
живлення та колообігу трофічних ланок біоти ґрунту та водойм з
подальшим збалансованим харчуванням людини (за класичною і
замкнутою схемою – від ґрунту і до ґрунту та від водойми і до водойми);
виробництво сировини в умовах ґрунту та водойм; переробка отриманої
сировини; виробництво та зберігання продуктів харчування, зокрема
досягнення харчових технологій; виробництво кулінарної та
кондитерської продукції; виробництво питної води; забезпечення чистоти
повітря; правильне приготування та споживання смачних, корисних,
якісних та безпечних страв; фізіологічні процеси травлення та дихання;
створення передумов гармонійної діяльності природних регулюючих
механізмів з метою ефективного живлення біоти ґрунту та водойм.
Згідно з нашими поглядами трофологія має гармонійно вписуватися
у взаємозв’язку із біологією, екологією та її абіологією в новітній
мультидисциплінарний напрям наук про життєві процеси –
Вітатерралогію.
Вітатерралогія (vita – життя; terra – планета Земля; logos – слово,
вчення) – мультидисциплінарне вчення про закономірності формування і
функціонування на всіх рівнях організації, життєвих процесів на планеті
Земля за гармонізації біології, екології, трофології [1, 2, 3].
Зважаючи на викладене, логічним є прискорення та поглиблення
наукового обґрунтування та введення в навчальний план такої вкрай
життєво необхідної і новітньої дисципліни, як трофологія в системі наук
про життя, створивши відповідно професійну групу фахівців для
наукового обґрунтування та відкриття спеціальності такого профілю.
Міждисциплінарний
навчально-науково-виробничий
напрям
Трофологія, що вивчає живлення органічного світу на всіх рівнях
організації життя екосистем на планеті Земля, структурується на такі
основні складові:
- геотрофологія – вчення про закономірності живлення біоти на
суші, куди входить;
- едафічна трофологія – вчення про закономірності живлення
біоти в межах ґрунту;
- акватрофологія – вчення про закономірності живлення біоти в
межах водойм;
- фітотрофологія – вчення про закономірності живлення рослин як
продуценти;
- зоотрофологія – вчення про закономірності живлення зообіоти як
консументи та редуценти, куди входить: гексаподотрофологія (вчення
про закономірності живлення шестиногих як консументи та редуценти),
куди в свою чергу входять: ентогнатотрофологія (вчення про
закономірності живлення ентогнат), ентомотрофологія (вчення про
закономірності живлення комах);
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- мікробіотрофологія – вчення про закономірності живлення
мікробіоти як продуценти, консументи та редуценти, куди входить:
арахеєтрофологія (вчення про закономірності живлення мікробіоти
арахей як продуценти, консументи та редуценти), бактеріотрофологія
(вчення про закономірності живлення мікробіоти бактерій як продуценти,
консументи та редуценти), вірусотрофологія (вчення про закономірності
живлення мікробіоти вірусів);
- трофологія людини (антропотрофологія) – вчення про
закономірності правильного харчування людини, згідно зі специфікою
свого життя, смачною, корисною, безпечною, якісною, в асортименті та
оптимумі продукцією.
Доведено, що для гармонійного харчування людства та живлення
біоти, використовують сировину та продукцію із природних,
антропоприродних (культурноприродних і урболандшафтних) та
культурних екосистем і їх фітоценозів, що потребує окремого вивчення.
Обґрунтовуючи виробництво в асортименті, оптимумі якісної та
безпечної продукції в трофології, крім природоохоронного, особливої
уваги заслуговує і економічний супровід, від якого суттєво залежить
гармонійне харчування та благополуччя суспільства.
Отже, завдяки гармонізації науково-освітньо-виробничого напряму
трофологія, суспільство зможе вирішити нагальні проблеми різного рівня
трофічних ланок у життєвих процесах, поліпшення стану довкілля,
здоров’я та добробуту нації, за філософії, що мета щасливого життя –
його вічність, і проявляється в дітях, гармонізації, а не антропоцентризмі,
суспільства у Храмі Матінка-Природа України!
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ЗІСТАВНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ РЕДЬКИ
ОЛІЙНОЇ З ВРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
ТА ЗАГАЛЬНОЇ СТРЕСОВОСТІ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ
Актуальність напряму досліджень. Для редьки олійної
рекомендованим є широкий діапазон строків сівби: від надранніх
весняних строків [1] до літніх та проміжних післяжнивних (літньоосінніх) [2, 3], що виокремлює вказану культуру серед інших та дозволяє
вирощувати її у різних ґрунтово-кліматичних поясах від зони Полярного
кола [1] до сухих аридних територій Середньої Азії [5].
Останні дослідження засвідчили, що продуктивність різних строків
сівби редьки олійної залежить у першу чергу від вологозабезпечення
періоду вегетації та оптимізації умов мінерального живлення [6].
Спостерігається і реакція редьки олійної на тривалість світлового дня в
разі зміни строків сівби [7]. Спостерігається ефективне використання
редьки олійної для моніторингу загальної напруженості ростових
процесів з позиції зміни на певний градієнт кліматичних чинників
довкілля та їх співвідношень [1]. З окреслених причин, редька олійна буде
чутливо реагувати на вказані зміни, а комбінація строків від ранніх до
можливо пізніх у розрізі різних років за погодними умовами дозволить як
оцінити загальну сприятливість вегетаційного періоду у цей рік, так і
надати рекомендації щодо зміни параметрів строку сівби для регіону
досліджень.
Методологія та основні результати досліджень. Дослідження за
обраним тематичним спрямуванням охоплювали період 2013–2017 рр. з
використанням сорту Журавка на темно-сірих лісових ґрунтах середнього
потенціалу ґрунтових умов родючості. У вивченні застосовано чотири
строки сівби: друга декада квітня, перша декада травня, третя декада
травня, друга декада червня. Для вказаних строків сівби норма висіву
2 млн шт./га схожих насінин звичайним рядковим способом. У тезах
представлено результати такого вивчення лише на неудобреному фоні.
Слід зауважити, що кліматичні зміни, які спостерігаються останні
5–10 років на теренах нашої держави, вносять суттєві корективи у формат
календарної тропації строків сівби редьки олійної. Результати вивчення
одного з важливих показників кліматичних ресурсів території у значенні
гідротермічного коефіцієнта Селянінова (ГТК) як вираз зіставлення
теплового режиму та динаміки атмосферного зволоження для умов
Вінницького району, що належить до зони Правобережного Лісостепу,
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засвідчили певний ступінь аридизації території за період 2013–2017 рр.
активної вегетації редьки олійної (рис. 1).
Так, за п’ятирічний цикл вивчення особливостей вегетування культури
в умовах дослідного поля Вінницького ВНАУ спостерігається домінування
аномальних умов ГТК для таких місяців вегетації у періоді липень-вересень.
Особливо відчутним ефект аридизації спостерігався у липні та серпні.
Загалом умови 2015–2017 рр. були суттєво більш сухішими у зіставленні зі
середньобагаторічними показниками. Лише умови вегетації 2013 року
перевищували багаторічний рівень ГТК. На підставі представлених даних
напрошується загальний висновок про підвищення загальної стресовості
вегетації основних сільськогосподарських культур, фенорозвиток яких
входить у період травень-липень.
Для редьки олійної, як вже наголошувалося, характерний широкий
формат оптимальних строків її сівби, який у першу чергу визначає саме
вологозабезпечення її періоду вегетації. Крім того, цю культуру можна
ефективно використовувати саме для моніторингу оптимальності
співвідношення температур та режимів зволоження як за рахунок чуттєвої
реакції на зміну цих показників, так і за рахунок певної архітектонічної
реакції розвитку рослин на зростання кліматологічної стресовості
вегетування [1].
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Рис. 1. ГТК зони досліджень за період активної вегетації редьки олійної,
2013–2017 рр.
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Такі висновки знайшли своє відображення в оцінюванні зіставлення
морфологічних параметрів розвитку рослин редьки олійної у зіставленні до
вихідного першого строку сівби (табл. 1).
Таблиця 1

Характер морфологічного розвитку рослин редьки олійної сорту
Журавка у зіставленні різних строків його сівби на фазу цвітіння
(у % до першого строку сівби, в середньому за 2013–2017 рр.)
Строк
сівби

Висота
рослин, см

Перший
Другий
Третій
Четвертий

100,0
86,6
63,2
50,9

Площа
листкової
поверхні,
тис. м2/га
100,0
87,1
70,7
53,5

Індивідуальна
маса рослин, г
100,0
86,4
74,6
46,9

Урожайність
Урожайність
листостеблової
насіння, т/га
маси, т/га
100,0
87,8
73,1
62,3

100,0
84,2
73,6
48,6

Так, нами зазначено стабільне зниження основних продуктивних
показників архітектоніки рослин редьки олійної за поступового зміщення
строків з першого до четвертого. Враховуючи зростання загальної
стресовості у календарному напрямку, з травня по серпень спостережено
чітку її реакцію на погіршення умов вегетування. Особливо високі рівні
зниження у зіставленні першого (ранньовесняного) та четвертого
(літнього) строків сівби зазначено за такими показниками, як індивідуальна
маса рослин (-53,1 %) та урожайність насіння (-51,4 %).
Слід також зазначити, що варіанти саме другого строку сівби найбільш
часто фігурують у різних рекомендаціях щодо культивування редьки олійної.
Таким чином, загальні кліматичні зміни зумовлюють зміщення цього
чинника технології на більш ранні строки.
Висновок
Отже, для Вінничини за останній п’ятирічний період спостерігають
чітку тенденцію до зниження загального рівня оптимального
вологозабезпечення, що на фоні вищих за середньобагаторічний рівень
добових температур знижує загальний ГТК вегетації, зумовлює підвищення
загальної стресовості абіотичних чинників та впливає на продуктивність
чутливих культур, до яких зокрема слід віднести і редьку олійну.
З оцінювання результатів динамічних ростових процесів рослин редьки
олійної та враховуючи згадані вище кліматичні зміни періоду вегетації, –
доцільним ми вважаємо рекомендації щодо зміщення оптимальних строків
сівби редьки олійної на більш ранні (щонайменше на 1,5–2,0 декади)
особливо у варіанті вирощування цієї культури одночасно на кормові цілі та
насіння в єдиному технологічному циклі.
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ФАКТОРИ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА
В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
Незважаючи на негативні зміни, які відбуваються в кліматі планети,
територія України характеризується надзвичайно великим аграрним
потенціалом, який дає змогу вирощувати переважну більшість необхідних
для життя культур. Сьогодні наша країна досягла значних успіхів у
розробці, адаптації й впровадженні технологій вирощування, але
стабільної врожайності й валових зборів досягти поки що вітчизняні
аграрії не змогли. Причиною цього є ще далека до досконалості
агротехніка, непередбачуваність погодних факторів та, особливо, висока
ймовірність настання критичних погодних періодів, екстремальних явищ
тощо.
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За науковими даними, від інтенсифікації технологій вирощування
залежить до 80 % реалізації сортового потенціалу сільськогосподарських
культур і перейти цю межу дуже важко через зміни в природному
середовищі Землі. Таким чином забезпечення населення планети
продуктами харчування напряму залежить від правильного оцінювання
тих кліматичних змін, які відбуваються зараз та розробки прийомів щодо
зменшення їх негативного впливу в першу чергу на виробництво зерна.
Ця проблема набуває все більше глобального масштабу особливо для
головних культур зернового виробництва в Україні – пшениці озимої й
кукурудзи.
Пшениця озима, найважливіша зернова культура людства,
внаслідок своїх біологічних особливостей, має значно більшу ймовірність
потрапити під дію несприятливих факторів у всі пори року.
Найважливішими для початку розвитку посівів є умови осені й останніми
роками спостерігається тривожна тенденція змін умов сівби – тривалі
посухи не дають змоги отримати своєчасні сходи, а отже, ставлять під
загрозу оптимальний розвиток рослин перед входженням їх у
перезимівлю. Наприклад в останні три роки в умовах Полтавської області,
тільки в 2014 році склалися оптимальні умови для отримання сходів, але в
2015 році сходи були отримані на кінець п’ятої декади після сівби!
Наступний рік виявився дещо сприятливішим внаслідок накопиченої
вологи за перші місяці вегетаційного періоду, однак сходи були отримані
через 2 … 3 тижні.
Одним з перспективних шляхів управління ростовими процесами на
цьому етапі може стати передпосівна обробка насіння стимуляторами
росту, зокрема гуміновими речовинами. У наших власних дослідженнях
завдяки цьому прийому, використовуючи вже відомі й перспективні нові
препарати (Гуміфілд та 1R Seed treatment), вдалося скоротити термін
появи сходів та збільшити показники польової схожості, формування
кореневої системи та загального розвитку рослин.
Головними лімітуючими факторами під час перезимівлі озимих є
фактори, що досить часто можуть виявитися екстремальними –
відсутність снігового покриву, низькі температури, глибокі відлиги та
різкі коливання температур. Останнім часом ймовірність настання
подібних факторів значно зросла. Та й після виходу з зими на посіви
можуть очікувати несприятливі чинники, які на перший погляд мають
позитивний вплив. Таким може бути надмірна кількість опадів у травні
місяці, вчені також зазначають високу ймовірність злив та градобоїв.
Таким чином, зміни клімату значно ускладнюють стабільне
виробництво зерна пшениці озимої й необхідно розробляти прийоми
збільшення стійкості посівів до несприятливих факторів, які ґрунтуються
на селекційних досягненнях, детальній та об’єктивній фіксації змін
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клімату, ретельних дослідженнях взаємозв’язків системи рослина –
середовище й впровадження нових елементів технологій вирощування.
На думку автора, в умовах, що склалися, важливого значення
набуває детальний збір фактичної інформації не тільки в загальному
масштабі, а й в кожному конкретно взятому регіоні, ґрунтово-кліматичній
зоні чи, навіть, підприємстві. Такий підхід дасть змогу створити велику
інформаційну базу, опрацювавши дані якої, можна виявити закономірності
змін у взаємовпливі рослин і навколишнього середовища.
Кукурудза займає домінуючу позицію в посівних площах нашої
держави порівняно з пшеницею. Показники статистики свідчать про
досить стійкий тренд зростання врожайності цієї культури, незважаючи
на подекуди незадовільний матеріально-технічний стан оснащення галузі
рослинництва. Передумовою цього автор вважає надзвичайно великий
обсяг загального портфоліо цієї культури, досконале та якісне
насінництво, постійне вдосконалення технологій вирощування.
Однак й тут існують певні негативні наслідки. Зокрема збільшення
площ спричиняє збільшення тривалості посівних робіт, внаслідок чого
посіви можуть опинитися під дією весняних заморозків і, навіть, під
сніговим покривом, як це трапилось у 2017 році в деяких регіонах
Лівобережжя. Саме такий феномен яскраво підтверджує зміни, які
відбуваються в кліматі планети.
В умовах змін клімату й особливо підвищення температур
кукурудза має більший потенціал внаслідок своєї стійкості до високих
температур та посухи. Однак навіть така потужна в біологічному сенсі
культура виявляється вразливою перед тривалими спекотними періодами
та браком вологи й це впливає на стабільність обсягів виробництва зерна.
За даними науковців Інституту сільського господарства степової
зони генетичний потенціал кукурудзи у виробничих умовах реалізовано
менш ніж на половину. Найважливішими екологічними параметрами для
кукурудзи вчені називають суму ефективних за підрахунком нижніх
(нижче 10 °С) і верхніх (вище 20 °С) баластних температур.
Наш власний аналіз показав, що критичними для кукурудзи є
максимальні температури червня, опади травня та липня, які є досить
нестабільними й нерівномірними в цей період. Високі температури в
липні – серпні також негативно впливають на формування врожайності
культури (r=-0,42 … -0,33), що припадає на період цвітіння – формування
зерна. Непередбачуваність та велика ймовірність виникнення тривалих
посушливих періодів та, навіть, короткотривала дія екстремальних
температур
може
негативно
позначитися
на
врожайності
сільськогосподарських культур, зокрема й таких жаростійких, як кукурудза.
Підбиваючи підсумки викладеному матеріалу хотілося б зазначити,
що в науковій літературі досить часто наводять дані про те, що глобальне
потепління поки що має навіть позитивний вплив на формування
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врожайності сільськогосподарських культур, оскільки врожайність має
тенденцію до зростання. Проте слід зауважити, що така тенденція є в
першу чергу тимчасовою, а по-друге локальною в зоні достатнього й
великого зволоження. За даними вчених Потсдамського інституту
кліматичних досліджень, у разі збереження тенденцій змін клімату валові
збори зернових до 2100 року можуть зменшитися на 50 %.
Виходячи з цього раціональним підходом до вирішення цього
комплексу проблем є формулювання О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучми:
1) адаптація сільського господарства до можливих змін клімату в
довготривалій перспективі;
2) створення інформаційно-аналітичного центру й використання
сучасних інформаційних технологій для прогнозування й розробки
рекомендацій сільськогосподарському виробництву.
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ВМІСТ НІТРАТІВ У ЗЕРНІ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ
ЗМІН КЛІМАТУ
Клімат України став досить чутливим до глобальних змін.
Підвищення температури відбувається швидшими темпами порівняно з
глобальними [1].
Нітрати є необхідною частиною азотного живлення рослин, без
якого неможливі складні біологічні процеси синтезу білка. Надмірне
азотне живлення, особливо в другу половину вегетації, сприяють
утворенню
великої
кількості
вегетативної
маси,
гальмують
нагромадження вуглеводів, а значить, затримують розвиток і дозрівання
рослин, тому отримана продукція гірше зберігається [2].
Причинами, що викликають надмірний вміст нітратів в урожаї
сільськогосподарських культур, сировині і продукції, є дефіцит розуміння
сьогоднішньої ситуації, який вже призвів до порогу злочинної безпечності
і застосуванню необґрунтовано високих доз азотних добрив, незадовільна
якість азотних добрив і сільськогосподарських машин, за допомогою яких
їх вносять; нерівномірний розподіл азотних добрив на поверхні поля під
час внесення; надмірне захоплення пізньою підгодівлею сільськогосподарських культур азотом; порушення збалансованості співвідношення між
азотом та іншими елементами живлення (насамперед фосфором і калієм);
низький рівень культури землеробства і технологічної дисципліни під час
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роботи; неприпустима зневага до введення науково обґрунтованих
сівозмін на величезних посівних майданах і переважання монокультури;
низький рівень знань провідних фахівців у господарствах; відсутність
сортової політики щодо виведення і вирощування сортів з низьким рівнем
нітратів в урожаї; відсутність належного ефективного контролю як за
ходом виконуваних робіт, так і за якістю кінцевого продукту – за змістом
нітратів та інших речовин; слабка ефективність упровадження наукових
розробок у практику отримання високоякісного урожаю.
Слід зазначити, що добрива, які вносять у надмірних кількостях
(понад 16–17 т/га сівозміни), як і мінеральні, спричинюють нагромадження
нітратів у продукції рослинництва. Крім того, в разі тривалого зберігання
продукції рослинництва з нітратів утворюються нітрити, які більш
токсичні, ніж нітрати.
Небезпека надходження нітратів в організм людини пов’язана з
виникненням метагемоглобінанемії: надлишок нітратів під впливом
мікрофлори кишок переходить у нітрити, які, сполучаючись з
оксигемоглобіном, утворюють метгемоглобін, який не може зв’язувати та
переносити до тканин кисень. Як результат кисневого голодування клітин
уражується центральна нервова система, послаблюються захисна і
репродуктивна функції організму тощо [3].
Аналіз вітчизняної та закордонної літератури показує, що на
теперішній час рівень забруднення рослинної сировини нітратами
достатньо високий. Переважним чином нітрати до організму людини
надходять з овочами, фруктами та ягодами. У разі збалансованого
харчового раціону на їх частку припадає близько 70 % добової дози,
решта потрапляє з водою, м’ясними та іншими продуктами [4].
З метою захисту зернових культур від негативного впливу нітратів
необхідно чітко дотримуватися рекомендацій щодо застосування
мінеральних добрив та пестицидів, запроваджувати інтегровані системи
захисту рослин, стимулювати розробку нових екологічно безпечних
добрив, правильно зберігати продукцію [5].
Сільське господарство на сучасному етапі не може гарантувати
екологічно чисту продукцію. Тому пошук і розробка заходів, що
дозволяють відчутно знизити надходження нітратів в організм людини, є
однією з актуальних проблем сьогодення.
Мета дослідження – встановити інтенсивність зниження концентрації
нітратів у зерні злакових культур залежно від терміну їх зберігання.
Дослідження проводили, відбираючи зразки зерна злакових
культур, вирощеного на полях з інтенсивною хімізацією технологічних
процесів вирощування зернових культур у господарствах Вінницької
області з подальшим його аналізом у лабораторії випробувального центру
Вінницької філії державної установи «Інституту охорони ґрунтів
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України». На основі отриманих даних визначали вміст нітратів у зерні
залежно від періоду очікування після обмолоту.
На час збирання зернових у зерні пшениці озимої вміст нітратів
становив 141,3 мг/кг. Через 1 місяць концентрація нітратів зменшилася на
93,7 % та становила 8,91 мг/кг. Через 3 місяці після збирання пшениці
озимої концентрація нітратів збільшилася на 20,3 % і становила
10,72 мг/кг. Через 6 місяців після збирання пшениці озимої концентрація
нітратів у зерні, порівняно з попереднім строком аналізу, збільшилася на
113,6 % і становила 22,9 мг/кг. Загалом за 6 місяців концентрація нітратів
у зерні пшениці озимої зменшилась у 6,2 рази.
У зерні ячменю ярого на час збирання вміст нітратів становив
91,2 мг/кг. Через 1 місяць концентрація нітратів зменшилася на 70,5 % та
становила 26,9 мг/кг. Через 3 місяці після збирання ячменю ярого
концентрація нітратів зменшилася ще на 46,3 % і становила 14,45 мг/кг.
Через 6 місяців після збирання ячменю ярого концентрація нітратів у
зерні, порівняно з попереднім строком аналізу, зросла на 156,7 % і
становила 37,1 мг/кг. Загалом за 6 місяців концентрація нітратів у зерні
ячменю ярого зменшилась у 2,4 рази.
Висновки
Отже, проведеними дослідженнями встановлено зниження
концентрації нітратів у зерні озимої пшениці під час його зберігання після
збирання. Зокрема за 6 місяців зберігання концентрація нітратів у зерні
озимої пшениці зменшилась у 6,2 рази, а ячменю ярого – у 2,4 рази.
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ
ПРОВІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Починаючи з 70-х років минулого століття, в Україні, як і в усьому
світі, спостерігаються суттєві коливання кліматичних умов, які впливають
на всі галузі економіки країни, особливо сільськогосподарське
виробництво. Сукупність метеорологічних факторів, а саме: тепло і
волога, формують агрокліматичні ресурси території, які визначають
умови вирощування та урожайності сільськогосподарських культур.
Об`єктом дослідження є агрокліматичнi умови території
Печенізького району Харківської області. Предметом – часові ряди
температури повітря, місячної кількості опадів та урожайність провідних
сільськогосподарських культур. Основною метою є оцінювання
мінливості агрокліматичних умов на території Печенізького району за
період з 2008–2017 рр. за допомогою кореляційної залежності
урожайності кукурудзи та соняшнику від показників температурновологістного режиму цього регіону. Вибір сільськогосподарських культур
був зроблений, виходячи з економічних особливостей врожайності
окремих культур та з урахуванням особливостей сільськогосподарських
культур, які мають стійкість до посушливих умов.
Аналіз врожайності кукурудзи по району коливається в межах від
12,9 до 73,4 ц/га, середня врожайність становила 41,8 ц/га. Мінімальна
врожайність 12,9 ц/га у 2008 р., а максимальна – 73,4 ц/га у 2011 р.
Фактична середня врожайність соняшнику за відповідний період
становить 25,4 ц/га. Найбільша врожайність спостерігалася у 2011, 2012,
2015 роках, де вона становила відповідно 32,1, 32,2 та 34,9 ц/га.
Мінімальна – зафіксована у 2008 р. – 11,3 ц/га.
Необхідно мати на увазі, що на врожайність досліджуваних культур
впливають як агротехнічні заходи (мінеральне живлення рослин,
попередники і системи обробітку ґрунту після них, площі посівів, рівень
захисту вирощуваних культур від шкідників), так і погодні умови
впродовж року. Може статися так, що було вжито всі необхідні заходи на
відповідному агротехнічному рівні, але через несприятливі погодні умови
урожайність отримано нижчу порівняно з оптимальними нормами.
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Для моделювання впливу кількості опадів та температури повітря
на урожайність кукурудзи та соняшнику було проаналізовано такі
фактори за десятирічний період. На основі статистичного аналізу
метеоданих за допомогою середовища MS Excel було побудовано факторні
моделі впливу погодних умов на урожайність досліджуваних культур.
Кукурудза займає до 19 % посівних площ району. Це теплолюбна і
вологолюбна культура, яка починає проростати за 8–10 °С. Вегетаційний
період триває 120–140 діб. Як результат дослідження визначено, що
кількість опадів за період жовтень-вересень має більший вплив на
врожайність кукурудзи, ніж за вегетаційний період R2=0,470 і R2=0,151
відповідно. Це свідчить про значний вплив накопиченої вологи в ґрунті за
зимово-весняний період. Залежність між врожайністю кукурудзи та
температурою повітря протягом року характеризується низьким
значенням.
За останні роки збільшилися площі під посівами соняшнику до
33 %. Соняшник – посухостійка культура, яка може тривалий час
витримувати ґрунтову та атмосферну посухи. Мінімальна потреба
культури у воді – 350–400 мм опадів, а мінімальна сума ефективних
температур для ранніх сортів та гібридів має сягати 1450 ºС, для середніх
– 1600 ºС. Під час цвітіння рослини соняшнику надто чутливі до нестачі
вологи та високої температури повітря.
Основним наслідком посухи є збільшення пустозерності насіння,
що призводить до зниження врожаю. На основі даних щодо кількості
опадів, температури та врожайності соняшнику встановлено причиннонаслідкові зв’язки між цими факторами: кількість опадів за вегетаційний
період не має впливу на врожайність соняшнику (R2=0,013), отже,
значний вплив (R2=0,312) мають опади за період жовтень-вересень.
Суттєвий вплив температури повітря (R2=0,430) виявлено на врожайність
соняшнику (рис. 1).

Рис. 1. Вплив температури повітря на врожайність соняшнику
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Таким чином, встановлено залежність між кліматичними факторами
і урожайністю кукурудзи та соняшнику: кількість опадів за період
жовтень-вересень має більший вплив, ніж за весь вегетаційний період. Це
свідчить про значну роль накопичення вологи в ґрунті за зимово-весняний
період. Температура повітря має значний вплив на врожайність
соняшнику, водночас урожайність кукурудзи незначно залежить від неї.
Треба враховувати, що на умови росту, розвитку рослин впливає
комплекс факторів, які слід ураховувати у подальшому дослідженні, а
саме: розораність ґрунтів; вивітрюваність; радіаційний та водно-тепловий
режим посівів, умови міжфазних періодів, зниження врожайності через
несприятливі умови у період розвитку та росту культур; агротехнічні
заходи та тип техніки; тип та кількість мінеральних добрив; технологія
збору врожаю; біологічні властивості сортів сільськогосподарських
культур, що характеризують процеси приросту рослинної маси. Отже,
слід ураховувати динаміку коливання кліматичних факторів упродовж
останніх років, що може призвести до зміни умов вирощування
сільськогосподарських
культур,
непрогнозованих
наслідків
на
продуктивність агроекосистем. Тим паче, що за розмірами посівної площі
кукурудза посідає друге місце в Україні після озимої пшениці та ранніх
ярих культур. Вона грає також велику роль у зерновому балансі.
Кукурудза вимоглива до кліматичних умов. А високий рівень
рентабельності та попит на насіння соняшнику призводить до розширення
його посівних площ. Він не поступається пшениці, кукурудзі, сої.
Соняшник дає найбільший вихід олії з одиниці площі. На олію зі
соняшнику припадає близько 98 % виробництва олії в Україні. А сезонні
особливості сільськогосподарського виробництва свідчать про сталу
необхідність сільського господарства у наданні агрометеорологічної і
агрокліматичної інформації. Вивчення впливу кліматичних умов на
врожайність провідних сільськогосподарських культур є досить
актуальним і потребує подальшого дослідження кліматичних факторів і
урожайності кукурудзи та соняшнику.
УДК 502.5
Шахман І.О., доцент
Херсонський державний аграрний університет
shakhman.i.a@gmail.com
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я
Науковці пропонують широкий спектр моделей зміни глобального
клімату. Під час формування регіональних сценаріїв глобального
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потепління частіше використовують моделі загальної циркуляції
атмосфери. Згідно з рекомендаціями ООН відносно водних ресурсів,
антропогенне навантаження, яке не перевищує 10 % межі зниження стоку,
не порушує природних процесів самовідновлення водних систем.
Перевищення 70 % межі зниження річного стоку річок призведе до
корінного руйнування водної системи.
Оцінювання водогосподарського впливу на характеристики річного
стоку річок Нижнього Подніпров’я виконано на основі моделі «клімат –
стік» (Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, 1998) та імітаційного стохастичного
моделювання побутового стоку (Н.С. Лобода, 2005) в умовах глобального
потепління (за сценаріями ВМО). На основі стохастичного моделювання
річного побутового стоку було проведено імітаційні експерименти за
різних поєднань кліматичних та водогосподарських умов. Як результат
імітаційного моделювання отримано «функції відгуку» водогосподарських
систем в умовах зрошення. Ці функції являють собою аналітичні
залежності статистичних параметрів річного стоку від водності та виду і
масштабів меліорації. Виконана регіональна реалізація моделі на етапі
«природний стік – водогосподарські перетворення – побутовий стік».
Модель має стохастичний характер і базується на рівняннях
водогосподарських балансів:
● за наявності на водозборі сільськогосподарських масивів, які
зрошуються за рахунок місцевого стоку:
YПоб , P = YПр , P −

M 0,100 − P

η

f Зр ;

(1)

● за наявності на водозборі сільськогосподарських масивів, які
зрошуються водами річки-донора (перекидання стоку каналами):
YПоб , P = YПр , P + ξ

M 0,100 − P

η

(1 − η ) f Зр ,

(2)

де: α P = ϕ (YP ) ; YПоб , P , YПр , P – побутовий и природний стік із заданою
забезпеченістю P , представлений у мм шару стоку; M 0,100− P – зрошувальна
норма-нетто з ймовірністю перевищення 100 − P ;
η – коефіцієнт корисної дії зрошувальної системи;
f Зр – сумарна площа масивів, що зрошуються, виражена в частках
від загальної площі водозбору F ;
ξ – коефіцієнт зворотних вод, які утворюються за рахунок утрат
води на інфільтрацію під час зрошування сільськогосподарських масивів і
надходять до русла річки підземним шляхом, відповідає розташуванню
масивів відносно водоприймача.
Імітаційне стохастичне моделювання дозволило отримати
оператори водогосподарських перетворень, так звані «функції відгуку»
водозборів, на водогосподарські перетворення, які представляються у
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вигляді залежностей статистичних параметрів від показників
водогосподарських перетворень. Для практичного застосування
використовують функції відгуку, представлені через коефіцієнти
антропогенного впливу (Н.С. Лобода, 2005):
КА =

AП
,
A

(3)

де: К А – коефіцієнт впливу господарської діяльності на
статистичний параметр А ;
АП – значення параметра побутового стоку за заданого рівня
антропогенного впливу, який, перш за все, характеризується показником f ;
А – значення будь-якого статистичного параметра річного стоку в
природних умовах формування, коли f = 0 .
Для території Нижнього Подніпров’я за допомогою методу
множинної регресії отримано аналітичні залежності, які описують
антропогенний вплив в умовах зрошення. За наявності забору води на
зрошування за рахунок місцевого стоку:
(4)
K Y 10 = 1,00 − 19,5 lg( f Зр + 1) − 1,000v0 + 0,808η , R = 0,882 ;
(5)
K Y 20 = 1,00 − 16,0 lg( f Зр + 1) − 0,820v0 + 0,645η , R = 0,883 ;
K Y 30 = 1,00 − 13,5 lg( f Зр + 1) − 0,620v0 + 0,520η , R = 0,867 ;
(6)
(7)
K Y 40 = 1,00 − 10,2 lg( f Зр + 1) − 0,523v0 + 0,433η , R = 0,818 ;
стоку за рахунок річки-донора:
K Y′′10 = 1,00 + 5,08 f Зр + 1,680v0 + 0,467ξ − 2,10η , R = 0,790 ;

K Y′′ 20 = 1,00 + 1,95 f Зр + 0,680v0 + 0,180ξ − 0,835η ,

R = 0,780 ;

K Y′′30 = 1,00 + 1,26 f Зр + 0,377v0 + 0,116ξ − 0,477η ,

R = 0,760 ;

K Y′′ 40 = 1,00 + 0,738 f Зр + 0,275v0 + 0,068ξ − 0,338η , R = 0,761 .

(8)
(9)
(10)
(11)

Отримані
залежності
дозволяють
визначити
коефіцієнти
антропогенного впливу для кожного з факторів антропогенних
перетворень, а також оцінити їх сучасний вплив. Згідно зі сценаріями
глобального потепління і розробленою регіональною моделлю у
Причорномор’ї відбуватиметься зниження водних ресурсів. Разом зі
зміною кліматичного стоку будуть змінюватися й допустимі масштаби
водогосподарських перетворень. За умови зниження водних ресурсів у
вигляді кліматичного стоку на 50 % критичні (руйнівні) значення площ
водної поверхні та сільськогосподарських зрошувальних масивів також
зменшаться, тобто з’являється ризик безповоротного руйнування
природних водних ресурсів за збереження сучасного водогосподарського
освоєння території. Навіть з урахуванням додаткового находження стоку
до річок за наявності на водозборах масивів, що зрошуються за рахунок
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річок-донорів, водні ресурси Нижнього Подніпров’я будуть суттєво
зменшуватися (табл. 1).

Таблиця 1

Змінення значень коефіцієнтів антропогенного впливу ( К А )
в умовах глобального потепління
(вихідні умови: Y K =30 мм ; v0 = 0,9 , ξ = 1,0 , η = 1,0 )
Вид
антропогенного
впливу
меліорація
за рахунок
місцевого
стоку
меліорація
за рахунок
річокдонорів
сумарний
вплив з
урахуванням
штучних
водойм

К А в умовах глобального
К А в сучасних умовах на
Фактичпотепління на
ні
мінли- асиметричмінли- асиметричвідносні норму
норму
ність
вість
ність
вість
площі, річного
річного
річного
річного
річного
річного
%
стоку
стоку
стоку
стоку
стоку
стоку

1,55

0,82

1,07

1,04

0,73

1,25

1,11

0,20

1,03

1,00

1,05

1,05

1,00

1,06

2,48

0,75

1,15

1,15

0,66

1,36

1,25

За підсумками розрахунків, існуючі середньостатистичні показники
антропогенного навантаження на водозбори річок Нижнього Подніпров’я
( f В ≤ 1,0 % , f Зр м ≤ 4,0 % , f Зр д ≤ 0,22 % за умови, що Y K = 10 − 40 мм ),
спричинюють значне зниження норм річного стоку (>10 %), але далекі від
критичних значень, які призводять до повного руйнування гідрологічної
системи.
На думку науковців, внаслідок глобального потепління клімат на
території півдня України стане більш сухий і теплий, з теплою і вологою
зимою. Тому вже сьогодні потрібно створювати водогосподарські
комплекси, які, з одного боку, забезпечать раціональне використання,
збереження та відновлення водних ресурсів Нижнього Подніпров’я, з
іншого – оптимально врахують економічні інтереси суспільства.
Запропонована методика оцінювання антропогенного навантаження
шляхом використання коефіцієнтів антропогенного впливу може бути
застосована для кожного водозбору залежно від заданих чинників
сільськогосподарських потреб.
128

Можливість передбачення впливу зрошування на річний стік
забезпечить оперативний і довгостроковий контроль за станом водних
ресурсів на територіях з розвинутою водогосподарською діяльністю,
дозволить ефективно управляти водними ресурсами, своєчасно вживати
запобіжних природоохоронних заходів, вирішувати екологічні й
соціально-економічні проблеми Нижнього Подніпров’я з метою
забезпечення його сталості.
УКД [591.2:594] «62»
Даценко Л.М., д-р геол. наук, професор, член-кореспондент УНГА;
Сухаренко О.І., канд. с.-г. наук, доцент;
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Таврійський державний агротехнологічний університет
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dacenko.geo@yandex.ua
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ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ІНВАЗІЇ ТВАРИННИХ УГРУПОВАНЬ
У КАЙНОЗОЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ
НАДРОДИНИ Viviparoidea)
Підстильна поверхня, поряд із сонячною радіацією та циркуляцією
атмосфери, є важливим кліматоутворювальним фактором. За розмірами,
структурою, типами, фізичними й іншими властивостями вона впливає на
формування глобального, регіонального клімату та мікроклімату.
На Землі протягом геологічної історії є два основні види
підстильної поверхні: вода і суходіл, які мають різні фізичні властивості
(теплоємність, теплопровідність, особливості поглинання сонячної
радіації, альбедо і т. ін.) та формують морський і континентальний типи
клімату. Вплив морського клімату, завдяки західному переносу,
поширюється далеко вглиб суходолу, тому континентальність клімату на
сході України більша ніж на заході. Водна поверхня і особливо суходіл
мають різноманітні особливості будови, які впливають на складові
радіаційного та теплового балансу, циркуляції атмосфери і формують
клімат певної території. В океанах є теплі та холодні течії, мілководні
ділянки. На суходолі на формування клімату також впливає рельєф моря,
внутрішні води, ґрунтовий та рослинний покрив, а взимку ще й сніговий
покрив.
У природних екосистемах минулого і сьогодення молюски займають
помітне положення. Вони входять до складу фауни морських і
континентальних водойм різного типу, де часто є однією з домінуючих
груп. Серед безхребетних тварин молюски – найважливіша група
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керівних фосилій у стратиграфії. Викопні Viviparoidea Gray, 1847, є
однією з груп прісноводних молюсків, що застосовують для
розчленування та кореляції різнофаціальних відкладів верхнього
кайнозою. Завдяки екологічній пластичності та порівняно високій
вагільності (здатності до поширення) Viviparoidea надзвичайно зручні для
цілей стратиграфії, кореляції алювіальних, озерних та парагенетично
пов’язаних з ними лиманно-морських осадків у гирловій зоні річок.
Відомості про розвиток і поширення вівіпароідей відіграють важливу
роль під час палеогеографічних реконструкцій та досліджень розвитку
прісноводної фауни минулого загалом.
Інвазії прісноводних молюсків до міоцен-плейстоценових
водойм півдня Східної Європи. Наприкінці мезозою європейська фауна
молюсків
являла
собою
варіант
єдиної
європейськопівнічноамериканської фауни, і лише в олігоцені відбулося її
відокремлення за рахунок появи ендемічних груп та інвазії зі східних
фауністичних центрів. До кінця олігоцену більшість американських видів
тут вимирає, а створені річкові системи опановує бореальна малакофауна,
що проникає з північноєвропейського фауністичного центру.
У міоцені внаслідок поліпшення кліматичних умов та зміщення на
північ природних зон на територію півдня Східної Європи проникають
представники
родів
середземноморського
і
меншою
мірою
східноазійського фауністичних центрів. Зміщення природних зон у
міоцені
відбувалося
неодноразово
і,
природно,
змінювався
зоогеографічний
склад
прісноводної
фауни.
Таким
чином,
біостратиграфічна шкала міоцену, що розроблена за континентальними
фаунами, має в своїй основі кліматичну природу.
У пізньому кайнозої відбулося кілька великих перебудов біоти,
коли вимирали домінанти у фауні та з’являлися види іншої
зоогеографічної області. Такі перебудови, що відбилися на розвитку
органічного світу суходолу, мають першочергове значення для кореляції
віддалених розрізів, представлених відкладами різного генезису.
Стикування таких реперів є за суттю кореляцією подій в історії розвитку
будь-якого регіону.
Нами під час кореляції віддалених розрізів бралися до уваги,
передусім, великі події в розвитку органічного світу (міжрегіональні
біозони), а стратиграфічні та кореляційні побудови базувалися на
фауністичних комплексах, що віддзеркалюють як еволюцію фауни, так і
просторове розселення видів (міграційні зміни).
Відмінності, що спостерігаються у складі таких комплексів, можуть
бути пов’язані і з видовою невідповідністю в одновікових, але різних
фаціях. З цих положень випливає, що проводити границі основних
підрозділів слід за початком великих подій у зміні органічного світу та
природи загалом, а не по їхньому завершенні.
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У цьому контексті границю між неогеном і палеогеном за фауною
прісноводних молюсків логічно проводити під хатськими відкладами
олігоцену. Відмінності у прісноводній фауні хатського та ранньоаквітанського часу незначні і зумовлені прогресуючим похолоданням, а
отже, збільшенням кількості форм північноєвропейського фауністичного
центру та вимиранням елементів північноамериканського походження.
Щодо ранньоміоценової фауни України, то її бореальне походження
безсумнівне, так само як й інвазія з північноєвропейського фауністичного
центру. Більшість груп прісноводних молюсків перейшли з водойм
озерного типу до існування в річках. Цим також визначаються суттєві
відміни у складі палеогенової та неогенової малакофауни.
У середньому міоцені (особливо у ранньому сарматі) відбувається
(Гожик, Присяжнюк, 1978; Даценко, 2005) інвазія до водойм України
субтропічних форм зі східноазійського фауністичного центру (Sinotaia
nicopolis). Близька за складом малакофауна з урахуванням еволюційних
змін населяла водойми України і в першій половині середнього сармату
(Sinotaia bugensis), але з’являються представники фауни прісноводних
молюсків Малої Азії і Південної Європи.
Другий великий рубіж у розвитку фауни – дніпропетровський час
середнього сармату, коли відбулося скорочення морських басейнів,
утворилися великі солонуватоводні водойми, в яких сформувалася багата
конгерієва фауна. У прісноводних водоймах середземноморські,
субтропічні елементи (Sinotaia) витісняють бореальні – Viviparus (Гожик,
Даценко, 1999). Цей рубіж добре простежується на більшій частині
Південної та Середньої Європи і збігається з початком балтського та
панонського циклів осадконакопичення, формуванням конгерієвих
верств. У цей час спостерігається широке розселення видів номінативного
підроду роду Viviparus, а також з Азії представників підроду
Balcanipaludina (Viviparus novorossicus, V. conoideus), що не має коренів у
попередній малакофауні України. Сьогодні їхні найближчі родичі
(V. graecus, V. hellenicus) мешкають у водоймах Греції (Даценко, 2000).
Пізньосарматська
малакофауна
є
результатом
розвитку
попередньої. У меотисі ядро малакофауни становлять види, споріднені з
пізньосарматськими. Водночас зазнають розквіту східноазійські
субтропічні вівіпариди (Sinotaia barboti), що свідчить про помітне
потепління клімату. У подальшому внаслідок прогресуючого
похолодання видовий склад малакофауни суттєво змінюється. У цей час
середземноморські та азійські представники роду Sinotaia та підроду
Balcanipaludina широко представлені у водоймах меотичного часу,
практично повністю вимирають у ранньому понті (Гожик, 2002), а їхнє
місце посідають представники бореальної зони (Viviparus achatinoides)
північноєвропейського фауністичного центру.
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Нами встановлено, що найбільш стрімкі міграції відбуваються під
час регресії басейнів, а отже, і гирлових ділянок річок з їхньою фауною.
Добрим репером у кореляційних побудовах є прісноводна фауна
кліматичного оптимуму раннього пліоцену (кімерію), що складається з
численних видів зі скульптурованою мушлею (Богачев, 1961; Гожик,
2002) і розвивається у дакійських озерних водоймах (Tulotoma ovidii
nasonis, T. bogatschevi, T. tuberculata, T. bifarcinata т. ін.).
Подальший розвиток цієї фауни, яка відома у літературі під назвою
«левантинської» і охоплює уніоніди, вівіпароідеї, меланопсіди,
вальватиди, відбувався впродовж пліоцену. Таким чином, границя між
міоценом та пліоценом за наявними малакофауністичними матеріалами,
проводиться під кімерієм (над босфором), що узгоджується з
палеомагнітними та фауністичними даними (Певзнер та ін., 2003).
Упродовж пліоцену спостерігалися коливання клімату, які
призводили до невеликих міграцій прісноводних молюсків, але не
викликали докорінних змін у складі прісноводної фауни. Тільки
наприкінці пліоцену відбувається потужна інвазія молюсків з
північноєвропейського фауністичного центру (коли на півдні України
видовий склад прісноводних молюсків був складений з предків сучасних
форм) та вимирання вівіпарид із скульптурованою мушлею.
На початку еоплейстоцену з басейну р. Волга (мабуть, через
Маницьку протоку) мігрували вівіпароідеї груп «turritus» та
«pseudoturritus». Це був останній чіткий рубіж у розвитку прісноводної
фауни, що обґрунтовує границю між неогеном та антропогеном.
Упродовж антропогену, як відомо, спостерігалися зміни клімату та
зміщення природних зон, які визначали міграцію прісноводних молюсків.
Міграція починається з початком регресії моря, у прибережних
опріснених ділянках якого можуть існувати вівіпароідеї, а за трансгресії
прісноводна фауна витісняється до гирл річок і далі вгору проти течії.
Таким чином, з великими похолоданнями у пізньому кайнозої
корелюються опріснення та регресії моря, різке пожвавлення ерозійної
діяльності, широкі інвазії прісноводних молюсків, зокрема вівіпароідей.
До них приурочені великі перебудови у фауні, коли вимирали домінанти
та з’являлися види, характерні для іншої зоогеографічної області. Такі
події у розвитку прісноводних молюсків є не менш важливими для
кореляції віддалених розрізів, ніж етапність еволюційних змін.
Аналіз стратиграфічного поширення вівіпароідей дає змогу провести
кореляцію алювіальних, озерних і лиманних відкладів пізнього кайнозою
південного заходу Східно-Європейської платформи з регіоярусами
Східного Паратетиса та палеогеографічні реконструкції.
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ЗНАЧЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
В АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ТА ПОШУК ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
В епоху інтенсивного розвитку суспільства, виснажливого
використання природних ресурсів, неконтрольованого антропогенного
пресу різко загострюються проблеми збереження екологічного
середовища. Компонентами, які спроможні стабілізувати екологічну
ситуацію та забезпечити вирішення важливих економічних і соціальних
питань, є лісові екосистеми. За стійкістю і пристосованістю до змін
зовнішніх умов ліси перевершують інші екосистеми та є екологічним
чинником великого значення в охороні навколишнього природного
середовища, збереженні здоров’я населення, житті нинішніх і майбутніх
поколінь людей. Вони є головним стабілізуючим елементом ландшафту,
запорукою збереження усіх його природних складових: рослинного
покриву, фауни, гідрологічного режиму, ґрунтового пориву та
атмосферного повітря [1, 4].
За масштабами продукування і, особливо, за тривалістю
акумулювання вуглецю у деревних рослинах, ліси визнають найбільш
надійною системою запобігання парниковому ефекту. На сучасному етапі,
в умовах зростаючого антропогенного навантаження й загрози глобальної
зміни клімату, лісові екосистеми відіграють роль потужних поглиначів та
акумуляторів оксидів вуглецю з атмосфери, тому вивчення біопродуктивності
лісів представляє науковий і практичний інтерес для досліджуваного
об'єкта.
Південь України характеризується найнижчим показником лісистості
(2,2 %). Питання залісення степових територій, а тим паче збільшення
лісистості викликає жваві дискусії в наукових колах. З одного боку лісові
насадження виконують низку екологічних функцій, таких як боротьба з
опустелюванням, суховіями, пиловими бурями, посухами, водною та
вітровою ерозією, виконують поліфункціональну роль у поліпшенні
довкілля. З іншого боку, не природним є перерозподіл вологозабезпеченості на штучно залісених територіях. Звідси все частіше
проявляються посухи з одного боку та підтоплення в інших районах.
Лісові території підлягають негативному впливу хвороб, шкідників,
пожеж, які спалахують майже щороку. Для досягнення рівноваги між
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природними екосистемами та потребами населення пропонуємо
відновлювати систему полезахисних лісосмуг та лісосмуг уздовж
автодоріг.
Значення лісосмуг у південному регіоні підсилюється у зв’язку з
низкою причин: глибока криза в економіці агропромислового комплексу,
вкрай жорсткі екстремальні кліматичні умови півдня України, які
підсилюються під впливом антропогенних змін у навколишньому
середовищі розвитком негативних геодинамічних процесів, підтопленням
та засоленням родючих земель, відсутністю стратегій розвитку народного
господарства країни у поєднанні з принципами сталого розвитку [3].
Після проведення земельної реформи полезахисні лісосмуги
залишилися поза правовим полем, що робить неможливим проведення
будь-яких заходів у вже існуючих захисних насадженнях, і тим паче
створювати нові. Фактично полезахисні лісосмуги потенційно є землями
сільськогосподарського призначення, але не є сільськогосподарськими
угіддями.
У полезахисних смугах, які знаходяться на землях запасу селищних
рад, охорона, догляд та відтворення не здійснюються, що призводить до
неможливості виконання насадженнями своїх захисних функцій.
Унаслідок зрідження насаджень самовільними рубками розвиваються
процеси задерніння і ущільнення ґрунтів, поява порослевої і чагарникової
рослинності. Часто лісові смуги стають місцем для випасання худоби,
звалищ сміття, розсадниками бур’янів, страждають від пожеж під час
паління стерні тощо. Відсутність лісівничого догляду призводить до того,
що лісові смуги втрачають захисні властивості, механізм відновлення
яких став не вигідним, а отже, і менш ефективним. Таким чином,
необхідним є пошук можливих шляхів стимулювання створення лісосмуг.
У 1997 р. було підписано історичний документ – Кіотський протокол,
що був додатковим документом до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату (1992), який спрямований на зниження антропогенного
навантаження на зміну клімату [5]. У документі було представлено
економічні механізми скорочення і поглинання викидів парникових газів
від антропогенної діяльності, зокрема поглинання парникових газів з
атмосфери лісами в процесі фотосинтезу.
Беручи до уваги необхідність значних капіталовкладень у лісосмуги
країни, потрібно обґрунтувати економічний механізм залучення коштів
для створення лісосмуг за рахунок промислових підприємств, авіації,
транспорту, що є джерелами викидів діоксиду карбону і інших
парникових газів в атмосферу, з метою їх компенсації [6].
Суть запропонованого економічного механізму полягає в наданні
права на поглинання вуглекислого газу лісом або лісовою смугою
підприємству або компанії, що викидає парникові гази, з метою їх
компенсації за принципом: забруднювач платить. У рамках Кіотського
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протоколу було створено і запрацював світовий вуглецевий ринок, з якого
і було зроблено спробу отримання фінансування на потреби сільського
господарства для насадження полезахисних і протиерозійних лісосмуг.
Широкий розвиток лісові проекти в світі отримали в рамках
Кіотського протоколу в тропічній зоні. Там до лісових проектів було
застосовано механізм чистого розвитку, який перетворився в REDD –
Скорочення викидів як результат збезлісення і деградації лісів (REDD –
Reducing emissions from deforestation and forest degradation) і REDD + –
Скорочення викидів як результат збезлісення і деградації лісів і
збільшення запасів лісового вуглецю (Reducing emissions from
deforestation and forest degradation «+»).
Програма РЕДД+ покликана не лише надати країнам, що
розвиваються, можливість сприяти скороченню викидів відповідно до
майбутніх домовленостей сторін Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату, а й удосконалити механізм сталого
управління лісовим господарством на місцевому і національному рівнях
[2].
Обґрунтування екологічної складової позитивного впливу
полезахисних лісосмуг, а також взаємозв’язку кліматичної вуглецевої
вигоди зі збільшенням продуктивності і врожайності культур передають
подібні проекти з розділу витратних заходів в економічно привабливі.
Таким чином, лісові проекти стають актуальними як для держави,
так для бізнесу і суспільства. Потрібно юридично-правовим шляхом
закріпити статус полезахисних лісових смуг шляхом внесення змін та
доповнень відповідних статей Земельного та Лісового кодексів України.
Полезахисні лісові смуги слід вважати одним із основних засобів
біологічного землеробства (сприяють отриманню гарантованих урожаїв
сільськогосподарської продукції та підвищенню родючості ґрунтів), що
потребують амортизаційних відрахувань упровадженням системи
регулювання викидів парникових газів, отриманням додаткового доходу
від податкових зборів, від оренди земель і створенням умов обігу
фінансових коштів всередині країни.
Література
1. Бойко Т. О., Мельник М. А., Мельниченко Л. Д. Проблеми та
перспективи розвитку лісових господарств Херсонської області в
контексті Концепції реформування лісового і мисливського господарства //
Таврійський наук. вісн. 2017. № 97. С. 189–195.
2. Бердишев Г. Д., Галенко О. Н., Мельниченко В. А. Глобальна
екологічна криза // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2008.
№ 2. С. 96–102.
3. Гладун Г. Б., Лохматов Н. А. В.В. Докучаев и лесные мелиорации.
Харьков : Новое слово, 2007. – 574 с.
135

4. Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні :
монографія. Харків : Прапор, 2006. 384 с.
5. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату. URL : http://zakon5.rada. gov.ua/
laws/show/995_801?info
6. Стеценко А. В., Белокопытова Н. А. Поиск экономических
механизмов финансирования полезащитных лесополос // Вестник
Алтайского гос. аграр. ун-та. 2017. № 6 (152). С. 176–180.
УДК 005:[502.12:632.51](477.44-25)
Ватаманюк О.В., асистент
Вінницький національний аграрний університет
ПОШИРЕННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ ЗАЛЕЖНО
ВІД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ
Останнім часом в Україні спостерігається поширення проблемного
карантинного виду – амброзії полинолистої (Аmbrosia artemisiifolia L.),
причиною чого є зниження культури землеробства, зменшення
оброблюваних земель, які стають осередками для розмноження та
рознесення насіння бур’янів, а також біологічні особливості амброзії
полинолистої, що дозволяють їй пристосовуватися до умов середовища [4].
За останній час як результат господарчої діяльності та антропогенного
впливу змінилося культурне середовище існування людини [3].
Саме це зумовило поширення адвентивних рослин, до яких
належить, амброзія полинолиста, яка, потрапивши на нові території,
натуралізується в місцеву флору, витісняє аборигенні види, що
призводить до сукцесійних змін у фітоценозах [2]. Адже амброзія
полинолиста характеризується досить доброю екологічною пластичністю,
що проявляється у швидких темпах її ширення.
Особливістю цієї рослини є те, що під час цвітіння її пилок
спричиняє у людей алергічне захворювання. Така особливість амброзії
полинолистої викликає особливу зацікавленість у контролюванні її
поширення, адже від алергії страждає велика кількість людей [4].
Забруднення повітря пилком амброзії є однією з основних екологічних
проблем великих міст південно-східної частини України, яка з кожним
днем стає все більш актуальною.
Загострення полінозів та бронхіальної астми, які спостерігаються
наприкінці серпня, мають масовий прояв, що значно ускладнює
організацію своєчасної допомоги хворим, а це може призвести до
небажаних наслідків [2].
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Дослідженнями встановлено, що до 20 % населення є схильними до
алергії на амброзію полинолисту, що створює велику загрозу здоров’ю та
зумовлює непередбачені значні прямі та непрямі фінансові затрати на
вирішення цієї проблеми [1].
Для багатьох регіонів в Україні амброзія полинолиста стає проблемою
державного рівня [3].
Ширення амброзії полинолистої, саме в період її цвітіння та
визрівання насіння, як і в більшості рослин, деякою мірою залежить від
кліматичних умов.
Метою цієї роботи є моніторинг поширення амброзії полинолистої в
місті Вінниця, виявлення локалізації її популяцій та розробка
рекомендацій із стримання та знищення цього виду.
Нашими спостереженнями встановлено, що в межах міста насіння
амброзії активно переміщується потоками талих вод весною, свідченням
чому є скупчення осередків амброзії в місцях нанесення бруду та сміття
на вулицях весняними потоками талої води.
Як бачимо із карти ширення амброзії полинолистої, складеної на
основі обстеження, основні території амброзії розміщені у промисловій
зоні Замостянського району, Тяжилові та територіх в’їзду до міста з боку
Немирівського шосе. Локальні ділянки виявлено в правобережній частині
міста, це – Слобідка, Старе Місто та Київська. Спостерігалося щороку
локальне проникнення у лівобережну частину міста: Пирогове, Вишенька,
Свердлова, Корея, але якісний догляд за станом територій стримує
поширення амброзії на ці території.

137

Для аналізу та обробки даних моніторингу було систематизовано
вулиці:
І – вулиці вільні від амброзії полинолистої; 2 – одинокі рослини
або одинока группа, що зазначає проникнення рослин на територію;
3 – чисельні одинокі рослини або декілька розрізнених груп амброзії
впродовж всієї вулиці або на більшій її протяжності; 4 – чисельні рослини
та групи впродовж всієї вулиці або великі суцільні ділянки, що свідчить
про створення локальних популяцій з накопиченням насіння у ґрунті.
Статистичні дані, отримані в процесі досліджень, представлено
в табл. 1.
Таблиця 1
Статистичні дані, отримані в процесі досліджень
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Показники
Кількість обстежених вулиць
Вулиці вільні від амброзії
Вулиці забур’янені на
амброзію
Вулиці з поодинокими
рослинами
Вулиці з поодинокими групами
рослин амброзії
Вулиці з численними групами
рослин амброзії

2016 рік
Кількість,
шт.
110
36
74

%
100
33
67

2017 рік
Кількість,
шт.
110
41
69

%
100
38
62

5

5

9

8

41

37

40

36

28

25

20

18

Як свідчать дані таблиці, загальний відсоток вулиць із
забур’яненням на амброзію полинолисту у 2017 році дещо нижчий,
відповідно 62 % у 2017 році та 67 % у 2016 році. Відзначено загальне
зменшення вулиць (ІV категорія) з чисельними групами амброзії
полинолистої з 25 % у 2016 році до 18 % у 2017 році. Причиною такого
явища може бути як поліпшення догляду за станом територій міста, так і
різні кліматичні умови в ці роки. Оскільки у 2016 році в липні під час
цвітіння та у вересні під час визрівання насіння було тепліше та вологіше
за ці самі місяці у 2017 році, можна припустити, що за вищої температури
та вологості відбувається більш інтенсивне цвітіння та визрівання насіння
амброзії полинолистої.
Разом з тим, відзначено, що кількість вулиць з поодинокими
групами рослин амброзії полинолистої залишається практично
незмінною, що свідчить про подальше ширення амброзії в межах міста.
Слід зазначити, що скошування, які проводилися у місті в травні не
впливають на проростків амброзії, оскільки це пізній бур’ян і в цей період
їх висота, зазвичай, є нижчою за висоту скошування.
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Можна зробити висновок, що для зменшення ширення амброзії
полинолистої потрібно розробити план та комплекс заходів з консервації
локальних популяцій та створення дієвих перешкод. Також потрібно
продовжувати і посилювати роботу з інформативності населення через
засоби масової інформації, друковану продукцію та проведення
спеціальних заходів, практикувати весняне прибирання вулиць з
обов’язковим підмітанням, що стримує поширення насіння амброзії
полинолистої. У місцях з формуванням локальних популяцій практикувати
триразове скошування територій у ІІ-ІІІ декаді червня, І декаді серпня та
І декаді вересня. Для залучення громадян міста до цієї проблеми
розробити заходи з підвищення інформативності населення про небезпеку
амброзії полинолистої.
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ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ
ЗМІНІ МІКРОКЛІМАТУ В УКРАЇНІ І СВІТІ ЗАГАЛОМ
Одним із засобів боротьби зі зміною клімату є регулювання питань,
пов’язаних зі зміною клімату, у різних галузях, зокрема у промисловості,
транспорті, енергетиці, сільському господарстві та ін. На сьогодні дуже
актуальним є питання використання альтернативних видів енергії та
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вживання заходів для підвищення ефективності її використання та
енергозбереження.
Екологічний вплив теплових електростанцій на середовище залежить
від виду палива. Для спалювання в топках використовують 3 групи
органічних ресурсів: тверді (вугілля і горючі сланці), рідкі (мазути, дизельне
і газотурбінне палива) і газоподібні (природний газ, біогаз і т. інше).
Під час спалювання твердого палива на теплових електростанціях в
атмосферу викидаються: легка зола з частками палива, що не згоріло,
сірчистий і сірчаний ангідриди, оксиди вуглецю і азоту, вторинні сполуки
та газоподібні сполуки неповного згоряння палива. Побічним продуктом,
що утворюється під час згоряння вугілля, є вугільна зола. Золовідвали
займають величезні площі землі, які вилучені з раціонального
господарського використання.
Під час спалювання рідких видів палива, зокрема мазуту, з
димовими газами в атмосферу надходять сірчистий та сірчаний ангідриди,
оксиди азоту, тверді і газоподібні продукти неповного газозгоряння,
сполуки ванадію, солей натрію та інші.
Під час спалювання природного газу єдиним найбільш істотним
забруднювачем атмосферного повітря є оксид азоту.
Негативний екологічний вплив гідроенергетики в Україні
пов'язаний із затопленням великих площ, підвищенням рівня ґрунтових
вод, інтенсивним руйнування берегів.
Нафта забруднює ґрунти під час видобутку. Також втрати нафти
пов'язані з її транспортуванням з районів видобутку. У Світовому океані
нафта й нафтопродукти є найпоширенішими забруднювальними речовинами.
Сьогодні людство перетворюється в головну геологоутворювальну
силу, внаслідок діяльності якої вже порушено природну рівновагу
природних циклів, відновити які відомими нам методами неможливо.
Значна витрата невідновлюваних видів сировини та довготривалий
видобуток корисних копалин в Україні призвели до значних змін
геологічного середовища. Проявами впливу на геологічне середовище
гірничих робіт, що пов’язані з видобутком вугілля, є збільшення кількості
зсувів, підтоплень, карсту, просідань тощо, повідомлення про які стають
все частішими. У районах шахтного видобутку значні площі зайняті
териконами. Терикони забруднюють землі, ґрунтові води, а під час
горіння забруднюють повітря. Під час видобування вугілля відкритим
(кар'єрним) способом із сільського господарства вилучають великі площі
родючих земель.
Отже, основною причиною росту концентрації вуглекислого газу в
атмосфері є спалювання викопного палива для виробництва енергії.
Сьогодні у такий спосіб виробляють понад 90 % енергії, споживаної
людиною. Щороку людство спалює таку кількість викопного палива, яку
створювала природа більш ніж мільйон років.
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Якщо гази скупчуються в повітрі і змішуються з краплинами
туману, то утворюється смог (в перекладі з англійської – «дим», «імла»).
Отруйний туман стелиться землею на рівні органів дихання людини, що є
особливо небезпечним. Особливо часто смог виникає у великих містах.
Дуже небезпечні забруднення повітря сполуками сірки і азоту.
Сполучаючись з водяною парою, вони повертаються на землю у вигляді
кислотних дощів. Такі дощі випадають іноді за тисячі кілометрів від місця
свого утворення. Вони шкодять здоров’ю людей, гублять ліси,
забруднюють ґрунти. Учені вважають, що забруднення атмосфери
хімічними речовинами руйнує тонкий озоновий шар. У ньому
утворюються своєрідні «дірки». Найбільша озонова «дірка» виявлена над
Антарктидою. Це небезпечно для всього живого на Землі.
Так, для своїх потреб люди спалюють мільйони тонн різних видів
палива. При цьому в атмосферу виділяється вуглекислий газ. Його
кількість поступово збільшується. І він починає діяти як парник: до Землі
пропускає проміння, яке нагріває поверхню, а тепло від земної поверхні –
«не випускає», перешкоджаючи його розсіюванню у космосі. Це і
призводить до підвищення температури тропосфери. Таке явище вчені
назвали парниковим ефектом. Є припущення, що через парниковий ефект
середньорічна температура повітря тропосфери підвищиться на 10° на
всій Землі. Таке відхилення називають глобальним потеплінням. Але
навіть таке незначне, на перший погляд, потепління може мати значні
наслідки. Найперше, посилюється танення льодовиків. Це призведе до
підняття рівня Світового океану. Тоді приморські низовини, де живуть
люди, будуть затоплені водою.
Смог, кислотні дощі, озонові «дірки», парниковий ефект і глобальне
потепління – це лише окремі приклади «реагування» атмосфери на дії
людей. Нині їх масштаби зросли настільки, що сама атмосфера вже
потребує захисту від людини.
І негативний вплив на екологію можна ще і ще називати. Тому
доцільно використовувати відновлювані джерела енергії.
Біоенергетика в Україні має широкий спектр сировинних ресурсів,
які можна використовувати як шляхом прямого спалювання, так і для
виробництва біогазу, біодизелю, біоетанолу, твердих паливних брикетів і
т. інше.
Це і відходи лісового господарства, сільгоспгосподарства, побутові
відходи і, нарешті, спеціально вирощувана біомаса, зокрема – ріпак,
сприятливі умови для вирощування якого є в багатьох регіонах України.
Вітроенергетика на сьогодні є найбільш розвиненим видом
відновлюваних джерел енергії в Україні. Україна має власні розробки
вітроенергетичних установок та власне промислове виробництво.
Головним стримуючим фактором розвитку вітроенергетики в
Україні є низька техніко-економічна ефективність вітроенергетичних
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установок, що не дозволяє їй конкурувати на рівних з традиційними
видами енергії. Цьому сприятиме запровадження, так називаного,
«зеленого» тарифу.
Сонячну енергію в Україні сьогодні використовують для гарячого
водопостачання, опалення, з використанням сонячних колекторів та
виробництв електроенергії на основі фотоелектричних перетворювачів.
Сонячні колектори випускають підприємства України, вітчизняні
фотоелектричні установки тільки починають виходити на ринок, хоча
відчувається гостра потреба в сировині за прийнятною ціною. Потрібна
державна підтримка для відродження існуючого в країні потенціалу з
виробництва сонячного кремнію (раніше 10 % світового виробництва
було в Україні).
До 2020 р. заплановано ввести в дію 4 сонячні електростанції,
загальна потужність яких складатиме 77 МВт.
Геотермальна енергетика є досить перспективним джерелом
енергії для України. Найбільш сприятливі умови для використання
геотермальних вод існують у Закарпатті, але навіть в цьому регіоні
використовують не більше 2 % потенціалу. Геотермальні води можуть
бути використані для опалення та гарячого водопостачання.
Відновлювана енергія є чистою, доступною, внутрішньою та
ефективно нескінченною. Вона не виробляє викидів і призводить до більш
чистого повітря та води для всіх. Відновлювана енергетика створює
робочі місця.
Державні програми мають сприяти відновлюваним джерелам
енергії, таким як біомаса, малі гідроелектростанції, вітрова енергія,
сонячна термальна і сонячна фотоелектрична, геотермальна енергія,
припливно-відпливна, хвильова й інша океанічна енергія, а також
розвитку програм у заохоченні ефективнішого використання енергії в усіх
секторах, інвестування в збереження енергії, створенні умов для
підвищення енергоефективності.
УДК 631.367(477.4)
Панцирева Г.В., асистент
Вінницький національний аграрний університет
apantsyreva@ukr.net
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН
ЛЮПИНУ БІЛОГО
Кожна складова неподільного комплексу ґрунтово-кліматичних
умов значно відображає показники росту і розвитку рослин протягом
певного періоду часу, а в підсумку й рівень урожайності культури.
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Формування врожайності культури відбувається завдяки процесам
росту і розвитку, які в свою чергу залежать від умов навколишнього
середовища. Тому, основними факторами, які впливають на рівень
урожайності, є генетичний потенціал сорту та ґрунтово-кліматичні умови
регіону [1].
Слід відзначити, що наукові основи сортових технологій
вирощування базуються на відповідних знаннях біологічних особливостей
сорту, їх пристосування до певних агрокліматичних умов регіону та
застосування технологій, що спрямовані на формування високопродуктивних
сортів.
За повідомленням П.А. Агєєва та інших (2001), сорти люпину білого
за комплексом основних господарсько цінних ознак мають переваги над
сортами люпину вузьколистого [2]. Технологічний напрям люпину білого
має передбачати вивчення і розробку таких технологічних прийомів
вирощування, які дозволять зменшити стресовий вплив та підсилити
позитивну дію екологічних та кліматичних факторів на рослинний
організм [3].
Люпин – культура універсальних можливостей. Поряд із забезпеченням
цінною кормовою сировиною люпин має велике значення в підвищенні
родючості ґрунту, фітомеліорації, поліпшенні фітосанітарного стану
агроценозів та зниженні енерговитрат у рослинництві.
Люпин білий, порівняно з іншими видами кормового люпину,
відрізняється швидкими темпами росту, скоростиглістю та високою
кормовою і зерновою продуктивностями.
Проте, на сьогодні в умовах Лісостепу Правобережного питання
теоретичних і практичних аспектів технологій вирощування, які б
забезпечили створення оптимальних умов для росту, розвитку та
формування максимальної зернової продуктивності культури, є
недостатньо вивченими.
Територія правобережного Лісостепу України характеризується
сприятливим агрокліматичним потенціалом для вирощування більшості
сільськогосподарських культур, зокрема люпину білого. Є достатні суми
активних температур повітря та кількість опадів за рік та їх розподіл за
вегетаційним періодом. Однак, для кращої реалізації потенціалу
продуктивності цієї культури реальних біокліматичних ресурсів регіону
недостатньо. Тому і виникає необхідність у розробці нових та
удосконалення існуючих моделей технологій вирощування цієї
зернобобової культури. Так, в умовах правобережного Лісостепу України
особливості формування зернової продуктивності сортів люпину білого
залежно від впливу інокуляції насіння та стимуляторів росту ще
недостатньо вивчено.
Отже, з’ясування цих питань є актуальним та потребує детального
вивчення, особливо щодо розробки зональних технологій вирощування,
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де враховується специфіка ґрунтово-кліматичного потенціалу регіону
вирощування.
Згідно з даними метеорологічних спостережень, основні показники
кліматичних умов у роки проведення досліджень були близькими до
середніх багаторічних даних, але виявлено і відхилення, що відобразилися
на продукційному процесі рослин люпину білого. Оцінювання
гідротермічних умов проводили на основі даних Вінницького обласного
центру з гідрометеорології [4].
Польові дослідження проводили впродовж 2013–2015 рр. на базі
дослідного господарства «Агрономічне» Вінницького національного
аграрного університету в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької
області. Ґрунти сірі лісові, середньосуглинкові.
У досліді вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт,
В – передпосівна обробка насіння, С – позакореневі підживлення.
У дослідженнях використовували високопродуктивні сорти
Вересневий та Макарівський. Технологія вирощування люпину білого
загальноприйнята для зони.
За комплексом гідротермічних умов, роки в які виконувалися
дослідження (2013–2015 рр.) характеризувалися деякими відхиленнями
від середніх багаторічних даних, але вони загалом були досить
сприятливими для росту, розвитку рослин і формування високої
продуктивності зерна люпину білого.
Агрокліматичні умови вегетаційного періоду люпину білого у 2013 р.
та 2014 р. були сприятливими для цієї культури. Слід зазначити
позитивний вплив високих середньодобових температур протягом
вегетації з великою кількістю атмосферних опадів, особливо, на
початкових фазах росту і розвитку рослин люпину білого на процеси
росту, розвитку та формування високого урожаю насіння. А дефіцит
вологи та висока середньодобова температура протягом 2015 року
негативно вплинули на формування її високої продуктивності. Проте,
загалом правобережний Лісостеп України за ґрунтово-кліматичними та
гідротермічними умовами сприятливий для вирощування люпину білого
(ГТК – 1,7–1,8).
Відзначено суттєвий вплив гідротермічних умов року на рівень
урожайності зерна люпину білого. Так, серед років досліджень, кращим за
гідротермічними ресурсами для формування високого рівня врожайності
зерна люпину білого виявився 2014 рік. Найвищий показник врожайності
у рослин люпину білого сорту Вересневий 4,1 т/га на варіанті, де у
передпосівну обробку насіння використовували бактеріальний препарат
Ризогумін та стимулятор росту Емістим С та два позакореневих
підживлення Емістим С.
Відзначено, що крім досліджуваних технологічних прийомів
вирощування, на рівень урожайності зерна люпину білого суттєво
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впливали метеорологічні умови за роки досліджень. Залежності
формування величини врожайності зерна люпину білого від впливу
кліматичних чинників описано у рівняннях регресій:
У=-4,49638+0,376266х1+0,007298х2+0,002101х3 для сорту Вересневий;
У=4,65928–0,13252х1+0,31046х2+0,001015х3 для сорту Макарівський:
де: У – урожайність зерна, т/га;
х1 – середньодобова температура повітря за вегетаційний період, °С;
х2 – кількість атмосферних опадів, мм;
х3 – гідротермічний коефіцієнт.
Висновок
Одержані експериментальні дослідження обґрунтовуються тим, що
моделі технології вирощування люпину білого, які додають у
передпосівну обробку бактеріальний препарат Ризогумін та стимулятор
росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими підживленнями
стимулятором росту Емістим С створюють оптимальні умови для
максимальної реалізації біологічного потенціалу сортів люпину білого
Вересневий та Макарівський в умовах регіону.
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СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ВИШНІ ТА ВИШНЕ-ЧЕРЕШНЕВИХ
ГІБРИДІВ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Вишня широко розповсюджена на території України, Росії, Західної
Європи, її цінують за невибагливість до ґрунтових умов, скороплідність,
зимостійкість, стабільну врожайність, раннє достигання плодів, котрі
використовують свіжими та для виготовлення продуктів переробки. Та
попри цінність і важливість цієї культури багато дослідників відзначають
скорочення площ, що зайняті промисловими насадженнями вишні у
садівничих господарствах, як за кордоном, так і в Україні. Це
відбувається у зв’язку з економічних та екологічних причин, зокрема
через масові епіфітотії грибних хвороб.
У регіоні Півдня України найбільш шкодочинними серед грибних
хвороб вишні є моніліоз й кокомікоз. Багато відомих сортів вишні, серед
яких зустрічаються вже виведені з Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, під впливом негативної кліматичної
тенденції знизили свою стійкість до грибних хвороб та урожайність, що
відображається на стабільності плодоношення та довговічності
експлуатації вишневих насаджень (Н.И. Туровцев, Л.И. Тараненко,
В.В. Павлюк, 2004; Е.Н. Джигадло, 2009).
Разом із системою інтегрованого захисту вишневих насаджень й
агротехнічних заходів, що забезпечують захист проти грибних хвороб,
важлива роль належить відбору та впровадженню у виробництво стійких і
толерантних сортів. Однак, відомостей про стійкість сортів вишні до цих
хвороб небагато і розподіл по групах стійкості відносний. Оскільки
оцінювання слід проводити у кожній агрокліматичній зоні, вивчення
стійкості нових та існуючих сортів вишні та вишне-черешневих гібридів
до моніліального опіку і кокомікозу в умовах південної зони садівництва
України є актуальним не тільки для виробництва, а й для використання у
подальшій селекційній роботі.
Дослідження проводилися впродовж 2011–2016 рр. в умовах Півдня
України в насадженнях Державного підприємства «Дослідне господарство
(ДП ДГ) «Мелітопольське» МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН.
Ґрунт темно-каштановий слабосолонцюватий, рік садіння – 2001, 2003,
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схема – 6 х 4 м, підщепа – сіянці вишні магалебської, умови вирощування –
богарні. Об’єктами дослідження були 63 сорти вишні та вишне-черешневих
гібридів. Основні обліки та спостереження виконували відповідно до
«Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодных культур» (Мічурінськ, 1973; Орел, 1999). Ступінь ураження
сортів моніліальним опіком та кокомікозом зазначили за п’ятибальною
шкалою на фоні системи захисту, прийнятої у ДП ДГ «Мелітопольське»,
яке передбачає три – п’ять обробок від комплексу грибних хвороб.
Установлено, що за попередні 13 років розвиток монілії спостерігали
впродовж дев’яти вегетаційних періодів, кокомікозу – п’яти, а за період
2011–2016 рр. сприятливими для розвитку моніліального опіку бутонів,
пагонів та листя були погодні умови 2011, 2014, 2015 та 2016 рр.,
зі середнім балом ураження всіх вивчених сортів дослідної ділянки,
відповідно 3,0 (2011 р.), 1,7 (2014 р.), 1,9 (2015 р.) й 2,8 бала (2016 р.).
У таблиці наведено розподіл сортів за групами стійкості відповідно до
ураження у найбільш епіфітотійний рік.
Стійкість сортів вишні до моніліального опіку
(ураження у найбільш епіфітотійний рік / середнє за 2011-2016 рр., бал)
Група
стійкості
Стійкі
(0,1–2,0
бали)
Середнє
стійкі
(2,1–3,0
бали)

Чутливі
(3,1–4,0
бали)

Дуже
чутливі
(4,1–5,0
балів)

Сорт
Нотка (0,6 / 0,2), Сіянець Туровцевої (1,2 / 0,7), Нарядна (1,3 / 0,5),
Амулет (1,7 / 0,7), Елегія (1,7 / 0,8), Солідарність (1,8 / 1,0),
Калінінградська (1,8 / 1,0), Мелітопольська радість (1,9 / 0,9),
Nabella (2,0 / 1,4)
Відродження (2,3 / 1,1), Дюк Туровцевої (2,3 / 1,4), Взгляд (2,4 / 1,0),
Взльот (2,4 / 1,0), Morasca Alfonsine (2,4 / 1,3), Гріот мелітопольський
(2,5 / 1,0), D-076 (2,5 / 1,5), Мелітопольська десертна (2,7 / 1,1),
Ерудитка (2,9 / 1,8), Н-172 (2,9 / 1,8), Ранній десерт (3,0 / 2,1)
Ожидание (3,1 / 1,5), Модниця (3,2 / 1,5), Мелітопольська
пурпурна (3,2 / 1,8), Рассвет (3,2 / 2,2), Орловська рання (3,2 / 2,2),
Гріот Туровцевої (3,3 / 2,2), Рандеву (3,4 / 1,5), Візаві (3,5 / 2,3),
Шалунья (3,6 / 1,7), Університетська (3,6 / 3,2), Erdi jubibum (3,6 / 3,2),
Експромт (3,7 / 1,6), Игрушка (3,7 / 2,6), Cigany 48 (3,7 / 2,8),
Каприз (3,8 / 1,8), Воспоминание (3,8 / 2,7), Cigany C404 (3,8 / 2,9),
Вісниця (3,9 / 2,4), Змінщиця (3,9 / 2,8), Cigany (4,0 / 2,4),
Призвание (4,0 / 2,6), Згода (4,0 / 2,9), Kantorjnosi (4,0 / 2,9)
Вдохновение (4,2 / 3,1), Любительская (4,2 / 3,2), Самсоновка (4,3 / 2,1),
Искушение (4,3 / 2,5), Встреча (4,3 / 3,1), Pandi BD 119 (4,3 / 3,3),
Ujfehertoi jurtes (4,3 / 4,1), Erdi biterma (4,4 / 3,1), Видумка (4,5 / 3,2),
Фермерська (4,7 / 2,8), Pandi 279 (4,7 / 3,4), Morascone Rosso (4,8 / 2,7),
Жуковська (4,8 / 2,9), Избранница (4,9 / 3,5), Спутница (4,9 / 4,4),
Любська (5,0 / 2,1), Корошка (5,0 / 3,2), Примітна (5,0 / 3,3),
Koreu hipalimeggy (5,0 / 3,7), Parasrf (5,0 / 4,0)
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Для розвитку кокомікозу сприятливі умови склалися у 2011 р.
Ураження сортів спостерігали у всіх дослідних насадженнях вишні, яке
становило від 0,1 до 3,3 бала. Без ознак ураження були сорти
Калінінградська, Любительская, Рандеву, Солідарність, Рассвет, найбільш
стійкими – Мелітопольська десертна, Встреча, Спутница, Призвание,
Вісниця, Деметра та інші. Найбільше ураження (бал) спостерігали у
сортів Kantorjnosi (3,3), Cigany 48 (3,1), Cigany C404 (2,8), Мелітопольська
радість (2,7), Ерудитка (2,1).
Середня урожайність за період 2011–2016 рр. в середньому по
дослідним насадженням вишні становила 2,7 т/га. Дуже низькою
урожайність була у 2011 та 2015 рр., а найбільшою – у 2013 р. (5,9 т/га).
Середня маса плодів вивчених сортів вишні в середньому була 4,9 г.
Урожайність у середньому по сортах за 2011–2016 рр. варіювала від
0,5 т/га (Самсоновка) до 5,3 т/га (Експромт). Так, найбільшу середню
врожайність з гектара мали зареєстровані сорти: Примітна – 5,6 т,
Ожидание – 5,1 т, Игрушка, Встреча – по 4,5 т, Сіянець Туровцевої – 4,1 т,
Шалунья – 4,0 т, Відродження – 3,9 т, Гріот мелітопольський, Солідарність,
Взгляд – по 3,6 т, Воспоминание – 3,1 т, Мелітопольська десертна – 2,8 т;
елітні форми: Експромт – 5,3 т, Амулет – 5,2 т, Призвание – 4,4 т,
Мелітопольська пурпурна – 4,2 т, Избранница – 3,8 т, Мелітопольська
новинка – 3,6 т; інтродуковані: Ujfehertoi jurtes – 4,6 т, Гріот Подбєльський,
Nabella – по 4,1 т, Koreu hippalimeggi, Mоrascone Rosso, Erdi biterma –
по 3,8 т, Cigany 48 – 3,6 т, Cigany, Parasrf – по 3,4 т, D-076, Н-172 –
по 3,3 т, Орловська рання – 2,8 т, Cigany С 404 – 2,7 т.
Середня маса плодів (г) варіювала від 2,7 г (Орловська рання) до 7,5 г
(Игрушка). Показник контрольного сорту Шалунья (4,7 г) перевищили
28 сортів та елітних форм селекції станції й 8 інтродукованих, серед яких
Краснодарська солодка (7,0), Дюк Туровцевої (6,8), Крошка (5,7), Erdi
jubibum і Parasrf (5,4), Pandi BD 119 й H-172 (5,3) та інші. Дегустаційне
оцінювання плодів становило від 3,7 бала (Взльот, Гріот Туровцевої) до
4,9 бала (Ранній десерт, Солідарність, Мелітопольська новинка, Нарядна
та інші).
Таким чином, спостереження показали, що в умовах Півдня України
насадження вишні частіше уражуються моніліальним опіком, ніж
кокомікозом. Серед урожайних сортів установлено як стійкі до цієї
хвороби (Сіянець Туровцевої, Солідарність, Амулет, Nabella), так і
чутливі й дуже чутливі. Виокремлені стійкі сорти можуть бути
використані для створення екологічних насаджень вишні, а також у
селекційній роботі як джерела стійкості до моніліального опіку.
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СОЯ І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЇЇ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ
Актуальність теми. Наслідки глобальної зміни клімату стають все
більш відчутними у всьому світі. Тому зміна клімату ще більше
підштовхує аграріїв замислитися над інструментами запобігання
наслідкам для власної справи від таких змін [3] .
Годівля відіграє велику роль у комплексі заходів із збільшення
виробництва тваринницької продукції, поліпшення її якості та зниження
собівартості. Тільки за повного забезпечення тварин високоякісними
кормами можливо успішно розвивати цей напрям агропромислового
комплексу особливо в період значного збільшення суми активних
температур, що збігається з періодом стрімкого розвитку аграріїв на
території України загалом.
Рішенням цих проблем слугують різні кормові добавки, серед яких
переважають ті, в яких використовують натуральні компоненти. Кормові
добавки нового покоління мають відрізнятися біологічною активністю,
не шкодити здоров’ю та підвищувати фізіологічний статус свиней.
У світовій практиці широко впроваджують протеїнові кормові
добавки. Значної уваги як джерело високоякісного протеїну в складі
кормових добавок приділяють сої. Соя є економічно вигідною,
високоекологічною та пріоритетною культурою у сівозміні зернових
господарств. Завдяки своїй здатності зв’язувати атмосферний азот, соя
забезпечує захист навколишнього середовища, підвищує врожайність
зернових монокультур, якими засівають поля після сої, та зменшує
кількість необхідних ним азотних добрив.
Насіння сої, в середньому, містить 30–45 % білка. Білки сої
відносять до біологічно повноцінних тому, що в них містяться усі
необхідні незамінні амінокислоти: аргінін, гістидин, лізин, триптофан,
фенілаланін, метіонін, треонін, лейцин, ізолейцин, валін.
Крім незамінних амінокислот, білки сої містять такі амінокислоти:
цистин, гліцин, глютамінова кислота, аланін, аспарагінова кислота, серин,
тірозин та пролін. Наявність у вегетативній масі біологічно активних
речовин фенольної природи та дія їх на організм тварин мало вивчена [1].
Фенольні сполуки – одна з найбільш важливих груп біологічно
активних речовин сої щетинистої, якими вчені зацікавилися досить давно.
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До складу фенольних сполук сої входять такі групи біологічно
активних речовин: флавоноїди, ізофлавоноїди, куместани, гідроксикоричні
кислоти, кумарини, сапоніни [2].
Матеріали і методи досліджень. У процесі наших досліджень
ставилася мета – вивчити ефективність експериментального соєвого
екстракту із зеленої маси, яка містила біологічно активні речовини, в
годівлі свиней.
Результати досліджень. За сучасними методиками були проведені
дослідження з визначення БАР у зеленій масі сої сорту Витязь – 50. На
хроматографі водно-спиртової витяжки було виявлено не менш
13 речовин фенольної природи.
Речовини, які мали в УФ-світлі жовту та коричневу флуоресценцію –
флавоноїдної природи. Речовини з блакитною і фіолетовою флуоресценцію
в УФ-світлі, є похідними гідроксикоричних кислот та кумаринів. Речовини,
які з’являлися в УФ-світлі після обробки хроматограми парами аміаку і
належать до ізофлавонів.
На хроматограмі водно-спиртової витяжки з трави сої сорту Витязь –
50 виявлено не менш 14 біологічно активних речовин.
В УФ-світлі плями, які мали жовту і коричневу флуоресценцію,
мають флавоноїдну природу; плями з фіолетовою та блакитною –
належать до гідроксикоричних кислот та кумаринів; пляма, що з’являлася
після обробки хроматографа парами аміаку, і підтверджує ізофлавоноїдну
природу.
Нами було проведено дослідження із установлення впливу кормової
добавки екстракту із вегетативної маси сої на якість відгодівлі свиней.
У проведених дослідах ставилася мета вивчити ефективність
експериментального соєвого екстракту в годівлі поросят і ремонтних
свинок. Екстракт сої в раціон вводився поступово, починаючи з 1 мл та
збільшуючи, відповідно, зі збільшенням живої маси тварин до 5 мл
(1 мл/10кг ж.м.).
Отримані результати свідчать, що застосування водного екстракту
із вегетативної маси сої з комбікормом для поросят віком 1-2 місяців
сприяло збільшенню їх середньодобових приростів, порівняно з
поросятами, які отримували лише стартовий комбікорм, з 331,33+4,03 г
до 351,57+3,43 г, або на 6,12 %. Різниця має тенденцію до вірогідності
Р>0,95.
Використання екстракту в раціоні ремонтних свинок дослідної
групи також сприяло збільшенню їх середньодобових приростів маси на
11,1 %, порівняно з тваринами контрольної групи. Затрати кормів
(корм. од.) із розрахунку на одиницю приросту маси свиней знизилися на
12,5 %.

150

Висновки
1. Водний екстракт із вегетативної маси сої характеризується
високою біологічною активністю через концентрацію у ньому біологічно
активних речовин: флавоноїдів, ізофлавоноїдів і оксикоричних кислот, що
має важливе значення у відгодівлі свиней.
2. На Сході Китаю, в умовах субтропічного клімату, сою
вирощують вже сотні років, тому ця культура є перспективною для
вирощування в Україні, в умовах кліматичних змін.
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ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
НА ПОСІВАХ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ҐРУНТУ АЗОТОМ
Ґрунт – біологічне середовище, за ефективного використання якого
можна без зайвих витрат збільшити виробництво і поліпшити якість
зерна, кормів, технічної сировини.
Крім органічних решток рослин і тварин, у ґрунті є багато дрібних
(мікро-), середніх (мезо-) і великих (макро-) організмів, які значною мірою
впливають на життєдіяльність рослин. Найбільше значення для вегетуючих
рослин має мікробіота. Вона переважає на коренях рослин і в ґрунті,
прилеглому до їх ризосфери, яка розміщується в шарі ґрунту до 60 см. Цей
шар біологічно найактивніший, він буквально є середовищем
мікробіологічної діяльності [1–3]. Біологічну активність ґрунту
підтримують глибоким розпушуванням, заорюванням органічних решток,
внесенням мінеральних добрив, зрошенням, дотримуванням правильного
чергування культур у сівозміні та їх вирощування у змішаних, сумісних
або ущільнених посівах. У разі безладного (стихійного) розміщення
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культур різко знижується активність мікробіоти та збільшується кількість
небажаної мезобіоти – нематод, личинок кліщів, різних шкідливих комах.
Найактивніша мікробіота біля кореневої системи бобових – люцерни,
конюшини, люпину, серадели, вики мохнатої, буркуну, сої і т. інше.
У ризосфері люцерни в одному кілограмі ґрунту міститься від 50 до
100 млрд бактерій. Жива маса мікробіоти в орному шарі ґрунту досягає
10 т/га і більше. В міру заглиблення її активність зменшується через
погіршення повітряного режиму, перезволоження, вміст закисних форм
заліза, алюмінію і т. інше. Як уже зазначалося, важливим агротехнічним
заходом є глибоке (50–70 см) розпушування ґрунту, яке посилює його
біологічну активність на значну глибину. Це має істотне значення для
підвищення врожайності культур за рахунок родючості ґрунту. Крім того,
економляться мінеральні й інші добрива, поліпшується екологічний стан
поля.
Розкладаючися коріння, післяжнивні стерньові рештки, гній, сидерати
та мікроорганізми підвищують вміст у ґрунті гумусу, рухомих сполук азоту,
фосфору, калію, інших елементів живлення рослин. Як результат їх
діяльності в ґрунті утворюються біологічні речовини, які мають властивості
біокаталізаторів, – ферменти, вітаміни, вільні амінокислоти, ауксини. Ці
речовини активізують ростові процеси в рослині і є важливим біологічним
фактором грунту.
В умовах сучасного інтенсивного сільськогосподарського
виробництва, яке передбачає значне винесення азоту з ґрунту врожаями,
виникає гостра потреба поліпшення азотного живлення рослин як
посиленням мобілізації ґрунтових ресурсів, так і додатковими джерелами
цього елемента.
У ґрунти агроценозів надходить від 1–3 (томати, картопля, овес,
ячмінь, кормовий буряк, капуста) до 7–9 і навіть 12 т/га в рік (люцерна)
рослинних залишків.
Велика частина рослинних залишків ґрунту перетворюється
мікроорганізмами і представниками ґрунтової фауни протягом 1–2 років.
Кінцевими продуктами перетворення є мінеральні сполуки й гумус.
Завдяки надходженню рослинних залишків і їх перетворенню в ґрунтовий
гумус, органічна речовина ґрунту безперервно відновлюється. У складі
органічної речовини ґрунту тисячі сполук, середній час існування яких
змінюється від доби до сотень і тисяч років.
Органічна речовина ґрунту перебуває в таких формах:
1) майже не розкладені, або мало розкладені залишки;
2) органічні залишки в стадії глибокого перетворення, які
неозброєному оку спостерігача видаються у вигляді однорідної пухкої
чорної маси перегною;
3) під мікроскопом не спостерігається слідів рослинних тканин, а
видно специфічне ґрунтове органічне утворення – гумус. Це аморфні,
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прозорі й ледь забарвлені в жовто-бурий колір утворення, погано прозорі,
мають більш темний колір, цементують і склеюють мінеральні частинки
ґрунту.
Люцерна в польових сівозмінах є надійним засобом підвищення
родючості ґрунту і, проникаючи своєю потужною кореневою системою в
нижні горизонти ґрунту, виносить звідти фосфор, калій і мікроелементи,
збагачуючи цими елементами орний шар ґрунту.
Після збирання люцерни в полі залишається значна кількість
кореневих і пожнивних решток, в яких міститься до 200 кг/га азоту. Що
більшу біомасу формує люцерна, то потужніший її розвиток, то більше
міститься азоту в біологічній масі.
Не випадково в останній час звертають значну увагу на нові методи
ведення сільського господарства, які передбачають широке впровадження
біологічних препаратів під час вирощування культурних рослин і
часткову відмову від хімічних засобів у землеробстві. Одним з таких
заходів є використання біопрепаратів на основі асоціативних
азотфіксуючих мікроорганізмів, які крім фіксації молекулярного азоту
підвищують коефіцієнт використання поживних елементів з ґрунту. Це
значною мірою може поліпшити азотне живлення рослин, зменшити
використання мінеральних добрив і таким чином поліпшити якість
отримуваної продукції та стан навколишнього середовища.
Дослідження ми проводимо в умовах дослідного поля Вінницького
національного аграрного університету, яке знаходиться на території
с. Агрономічне Вінницького району. У цьому досліді вивчаємо дію
мікробіологічних препаратів Азогран та Емочка на посівах люцерни
посівної.
Результати проведених досліджень показали, що із застосуванням
добрив істотно збільшується маса кореневих та пожнивних решток.
Застосування добрив сприяє кращому розвитку кореневої системи
люцерни, про що свідчать отримані результати.
Аналітичне визначення азоту в структурних частинах біологічного
врожаю показало, що кількість азоту в кореневих та пожнивних рештках
контрольному варіанті досліду без добрив становить 102,7 кг/га, за
внесення N30Р30К30 – 117,5 кг/га, а за N30Р60К60 – 121,7 кг/га.
У разі обробки насіння люцерни препаратом Азогран без добрив
уміст азоту в кореневих та пожнивних рештках становить 136,0 кг/га;
за внесення N30Р30К30 – 145,5 кг/га, а за N30Р60К60 – 169,7 кг/га (табл. 1).
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Таблиця 1
Вплив післядії добрив на накопичення біологічно зв’язаного азоту
в посівах люцерни
Варіанти досліду
Фактор А Фактор В

Контроль

Азогран

Емочка

Вміст азоту в
кореневих
та пожнивних надземній маси біомасі
решток
%
кг/га
%
кг/га
кг/га

біологічно
зв’язаного
кг/га

без добрив

2,15

102,7

2,06

109,0

210,8

159,7

N30Р30К30

2,19

117,5

2,08

123,1

221,4

207,3

N30Р60К60

2,21

121,7

2,11

137,9

237,5

212,4

без добрив

2,29

136,0

2,19

149,3

228,7

227,4

N30Р30К30

2,34

145,5

2,22

156,6

245,6

246,5

N30Р60К60

2,41

169,7

2,27

163,8

251,3

260,5

без добрив

2,21

174,3

2,18

175,6

231,7

271,3

N30Р30К30

2,36

187,7

2,24

182,8

259,3

283,4

N30Р60К60

2,49

198,9

2,26

196,9

270,4

297,4

Найбільший уміст азоту в кореневих та пожнивних рештках
спостерігається в разі обробки насіння препаратом Емочка. Так,
застосування його без добрив cприяє накопиченню азоту у кореневих та
пожнивних рештках і становить 174,3 кг/га, з внесенням N30Р30К30 –
187,7 кг/га, а за N30Р60К60 – 198,9 кг/га.
Таку саму тенденцію спостерігали і щодо надземної біомаси.
Кількість азоту у контрольному варіанті без добрив становить 2,06 %, а в
разі внесення N30Р30К30 зросла на 2,08 % та N30Р60К60 – 2,11 % відповідно.
У варіанті досліду з Азограном також спостерігається приріст у
відсотковій частині: без добрив вона становить 2,19 %, а в разі внесення
N30Р30К30 зросла на 2,22 % та N30Р60К60 – 2,27 % відповідно. Найбільший
вміст азоту надземної маси у варіанті досліду з препаратом Емочка
становить без добрив 2,18 %, з внесенням N30Р30К30 – 2,24 %, а за N30Р60К60 –
2,26 %.
Вміст азоту в біомасі також спостерігається найбільшим у разі
використання препарату Емочка і становить 270,4 кг/га, а біологічно
зв'язного азоту 297,4 кг/га.
Порівняння систем удобрення першого року життя культури
показує, що внесення рекомендованих норм добрив не лише підвищує
врожайність люцерни, але й посилює її цінність як попередника. Так, у
разі внесення N30Р30К30 у контрольному варіанті досліду приріст до
контролю становить 13,8 %, а за N30Р60К60 – 16,4 %. У разі обробки
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насіння люцерни препаратом Азограном без добрив приріст до контролю
становить 18,6 %; за внесення N30Р30К30 – 19,8 %, а за N30Р60К60 – 20,7 %
(табл. 2).
Таблиця 2
Вплив післядії добрив на накопичення кореневих і пожнивних
залишків люцерни першого року використання
Коренева
маса, ц/га

Пожнивні
залишки, ц/га

Сума
залишків,
ц/га

Приріст до
контролю

без добрив

37,7

10,2

47,8

-

N30Р30К30

39,2

13,8

53,4

13,8

N30Р60К60

40,1

14,2

59,1

16,4

без добрив

41,2

15,8

65,4

18,6

N30Р30К30

45,6

16,8

68,7

19,8

Варіант досліду
Фактор А
Контроль

Азогран

Емочка

Фактор В

N30Р60К60

47,3

17,1

69,8

20,7

без добрив

49,4

17,2

71,2

21,8

N30Р30К30

51,6

18,4

73,4

22,7

N30Р60К60

54,3

19,7

73,5

24,3

З табл. 2 бачимо, що найбільший приріст до контролю
спостерігається у варіанті досліду, де насіння перед посівом обробляли
препаратом Емочка. Так, без добрив приріст становить 21,8 %,
за внесення N30Р30К30 – 22,7 %, а за N30Р60К60 – 24,3 %.
Отже, система удобрення з дотриманням рекомендованих норм
створює оптимальні умови для діяльності природних угруповань
азотфіксуючих мікроорганізмів.
Екологічно доцільне рослинництво, як бачимо, має досить великий
мікробіологічний арсенал, використання якого допоможе набагато
скоротити кількість застосовуваних дорогих і екологічно несприятливих
азотних та фосфорних мінеральних добрив.
Таким чином, внесення мінеральних добрив є одним із важливих
факторів, який великою мірою змінює взаємини бульбочкових бактерій і
рослинного живителя, що в кінцевому підсумку визначає практичний
результат їхнього симбіозу.
Найкращі результати з накопичення атмосферного азоту отримано
у варіанті із застосуванням препарату Емочка та за внесення N30P60K60.
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Паламарчук І.І., канд. с.-г. наук
Вінницький національний аграрний університет
ВПЛИВ СОРТУ ТА ГІБРИДА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І ДИНАМІКУ ПЛОДОНОШЕННЯ КАБАЧКА В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Кабачок (Cucurbita pepo var. giraumontia Duch) належить до гарбуза
виду С. реро, є однорічною плодовою трав’янистою рослиною.
Найбільшим попитом у населення кабачок користується в Канаді, США
та Франції [3, 7]. Він є найбільш скоростиглою формою серед баштанних
культур. Одним з важливих показників, що характеризують сорти та
гібриди, є врожайність. Величина отриманого врожаю залежить не тільки
від кліматичних умов та агротехніки вирощування, а й значною мірою від
сортових особливостей [1, 5]. Дослідження з вивчення впливу сорту та
гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка проводились
у 2011–2013 роках у зоні Правобережного Лісостепу України на
дослідному полі Вінницького національного аграрного університету.
У досліді вивчали такі сорти: Грибовський 37 (контроль), Золотінка,
Чаклун та гібриди: Алія F1 (контроль), Кавілі F1, Искандер F1. Розмір
облікової ділянки – 40 м2, повторність досліду чотириразова. Сівбу
насіння проводили за схемою 120х70 см, що становить – 11,9 тис. шт./га,
у І декаді травня. Згідно з методикою передбачено проведення
фенологічних спостережень, біометричних вимірювань та обліків [6].
Морфологічні ознаки: форму, колір листків і плодів кабачка визначали
візуально, кількість листків – шляхом обрахунку. Площу листкової
пластинки визначали за методикою В.І. Камчатного [4]. Збирання врожаю
здійснювали в міру формування плодів згідно з вимогами чинного
стандарту – «Кабачки свежие – ДСТУ 318 – 91» [2].
Під час вивчення сортів та гібридів найважливішим показником є
врожайність. Найвищу врожайність серед досліджуваних сортів
сформував Чаклун – 77,5 т/га, а сорт Грибовський 37 (контроль) –
58,7 т/га, що на 18,8 т/га менше. Істотність такої різниці підтверджено
результатами дисперсійного аналізу. Меншу врожайність мав сорт
Золотінка, порівняно з контролем, на 10 т/га. Істотність цієї різниці
підтверджено
результатами
дисперсійного
аналізу.
Найбільшу
врожайність серед гібридів забезпечив гібрид Искандер F1 – 53,8 т/га, а це
на 6,1 т/га більше порівняно з контролем. Установлено, що на
врожайність досліджуваний прийом «сорт» впливав із силою 94,0 %.
Важливими показниками, що характеризують біометричні
параметри продукції кабачка, є: кількість плодів з однієї рослини, маса та
діаметр плоду.
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Найбільшу кількість плодів формували рослини сорту Чаклун –
21,2 шт./рослину, що на 4,5 шт./рослину більше порівняно з контролем
(сорт Грибовський 37). Серед досліджуваних гібридів цей показник був
найбільшим у гібрида Искандер F1 – 16,0 шт./рослину, що на
2,2 шт./рослину більше від контролю. Істотність наведеної різниці
підтверджено результатами дисперсійного аналізу. Установлено, що на
кількість плодів досліджуваний прийом «сорт» впливав із силою 93,0 %.
Аналізом встановлено сильний прямий зв'язок між урожайністю та
кількістю плодів (r=0,99±0,07).
Найбільшу масу плоду спостерігають у сортів Золотінка – 303 г та
Чаклун – 308 г, що більше контролю на 9,0 та 14,0 г. Серед досліджуваних
гібридів найбільшим зазначений показник був на контролі – 291 г.
Установлено, що прийом «сорт» на показник маси плоду впливав на
55,5 %.
Для повного оцінювання досліджуваних сортів та гібридів кабачка,
особливостей його плодоношення важливе значення має аналіз динаміки
надходження врожаю. Проведені дослідження показали, що тривалість
плодоношення з досліду становила 10–11 декад. Раніше у пору
плодоношення вступили досліджувані гібриди та сорт Чаклун – у другій
декаді червня плодоношення тривало до третьої декади вересня.
Серед сортів найбільший відсоток раннього врожаю отримали у
сорту Чаклун – 0,9 % від отриманого врожаю, серед гібридів Искандер F1
– 4,4 % відповідно. Найбільший відсоток урожаю у сортів отримали у
першій-третій декадах липня. Гібриди характеризувалися більш раннім
масовим плодоношенням, яке спостерігали з третьої декади червня по
другу декаду липня.
Серед вивчених сортів раніше у пору плодоношення вступив сорт
Чаклун – у другій декаді червня, що на одну декаду раніше від сортів
Грибовський 37 (контроль) та Золотінка. Досліджувані гібриди у пору
плодоношення вступили одночасно, проте найдовше плодоношення
тривало у гібрида Кавілі F1 – до третьої декади вересня, що на одну
декаду триваліше порівняно з контролем та гібридом Искандер F1.
Отже, згідно з проведеними дослідженнями встановлено вплив
сортових особливостей та погодних умов, що складалися в роки
проведення досліджень на врожайність загалом й динаміку її
надходження та біометричні показники продукції.
Так, найбільший приріст врожаю відносно контролю отримали у
сорту Чаклун – 18,8 т/га та гібрида Искандер F1 – 6,1 т/га. Тривалішим
періодом надходження продукції характеризувався сорт Чаклун та гібрид
Кавілі F1 – 11 декад.
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ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА БІОЛОГІЧНУ
АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ
Глобальні зміни параметрів кліматичної системи на нашій планеті
доведено численними дослідженнями провідних учених світу (Ю. Израэль,
1986, 1987; М. Будыко, 1988, 1991; В. Осадчий, 2013; С. Сніжко, 2009;
В. Мартазінова, 2011, 2013; А. Польовий, 2015, 2016; Т. Адаменко, 2013;
2014; B. Bolin et al., 1989; D. Hansen, 1988, 2009; та ін.). Результатом таких
змін клімату стала складна комбінація непередбачуваної мінливості
навколишнього природного середовища, що є серйозним випробуванням
стійкості й продуктивності для природних та аграрних екосистем. При
цьому наслідки можуть мати загрозливий екологічний вплив на
екосистеми, зокрема на ґрунт і його біорізноманіття та функції (Я. Дідух,
2009; В. Патыка и др., 2013, 2014; C. Bellard et al., 2012; B. Cardinale et al.,
2012). Біологічним видам на нашій планеті завжди доводилося
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пристосовуватися до змін параметрів кліматичної системи. Необхідність
адаптування до нових гідротермічних умов стала визначальним чинником
еволюційних змін.
Ґрунт і ґрунтовий покрив є свідками та індикаторами глобальних
змін клімату (В. Рожков, 2009). Своєю чергою, за процесами, що
відбуваються в ґрунті, можна судити про майбутні глобальні зміни
клімату. Режим температури й вологості, газовий склад і біотичні
параметри ґрунту в біотопі найшвидше змінюються саме за впливу
клімату (В. Кудеяров и др., 2005, 2009).
Дослідження впливу клімату на ґрунтоутворювальні процеси та
властивості ґрунту проводили з часів робіт В. Докучаєва, однак і досі
залишається багато аспектів не до кінця з’ясованих. Але при цьому варто
враховувати, що ґрунти є невідновлюваним ресурсом, а процес їхньої
регенерації надзвичайно повільний і потребує значних витрат
матеріальних і енергетичних ресурсів (О. Тараріко та ін., 2015).
Метою досліджень було – встановити залежність біологічної
активності ґрунту агроекосистем залежно від гідротермічних умов
вегетаційного періоду. Дослідження проводили впродовж 2001−2016 рр.
на різних типах ґрунту (чорнозем типовий, чорнозем глибокий, сірий
лісовий) в агроценозі зернових культур. У дослідженнях використовували
середньомісячні значення температури повітря і кількості опадів та
розраховували гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК).
Для оцінювання стану ґрунтової мікробіоти та спрямування
основних біологічних процесів використовували загальноприйняті
методи. Біологічну активність ґрунту оцінювали за умістом загальної
біомаси мікроорганізмів у ґрунті та показниками чисельності
мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп і коефіцієнтами:
мінералізації−іммобілізації (Км−і), оліготрофності (Кол), педотрофності
(Кпед), трансформації органічної речовини (Ктор). Активність основних
біологічних процесів у ґрунті вивчали за потенціальною целюлозолітичною активністю, інтенсивністю емісії діоксиду карбону (СО2) (або
«дихання» ґрунту), нітрогеназною активністю.
Багаторічними дослідженнями на чорноземі глибокому в агроценозі
пшениці озимої встановлено достовірний тісний зв’язок динамічних змін
умісту мікробної біомаси в ґрунті від таких екологічних чинників, як
температура повітря і вологість. За недостатньої кількості опадів і
підвищених температур (ГТК=0,5−0,7) уміст мікробної біомаси
знижується майже у 1,5−2,8 раза. За внесення в ґрунт органічних і органомінеральних добрив вплив підвищених температур є менш значущим. За
сприятливих погодних умов накопичення мікробної біомаси сягало
максимуму: в ґрунті контрольного варіанта (без добрив) – 390–402 мкг С/г
ґрунту, за мінеральної системи удобрення – 448–469, органічної – 610–625
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і органо-мінеральної – 620 мкг С/г ґрунту. За сильної посухи (ГТК=0,5)
зафіксовано зниження вмісту мікробної біомаси майже в 1,5–2 рази, але у
варіантах з органічними і органо-мінеральними добривами ця різниця
була меншою.
Підвищення температури повітря негативно впливає на мікробну
продуктивність як у ґрунті природної екосистеми, так і в агроекосистемі.
Зіставлення значень температури повітря і вмісту біомаси у ґрунті
показало тісну залежність між цими показниками.
Порівняння у ґрунті агроекосистеми вмісту біомаси мікроорганізмів
у роки (2001 і 2010 рр.) із високими температурами повітря (24,1 °С) і
різною кількістю опадів (70 і 55 мм, відповідно) дало змогу виявити
зниження майже в 2,1−2,7 раза вмісту мікробної біомаси у 2010 р. у всіх
варіантах досліду. Проте за достатньої кількості опадів у 2001 р. ця
різниця становила лише 1,1−1,3 раза, а у варіанті з органо-мінеральною
системою удобрення − взагалі не спостерігалась. Тобто оптимальний за
вологістю режим позитивно впливає на розвиток ґрунтових
мікроорганізмів (r=0,66−0,79) та нівелює негативний вплив екстремально
підвищених температур.
Екстремальні погодні умови (підвищена температура повітря і
недостатня кількість опадів) справляли сильний вплив на метаболічну
активність мікроорганізмів ризосфери пшениці, що підтверджено
зниженням рівня емісії СО2 з ґрунту (10,3−33,4 мг СО2/кг ґрунту) та
активності фіксації нітрогену повітря (0,1−0,7 нм етилену/кг ґрунту). За
підвищених значень температури повітря та наявності достатньої
кількості вологи нітрогеназна активність у ризосфері пшениці зростала на
20−50 %. Математичний аналіз підтвердив наявність тісного зв’язку між
кількісним складом мікробіоценозу ґрунту і системами удобрення
(r=0,81±0,19) та погодними умовами вегетаційного періоду (r=0,72±0,23).
Також зафіксовано, що стресові умови весняного періоду, коли
опадів випало менше норми (нестача вологи у ґрунті) і за підвищеної
температури повітря, впливали на загальний стан мікробіоценозу ґрунту
(якісний і кількісний склад еколого-трофічних груп мікроорганізмів). При
цьому зросла кількість оліготрофних мікроорганізмів і мікроміцетів,
активність процесів деструкції органічної речовини ґрунту. Тобто,
екстремальні погодні умови впливають на метаболічну активність
ґрунтової мікробіоти, що проявляється в зниженні активності біологічних
процесів та підвищенні значень коефіцієнтів оліготрофності і
педотрофності.
У досліді на чорноземі типовому в агроценозі ячменю ярого у
посушливий період (ГТК=0,6) уміст біомаси мікроорганізмів у варіантах
досліду становив 156−196 мкг С/г ґрунту, що майже вдвічі менше
порівняно з роками із сприятливими погодними умовами (ГТК 0,8 і 1,3).
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Також установлено, що в різні за гідротермічними умовами роки
активність у ґрунті виділення СО2 і деструкції целюлози була різною і
залежала від таких чинників, як температура та вологість. Зокрема, у фазу
молочної стиглості рівень активності біологічних процесів у ґрунті був
низьким (у межах 21,6−24,2 мг СО2/кг ґрунту і 14,1−15,4 % розкладання
субстрату целюлози) і лімітувався такими чинниками, як підвищені
значення температури повітря і дефіцит вологи у ґрунті (ГТК=0,6). Тоді
як за сприятливих гідротермічних умов (ГТК=1,3) активність цих
біологічних процесів у ґрунті зростала в середньому на 12 % за
показником емісії СО2 і на 73 % за показником деструкції целюлози. Це
підтверджено і розрахунками коефіцієнта парної кореляції – температура
повітря мала тісний від’ємний зв’язок з усіма показниками біологічної
активності ґрунту, тобто підвищення температури повітря негативно
впливало на мікробну продуктивність і вміст загальної біомаси
мікроорганізмів у ґрунті. Тоді як наявність вологи мала позитивний
тісний кореляційний зв’язок із показниками біологічної активності
ґрунту.
В агроценозі кукурудзи виявлено, що в екстремальні періоди (надмірна
вологість та перевищення середньомісячної температури на 2–5 °С),
порівняно з такими самими спекотними, але посушливими періодами, в
сірому лісовому ґрунті, зростає вміст загальної мікробної біомаси на
12–108 %, активізуються процеси гумусонакопичення на 15–39 % та
виділення діоксиду карбону на 9–12 %.
За підвищених температур повітря та дефіциту вологи спостерігали
зниження процесу гумусонакопичення (Кгум 0,92), проте в умовах
достатнього рівня зволоження (ГТК=1,5) відбувалась активізація цього
процесу, про що свідчить підвищення значень коефіцієнта гумусонакопичення Кгум=1,06−1,28.
Таким чином установлено, що рівень біологічної активності ґрунту,
як показник його екологічного стану та родючості, визначається і має
тісну кореляційну залежність із гідротермічними показниками
вегетаційного періоду (r=0,72−0,97).
Доведено, що значне перевищення середньобагаторічних значень
температури повітря навіть за достатньої кількості вологи
супроводжується зниженням умісту загальної мікробної біомаси та
активності більшості процесів у мікробіоценозі ризосфери.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛОРІЧНОГО УТРИМАННЯ
М’ЯСНОЇ ХУДОБИ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ
БЕЗ ПРИМІЩЕНЬ В УМОВАХ РІЗКИХ ЗМІН КЛІМАТУ
Глобальне потепління на земній кулі, що триває останніми
десятиліттями, значно впливає на клімат та його різку зміну. Як
результат,
негативний
вплив
на
ефективність
виробництва
сільськогосподарської продукції відчувається з кожним роком все
суттєвіше. Тому виникла потреба впровадження змін у традиційні
технології з урахуванням екстремальних умов зовнішнього середовища і
додаткових ефективних варіантів зменшення негативних наслідків на
виробництво як продукції рослинництва, так і тваринництва.
Специфіка м'ясного скотарства полягає в тому, що м'ясна худоба в
більшості варіантів технологій, утримується без використання капітальних
приміщень, а її продуктивність залежить і від умов навколишнього
середовища. Це підтверджується 13-річним передовим досвідом ПП
«Агро-Новоселівка – 2009» Харківської області, де вирощується м'ясна
худоба абердин-ангуської породи.
У зв'язку з екстремальною зміною клімату східного регіону України
(різкі перепади температури, суховії, значні тривалі посушливі періоди
без опадів влітку та ін.) під час утримання м'ясної худоби цілорічно без
використання приміщень (весна-осінь – на пасовищах, взимку – на
відгодівельному майданчику), природні умови призводять до
непередбачуваних негативних наслідків і змушують фахівців до
перегляду параметрів технології.
Абердин-ангуська м'ясна порода худоби – одна з найкращих порід з
високими адаптаційними можливостями. Холод і спека не є перепоною
для отримання високих показників м'ясної продуктивності. Однак, навіть ця
худоба, в екстремальних природних умовах, втрачає прирости живої маси
і як наслідок – зменшення рентабельності виробництва яловичини.
Запорукою успіху вирощування тварин в умовах різких температурних змін
навколишнього середовища є вчасне реагування фахівців на негативний
вплив з подальшими змінами в годівлі та утриманні худоби [1].
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Так, у період з травня місяця по жовтень корови з телятами на
підсисі утримуються на пасовищах. За оптимальних умов навколишнього
середовища (рівномірні зміни температур та з достатніми атмосферними
опадами для урожайності пасовищного травостою) середньодобові
прирости молодняку становлять 850–1100 г. До раціону корів входить
лише трава пасовищ, телят – материнське молоко та трава пасовищ. Жива
маса телят у кінці нагулу – 205–210 кг.
У випадку, коли рік виявився складним (різка зміна температури
повітря до 32–37 °С, тривалі суховії, мінімальна кількість опадів, і як
наслідок – вигорання пасовищ), середньодобові прирости молодняку різко
зменшуються. Основним фактором цього є втрата врожайності пасовищ,
відповідна реакція організму тварин на високу температуру, яка спрямована
на налагодження температурної рівноваги зі зовнішнім середовищем, що
призводить до втрати продуктивності тварин. Середньодобові прирости
молодняку в такі періоди, незважаючи на материнське молоко як
основного виду корму, значно знижуються до 600–680 г. Оптимальною
температурою зовнішнього середовища для великої рогатої худоби, яка не
порушує фізіологічних функцій тварин, є +8+15 °С з коливаннями до
+22+25 °С.
Для запобігання подальшій втраті продуктивності застосували
нагульно-відгодівельний метод утримання худоби, тобто з випасанням на
пасовищах, додатково підгодовували корів силосом, а молодняк сіном та
концентратами. Воду на пасовища для напування привозили тричі на день,
яку брали з артезіанської свердловини з розрахунку на корову 60–70 л та
для молодняку – близько 40 л. У спеку худоба знаходилася в загонах під
навісами. Як результат такого запропонованого методу утримання в
наступний місяць липень з підгодівлею тварин прирости підвищилися до
730 г, та в подальшому були стабільними з динамікою на збільшення до
740–760 г. Це підтверджує те, що молодняк абердин-ангуської породи, за
деяких зменшень середньодобових приростів у період значних
температурних коливань та зменшення врожайності пасовищ, добре
пристосовується до таких умов та в разі підгодівлі і в подальшому має
можливість не втрачати продуктивність [2].
За утримання худоби абердин-ангуської породи в зимовий період,
без використання приміщень, змусило фахівців змінити деякі параметри
технології залежно від впливу атмосферних опадів та температурних змін
навколишнього середовища.
Так, після відлучення телят від корів у 7 місяців та закінчення
пасовищного періоду формуються групи за живою масою, статтю. Худобу
утримують на відгодівельних майданчиках, де нагортають глинобитні
кургани заввишки 1–1,5 м з настиланням на них шару соломи 30–40 см зі
щоденним поновленням з розрахунку 3 кг/голову. За рахунок термічних
процесів у товщі підстилки худоба, лежачи, гріється, та комфортно
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почувається. Абердин-ангуська порода добре пристосована до впливу
низьких температур. Одним з привілеїв під час вирощування абердинів є
спроможність без втрати продуктивності переносити навіть дуже низькі
температури повітря. Сприяє цьому густий волосяний покрив та значний
жировий прошарок, який також відіграє функцію терморегуляції тварин у
холодний період. У разі зниження температури навколишнього середовища
в організмі тварин домінує процес накопичення жиру. Добре розвинений
волосяний покрив та підшкірний жир запобігає переохолодженню
організму тварин, а також оберігає їх від атмосферних опадів та холодних
зимових вітрів. Але було визначено, що в зимовий період опади у вигляді
дощу та мокрого снігу з холодним вологим вітром, негативно впливають
на інтенсивність росту тварин. При цьому прирости знизилися у телиць з
786 г до 706 г, у бугайців – з 953 до 810 г. У наших дослідженнях було
встановлено, для запобігання зменшенню продуктивності худоби та для
комфортного утримання абердин-ангусів у таких умовах потрібно було
збільшити солом'яної підстилки на одну голову до 7 кг на добу (50 кг на
тиждень). Також, у разі зниження температури до -20 °С, додатково
згодовувати 1 кг концентратів на кожне зменшення температури на -5 °С.
Критична температура замерзання силосу -20 °С. У такі періоди
оператори в годівницях проводять механічне ворушіння кормової маси з
метою пошкодження на ній льодяної скоринки та здійснення ефекту
свіжерозданого корму. За зменшення температури повітря навколишнього
середовища нижче -20 °С, у раціоні силос заміняють на сінаж,
температура замерзання якого від -23 до -26 °С, як результат тварини значно
краще його споживають. У таких умовах збільшують кількість сінажу в
раціоні до 25 кг на одну голову, сіна – до 7 кг.
Застосовуючи вищезазначені заходи, середньодобові прирости як
телиць, так і бугайців припинили спад та в наступних місяцях утримання
були на рівні 880–1153 г. Жива маса в 14 міс. у бугайців становила
400–406 кг, у телиць – 376–384 кг [3].
Отже, аналіз досліджень свідчить, що під час вирощування худоби
абердин-ангуської породи довів, що в сприятливих та екстремальних
умовах навколишнього середовища за утримання м'ясної худоби без
використання приміщень потрібно вносити корективи в параметри
технології. Це дасть змогу як в літній період, так і зимовий зменшити
негативний вплив зміни навколишнього середовища на продуктивність
худоби та при цьому отримати стабільні високі прирости живої маси.
Література
1. Обгрунтування технологічних параметрів цілорічного утримання
м΄ясної худоби абердин-ангуської породи без використання приміщень /
О. Колісник, В. Прудніков, Ю. Криворучко, С. Нагорний : мат-ли міжнар.
164

наук.-практ. конф. «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку
національного виробництва». Тернопіль. 2017. Ч. 1. С. 76–77.
2. Особливості технології пасовищного утримання молодняку
абердин-ангуської породи в екстремальних природно-кліматичних умовах
Східного регіону України / О. І. Колісник, В. Г. Прудніков,
Ю. І. Криворучко, С. А. Нагорний // Науково-технічний бюлетень. Нац.
акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків. 2017. № 118.
С. 84–94.
3. Технологічні особливості утримання м΄ясної худоби абердинангуської породи в зимовий період на відкритих майданчиках /
О. І. Колісник, В. Г. Прудніков, Ю. І. Криворучко, С. А. Нагорний //
Вісник Полтавської держ. аграр. академії. Полтава. 2017. № 4. С. 67–71.
УДК 504.5:661.16 «19»
Монарх В.В., канд. с.-г. наук, старший викладач
Вінницький національний аграрний університет
monarhinya@ukr.net
НАКОПИЧЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ
У КРАЇНАХ КОЛИШНЬОГО СРСР
За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН
(ФАО), у світі накопичено до 500 тис. тонн непридатних пестицидів,
100 тис. т з яких знаходяться в країнах колишнього СРСР. Масове
накопичення непридатних до застосування пестицидів розпочалося у
СРСР після того, як було заборонено до застосування низки пестицидів
під час виробництва сільськогосподарської продукції. Поряд з тим,
заборона на їх застосування не передбачала заборони на їх виробництво.
Таким чином як результат відсутності чіткого механізму у виконанні
завдань уряду процес нагромадження пестицидів відбувався фактично
безконтрольно [1].
Азербайджан посідав перше місце в колишньому СРСР з
використання пестицидів на гектар площі. Невикористані з колишніх
часів отрутохімікати й досі залишаються без контролю, а спосіб їх
зберігання не відповідає санітарним нормам. Сховища практично не
охороняють, порушені бетонні конструкції сховищ, як результат
пестициди забруднюють прилеглі території і водні екосистеми. Не
володіючи достатньою інформацією, населення розбирає колишні склади
у будівельних цілях та використовує колишні пестициди у власних
потребах [2].
Загальний обсяг помірно небезпечних, непридатних та заборонених
пестицидів у Білорусі становить 50 % і приблизно 40 % становлять
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невідомі суміші. Склади зі зберігання непридатних та заборонених
пестицидів, які існують на території Білорусі, є джерелами забруднення
навколишнього середовища та небезпечними для населення [3].
Проблема управління непридатними пестицидами актуальна і для
Грузії. Нині на території держави накопичено близько 400 тонн застарілих
пестицидів та невідома кількість тари, які знаходяться під відкритим
небом, забруднюючи навколишнє середовище. Ситуація ускладнюється
відсутністю заходів з проведення інвентаризації складів та полігонів
токсичних речовин [3].
Для Вірменії проблема непридатних пестицидів є важливою з кінця
70-х років, коли було піднято питання утилізації застарілих пестицидів,
що накопичилися на території республіки. Поблизу села Бардзрашен, на
спеціальному отрутомогильнику було захоронено 500 тонн застарілих
пестицидів, де 250 кг становили хлорорганічні. Власника у цієї споруди
немає, і ситуація ускладнюється тим, що ця територія знаходиться у зоні
активних геоморфологічних процесів, які можуть стати причиною
порушення цілісності споруди та стати джерелом забруднення території і
підземних вод залишковими кількостями пестицидів.
Так, за матеріалами вибіркових моніторингових досліджень навколо
отрутомогильника спостерігається перевищення ГДК хлорорганічних
пестицидів у ґрунті у десятки та сотні разів, а залишки ДДТ, ДДЕ та
ГХЦГ й досі знаходять у поверхневих водах озера Севан. Ґрунти садів та
виноградників Армавірського й Араратського районів республіки є
найбільш забрудненими залишками пестицидів [4].
Непридатні та заборонені пестициди Киргизстану зберігаються у
складах, що не відповідають вимогам. Так 72 % складів не відповідають
гігієнічним та природоохоронним вимогам. До того ж, слабкий контроль
та велика кількість приватних господарств дають підстави стверджувати
про неконтрольоване використання непридатних пестицидів і
понаднормове пестицидне навантаження на гектар [4].
У Туркменістані та Таджикистані до 2000-х років інтенсивно
використовувалися ДДТ та інші застарілі пестициди, що призвело до
забруднення ними значних площ [5].
Наприкінці 90-х років у Казахстані склалася вкрай небезпечна
ситуація у поводженні з пестицидами. Площі сільськогосподарських
земель зменшилися на 31 %, що в свою чергу призвело до накопичення
застарілих пестицидів у напівзруйнованих, необлаштованих складах [5].
Не менш небезпечною є ситуація з непридатними пестицидами у
Молдові. У більш ніж 300 складах з незадовільними умовами для
зберігання отрутохімікатів знаходиться близько 3 тис. тонн застарілих
пестицидів, які містять стійкі органічні забруднювачі. А надто близьке
розташування сховищ до басейну річки Дністер ще більше погіршує
ситуацію [6].
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Як результат проведеної інвентаризації у Росії 60 % складів, де
зберігаються непридатні та заборонені, не відповідають вимогам безпеки
та санітарним нормам. Ґрунти навколо складів забруднені. Велика
кількість місць захоронення пестицидів виявилися забутими та
необліковими, і нині відбувається їх поступова «повторна» ідентифікація.
Тому, для Росії великою проблемою, яку необхідно негайно вирішити, є
знешкодження запасів застарілих та непридатних пестицидів [7].
Як результат багатьох років бездіяльності в Україні склалася гостра
проблема накопичення непридатних та заборонених до використання
пестицидів. За даними часткової інвентаризації 2009–2010 рр., що
провели в Україні Міжгалузевий центр пестицидів та декілька
міністерств, із загальної кількості пестицидів 25 % пестицидів зберігається
під відкритим небом, 35 % складів повністю зруйновані. Значна частина
складів розміщена у водоохоронних зонах та місцях з високим заляганням
ґрунтових вод. Спостерігається отруєння пестицидами тварин та птахів,
виділення у повітря їх токсичних речовин та спалахи пожеж на складах.
Крім того, існує ризик несанкціонованого доступу та використання
небезпечних сумішей місцевими жителями.
Cлід зазначити, що в Україні спостерігається якісний прорив у
роботі із знешкодження непридатних пестицидів, але незважаючи на це,
країна потребує міжнародного досвіду та підтримки у вигляді проектів і
програм щодо непридатних пестицидів з огляду на масштаби проблеми й
обмеженість ресурсів нашої держави.
Вирішення проблем утилізації, знешкодження, переробка та
захоронення небезпечних відходів, ліквідація місць колишнього
зберігання, непридатних до використання та заборонених до застосування
пестицидів, є важливою ланкою в системі заходів щодо поліпшення
екологічного стану в країнах колишнього СРСР.
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ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО
ВІД ЗМІН ПОГОДНИХ УМОВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Галузь овочівництва трудомістка, характеризується різноманітністю
видів рослин, багато з них вибагливі до вологості ґрунту й повітря, тому й
реагують на нестачу вологи в зоні, де проводили дослідження [4, 7].
Важливим завданням галузі – розширення сортименту овочевої продукції,
підвищення її товарності і якості. Для вирішення цього завдання капуста і
кабачок посідають особливе місце, оскільки вони є одні з основних серед
овочевих рослин [2, 5, 10]. Варто зазначити, що кабачок високоврожайний,
менш вимогливий до деяких факторів довкілля, він може плодоносити до
осені [2, 5, 10]; капуста білоголова середньовибаглива ціниться за харчові,
дієтичні, лікувальні якості і за те, що її продукцію збирають у період,
коли постачання головок ранньостиглих сортів до початку збирання
середньопізніх сортів [8, 9].
Дослідження проводили в 2011–2013 рр. у Правобережному Лісостепу
України на дослідному полі Вінницького національного аграрного
університету. У досліді використали сорт кабачка Чаклун, капусти
білоголової середньостиглої Слава 1305. Досліджували такі метеорологічні
елементи: сума ефективних температур, °С, кількість опадів за декадами,
місяцями і за вегетаційний період, м3/га і на їх основі розрахували
гідротермічний коефіцієнт, який слугував для оцінювання природної
водозабезпеченості вегетаційного періоду, та залежність врожайності, її
товарності і якості продукції досліджуваних рослин від її рівня.
Гідротермічний коефіцієнт визначали за формулою.
Сумарне
водоспоживання та
коефіцієнт водоспоживання
розраховували з 0–150 см шару ґрунту. Для цього визначили вологість
ґрунту на цю глибину термостатично-ваговим методом, при цьому
враховували кількість продуктивних опадів. Під час експериментальної
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роботи було використано польовий, статистичний і лабораторний методи
досліджень [5].
Характерною особливістю під час розрахування природної
водозабезпеченості є те, що необхідно враховувати тривалість
вегетаційного періоду кожного виду овочевої рослини. Навіть у межах
виду природна водозабезпеченість у ранніх сортів може мати одні
величини, а у пізніх сортів – інші.
Погодні умови в роки проведення досліджень значною мірою
різнилися між собою, що підтверджує висновок «Лісостеп правобережний –
зона нестійкого природного зволоження». Роки за забезпеченістю
опадами вегетаційного періоду досліджуваних рослин були різними. Так,
найбільший гідротермічний коефіцієнт був у 2013 р. (кабачок) і
становив 3,46.
Тобто у цей рік випало найбільше опадів (313 мм) і найменша сума
ефективних температур (992 °С). За характеристикою водозабезпеченості
вегетаційного періоду кабачка, 2013 р. відносять до вологих. Менше
опадів було в 2012 р. – 267 мм, гідротермічний коефіцієнт становив 2,45,
а за водозабезпеченістю відносять до помірно вологих. Ще меншою
водозабезпеченість була в 2012 р. (190 мм). Гідротермічний коефіцієнт
становив 1,60. Цей рік був посушливим. Аналогічні дані отримані із
характеристики вегетаційного періоду капусти білоголової середньостиглої.
Рівень природної водозабезпеченості впливав не тільки на ріст,
розвиток рослин, але й на кількість збирань та завершення рослинами
вегетаційного періоду кабачка і капусти білоголової.
Із зменшенням природної водозабезпеченості, гальмувалося
наростання
листкової
поверхні,
прискорювалося
завершення
вегетаційного періоду, а також зменшувалась кількість збирань продукції.
У вологому 2013 р. головки капусти білоголової середньостиглої збирали
6 разів, у помірно вологому 2011 р. – 5 разів, у посушливому 2012 р. –
4 рази. Тривалішим вегетаційний період був у той рік, коли була краща
водозабезпеченість рослин. Так, головки капусти білоголової в 2013 р.
збирали до 30.08.; в 2011 р. – до 25.08.; в 2012 р. – до 21.08, тобто
вегетаційний період цієї рослини в посушливому 2012 р. скоротився на
9 днів порівняно із вологим 2013 р. Така сама закономірність
спостерігається під час аналізу показників кабачка, окрім 2013 р. У цьому
році, хоча він був найзабезпечнішим вологою, провели найменшу
кількість збирань, рослини мали найкоротший вегетаційний період
(останнє збирання провели 25.08, в помірно вологому 2011 р. – 14.09,
посушливому 2012 р. – 11.09). Це пов’язано з тим, що в другій половині
вегетаційного періоду кабачка була низька температура повітря
(до +8 °С), що загальмувало накопичення врожаю і призвело до
скорочення вегетаційного періоду.
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Уже відзначалося, що зменшення природної водозабезпеченості
гальмувало наростання листкової поверхні рослин, що й вплинуло на
рівень уврожаю та її товарність. У вологому 2013 р. зібрали найвищу
врожайність товарних головок – 45,2 т/га, помірно вологому 2011 р. –
43,4 т/га, що практично однаково з 2013 р, у посушливому 2012 р.
урожайність товарна була нижчою на 18,3 т/га (26,9 т/га) порівняно з
вологим 2013 р.
Товарність врожаю становила залежно від вологозабезпеченості
рослин капусти білоголової від 89,0 до 95,0 %. Найнижчою вона була в
посушливому 2012 р. Нетоварна продукція – недорозвинені і розтріснуті
головки. Найбільше розтріснутих головок було у вологому 2013 р. і
помірно вологому 2011 р. У посушливому 2012 р. зниження товарності
врожаю відбулося за рахунок недорозвинених головок.
Щодо врожайності плодів кабачка, вона також була найнижчою в
посушливому 2012 р. – 77,8 т/га, у помірно вологому 2011 р. – 85,0 т/га,
що вище на 7,2 т/га. Причину зниження врожаю цієї культури в 2013 р.
описано вище. Нетоварна продукція кабачка в посушливому 2012 р. –
недорозвинені і потворні плоди.
Сумарне водоспоживання із 0–100 см шару ґрунту значною мірою
коливається залежно від водозабезпеченості рослин.
У капусти білоголової у вологому 2013 р. цей показник становить
3900 м3/га, а у посушливому 2012 р. – 2620 м3/га. На полі із рослинами
кабачка – 3420 і 2580 м3/га відповідно до зазначених років. Що більша
природна водозабезпеченість, то менше витрачено рослинами вологи із
запасів ґрунту. На ділянці капусти білоголової за найбільшої природної
водозабезпеченості (2013 р.) із запасів ґрунту витрачено 310 м3/га,
у помірно вологому 2011 р. – 790, у посушливому 2012 р. – 1100 м3/га.
Також закономірність спостерігається під час аналізу показників
водоспоживання за роками на ділянках кабачка.
Водозабезпеченість рослин впливає на біологічний склад продукції.
Як у продукції кабачка, так і капусти білоголової, вміст сухої речовини,
нітратів збільшується із зменшення водозабезпеченості рослин.
Сухої речовини в плодах кабачка в помірно вологому (2011 р.) і
вологому (2013 р.) практично однакова кількість – 4,7 і 4,65 % відповідно,
в посушливому (2012 р.) – 6,80 %. У продукції капусти білоголової в
посушливому році сухої речовини було 8,25 %, в інші роки – 7,35 і 7,40 %.
Найбільше загального цукру в продукції кабачка відзначено у
посушливому році, тоді як капусти білоголової, цей показник в цьому
році був нижчим – 2,90 %, в інші роки – 3,40, 3,42 %. Однакова кількість
за роками досліджень у плодах кабачка була каротину – 0,13–0,14 мг/кг,
кислотність у продукції капусти білоголової – 0,17–0,18 %. Щодо вітаміну С
у капусті білоголовій, то суттєве його збільшення відзначено у вологому
2013 р. – 20,3 мг/100 г, інші роки – 17,3 і 18,45 мг/100 г.
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Лісостеп правобережний є агрокліматичним районом нестійким для
овочевих рослин за природною водозабезпеченістю. За період досліджень
в 2011–2013 рр. вони були різними за цим показником – вологий, помірно
вологий, посушливий (вегетаційний період кабачка, капусти білоголової
середньостиглої).
Оптимальні умови для росту, розвитку, формування врожаю
досліджувальних рослин створюються у вологі, помірно вологі роки. У
посушливі роки товарна врожайність плодів кабачка знижується на
7,2 т/га, капусти білоголової середньостиглої – на 18,3 т/га порівняно з
роками із достатньою водозабезпеченістю. У посушливі роки знижується і
товарність врожаю: у капусти білоголової за рахунок недорозвинених
головок, кабачка – недорозвинених потворних плодів. У посушливі роки в
продукції кабачка і капусти білоголової збільшується вміст нітратів, але
він не перевищує допустимі норми. Отримані результати з водоспоживання
досліджувальних рослин можуть бути використанні під час проектування
зрошувальних систем.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЗМІНУ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЇХ ДЛЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
За останні сторіччя людська діяльність досягла значних вершин у
розвитку науково-технічного прогресу. Разом з тим у нашій країні, як і
загалом на планеті Земля відбуваються природні зміни внаслідок
глобального потепління. Головною причиною змін вважається збільшення
в атмосфері парникових газів як результат діяльності людини.
На думку українських учених, працівникам вітчизняного сільського
господарства, яке пристосовується до помірного клімату, дедалі частіше
доводиться враховувати екстремальні погодні умови. Зростає
посушливість, збільшуються загрози різких заморозків, почастішали
гради, зливи, шквали, що знищують урожай.
Глобальне потепління негативно впливає і на якість продуктів
харчування. У звіті Американського агентства з охорони навколишнього
середовища, присвяченому проблемі глобальної зміни клімату,
підкреслюється, що через глобальне потепління якість їжі
погіршуватиметься, оскільки підвищена концентрація вуглекислого газу в
атмосфері різко знизить поживку цінність пшениці і рису.
Як повідомила CBS News, співробітники Каліфорнійського
університету в дослідах над пшеницею спостерігали дію на неї різних
рівнів CO2 у період зростання. Що більшою була доза вуглекислого газу,
то менше білка містилося у сільськогосподарській культурі.
В опублікованих у журналі «Nature» в 2014 р. результатах
досліджень учених зазначається, що за підвищеного (порівняно з
нинішнім) рівня CO2, який буде в атмосфері через 50 років, у
підконтрольних урожаях пшениці і кукурудзи знизяться показники рівня
білка, цинку, заліза.
Крім кліматичних змін, на якість продуктів харчування значно
впливають і екологічні фактори: викиди промислових підприємств,
транспорту, хімізація с.-г. виробництва, генна модифікація, низький
контроль якості в процесі виробництва продуктів харчування. В організм
людини з їжею надходять сполуки, що утворюються в процесі
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технологічної та кулінарної обробки, харчові добавки, барвники,
стабілізатори та інше, а також побічні забруднювачі.
Якщо, як вважають учені, процес глобального потепління
незворотний і вплинути людині на зміну хімічного складу рослин дедалі
буде важче, то сьогодні позбавитися багатьох негативних чинників якості
продуктів харчування людина в змозі.
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про Захист прав споживачів»
продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передавати споживачеві
продукцію належної якості, а також надавати інформацію про продукцію.
Проте виробники харчової продукції часто більше зацікавлені в наживі,
ніж у якості товарів. На упаковці продукту вони вказують, що його
виготовлено згідно з ДСТУ, маркують знаком відповідності системи
УкрСЕПРО, та під час дослідження цього продукту виявляється, що він за
низкою органолептичних та фізико-хімічних показників не відповідає
вимогам стандарту на нього.
ДСТУ (національні стандарти України) розробляють відповідно до
чинного законодавства України.
«ТУ» (стандарти підприємств і організацій) розробляють самі
виробники під свій виробничий процес із урахуванням вигідних умов, самі
складають рецептуру і пропорційне співвідношення інгредієнтів, спосіб
переробки і обробки продукту, методи його виготовлення. ТУ реєструють
у державних органах. Власник технічних умов несе відповідальність згідно
із законодавством України за їх невідповідність вимогам законодавства,
технічним регламентам і нормативним документам.
У навчальній лабораторії дослідження харчових продуктів ВП
НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» студенти спеціальності
«Товарознавство та комерційна діяльність» дослідили деякі продукти
харчування вітчизняного виробника на їх відповідність вимогам
нормативних документів – ДСТУ і ТУУ.
У продуктах харчування, придбаних у торговельній мережі,
визначалися органолептичні та фізико-хімічні показники якості на
відповідність їх стандартам. Зокрема:
Виробник 1
1. Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Свинина.
Масова частка м'яса з жиром:
ДСТУ – 59,0 %, фактично – 61,5 %
За органолептичними показниками продукт відповідає ДСТУ.
Виробник 2
Консерви м'ясні. Свинина по-домашньому. Виготовлені за ТУУ.
Інформація на упаковці:
- жир-сирець свинячий – 25 %;
- білок соєвий – відсоток не вказано;
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- комплексна суміш «Едгель» – відсоток не вказано.
Наявність м'яса в консервах виробником на упаковці не вказано. Під
час досліджень складових консервів його також не виявлено.
Фактично виявлено жиру свинячого сирцю лише 13,2 %, що на
11,8 % менше, ніж указано на етикетці.
Такий «фальсифікат» назвати свининою виробник не мав підстави.
Виробник 3
Консерви рибні. Шпроти в олії.
Згідно з ISO 9001:2009, ДСТУ 4161-2003. Свіжа риба має бути
попередньо закопчена, викладена в банки, залита соняшниковою олією
рафінованою, дезодорованою.
Кислотне число характеризує вміст в одному грамі рослинних олій
вільних жирних кислот, які титрують лугом і виражається в мг їдкого Na
або K, необхідного для їх нейтралізації. За цим показником можна судити
про ступінь свіжості олії; він нормується стандартами і є одним із
основних якісних показників. У разі неправильного зберігання, кількість
вільних жирних кислот зростає і подальше їх окиснення призводить до
появи дефектів смаку, а за більш глибоких процесів – до непридатності
жиру для харчових цілей.
Згідно з ДСТУ 4492:20005 кислотне число олії соняшникової
рафінованої недезодорованої має становити 0,25 мг кон/г (у свіжовиробленої) і 0,60 мг кон/г – (наприкінці терміну).
Кислотність олії, якою було залито рибу шпротів становила
8,97 мг кон/г, що в 13 разів більше. Такі консерви споживати небезпечно.
Виробник 4
Молоко питне, пастеризоване.
Титрована кислотність:
ДСТУ 2661:2010-21оТ, фактично – 33оТ
Група чистоти:
ДСТУ – не нижче 1, фактично – 3.
У профільтрованому молоці на прикладі ОЧМ виявлено волосся
тварин і шматочок коров'ячого калу.
Молоко не придатне для споживання.
Виробник 5
Сир російський. Виготовлений за ТУУ. Виробник такого нормативного
документа нам не пред’явив.
За органолептичними і фізико-хімічними показниками цей продукт
стовідсотково відповідав ГОСТ 11041-88 «Сыр российский».
Висновки
Якість як категорія є національною ідеєю всіх розвинутих країн.
Саме високі вимоги до якості продукту забезпечують домінування
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продукції розвинутих країн на світовому ринку, їхню безпеку,
конкурентоспроможність.
Проведені дослідження не стали підставою для того, щоб зробити
висновок, які продукти якісніші: вироблені за ДСТУ чи ТУУ.
Виробник зобов’язаний відповідати за якість та безпеку продукції.
Крім того, якість продукції має контролювати держава. Скасування
обов'язкової сертифікації продукції у 2010 році дозволило виробникам
реалізувати на ринок продукцію неналежної якості і навіть небезпечну
для споживання.
Отримуючи повноцінну за хімічним складом рослинну і тваринну
сировинну, на яку ще не подіяли кліматичні зміни, безвідповідальний
виробник виготовляє з неї неякісні продукти харчування, замінюючи
певні елементи хімічного складу та інгредієнти на – дешевші: замість
молочного жиру – рослинний; замість цукру – сахарин; замість м’яса –
соєвий концентрат; замість природних барвників – хімічні.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА ВИДОВИЙ СКЛАД
ШКІДНИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Зміни клімату в останні десятиліття характеризуються глобальним
потеплінням, що проявляється у зростанні середньорічної температури
повітря на 2–3 °С. У свою чергу це веде до зниження урожайності
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сільськогосподарських культур, а отже, і до скорочення виробництва
рослинницької продукції загалом [1].
За твердженнями Я.Г. Цицюри, унаслідок збільшення зливового
характеру опадів можна прогнозувати підвищення інтенсивності і площі
прояву водно-ерозійних процесів в усіх природно-кліматичних зонах, що
істотно негативно вплине на валові збори зерна і якість продукції,
родючість ґрунтів, водний режим і екологічний стан агроландшафтів…
Несприятливий температурний режим та нестача вологи
погіршують умови росту й розвитку культурних рослин; мають істотний
вплив на зміну видового складу шкідників. Крім зростання денної
температури вище 30 °С значний вплив має нерівномірність випадання
опадів. Зрозуміло, що це веде до збільшення площ зони ризикованого
землеробства.
Згідно з науковими прогнозами тенденція глобального потепління
продовжуватиметься. А це означає, що потрібно вносити зміни в
організацію ведення галузі землеробства і вдосконалювати систему
захисту рослин від шкідників. Внаслідок зміни температурних показників
все частіше весняні процеси розпочинаються приблизно на два-три тижні
раніше, ніж зазвичай. Це може спричинити продовження періоду активної
вегетації рослин. Занепокоєння викликає нерівномірність надходження
опадів. Рідкі але рясні дощі можуть мати негативний вплив на фітоценози.
Ще один аспект небезпеки глобального потепління на планеті Земля
полягає в тому, що зона екологічного оптимуму для різних видів
шкідників поширюється на території, де раніше температурні умови для
них були несприятливими.
Для розвитку шкідників та їх живлення сприятливою є тепла та суха
погода. Але якщо детальніше розглянути особливості життєдіяльності
кожного виду, то можна зробити висновки про залежність шкідників від
метеорологічних умов стосовно тривалості міжфазних періодів,
шкодочинності та враження хворобами.
Зокрема, за температури 23–28 °С та відносної вологості повітря не
нижче 60–80 % одне покоління попелиці бурякової листкової розвивається
за 10–14 діб. Тому за несприятливих погодних умов вона може дати лише
7–8 поколінь за вегетаційний сезон, а не 10–11 поколінь на відміну від
років із комфортними для неї умовами. Позитивною для агрономічної
служби є інформація, що личинки та імаго попелиці, змиті дощем на
ґрунт, зазвичай, гинуть.
Складаються найсприятливіші умови для масового розмноження
кореневої бурякової попелиці в роки із обмеженою кількістю опадів та
високим температурним режимом упродовж вегетаційного періоду. Під
час тривалої вологої погоди навпаки відбувається масова загибель
кореневої бурякової попелиці внаслідок зараження грибом Entomophtora
thaxteriana.
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Масовий вихід жуків сірого бурякового довгоносика закінчується в
середині квітня за прогрівання ґрунту до 10 градусів. Інтенсивність
живлення звичайного бурякового довгоносика залежить від температури
повітря, різко підвищуючись у суху і жарку погоду.
Залежно від погодних умов розвиток личинок щитоноски триває
від 15 до 30 діб, проходячи 5 віків. Зрозуміло, що підвищення
температури веде до прискорення розвитку, а згодом і до зростання
шкодочинності цієї комахи на плантаціях цукрового буряку.
Рано навесні за температури 3–5 °С жуки бурякової крихітки
виходять на поверхню. У період зимових відлиг ця біологічна особливість
веде їх до масової загибелі.
Згодом у міру розвитку личинки бурякової крихітки заглиблюються
в ґрунт до 40–60 см, а в суху погоду навіть до 80–90 см. Цього шкідника
знищують деякі туруни, паразитичні нематоди, що розвиваються в
черевці жуків, а також бактеріальні й грибні хвороби личинок і лялечок,
особливо у вологі роки.
Розвитку і розмноженню мертвоїдів сприяє підвищена вологість.
Мертвоїди особливо сильно пошкоджують буряки з кінця квітня і до
середини травня. Але більшою мірою потерпають пізні посіви буряків,
оскільки поява сходів збігається в часі з масовим виходом личинок
шкідника.
Відкладання яєць звичайною буряковою блішкою починається
наприкінці травня. У суху й жарку погоду воно триває 2–3 тижні, а у
вологу й прохолодну – до двох місяців. Заляльковуються личинки в
земляних колисочках у ґрунті на глибині 10–20 см. Лялечка розвивається
14–18 діб. За високої вологости ґрунту, що сягає 65–75 %, спостерігається
масова загибель лялечок від бактеріальних хвороб. Найбільшої шкоди
цукровим бурякам жуки завдають у сонячну й суху погоду та за
недружної появи сходів.
Вихід жуків південної бурякової блішки розпочинається у першій
половині квітня за температури повітря 4–6 °С. За температури понад
10 °С починається живлення лободовими бур'янами. З появою сходів
буряків переходять на них. Особливо активні жуки у сонячну погоду. За
температури 18–20 °С здійснюють масові перельоти, однак за
температури вище 28 °С (а на поверхні ґрунту це становить понад 40 °С)
жуки залишають бурякові поля і переселяються на затінені ділянки густої
трави. Тому на півночі ареалу блішки завдають шкоди сходам цукрових
буряків триваліший час. Особливо шкодочинні вони в посушливі роки,
коли затримується ріст і розвиток рослин. У середині червня
заляльковуються на глибині 3–20 см. За високої вологості ґрунту розвиток
лялечок затягується, що веде до їх масової загибелі від бактеріозів.
Навпаки, гусениці бурякової мінуючої молі гігрофільні, тому в
суху та спекотну погоду масового гинуть.
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Зимують личинки бурякової мінуючої мухи в ґрунті на глибині
3–10 см на полях з-під цукрових буряків (загальновідомо, якщо мають бути
впродовж зими сильні морози, то глибина перезимівлі шкідників значно
зростає). Підвищена вологість ґрунту навесні сприяє прискореному
виходу мух. Розвиток одного покоління триває 30–40 діб. Залежно від
зони і погодного режиму року муха розвивається у двох-чотирьох
поколіннях [2].
У господарствах слід проводити систематичний моніторинг
ентомофауни та оцінювати фітосанітарний стан посівів. Важливим
елементом
фітосанітарного
діагностування
є
облік
ступеня
пошкодженості рослин.
Суха та спекотна погода сприяє розвитку, поширенню та
шкодочинності більшості видів шкідників цукрових буряків.
Цю інформацію обов’язково мають ураховувати агрономи під час
розробки системи заходів захисту цукрових буряків від шкідників.
Ретельного захисту потребують сходи цукрових буряків, коли погодні
умови весни характеризуються високим температурним режимом та
нестачею вологи.
Висновок
Фітосанітарний стан бурякових плантацій потребує в останні
десятиліття посиленої уваги та чіткого дотримання зональних систем
захисту, тому що глобальне потепління сприяє зростанню чисельності
шкідників та недобору врожаю коренеплодів цукрових буряків. Особливо
слід очікувати зростання частки сисних шкідників та шкідників сходів.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Глобальні зміни у навколишньому середовищі зумовлені викидами
у довкілля парникових газів: вуглекислого газу СО2, метану СН4, закису
азоту N2О, гідрофторвуглеводнів, перфторвуглеводнів, гексафториду
сірки SF6. Обсяги їх викидів регулює Кіотський протокол, згідно з яким
встановлено спеціальні квоти для кожної країни на викиди цих речовин.
Указані речовини спричинюють парниковий ефект – глобальне
потепління нашої планети [1].
Це в першу чергу проявляється на кліматі: спостерігається
підвищення середньорічної температури повітря, перевищення
випаровування вологи з ґрунту над її надходженням з атмосфери. Такі
зміни у погодних умовах призводять до переходу клімату Лісостепу
України з помірно континентального до різко континентального, що
проявляється у різких перепадах погодних умов протягом короткого часу.
Змінюються межі природних зон: кордони Лісостепу і Степу України
переміщаються на сто кілометрів на північ [2].
Такі глобальні зміни клімату вимагають адаптації сільськогосподарського виробництва щодо набору культур у сучасних сівозмінах, підборі
відповідних сортів, строків сівби, оптимального удобрення, захисту від
шкодочинних організмів. Важливим фактором у таких змінах клімату є
забезпечення
функціонування
ґрунту
як
саморегулюючої
і
самопідтримуючої системи у загальному функціонуванні агроекосистем.
Адже глобальне потепління клімату стосується і ґрунту: зменшився запас
вологи, збільшуються площі аридизованих, опустелених, деградованих
ґрунтів, зменшується надходження органічної речовини і як результат –
зниження родючості ґрунтів України [3].
Отже, актуальною проблемою ведення рослинницької і
землеробської галузі сільськогосподарського виробництва є адаптація у
сучасних глобальних змінах за рахунок природних факторів, які
сприятимуть підвищенню продуктивності агроекосистем, поліпшенню
екологічної безпечності і якості отриманої продукції за мінімальних
затрат антропогенної енергії та збереженню родючості ґрунту.
Природним чинником таких процесів може бути вирощування бобових
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багаторічних трав, які здійснюють комплексний позитивний вплив на
ґрунт [4].
Упродовж тривалого часу основними бобовими багаторічними
травами, які вирощували в Україні, були люцерна посівна і конюшина
лучна. Проте внаслідок занепаду тваринництва їх площі різко скоротили.
Враховуючи сучасні виклики природи, необхідно збільшувати площі
бобових багаторічних трав не лише для забезпечення тваринницької
галузі повноцінними кормами, але й з метою відновлення ґрунтів. Проте
враховуючи зміну клімату, потрібно вивчити екологічні функції в
агроекосистемі всіх відомих видів бобових багаторічних трав, таких як
еспарцету піщаного, буркуну білого, лядвенцю рогатого та козлятнику
східного, введення у виробництво яких є повільним, але які можуть мати
істотний позитивний екологічний вплив на ґрунт і наступні культури у
сівозміні.
Дослідження за цим напрямом проводили впродовж 2013–2017 рр.
на сірих опідзолених ґрунтах Науково-дослідного господарства
«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету.
Вивчали вплив на загальний стан агроекосистем шести видів бобових
багаторічних трав: люцерни посівної, конюшини лучної, еспарцету
піщаного, буркуну білого, лядвенцю рогатого і козлятнику східного в
умовах зміни клімату.
Погодні умови в роки проведення досліджень були посушливими.
Упродовж 2013 календарного року випало 652 мм опадів, що на 18 мм
більше середньобагаторічного значення (634 мм), за середньої річної
температури 9,0 ºС, що на 2,0 ºС більше норми (7,0 ºС). Протягом
вегетаційного періоду випало 429 мм опадів. Гідротермічний коефіцієнт
за календарний рік становив 1,38 за багаторічної величини гідротермічного
коефіцієнта 1,52.
У 2014 році сума опадів дорівнювала 550 мм, що становило 86,8 %
від середньобагаторічного показника. Середньорічна температура
становила 8,6 °С, що на 1,6 ºС вище середньобагаторічного показника. За
вегетаційний період сума опадів становила 379 мм. Гідротермічний
коефіцієнт становив 1,50, що відповідає багаторічній нормі.
У 2015 році випало 368 мм опадів, що становило 58 % від
середньобагаторічних даних. Середньорічна температура становила 9,3 ºС,
що на 2,3 ºС вище середньобагаторічної температури. За вегетаційний
період випало 263 мм опадів. Гідротермічний коефіцієнт становив 0,69,
що вказує на дуже несприятливі умови вегетації та формування урожаю
рослин.
У 2016 році середньорічна температура становила 9,0 ºС, що на 2 ºС
вище норми. Сума опадів протягом року становила 469 мм, що на 26 %
менше норми. Гідротермічний коефіцієнт становив 0,54, що відповідає
надзвичайно посушливим умовам вегетації рослин.
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2017 рік характеризувала середньорічна температура 9,1 ºС, що на
2,1 ºС вище норми. Сума опадів за рік дорівнювала 503 мм, що становило
80 % багаторічної норми. Гідротермічний коефіцієнт становив 0,86, що
визначає рік як несприятливий за умовами вегетації.
За таких складних погодних умов в середньому за усі роки вегетації
найвищу урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав забезпечує
травостій буркуну білого – 56,9 т/га, на 21,6 % нижчу – 44,6 т/га –
еспарцет піщаний, на 26,2 % нижчу – 42,0 т/га – люцерна посівна.
Урожайність конюшини лучної становила 38,9 т/га, що на 31,6 % менше
буркуну білого, лядвенцю рогатого – 36,1 т/га, а козлятнику східного –
26,5 т/га, що відповідно на 36,6 та 54,3 % менше, ніж буркуну білого.
Вирощування озимої пшениці після бобових багаторічних трав з
обмеженим застосуванням засобів хімізації сприяє отриманню
урожайності зерна 4,03–5,80 т/га. Найвищу урожайність забезпечує
вирощування озимої пшениці після конюшини лучної. На 10,2 % нижчий
урожай зерна забезпечує вирощування озимої пшениці після буркуну
білого та на 14,0 % менше – після еспарцету піщаного. Урожайність
озимої пшениці після лядвенцю рогатого була найнижчою – на 30,5 %
менше, ніж після конюшини лучної.
Вміст білка в зерні озимої пшениці, вирощеної після бобових
попередників, становив 9,9–12,0 %. Найвищий його вміст був
характерний для попередника б уркуну білого, а найнижчий – лядвенцю
рогатого і козлятнику східного.
Проявлявся позитивний вплив вирощування бобових багаторічних
трав на екологічний стан грунту. За чотирирічний період вегетації
бобових багаторічних трав у грунті зростає вміст гумусу на 0,3–1,0 %,
найбільше після вирощування еспарцету піщаного, обмінного калію – на
30,4–68,3 %, найбільше після вирощування лядвенцю рогатого, реакція
грунтового розчину рН зростає на 1,4–2,8 %. Знижується концентрація
важких металів у ґрунті, зокрема свинцю на 39,0–4,6 %, кадмію – на
96,7–98,3 %, міді – на 94,1–98,5 %, цинку – на 73,6–90,1 %. Найбільше
виводить з ґрунту за чотири роки вегетації трав свинець – еспарцет
піщаний, а найменше – люцерна посівна. За чотири роки вегетації всі
трави виводять з ґрунту здебільшого кадмій, мідь та цинк.
Отже, проведеними дослідженнями доведено позитивний
екологічний вплив вирощування бобових багаторічних трав на загальний
стан агроекосистеми в умовах глобальної зміни клімату, який
проявляється у підвищенні урожайності озимої пшениці, вирощеної після
бобових багаторічних трав, як попередників, поліпшенні якості зерна,
підвищенні родючості та зниженні забрудненості ґрунту важкими
металами. З метою вирішення конкретної проблеми потрібно правильно
підібрати вид бобових багаторічних трав, який здатен найбільш
ефективно вирішити виявлену проблему.
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ОЦІНЮВАННЯ МАСОВОГО ВСИХАННЯ ГРАБА ЗВИЧАЙНОГО
В УМОВАХ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙАГРОЛІСУ ВНАСЛІДОК
ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
Упродовж останніх 3–5 років на території дочірнього підприємства
Шаргородський райагроліс масово всихають грабові насадження. Цей
негативний процес поступово наростає, поширюючись не тільки у
стиглих і перестійних деревостанах, але і у середньовікових насадженнях
та молодняках.
Нестійкість цієї породи в регіоні дослідження пояснюється недостатнім
зволоженням верхнього шару (50–70 см) ґрунту, де зосереджено кореневу
систему граба звичайного, малою кількістю опадів та спекотним літом,
що зумовлено невідповідністю кліматичних умов біологічним властивостям
цієї деревної породи.
У ході вивчення стану грабняків визначено, що в окремих урочищах
спостерігається часткове або ж масове всихання граба звичайного. Для
прикладу наводимо результати обстеження грабових насаджень, які
ростуть на території урочища Лиходій Шаргородського райагролісу
(табл.1).
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Середня висота

Середній
діаметр

Повнота

Загальний
запас
м3/га

Запас сухостійної
деревини, м3/га

Тип лісу

Склад
насадження

0,2
4Яз4Гз2Клг
0,25 5Гз3Дз2Лпд+Клг
0,25
5Дз3Гз2Клг

Вік, років

1
2
3

Площа

№ з/п

Таблиця 1
Лісівничо-таксаційні показники деревостанів граба звичайного
на тимчасових пробних площах в урочищі Лиходій

54
62
76

22,5
23
24,5

24,5
24
28

0,7
0,7
0,6

246
236
229

58
84
97

Д3ГД
Д2ГД
Д2ГД

Як бачимо з табл. 1, для похідних грабняків, які ростуть у свіжих та
вологих грабових дібровах характерна низька продуктивність насаджень,
яка коливається в межах 229–246 м3/га. Однак у цих насадженнях
прослідковується значне накопичення сухої деревини, саме граба
звичайного. У межах пробних площ її кількість коливається від 23,5 до
42 %. Таким чином, якщо тенденція всихання на цей момент має
локальний характер, то через 5–10 років вона може набути глобальних
масштабів.
Серед основних причин всихання граба звичайного є глобальні
кліматичні зміни, що призводять до зміни лісівничо-екологічних умов і,
відповідно, до змін у складі та розвитку рослинного покриву. У разі
глобального потепління можна говорити про кілька причин негативного
впливу на ріст та розвиток грабових лісів:
- підвищення температури повітря та температури поверхні ґрунту;
- зміна інтенсивності та сили опадів;
- більш ранній початок вегетації та наявність пізніх заморозків, що
призводить до утворення морозобоїн на стовбурі дерев [2].
Граб звичайний – типова порода, яка вирізняється високою
вимогливістю до вологості повітря та ґрунту. Підвищення температури
повітря негативно вплине на функціонування грабняків. Пересушування
ґрунту посилить негативний вплив клімату та призведе до зниження
біологічної стійкості граба і здатності протидіяти негативним біотичним
чинникам (проникненню патогенних грибів та заселенню дерев
комахами-фітофагами) [2].
За прогнозами вчених, у разі подальшого потепління підвищення
температури призведе до збільшення кількості посух та посушливих днів.
За результатами виконаних обстежень, у всихаючих похідних
грабняках, які ростуть у цих типів лісу, можна стверджувати, що вже
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зараз ці насадження є вразливими до дії кліматичних чинників (зокрема
до різких змін температури у зимовий період, відсутності дощів та
високих температур повітря протягом літнього періоду), а це, своєю
чергою, знижує їх стійкість до біотичних чинників (кореневих гнилей,
комах-ксилофагів, фіто-нематод та ін.). Комплекс несприятливих
чинників упродовж останніх десятирічь призводить до істотного
фізіологічного ослаблення грабняків та до активного розвитку в цих
екосистемах патогенних організмів – фітопатогенних грибів, комахфітофагів, нематод [1].
Серед обстежених всихаючих рослин граба звичайного майже 39 %
уражені личинкою травневого хруща, близько 31 % рослин уражені
некрозом гілок і стовбурів, 15 % уражені білою та світло-жовтою гниллю
стовбура (рис. 1)

Висновки
Як результат проведених досліджень виявлено тенденцію всихання
насаджень за участю граба звичайного. Враховуючи те, що граб є
основною підгінною породою для дуба звичайного, зменшення граба в
насадженнях призведе до зниження біологічної стійкості та продуктивності
дубових лісів. Тому необхідно здійснювати оперативні заходи із
збереження грабових лісів. Одним із таких є проведення вибіркових
санітарних рубок з одночасним сприянням природному поновленню
деревних порід, які відповідають едафо-кліматичним умовам території.
Вибіркові санітарні рубки мають обов'язково завершувати корчуванням
пнів, або заселенням їх грибами-конкурентами та антагоністами
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(облямований трутовик, стовповий гриб) для пришвидшення
біологічного руйнування та запобігання подальшому розвитку.

їх
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СЕЛЕКЦІЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Україна є одним з провідних експортерів зерна ячменю в світі, але
важливою проблемою на шляху підвищення її позицій на світовому ринку
є значне коливання виробництва зерна ячменю за роками, що в першу
чергу зумовлено значною чутливістю сучасних сортів до погодних
флуктуацій.
За підсумками Четвертої доповіді з оцінювання змін клімату,
Україна не входить до переліку найбільш уразливих до глобального
потепління регіонів нашої планети. Водночас на півдні України
спостерігається збільшення посушливого літнього періоду, що вкрай
негативно відображається на стані екосистем та врожайності
сільськогосподарських культур. Міжнародна Група Експертів зі зміни
клімату (ІРСС) зазначає, що Україні загрожує збільшення кількості
стихійних лих, збільшення паводків у Карпатах, перетворення степів
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південного регіону в пустелі, затоплення прибережних частин морів і
гостра недостатність питної води в центральних і східних регіонах [1].
Таким чином, ураховуючи кліматичні зміни, на сучасному етапі
селекції важливим є створення сортів, які поєднують високу врожайність
зі стійкістю до несприятливих умов середовища. При цьому найбільш
доцільним є створення сортів, пристосованих до конкретних
агроекологічних умов, оскільки кожен сорт має властиві лише йому
компенсаторні ефекти. Адаптивна здатність сорту має специфічний
характер, тому селекція зернових, у тому числі ячменю ярого, має бути
тісно пов’язана з екологічними умовами місцевості, де створюється сорт
[2, 3, 4, 5, 6].
За минуле сторіччя температура в світі піднялася в середньому на
0,6 °С, в Україні – на 0,3 °С. Така сама ситуація і в Харківській області.
До того ж, за останні 130 років літня температура не змінилася, а зимова
підвищилася [7]. Найбільше підвищення температури спостерігали у січні
(2 °С, у Харківській області – на 1 °С). У липні по всій території
температура повітря зросла на 1,0–1,5 °С відносно норми.
Відбувся перерозподіл кількості опадів по регіонах України і по
сезонах. У зимовий період кількість опадів зменшилася, а восени,
навпаки, дещо зросла, весною і влітку змінилася несуттєво. Загалом за рік
кількість опадів залишилася практично незмінною, проте помітними є
зміни інтенсивності і характеру їх випадання. Почастішали випадки, коли
за кілька годин випадає половина або й більше місячної норми.
Підвищення температури повітря та нерівномірний розподіл опадів,
які носять зливовий, локальний характер у теплий період і не
забезпечують ефективного накопичення вологи в ґрунті, може
спричинити зростання повторюваності та інтенсивності посух [8].
В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН в 2011–2015 рр.
для визначення сили та спрямованості сортової реакції на погодні умови
порівнювали врожайність сортів у контрастні за умовами роки – дуже
сприятливі 2008 і 2014 (ГТК>1,5), дуже несприятливі 2009 і 2013
(ГТК<0,8), середні за умовами 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 та 2015 рр.
(ГТК=1,0–1,5). Вихідним матеріалом були 13 сортів селекції Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Сорти вирощували в дослідах
конкурсного сортовипробування в чотирьох повтореннях, площа ділянки
10 м2. Статистичну обробку даних проводили за допомогою
дисперсійного аналізу, інформативність і диференціювальну здатність
середовища (років) та селекційну цінність сортів визначали за AMMI та
GGE-biplot аналізом. Стандарт – сорт Взірець.
Як результат досліджень установлено, що несприятливі погодні
умови, а саме посуха, призводять до зниження врожайності у 2,4–2,5 рази.
Так, середня врожайність сортів у сприятливому 2008 р. Досягала
6,98–6,71 т/га, а у несприятливому 2009 р. – 2088–2064 т/га. Стосовно
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сортової реакції на погодні умови, то всі генотипи реагували на посуху
різким зниженням урожайності (табл. 1).
Таблиця 1
Зміна врожайності сортів ячменю залежно від умов вирощування,
2008–2015 рр.
Сорт
Взірець (стандарт)
Парнас
Етикет
Козван
Виклик
Аграрій
Модерн
Алегро
Дивогляд
Щедрий
Грін
Бальзам
Авгур
НІР05

max
7,23
7,58
7,49
6,86
7,02
7,57
6,85
7,75
6,83
6,27
6,95
7,61
7,86

Урожайність, т/га
min
середня
2,02
4,85
2,53
5,03*
2,42
5,08*
2,38
5,00*
2,10
4,75
3,19
5,02*
2,38
4,38
2,95
4,84
2,49
4,51
2,46
4,27
2,22
4,68
2,57
5,37*
2,85
5,12*
0,08

Зниження
врожайності, %
72
67
68
65
70
58
65
62
64
61
68
66
64

* урожайність істотно вище за стандарт

Найсильнішою була реакція сорту Взірець, він знижував урожайність
на 72 %, дещо слабшою – сортів Етикет і Грін (68 %). Найбільш
стабільними були сорти Аграрій (58 %), Щедрий (61 %), Алегро (62 %).
Істотно перевищували стандарт Взірець за середньою врожайністю сорти
Парнас, Етикет, Козван, Аграрій, Бальзам, Авгур. Істотно нижчу за
стандарт урожайність мали сорти Виклик, Грін та безості Модерн,
Дивогляд, Щедрий.
Для оцінювання років за диференціювальною здатністю сортів –
за селекційною цінністю та адаптивністю застосовували AMMI та GGEbiplot аналіз (рис. 1, 2). Як результат було встановлено, що ідеальними
умовами для ячменю відзначався 2008 р., найгіршими були 2010 і 2009 рр.
(на схемі знаходяться найдальше від центра) (рис. 1).
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Рис. 1. Порівняльний аналіз умов року
та сортів, де: E1 – 2008 р., E2 – 2009 р.,
E3 – 2010 р., E4 – 2011 р., G1 – Взірець,
G2 – Парнас, G3 – Аграрій,
G4 – Модерн, G5 – Алегро,
G6 – Дивогляд, G7 – Щедрий

Рис. 2. Рейтинг умов року та сортів:
E1 – 2013 р., E2 – 2014 р., E3 – 2015 р.,
G1– Взірець, G2 – Модерн, G3 – Грін,
G4 – Бальзам, G5 – Авгур

Сорти Аграрій, Парнас і Алегро розмістилися найближче до центра
кіл, але не в центрі. Це означає, що вони мають високу селекційну
цінність як джерела стабільної врожайності, але не з найвищим
потенціалом. Найдальше від центра розміщено сорти Дивогляд, Модерн і
Щедрий. Ці сорти мають цінність як стійкі до абіотичних стресів, але з
невисокою потенційною врожайністю (рис. 1).
Нові сорти Авгур, Бальзам і Грін проаналізовано в інші роки. Як
результат було встановлено, що ідеальним роком для ячменю був 2014 р.,
найгіршим – 2013 р. (рис. 2).
Ідеальному генотипу відповідає сорт Авгур (розміщений найближче
до ідеального середовища). Це високоінтенсивний сорт з високою
потенційною врожайністю. Близьким до ідеального генотипу був сорт
Бальзам. Довжина вектора кожного сорту означає рівень стабільності
врожайності. Так, найбільш стабільними були сорти Авгур і Бальзам,
найменш стабільними – Грін і Модерн.
Таким чином, в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
створено сорти для різних умов вирощування – як для років і місцевостей
з ідеальними умовами (Авгур, Бальзам), із несприятливими посушливими
– безості Модерн, Щедрий, Дивогляд, так і зі середніми, типовими для
зони Лісостепу (Взірець, Парнас, Етикет, Козван, Виклик, Аграрій, Алегро).
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА СТАН ІНВАЗІЙНОСТІ Ulmus pumila L.
На основі проведених нами попередніх досліджень установлено, що
у степовій зоні України адвентивні інвазійні деревні рослинні види
характеризуються надзвичайно високою чутливістю метаболічних
процесів до коливань мікроклімату, зокрема освітленості, навіть у
незначному діапазоні (Lykholat et al., 2017). Переваги інвазійних видів
багато в чому зумовлені сприятливістю умов нового району зростання, що
виникають як результат складних взаємодій між природними та
антропогенними чинниками. Свій вплив також чинять шкідники, пожежі,
посухи, урагани, пилові бурі, крижані бурі, кліматичне потепління та
господарська діяльність людини. Зважаючи на континентальний характер
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регіонального клімату, можна очікувати, що його зміни щодо посилення
рис аридності мають бути важливим чинником впливу на межі
поширення рослинних видів. Саме тому, деякі деревні рослинні види
мають переваги для виживання і розселення на території степового
Придніпров’я в умовах кліматичних змін останніх десятиліть.
У зв’язку з цим мета роботи полягала у виявленні ступеня
інвазійності адвентивного виду Ulmus pumila L., оцінюванні його життєвого
стану й динаміки розвитку угруповань рослин в умовах м. Дніпра.
Визначення інвазійності адвентивних рослин проводили за
загальноприйнятим критерієм (Richardson et al., 2000), який передбачає
класифікацію видів відповідно до їхньої стадії вздовж континууму
інтродукція-натуралізація-інвазія. За цим критерієм інвазійними
вважались натуралізовані у регіоні види, які виявили спроможність до
розселення на далекі відстані від материнських рослин. Основні ознаки
інвазійності – первинні географічні та екологічні ареали; ступінь
спорідненості зі флорою регіону вторгнення; морфологічна варіативність;
пластичність життєвої форми та феноритмів; пластичність у розмноженні;
екологічна універсальність; здатність до проявів різних екологофенотичних стратегій; висока щільність та продуктивність біомаси
популяцій; гіперпродуктивність діаспор вегетативного чи генеративного
походження; наявність самосіву; здатність порушувати механізми
екологічного гомеостазу; відсутність біотичних факторів, які обмежують
чисельність популяції; лаг-період, тривалість якого пов’язана із гено- та
фенотиповими змінами, що сприяють акліматизації в нових умовах.
Локальну популяцію U. pumila було виявлено під час дослідження
території покинутого будівельного майданчика на перехресті вулиць
Калинової та Янтарної (місто Дніпро, лівий берег). Це відкрита ділянка
прямокутної форми площею 80 м × 90 м з розвинутим трав’яним
покривом із рудерально-степових та рудерально-лугових видів. Штучно
висаджені дорослі рослини в’язу низького знаходяться поза межами
ділянки на відстані понад 50 м, що вказує на насіннєве походження
молодих рослин U. pumila. Під час проведення дослідження встановлено,
що локальну популяцію U. pumila було представлено особинами різного
вікового стану. Найбільшу частку становили рослини у віковому інтервалі
від 5 до 9 років. Показники висоти, діаметра прикореневої шийки та
діаметра стовбура у рослин U. pumila з локальної популяції на ділянці
варіювали у значному діапазоні (табл. 1).
Локальну популяцію U. pumila досліджено також на ділянці з
незавершеним будівництвом на території парку ім. Юрія Гагаріна
(м. Дніпро, правий берег). Тип ландшафту – приводороздільно-балковий;
плакор. Площа ділянки займає 80 м×70 м, де вихідний ґрунтовий покрив
(чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинистий) було
антропогенно трансформовано внаслідок укладання бетонних плит на
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глибині від 5 см до 20 см, а також наявності будівельного і побутового
сміття.
Таблиця 1
Морфометричні параметри рослин локальної популяції
U. pumila на будівельному майданчику
Вік рослин,
роки
4
5
6
7
8
9
10
11
18

Кількість
рослин, шт.
3
11
18
8
13
16
2
9
1

Висота
рослин, м
0,6–1,5
0,8–3,0
1,4–3,4
1,4–4,1
1,4–3,5
1,5–3,5
1,8–2,0
3,1–8,0
18,0

Діаметр кореневої
шийки, см
0,6–2,5
1,3–5,5
1,4–4,0
1,2–4,5
2,5–6,0
2,5–10,0
3,5–5,5
5,0–14,5
30,0

Діаметр стовбура
(на висоті 1,3 м), см
0,2–0,9
0,4–1,4
0,9–1,9
0,4–2,5
0,6–2,5
0,6–4,6
1,0–2,0
1,8–9,0
12,6

Материнські штучно висаджені рослини U. pumila (2 дерева віком
до 28 років) ростуть уздовж асфальтованої пішохідної доріжки на відстані
від 20 м до 50 м, що вказує на насіннєве походження порослі. У складі
локальної популяції U. pumila на правобережному покинутому
будівельному майданчику домінуючою за чисельністю групою молодих
рослин були особини віком від 3 до 5 років (табл. 2).
Отримані результати свідчать про активний розвиток популяції
впродовж останніх років перед проведенням дослідження. Установлена
динаміка розвитку локальної популяції насіннєвого походження U. pumila
вказує на прогресивний характер популяції та підтверджує інвазійний
статус адвентивного виду.
Таблиця 2
Морфометричні параметри рослин локальної популяції
U. pumila на правобережному будівельному майданчику
Кількість, екз. Висота рослин,
м
10

2,4–5,4

25

5,1–6,9

9

6,7–9,0

15

2,2–4,9

10

7,0–8,2

2

14,7–14,8

Діаметр кореневої
шийки, см
Вік рослин 2 роки
1,8–2,0
Вік рослин 3 роки
2,0–2,3
Вік рослин 4 роки
2,0–2,4
Вік рослин 5 років
1,2–2,2
Вік рослин 6 років
2,3–2,9
Вік рослин 28 років
65,0–73,0
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Діаметр стовбура
(на висоті 1,3 м), см
0,4–0,6
0,5–0,7
0,6–0,9
0,4–0,8
1,0–1,2
43,0–45,0

Таким чином, виявлена нами стійка популяція U. pumila має високі
шанси збереження та розширення своїх меж в умовах кліматичних змін на
території м. Дніпро та потребує додаткових спостережень для вивчення
динаміки розвитку та визначення її статусу.
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
ДО ВИЛЯГАННЯ
Кукурудза в Україні за останні роки набула вагомого значення для
зернового балансу країни і за останні декілька років площі її вирощування
сягнули 4,3–4,7 млн га, а за експортом зерна кукурудзи Україна посіла
друге місце в Світі, поступившись лише США.
Збільшення виробництва зерна кукурудзи можливе перш за все за
рахунок обмеження втрат під час збиральних робіт. Однією із основних
ознак кукурудзи, що впливає на придатність до механізованого збирання,
є стійкість до вилягання, втрати врожаю зерна від вилягання рослин
кукурудзи щороку сягають 20 %, а в деяких випадках і 20–40 % [1–4].
Існує два види вилягання: стеблове та кореневе. Вилягання стебел
кукурудзи може проявлятися на різних етапах розвитку, зокрема у фазі
цвітіння волотей, наливу зерна та після дозрівання зерна. У разі вилягання
рослин на ранніх фазах росту та розвитку спостерігається різке зниження
врожаю через погіршення в полеглих рослин фотосинтетичних процесів,
кореневого живлення, відтоку поживних речовин у зерно, як результат
знижується і врожайність, а на пізніх – призводить до ускладнення
комбайнового збирання врожаю [5].
Механізація вирощування кукурудзи на зерно потребує, щоб
сучасні високопродуктивні гібриди характеризувалися стійким до
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вилягання та ламкості стеблом, із невеликою кількістю листків,
незначною кількістю обгорток на качані, які б легко відділялися,
невеликим зерном, необвислими качанами, що розташовані на
оптимальній висоті від поверхні ґрунту та оптимальною довжиною ніжки
качана, середньою висотою рослин [6].
З одного боку, стійкість рослин до вилягання залежить від прояву
ознак, що його зумовлюють, – міцності стебла, його гнучкості (здатності
протидіяти зламу) та будови, здатності до укорінення, тобто розвитку
повітряних коренів та стійкості проти шкідників і хвороб, а з іншого – від
прийомів агротехніки, тобто забезпечення рослин елементами живлення,
строків посіву, густоти стояння, обробітку ґрунту і т. інше [4, 6].
Тому вивчення впливу строків сівби на стійкість рослин кукурудзи
до вилягання є актуальним та необхідним.
Визначення стійкості гібридів кукурудзи до вилягання передбачало
застосування прямого методу оцінювання, зокрема підрахунку полеглих
рослин після настання повної стиглості зерна. У своїх дослідженнях ми
застосовували 15-денний перестій.
У наших дослідженнях показано, що в середньому за три роки
досліджень, кількість полеглих рослин у групі ранньостиглих гібридів
становила 11,1 %, в групі середньоранніх гібридів – 9,0 % та в групі
середньостиглих гібридів – 6,2 %. Тобто спостерігається тенденція, за якої
гібриди із тривалішим вегетаційним періодом, за краще розвиненої
механічної тканини нижньої частини стебла, мають вищу стійкість до
вилягання порівняно із ранньостиглими формами.
У групах стиглості відзначено суттєву зміну кількості полеглих
рослин залежно від генетичних особливостей гібрида. Так, у групі
ранньостиглих гібридів найменшу кількість полеглих рослин, за роки
досліджень, відзначено у гібридів DКС 2960 – 4,9 % та DКС 2971 – 7,4 %,
у групі середньоранніх гібридів – DКС 3476 – 4,6 % та Переяславський
230СВ – 8,2 %, а у групі середньостиглих гібридів DКС 4964 – 3,6 %,
DКС 4626 – 4,9 %, DК 391 – 5,1 % та DК 440 – 5,8 %.
Ранньостиглі гібриди кукурудзи в ранній термін сівби мали від 7,3
до 54,2 % полеглих рослин, зокрема гібрид DКС 2787 – 37,8 %, 26,7 та
15,3 %, Харківський 195 МВ – 12,9 %, 54,2 та 17,5 %, DКС 2870 – 11,5 %,
24,3 та 14,4 %, відповідно в 2011, 2012 та 2013 році. Тоді як у стандарті
ДКС 2971 кількість полеглих рослин становила – 14,5 %, 8,0 та 6,5 %,
відповідно.
Результатами проведених досліджень також установлено вплив
строків сівби на кількість полеглих рослин у досліджуваних гібридів
кукурудзи. Так у разі застосування раннього строку сівби кількість
полеглих рослин, у середньому за три роки, в групі ранньостиглих
гібридів становила – 17,1 %, в групі середньоранніх гібридів – 14,3 % та в
групі середньостиглих гібридів – 10,4 %, тоді як за застосування другого
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строку сівби кількість полеглих рослин становила – 10,5 %, 7,3 та 6,1 %,
а за застосування пізнього строку сівби – 5,6 %, 5,4 та 2,2 %, відповідно
для ранньостиглої, середньоранньої та середньостиглої групи гібридів.
У разі посіву ранньостиглих гібридів у середній строк (за
температури ґрунту +8–10 °С) спостерігається зменшення кількості
полеглих рослин як в середньому за роки, так і за роками досліджень.
Найбільша кількість полеглих рослин спостерігається у таких гібридів, як:
DКС 2787 – 24,0 %, 25,6 та 5,9 %, Харківський 195 МВ – 10,5 %, 16,6 та
8,7 %, DКС 2870 – 9,3 %, 18,0 та 4,9 %, відповідно в 2011, 2012 та
2013 році.
Пізній посів кукурудзи забезпечував найменшу кількість полеглих
рослин у досліджуваних гібридів, порівняно із раннім та середнім
посівом. Це пояснюється тим, що за раннього строку сівби зменшується
висота рослин та зміщується шкодочинність стеблового метелика як
основного фактора вилягання. Найбільшу кількість полеглих рослин за
пізнього терміну сівби мали такі гібриди – DКС 2787 – 10,7 %, 17,0 та
7,8 %, Харківський 195 МВ – 7,3 %, 11,3 та 6,9 %, DКС 2971 – 8,7 %, 2,5
та 3,8 %, відповідно в 2011, 2012 та 2013 році.
У групі середньоранніх гібридів за раннього строку сівби найбільшу
кількість полеглих рослин спостерігалося у DКС 3472 – 17,9 %, 27,3 та
8,7 %, DКС 3871 – 15,1 %, 25,3 % та 10,5 %, DКС 3795 – 14,6 %, 24,3 % та
10,4 %, відповідно у 2011, 2012 та 2013 році. У гібрида
Переяславський 230МВ – 14,0 % та 29,3 %, відповідно у 2011 та 2012
році, а в 2013 році в цього гібрида полеглих рослин не спостерігалося.
Також, як і в групі ранньостиглих гібридів, спостерігали зменшення
кількості полеглих рослин у разі застосування пізнього терміну сівби за
температури ґрунту на глибині загортання насіння +10–12°С.
У процесі проведення досліджень відзначено, що кількість полеглих
рослин залежить не лише від групи стиглості гібрида, біологічних
особливостей та строків посіву, але й істотно змінюється залежно від
умов тепло- та вологозабезпечення. Збільшення кількості полеглих
рослин у більшості досліджуваних гібридів кукурудзи спостерігали в 2012
році, порівняно із 2011 та 2013 роками, за рахунок дефіциту вологи в
період вегетації кукурудзи та високих позитивних температур у цей рік.
Оцінюючи шкідливість вилягання, важливо враховувати і місце
зламу стебла, зокрема вилягання вище качана дозволяє мінімалізувати
контакт качана із ґрунтом та патогенною мікрофлорою і за застосування
механізованого збирання можливий обмолот цих качанів із полеглих
рослин, але якщо вилягання відбувається нижче на стеблі місця
закладання качанів, то такі качани пошкоджують хвороби і шкідники,
мають підвищену вологість зерна та механізовано їх не збирають.
Оцінювання кількості полеглих рослин гібридів кукурудзи нижче
місця закладання качанів залежить від строків посіву.
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Кількість полеглих рослин нижче качана, в середньому за три роки
досліджень, для ранньостиглої групи становила – 6,0 %, середньоранньої
– 5,8 % та середньостиглої – 3,3 %.
Характеризуючи дані, слід зазначити, що за раннього строку сівби,
в середньому за роки дослідження, в групі ранньостиглих гібридів
кількість полеглих рослин нижче качана становила від 6,0 до 18,9 %, що
займає 57,9–80,7 % від загального вилягання, за середнього строку сівби –
3,3–9,5 % полеглих рослин нижче качана, або 49,1–62,4 % від загального
вилягання та в разі пізнього посіву – 0,3–4,2 % та 8,2–49,4 % від
загального вилягання.
У групі середньоранніх гібридів кількість полеглих рослин нижче
качана за раннього строку сівби становила 5,8–13,1 %, що становить 69,9–
83,7 % від загального відсотка вилягання, за середнього строку сівби –
1,2–7,4 % полеглих рослин нижче качана, або 31,9–74,3 % від загального
вилягання та за пізнього строку сівби – 0,7–5,6 %, або 20,4–60,3 % від
загального вилягання.
Середньостиглі гібриди мали найменшу кількість полеглих рослин
та рослин, які полягли нижче качана, порівняно із ранньостиглими та
середньоранніми гібридами. Це пов’язано перш за все із особливостями
анатомо-морфологічної будови стебла, розвитком склеренхімного кільця
механічних тканин нижнього міжвузля, і насамперед, з меншою кількістю
рослин пошкоджених стебловим кукурудзяним метеликом як основним
чинником вилягання.
Кількість полеглих рослин нижче качана за раннього строку сівби
становила для середньостиглої групи гібридів, 2,6–12,6 %, що становить
52,3–74,9 % від загального вилягання, за середнього строку сівби –
0,9–7,7 % полеглих рослин нижче качана, або 22,7–60,0 % від загального
вилягання та за застосування пізнього строку сівби – 0,1–0,5 %, або 7,4–
22,2 % від загального вилягання.
У 2012 році через стрес, пов’язаний із вологозабезпеченням,
спостерігали таке негативне явище, як стеблове вилягання деяких гібридів
кукурудзи, яке в літературі називається «гусяча шия». Такий вид
вилягання здебільшого спостерігається у таких гібридів: DКС 4626 –
22,0 %, DКС 2787 – 10 %, DКС 3781 – 10,5 %.
Висновки
Запізнення із строками сівби зменшує як загальну кількість
полеглих рослин, так і кількість рослин, які вилягли нижче місця
закладання качанів. У роки масового розвитку стеблового метелика
відсоток полеглих рослин істотно збільшується через високу
шкодочинність цього шкідника.
Кількість полеглих рослин залежить не лише від групи стиглості
гібрида, біологічних особливостей та строків посіву, але й істотно
змінюється залежно від умов тепло- та вологозабезпечення. Збільшення
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кількості полеглих рослин у більшості досліджуваних гібридів кукурудзи
спостерігали в 2012 році, порівняно із 2011 та 2013 роками, за рахунок
дефіциту вологи в період вегетації кукурудзи у цей рік.
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ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ НА ГІДРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
Актуальність напряму досліджень
Процеси просторового перенесення речовин та енергії в
ландшафтах пов'язані між собою поверхневим стоком води. Безперечно,
стік є інтегральним показником багатьох екологічних та антропогенних
чинників.
Питання формування поверхневого стоку, його кількісна та якісна
характеристики є складними для дослідження й залежать від багатьох
біотичних, абіотичних та антропогенних чинників. До того ж їх кількісні
ознаки мають імовірнісний характер.
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Поверхневий стік формується в першу чергу під впливом
кліматичних факторів, які змінюються в часі та мають складну фізичну
природу. Тому ці дослідження мають бути багаторічними й охоплювати
цикл років зі схожими умовами прояву процесу стоку у вигляді статистично
достовірного гідрологічного ряду. Відкриті водні об'єкти є кінцевою ланкою
у стоковій акумуляції більшої частини техногенних забруднювальних
речовин, що утворюються на поверхні басейну водозбору.
Дослідження гідрологічних процесів на основі вивчення поверхневого
стоку з водозборів та його вплив на екологічний стан лісоаграрних
ландшафтів Житомирського Полісся практично не проводилися.
Основні результати досліджень
Дослідження стоку талих вод проводили шляхом спостереження за
складовими водного балансу елементарної ділянки водозбору за
загальноприйнятими методами.
Основні дослідження проведено в 2005–2015 рр. на території
Житомирського Полісся на стокових ділянках та трьох елементарних
водозборах із різним складом угідь: у Народицькому районі – водозбір
«Отруби» й «Радча», у межах Норинської осушувальної системи – басейн
малої річки Норин (притока р. Уж) та в Коростишівському районі –
водозбір «Кмитів» у басейні р. Тетерів (права притока р. Дніпро).
Спостереження за сніговим покривом проводилися за допомогою
ландшафтно-маршрутних зйомок снігу лінійними маршрутами на
дослідних водозборах, які зайняті різними агрофонами (озимі, зяблева
оранка, багаторічні трави, лісові смуги), лісом (різних порід та повноти).
Дослідження поверхневого дощового стоку здійснювали шляхом
фізичного моделювання опадів на угіддях – дощу різної інтенсивності з
використанням методу штучного дощування на спеціально споруджених
стокових мікроділянках.
Проведені дослідження показали, що зміни стоку за роками мають
циклічний характер. Згідно з 3-річною низкою спостережень на усіх
досліджуваних угіддях стік не формувався 6 років (1989, 1990, 1993–1995,
2002). До того ж у лісі стоку не було ще й в 1999, 2004, 2008, 2011 та 2012
роках. Екстремальні значення стоку (>50 мм) на озимих спостерігали в
1984, 1987 і 1996 2004 і 2006 роках, а на ріллі – 2004 та 2006 роках.
Експериментальні дані величин стоку за період досліджень, внаслідок
імовірнісної взаємодії чинників, які формують гідрологічний процес,
значно варіюють. Аналіз показав очевидне загальне зниження величин
стоку з 1981 по 1994 рік на агрофонах і до 1998 року в лісі з дво- та
трирічними циклічними коливаннями. У подальшому спостерігали
поступове збільшення до 2007 року й знову зниження до 2012 року. Отже,
циклічність коливань зберігалася. Фактичні величини стоку дискретні з
нульовим значенням за низкою років.
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Синхронно змінам піддаються обидві криві на агрофонах у лісі. На
достатньо високу синхронність цих змін указує показник подібності
кривих. Фактична величина показника схожості для аналізованих рядів
(рис. 1). дорівнює 71,9 %, що є свідченням достатньо високої синхронності
змін величини поверхневого стоку з агрофонів та лісу.

Рис. 1. Коливання величин поверхневого стоку на різних агрофонах
за роками (вирівняні значення)

Безрозмірний
статистичний
параметр,
який
характеризує
варіювання випадкової величини в часі (96–103 %), свідчить про дуже
високу її мінливість за всіма досліджуваними рядами. Судячи з помилок
коефіцієнта мінливості (3,08–3,34 %), довжина трьох рядів є достатньою,
оскільки задовольняється відома в математичній статистиці умова –
похибка Cv <10–20 %. Багаторічні ряди значень поверхневого стоку
неоднорідні й не належать до однієї сукупності, про що свідчать
відповідні статистичні характеристики (табл. 1). Отримані в дослідженнях
дані щодо середньої величини поверхневого стоку за значної їх
варіабельності за роками, мають імовірнісний характер, як і інші
гідрологічні характеристики. Імовірне оцінювання поверхневого стоку
талих вод проведене для трьох агрофонів: ріллі, озимих та лісу на
дерново-середньопідзолистих глинисто-піщаних ґрунтах. Для аналізу
використано експериментальні дані, отримані в УкрНДІСГ Полісся (1981–
1992 рр.) В.П. Стрельченком у Коростенському районі (1981–1992 рр.),
Г.І. Васенковим (1992–2004 рр.) та нами (2005–2015 рр.) у Народицькому
та Коростишівському районах Житомирської області.

198

Таблиця 1
Статистичне оцінювання рядів поверхневого стоку
весняної повені (n=32)
Показники
Середнє значення, мм
Похибка середнього, %
Коефіцієнт мінливості (Cv)
Похибка Cv, %
Коефіцієнт асиметрії (Cs)
Співвідношення Cs/Cv
Критерій Стьюдента (озимі і рілля)
Критерій Стьюдента (середнє
агрофони і ліс)

рілля
16,3
0,17
0,96
3,34
1,936
2,00

Поверхня (агрофон)
озимі
25,4
0,17
0,98
3,08
1,625
1,64
tфакт=37,07 t05=2,042

ліс
6,9
0,18
1,03
3,22
2.062
2,00

tфакт=16,07 t05=2,042

На основі розрахованих теоретичних кривих забезпеченості (рис. 2)
визначено значення стоку талих вод різної імовірності й проведено його
оцінювання.

Рис. 2. Теоретичні криві забезпеченості поверхневого стоку
за 3-річний період

Середнє значення стоку (50 % забезпеченість), який буває один раз у
2 роки, характеризується для озимих як «помірний» (21–40 мм), а для ріллі
й лісу як «слабкий» (8–20 мм).
Для сильного стоку 41–75 мм на агрофонах властиве широке
варіювання за забезпеченістю від 5 % до 20 % з повторюваністю від одного
разу в 20 років до одного разу в 5 років, а категорія «слабкого» стоку в лісі
варіює від одного разу в 10 років до одного разу в 2 роки. Надзвичайно
сильний стік за період проведених досліджень був відсутній.
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Загальний висновок
Проведений кореляційно-регресійний аналіз показав, що між
показником витрати води та поверхневим стоком існує зв'язок. Зокрема,
умови формування поверхневого стоку, зокрема агрофон, частково
визначають середні витрати води на малих річках досліджуваного регіону.
Поверхневий стік варіює залежно від видів угідь, на яких
формується. Найбільшу частку витрати води на малих річках вносить
поверхневий стік, що утворюється на озимих – 22 %, дещо менше – 18,6 % –
на оранці й найменше – у лісі – 5 %. Частка поверхневого стоку у
формуванні водності малих річок Житомирського Полісся становить
30–50 %.
УДК 633.14:631.527:631.5
Єгоров Д.К., д-р с.-г. наук;
Змієвська О.А., канд. с.-г. наук;
Циганко В.А.
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ГІБРИДІВ ЖИТА ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО
ВІД ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ, ОТРИМАНОГО
ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
За останні 20 років в Україні та інших країнах світу селекціонерами
створено чимало сортів та гібридів жита озимого, які поєднують в собі
комплекс
господарсько-корисних
ознак:
високу
зимостійкість,
посухостійкість, невибагливість до умов вирощування та високу
урожайність. Ученими доведено, що на урожайність жита сортів та
гібридів жита озимого впливають агротехнологічні заходи та
метеорологічні умови вирощування [1–5]. Але якісне насіння також є
однією з головних умов отримання високих сталих урожаїв жита озимого.
Метою дослідження було: встановити вплив посівних якостей
насіння гібридів жита озимого, отриманого за різних умов вирощування,
строків сівби та способів висіву насіння, на урожайність товарного зерна.
Дослідження проводили протягом 2014–2017 рр. на дослідному полі
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. Матеріалом для
дослідження були два гібрида жита озимого Сатурн F1 (материнська
форма Харків'янка БК) та Юпітер F1(материнська форма Королева БК).
Насіння отримували на двох ділянках гібридизації з різними умовами
вирощування. У першому досліді вивчали строки сівби на ділянці
гібридизації з використанням механічної суміші материнського компонента
(90 %) та батьківського (10 %). Сівбу проводили в п'ять строків з
інтервалом 5 діб (табл. 1). У другому досліді вивчали вплив насичення
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механічної суміші 5, 10 та 15 % запилювача порівняно зі способом
перемінних смуг на посівні якості насіння. Для визначення впливу
посівних якостей насіння на урожайність товарного зерна отримане у
2014–2016 рр. висіяли у 2017 р.
Особливостями років вирощування жита озимого було раннє
відновлення вегетації навесні та оптимальні тепло- і вологозабезпеченість
у 2014 р., оптимальний температурний режим та підвищена кількість
вологи у період вегетації 2015 р., дуже посушливий період осінньої
вегетації і достатня забезпеченість вологою у період перезимівлі та
весняно-літнього розвитку рослин у 2016 р. і дуже холодний період
весняної вегетації та посушливий період у фазі наливу, що позначилось на
розвитку рослин жита.
За даними першого досліду, визначено, що вищу середню
урожайність, незалежно від років виробництва насіння, мав гібрид
Юпітер F1 – 5,51 т/га (табл. 1), яка не суттєво (на 0,10 т/га) перевищувала
урожайність гібрида Сатурн F1.
Таблиця 1
Урожайність гібридів Юпітер F1 та Сатурн F1 у 2017 р., одержаного
із насіння різних строків посіву у 2014 – 2016 рр., т/га
№
з/п
1
2
3
4
5

Гібрид

Юпітер F1
(м.ф. Королева БК)

Дата
сівби
11.09.
16.09.
21.09.
26.09.
01.10.

Середнє
6
7
8
9
10

Сатурн F1
(м.ф. Харків'янка БК)
Середнє
НІР 0,05

11.09.
16.09.
21.09.
26.09.
01.10.

Урожайність, т/га
роки виробництва насіння
2014
5,32
5,52
5,43
5,62
5,40
5,46
3,92
4,15
4,29
4,52
3,86
4,15

2015
5,21
4,82
5,21
4,64
5,54
5,08
5,61
5,70
5,66
5,42
5,58
5,59
0,55

2016
6,11*
5,80
5,84
6,01
6,18*
5,99
6,61*
6,36*
6,53*
6,84*
6,17*
6,50

середнє
5,55
5,38
5,49
5,42
5,71
5,51
5,38
5,40
5,49
5,59
5,20
5,41
1,56

Строки сівби насіння на ділянках гібридизації майже не впливали
на продуктивність гібридів, різниця за урожайністю становила від 0,2 до
0,39 т/га, лише за пізніх строків сівби 26 вересня та 1 жовтня урожайність
насіння збільшувалась в обох гібридів. Урожайність за посіву насінням
2014 року мала тенденцію до зниження за більш пізніх строків сівби.
Визначено суттєву різницю за урожайністю зерна залежно від умов
років виробництва насіння. Показники урожайності обох гібридів у
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2017 році були вищими за сівби насінням урожаю 2016 року, тобто
2016 р. був найбільш сприятливим для формування високоякісного
насіння обох гібридів. З насіння, яке отримане в 2014 році, більш високу
урожайність мав гібрид Юпітер F1 – 5,46 т/га, а з насіння 2015 року вищу
урожайність забезпечив гібрид Сатурн F1 – 5,59 т/га.
За результатами другого досліду, найвищу урожайність зерна, з
насіння, виробленого в 2014, 2015 та 2016 роках, було одержано у гібрида
Юпітер F1 – 4,64 т /га, за 10 % насиченості суміші запилювачем. У гібрида
Сатурн F1 найвищий рівень урожайності 5,04 т/га відзначено у суміші з
15 % запилювача. Найменші показники урожайності було зафіксовано за
сівби перемінними смугами у обох гібридів: Сатурн F1 – 4,18 т/га, Юпітер
F1 – 4,30 т/га.
Таблиця 2
Урожайність зерна гібридів F1 у 2017 р, отриманого з насіння
2014–2016 рр. років виробництва залежно від насичення
механічної суміші запилювачем
№
з/п
1
2
3
4

Материнська
форма гібрида

Юпітер F1
(м.ф. Королева БК)
Середнє

5
6
7
8

Сатурн F1
(м.ф. Харків'янка БК)

Вміст
запилювача
у суміші, %
0*)
5
10
15
0*)
5
10
15

Середнє
НІР 0,05

Урожайність, т/га
роки виробництва насіння
2014 р.
4,83
4,58
5,36*
4,99
4,94
4,50
4,54
4,24
6,55*
4,50

2015 р.
4,74
5,28*
5,38*
5,21*
5,15
4,30
4,84
5,13*
4,74
4,30
0,51

2016 р.
3,34
3,18
3,17
3,50
3,29
3,73
3,82
3,79
3,83
3,79

середнє
4,30
4,35
4,64
4,57
4,46
4,18
4,40
4,39
5,04
4,50
1,63

*посів перемінними смугами

Визначено особливості впливу погодних умов виробництва насіння
на урожайність зерна. Для виробництва насіння гібрида Юпітер F1
кращими виявилися 2014 та 2015 роки, умови вегетації яких
характеризували достатня кількість вологи та оптимальна температура
повітря для росту та розвитку рослин жита озимого, що дало змогу
сформувати високі посівні якості насіння. Урожайність зерна з насіння
2014 та 2015 рр. становила в середньому 4,94 та 5,15 т/га відповідно.
Найбільш сприятливими для отримання високоякісного насіння
виявилися умови 2014 р. за насиченості суміші запилювачем 10 %, а у
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2015 р. – 5 %, 10 % та 15 %, що підтверджено урожайністю зерна гібрида
5,36 т/га, 5,28 т/га, 5,38 т/га, 5,21 т/га відповідно.
Для гібрида Сатурн F1 зазначено подібну до гібрида Юпітер F1
тенденцію формування посівних якостей насіння залежно від погодних
умов. Більш сприятливими були 2014 та 2015 роки. Але відмінність
полягала в тому, що у 2014 р. найкращі посівні якості насіння
сформувалися за насиченості суміші запилювачем 15 %, тоді як у 2015 р.
високі посівні якості насіння сформувалися тільки за 10 % запилювача у
суміші, що підтверджено урожайністю зерна гібрида 6,55 т/га, 5,13 т/га
відповідно.
Найгіршим для формування посівних якостей насіння в обох
гібридів виявився 2016 р. За будь-якого вмісту запилювача у суміші з
насіння гібрида Сатурн F1, виробленого у 2016 р., отримано 3,73–3,83 т/га
зерна, у гібрида Юпітер F1 – 3,34–3,5 т/га. Але порівняно із середнім
показником урожайності, отриманим з насіння 2016 р. у обох гібридів, у
гібрида Сатурн F1 у 2016 р. насіння за посівними якостями сформувалося
краще (3,79 т/га зерна), що на 0,5 т/га вище ніж у гібрида Юпітер F1
(3,29 т/га зерна).
Висновок
На урожайність зерна гібридів жита озимого більше впливають
погодні умови в роки отримання насіння гібридів та особливості
генотипу, ніж строки сівби або вміст запилювача у механічній суміші за
отримання насіння гібридів на ділянках гібридизації. Таким чином, за
створення гібридів слід звертати увагу не тільки на господарсько-цінні
ознаки рослини, якісні показники зерна, а також і на можливість гібрида
формувати високі посівні якості насіння за будь-яких умов вегетації.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ
НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЕСПАРЦЕТУ
Сталий розвиток сільського господарства країни неможливий без
відродження ефективного тваринництва як однієї зі складових
продовольчої безпеки держави. Нині за рівнем споживання м'ясомолочних продуктів Україна значно поступається перед розвиненими
країнами та імпортує значні їх обсяги. Триває зменшення поголів'я і спад
виробництва молока як у особистих селянських господарствах, де його
виробляється понад 80 %, так і в громадському секторі. Така ситуація
стала результатом комплексного впливу низки соціально-економічних
факторів, внаслідок чого продуктивність дійних корів в Україні майже
удвічі нижча, ніж у країнах із розвиненим тваринництвом
Для забезпечення стабілізації та нарощування обсягів виробництва
кормів і тваринницької продукції потрібно підвищити врожайність
кормових культур та економічну ефективність їх вирощування. Важливе
місце у вирішенні цих питань належить кормовим сіяним травам, які
забезпечують високі врожаї, вихід перетравного протеїну і вітамінів за
найменших затрат праці та коштів на виробництво одиниці продукції.
Сіяні трави належать переважно до бобових і злакових багаторічних трав.
Особливістю бобових багаторічних трав є підвищений уміст
кормового білка, макро- і мікроелементів та амінокислот, а тому вони
позитивно впливають на ріст і розвиток тварин та формування ними
високої продуктивності. До того ж, збагачення агрофітоценозів бобовими
компонентами сприяє підвищенню родючості ґрунтів та поліпшенню їх
структури. Завдяки симбіотичній фіксації азоту атмосфери вони є
відмінною альтернативою мінеральному азоту. Відтак, вирощування
бобових культур зменшує енергоємність кормів, знижує витрати на азотні
добрива та антропогенне навантаження на агроекосистеми.
Однією з найбільш продуктивних бобових культур, що
характеризується високим умістом протеїну, є еспарцет, зелена маса якого
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перевищує за вмістом білка як злакові, так і найбільш поширені
багаторічні бобові трави. Еспарцет – відмінний медонос, який легко
запилюється бджолами і формує стабільний урожай насіння, а в разі
згодовування тваринам не викликає тимпанії. Сіно і зелена маса цієї
культури багаті мінеральними солями і вітамінами, в 1 кг зеленої маси
міститься 65 мг каротину, до 60 г/кг цукру, до 228 мг/кг вітаміну С, 106 г
перетравного протеїну. Забезпеченість однієї кормової одиниці перетравним
протеїном становить 196–200 г.
Після дворічного використання посіву еспарцету в ґрунті лишається
від 63,4 до 84,6 кг/га азоту і 19,7–26,1 кг/га фосфору. Загальна кількість
азоту, нагромадженого еспарцетом в ґрунті після трирічного
використання, може досягати 140–200 кг/га. Тому він слугує добрим
попередником для усіх культур, особливо для озимої пшениці. Причому
післядія відчутна протягом трьох років і більше. На відміну від більшості
інших кормових трав не утворює падалиці та виступає потужним засобом
запобігання вітровій та водній ерозії. Завдяки здатності кореневої системи
засвоювати з ґрунту поживні речовини еспарцет є невибагливим до
ґрунтів. Його з успіхом можна вирощувати на малородючих ґрунтах,
схилах балок тощо. Проте, не зважаючи на значні переваги еспарцету,
площі під його посівами незначні. Однією з причин такої ситуації є
невідпрацьована та науково необґрунтована зональна технологія
вирощування цієї культури.
На сьогодні багатьма науковцями проведено велику кількість
досліджень із вивчення впливу технологічних заходів на формування
продуктивності еспарцету та якості одержаного з нього корму. Однак
єдиної думки, наприклад, щодо впливу внесеного мінерального азоту на
ріст і розвиток рослин еспарцету не існує, а тому це питання залишається
відкритим та потребує подальшого вивчення. Вищезазначене й визначило
мету проведення досліджень – вивчити особливості формування врожайності
еспарцету залежно від елементів технології його вирощування.
Експериментальні дослідження проводили протягом 2016–2017 рр.
на дослідній ділянці ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»,
яка розташована в с. Пшеничне Васильківського району Київської області.
Схема досліду охоплює такі фактори: фактор А – види еспарцету:
1) посівний (сорт Аметист донецький), 2) закавказький (сорт Адам),
3) піщаний (сорт Смарагд); фактор Б – удобрення, інокуляція: 1) без
добрив, 2) N45 Р60 К90 + інокуляція насіння, 3) Р60 К90 + інокуляція насіння.
Як азотне добриво використовували аміачну селітру 34 %, фосфорне –
суперфосфат простий 19 %, калійне – калійну сіль 56 %. Спосіб сівби –
рядковий, весняний безпокривний. Для інокуляції використовували
ризоторфін. Повторність – чотириразова, площа посівної ділянки – 80 м2,
облікової ділянки – 50 м2.
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний, за
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гранулометричним складом – великопилувато-середньосуглинковий. Уміст
гумусу (за Тюріним) в орному шарі становить 4,4 %, рН сольової витяжки –
6,8–7,3, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 106–114 мг/кг,
рухомого фосфору (за Мачигіним) – 62–65 мг/кг і обмінного калію (за
Чиріковим) – 89–106 мг/кг, ємність поглинання – 30,7–32,5 мг-екв (100 г
ґрунту); щільність ґрунту у рівноважному стані – 1,16–1,25 г/см3;
вологість стійкого в'янення – 10,8 %. Ці дані дозволяють вважати, що
польові дослідження проведені в типових для зони Лісостепу ґрунтових
умовах.
Під час проведення досліджень вивчали, як змінюється висота
рослин та врожайність еспарцету залежно від його виду та рівня
удобрення.
Погодні умови в роки досліджень були задовільними, проте в період
наростання вегетативної маси і формування укісної стиглості еспарцету
спостерігалося недостатнє забезпечення посівів атмосферними опадами
на фоні середніх добових температур близьких до середніх багаторічних
та вищих за норму.
Висота рослин еспарцету є важливим фактором, який впливає на
його продуктивність та відображає умови росту і розвитку рослин
протягом онтогенезу. Інтегральним показником ефективності будь-якого
агротехнічного заходу є врожайність сільськогосподарських культур, яка
формується під впливом генотипу виду чи сорту та умов вирощування,
серед яких чільне місце належить режиму мінерального живлення та
гідротермічним умовам протягом вегетації.
Як результат проведених досліджень установлено, що найвищий
стеблостій – на рівні 98,4 см, формують посіви еспарцету посівного за
умови внесення N45 Р60 К90 з інокуляцією насіння. Значна висота рослин за
сприятливих погодних умов значною мірою зумовлює і формування
найвищої врожайності серед досліджуваних варіантів – 26,65 т/га.
УДК: 619:614.7:639.3:579.63
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Білоцерківський національний аграрний університет
gnatbc@ukr.net
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ НІТРИФІКУЮЧИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
У ВОДІ РЕАКТОРА БІОФІЛЬТРА В ІНДУСТРІАЛЬНИХ
ФОРЕЛЕВИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Вирощування риби і водних безхребетних в індустріальних
рибоводних системах на основі установок замкнутого водопостачання
(УЗВ) набуває в нашій країні дедалі більшого поширення і є досить
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перспективним, оскільки дає змогу скоротити до мінімуму споживання
чистої води і будувати рибницькі підприємства на вододжерелах малої
потужності. Разом з тим, під час вирощування риби (і будь-яких тварин) у
неволі виникає низка типових проблем – розлади осморегулювальної
функції, температурний шок, часткова асфіксія, зниження стійкості до
захворювань, сповільнення росту, зменшення плідності, розлади обміну
та інше, що найчастіше є результатом погіршення умов середовища.
Відтак, регулювання в замкнутих системах температурного, сольового,
світлового режимів згідно із завданнями виробництва, управління
життєвим циклом вирощуваної риби можливе лише за постійного
контролю якості води.
Потреба економічного використання води у форелевих
індустріальних господарствах спонукала до розробки методів
ефективного водокористування, в тому числі запровадження систем
оборотного водопостачання (СОВ) або установок замкнутого
водопостачання із біофільтрацією води (УЗВ). За останнє десятиліття
форелеві заводи орієнтуються саме на циркуляційні установки, оскільки
тільки в такий спосіб досягається раціональне використання води і
можливість регулювання та контролю умов довкілля.
Представлено результати дослідження чотирьох видів наповнювача
біофільтра, що використовують в індустріальних форелевих
господарствах.
У випадку біологічного очищення переважають процеси
біологічного окиснення і окисно-відновних реакцій, що проходять за
допомогою мікроорганізмів. Саме вони відіграють ключову роль в
обробці води, тим самим відображаючися на прирості біомаси, активності
риби та споживанні кисню системою.
Особливості використання біофільтрів в установках замкнутого
водопостачання в аквакультурі показані у наших попередніх
повідомленнях і свідчать, що наповнювачі біофільтрів відіграють одну з
ключових ролей для підтримання оптимальних умов для роботи УЗВ.
Разом з тим, як змінюється кількість мікроорганізмів, що беруть участь у
процесах нітрогенного циклу, і концентрація нітритів у воді реактора
біофільтра УЗВ за використання різних наповнювачів лишаються
маловивченими.
Матеріалом для дослідження слугувала вода УЗВ, яку відбирали
безпосередньо з біофільтра. Нітрифікуючі мікроорганізми виділяли згідно
з методиками. Нітрити у воді визначали за допомогою GBL-тесту.
Біофільтри УЗВ можуть бути спроектовані як фільтри з плаваючим
або нерухомим наповнювачем. На сьогоднішній день всі біофільтри, що
використовують у рециркуляції, під час експлуатації повністю занурені у
воду. Очищення води методом біофільтрації базується на здатності
мікроорганізмів поселятися і розмножуватися на поверхні наповнювача і
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переробляти шкідливі для риб речовини, з яких найбільш небезпечними є
нітрити, у відносно нешкідливі сполуки – нітрати. Результати досліджень
кількості нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра за
використання таких наповнювачів, як статичний керамзит, RK PLAST,
AQ-25 і KALDNER K1П показали (табл. 1), що найбільш інтенсивно
мікроорганізми заселяють поліпропіленові наповнювачі впродовж
21–25 днів, а керамзитові 26–30 днів. У вказаний період кількість
нітрифікуючих бактерій перебувала приблизно на одному рівні і
становила 107 КУО/см3 води. У воді реактора біофільтра з
поліпропіленовими
наповнювачами
кількість
нітрифікуючих
мікроорганізмів, порівняно із наповнювачем з керамзиту, була більшою
на 16–20-й день на один порядок. Цей період є важливий для запуску
біофільтра, оскільки охоплює проміжок часу від моменту адаптації
бактерій до води та об’єктів УЗВ. Від початкового періоду залежить
також досягнення нітрифікуючими мікроорганізмами максимальної
швидкості росту і введення біофільтра у виробничий процес.
Таблиця 1
Динаміка зміни нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора
біофільтра з різними видами наповнювача, КУО/см3, M±m, n=12
Час
дослідження,
доби
1–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30

Види наповнювача
керамзит

RK PLAST

AQ-25

KALDNER K1П

7,1±0,3×102
3,5±0,1×103
1,1±0,1×104
7,5±0,3×104
5,2±0,1×106
4,1±0,2×107

8,0±0,4×102
7,8±0,4×103
2,9±0,1×104
3,8±0,1×105*
5,9±0,2×107*
9,2±0,5×107*

7,4±0,3×102
5,5±0,2×103
2,1±0,1×104
2,0±0,1×105*
4,1±0,2×107*
7,0±0,3×107*

7,2±0,4×102
4,3±0,2×103
1,7±0,1×104
1,1±0,1×105*
2,7±0,1×107*
5,9±0,3×107

р ≤ 0,05− порівняно з керамзитовим наповнювачем

Так, у біофільтрах з керамзитом, досягнення нітрифікуючими
мікроорганізмами
максимальної
швидкості
росту
відбувалося
нерівномірно і введення його у виробничий процес відбулося найпізніше,
порівняно із поліпропіленовими наповнювачами. Протягом 16–20 днів
кількість нітрифікуючих мікроорганізмів у воді біофільтра з керамзитом
зростала в 105 разів, порівняно з 1–5-м днем. У наступні п’ять днів
розвиток нітрифікуючої мікрофлори був інтенсивніший, їх кількість
зростала в 69 разів і становила 5,2±0,1×106 КУО/см3 води. У цей період, на
нашу думку, формується щільна мікробна біоплівка, яка відіграє важливу
роль у нітрифікуючому процесі. Адже у наступні п’ять днів досліду за
використання керамзитового наповнювача нітрифікуюча мікрофлора
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збільшилася приблизно у 8 разів. Тому ми вважаємо, що процес
формування стабільної біоплівки нітрифікуючих бактерій за
використання керамзитового наповнювача завершується на 25–30-у добу і
надалі вона підтримується в активному стані.
Результати досліджень кількості нітрифікуючих мікроорганізмів у
воді реактора біофільтра, в якому наповнювачем є RK PLAST, показали,
що заселення наповнювача була таким самим як і за заселення
мікроорганізмами керамзиту. Проте інтенсивність цього процесу була
швидша. Колонізація нітрифікуючими бактеріями біофільтра практично
знаходилася на завершальній стадії уже на 21–25-у добу, кількість цих
бактерій була на порядок більша, ніж за використання керамзитового
завантаження.
Аналогічно біофільтру з наповнювачем RK PLAST змінювалася
кількість нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра, в
якому наповнювачем є AQ-25. При цьому максимальна кількість
нітрифікаторів була у останні два періоди досліду і становила на 25-у
добу 4,1±0,2×107 і на 30-у добу 7,0±0,3×107 КУО/см3 води, що свідчить
про завершення колонізації наповнювача біофільтра нітрифікуючими
мікроорганізмами.
Подібно до двох попередніх пропіленових наповнювачів
RK PLASTу і AQ-25 нітрифікатори розмножувалися і у воді біофільтра з
наповнювачем KALDNER K1П. Особливістю цього наповнювача є те, що
до 21-ї доби досліду наростання кількості нітрифікаторів у воді біофільтра
відбувалося повільніше, порівняно із іншими досліджуваними
поліпропіленовими наповнювачами, і на 20-у добу їх кількість становила
лише 1,1±0,1×105 КУО/см3 води.
Отже, на 26–30 добу кількість нітрифікуючих бактерій у воді
реактора за використання пропіленового завантаження RK PLAST була в
2,2 раза (р<0,05) більшою, ніж у воді з керамзитовим завантаженням та в
1,3 і 1,5 раза більшою, ніж із загрузками AQ-25 і KALDNER K1П.
Таким чином, як результат проведених досліджень з визначення
кількості нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра з
різними видами наповнювача за тривалості досліду 30 діб установлено,
що нітрифікатори найшвидше колонізували біофільтр, у якому
наповнювачем був RK PLAST, дещо повільніше з наповнювачами AQ-25 і
KALDNER K1П і найповільніше, де наповнювачем був керамзит. При
цьому введення біофільтра у виробничий процес відбувалося за
використання як наповнювач керамзиту на 26–30-у добу, де кількість
нітрифікуючих мікроорганізмів становила 4,1±0,2×107 КУО/см3 води, а
поліпропіленових наповнювачів на 21–25-у добу, де кількість
нітрифікуючих мікроорганізмів становила за використання наповнювача
RK PLAST 5,9±0,2×107, AQ-25 – 4,1±0,2×107 і KALDNER K1П –
2,7±0,1×107 КУО/см3 води.
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ФОРМУВАННЯ ТРАВОСТОЮ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ
В РІК СІВБИ
За сучасних умов розвитку сільського господарства стримуючим
фактором є недостатнє виробництво кормів, а їх низька якість стримує
зростання продуктивності тварин. Кожний відсутній грам перетравного
протеїну в раціоні тварин веде до перевитрати не менш як 2 % кормів, як
результат підвищується собівартість тваринницької продукції.
За час реформування сільського господарства частка бобових у
структурі багаторічних трав залишається на низькому рівні з урожайністю
близько 16–18 т/га зеленої маси і не може задовольнити
сільськогосподарське виробництво.
Результати досліджень та досвід передових господарств свідчать
про те, що за дотримання технологічних заходів вирощування багаторічні
трави, особливо бобові, здатні формувати 45–55 т/га зеленої маси. Тому
проблема розширення посівів багаторічних бобових трав є пріоритетним
завданням на сьогодення, вирішення якого дозволить підвищити
родючість ґрунтів, отримати більш повноцінний і дешевий кормовий
білок, а також зменшити кількість внесення азотних добрив.
У сукупності задіяння адаптивного потенціалу багаторічних
бобових трав у масштабі нашої країни дозволить:
• збільшити виробництво трав'яних кормів на 15–20 % та
здешевити кормову одиницю в 2–3 рази порівняно із злаковими травами і
кукурудзою;
• збалансувати кормову одиницю перетравним протеїном або на
30–35 % підвищити коефіцієнт її корисної дії;
• отримати близько 140 тис. т біологічного азоту, що рівноцінно
290–300 тис. т аміачної селітри;
• залишити в ґрунті кореневі рештки, які еквівалентні внесенню
20–25 т/га якісного гною;
• збільшити площі найкращих попередників для зернових, що
забезпечить без додаткових витрат приріст 0,20–0,35 т/га урожаю зерна;
• знизити потребу (на 10–15 %) в технічних засобах та паливі,
оскільки багаторічні бобові трави не вимагають щорічної обробки ґрунту;
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• зменшити витрати на технічні засоби захисту (гербіциди,
протруйники, фунгіциди), що має не тільки економічне, але й екологічне
значення.
Серед багаторічних бобових трав особливу увагу заслуговує
люцерна посівна. Адже за кормовою цінністю вона є неперевершеною
культурою за вмістом у кормовій одиниці понад 200 г перетравного
протеїну. У люцерні містяться всі необхідні для організму тварини
амінокислоти. За узагальненням, зробленим М.Ф. Томме, сума незамінних
амінокислот у фазі цвітіння люцерни за вологості 76,6 % становить
36,6 г/кг корму.
Однак, існуюча технологія вирощування не дає змоги до кінця
розкрити її біологічний потенціал. Адже система удобрення люцерни
сьогодні базується виключно на використанні азотних, фосфорних і
калійних добрив, а застосування мікродобрив на цій культурі вельми
обмежена, що призводить до незбалансованого споживання елементів
живлення, зниження врожайності та якості зеленої маси.
Серед чинників, які можуть суттєво вплинути на ріст і розвиток
люцерни посівної та як наслідок на отримання високоякісного поживного
корму для тварин є ґрунтово-кліматичні умови. Різке потепління, яке
пов'язане з недостатньою кількістю вологи для рослин, особливо в
початковий період їх зростання і розвитку, значне подорожчання
енергоресурсів,
яке
сильно
відбивається
на
вартості
сільськогосподарської продукції, все це змушує замислитися над тим. поперше, які культури можуть протистояти різкому потеплінню, і, по-друге,
які з них будуть найдешевшими в разі їх вирощування.
У зв'язку з цим удосконалення структури посівних площ є одним з
найважливіших засобів зниження енергетичних витрат і підвищення
енергоємності сільського господарства. Різні сільськогосподарські
культури в силу своїх біологічних особливостей і відмінностей у
технологіях вирощування відрізняються за своєю енергетичною
ефективністю. Люцерна поєднує високу посухостійкість з чутливістю до
зволоження. Посухостійкість люцерни пояснюється добре розвиненою і
глибоко проникаючою в ґрунт кореневою системою порівняно з
конюшиною. Як результат вона може забезпечувати себе не тільки водою,
але і поживними речовинами з нижніх шарів ґрунту.
Мета дослідження полягає у вивченні впливу ширини міжряддя,
норм висіву та строку скошування травостою на формування кормової
продуктивності люцерни посівної за різного географічного походження в
умовах правобережного Лісостепу.
Польові дослідження проводили на дослідному полі Інституту
кормів та сільського господарства Поділля НААН України, яке
розташоване у центральній частині Вінницької області. Територія
дослідного поля має рівний рельєф.
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У рік сівби оптимальні умови для росту і розвитку люцерни
зумовили різні чинники, одним із яких були погодні умови. Веснянолітній період суттєво відрізнявся від багаторічних показників і
характеризувався високою середньомісячною температурою повітря та
дефіцитом вологи (рис. 1).

Рис.1. Перебіг продукційного процесу люцерни посівної першого року
вегетації залежно від біокліматичного потенціалу регіону, 2017 р.

У травні випала надзвичайно низька кількість опадів, що становила
18 мм, або у 3,44 рази менше норми. Упродовж вегетації спостерігалася
суха без опадів погода, яка супроводжувалася високою середньодобовою
температурою повітря і в окремі дні досягала 30–34 оC. За цей період ГТК
був на рівні 0,12, що характеризує досить критичні умови для росту і
розвитку люцерни, яка за посушливих умов припинили свій ріст і
розвиток та знаходилася у стані тривалого спокою. Зниження
температури повітря спостерігалося з 22 серпня, в цей самий період
почала активно надходити волога у ґрунт разом з дощами, де кількість
опадів перевищувала багаторічні дані у 2 рази і становила 90 мм.
За нашими даними, люцерна посівна формувала травостій першого
укосу за середньої тривалості світлової доби 16 год 16 хв
середньомісячної температури повітря 18,7 оС та суми опадів 55 мм.
Спостереження показали, що ширина міжряддя та норми висіву
впливали на висоту рослин люцерни посівної. Найбільшу висоту рослин
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забезпечила люцерни сорту Росана 30,4±1,32 см, що на 2,1 см вище
порівняно з південним екотипом Анжеліка за норми висіву 8 млн/га
схожих насінин за ширини міжряддя 12,5 см.
Урожайність листостеблової маси та вихід сухої речовини
зумовлювалися нормою висіву, шириною міжряддя та погодними
умовами. Найвищу урожайність листостеблової маси 8,39–8,88 т/га, вихід
сухої речовини 2,16–2,26 т/га отримали за сівби люцерни з нормою висіву
8 млн/га та шириною міжряддя 12,5 см, що більше відповідно
у 1,87–2,22 раза та на 1,01–1,19 т/га порівняно з шириною міжряддя 25 см.
Таким чином, за період вегетації спостерігалися суттєві відхилення
від багаторічних показників, що в свою чергу позначилися на
продуктивності травостою люцерни посівної. За таких умов люцерна
посівна забезпечила один укіс, знаходячись у різних фазах росту і
розвитку, тобто від стеблування до початку цвітіння.
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ЗОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
НА ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ РІКИ ДНІПРО
Спрямована зміна клімату – це один із найважливіших глобальних
викликів XXI ст., який виходить за рамки наукових досліджень і являє
собою комплексну міждисциплінарну проблему, що охоплює екологічні,
економічні, соціальні аспекти сталого розвитку країн світу. Кліматичні
зміни різноманітні й проявляються зокрема в інтенсивності, частоті
кліматичних аномалій і екстремальних погодних явищ на різних рівнях
ієрархії в просторі та часі. За останні 20–30 років надмірно збільшилися
кількість, частота та інтенсивність аномальних небезпечних погодних
явищ, які завдають значних економічних збитків, загрожують стабільному
існуванню екосистем, а також здоров’ю та життю людей.
У межах транскордонної території басейну ріки Дніпро зональні
зміни екосистем зумовлені диференційною дією різних переважаючих
кліматичних факторів: у північній частині (зона мішаних лісів), де опади
перевищують величину випаровуваності й коефіцієнт зволоження (КЗ) за
Івановим дорівнює 1,30, – це термічний фактор; у південній частині
(Степ), де КЗ становить 0,38, – фактор зволоження. Транскордонний
басейн знаходиться в межах трьох фізико-географічних зон: мішані ліси
(55 % від загальної площі басейну), Лісостеп (28,9 %) і Степ (16,1 %).
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Комплексний аналіз, оцінювання неоднорідності рядів, часові та
просторові закономірності формування та синхронності динаміки
кліматичних показників у трьох фізико-географічних зонах водозбірної
території ріки Дніпро здійснений за багаторічними даними восьми
метеостанцій (МТС): зона мішаних лісів (55 % від загальної площі
басейну) – МТС Мінськ (1810–2011 рр.), МТС Смоленськ (1910–2015 рр.),
МТС Курськ (1834–2015 рр.), МТС Брянськ (1928–2015 рр.); зона
Лісостепу (28,9 %) – МТС Харків (1892–2008 рр.), МТС Київ (1856–
2003 рр.); зона Степу (16,1 %) – МТС Херсон (1892–2014 рр.), МТС
Луганськ (1839–2003 рр.). Для комплексного аналізу, оцінювання
неоднорідності
рядів,
визначення
часових
та
просторових
закономірностей формування і синхронності динаміки кліматичних
показників (температури повітря, суми атмосферних опадів) у роботі
використані такі методи багатомірної статистики: описової статистики,
регресійного аналізу, перетворення змінних (Т4253Н-smoothen, метод
різницевих інтегральних кривих модульних коефіцієнтів) і кроскореляційний аналіз. Ймовірність часової інерції клімату оцінювалося
методами ланцюгів Маркова, Габріеля та Неймана. Для прогнозування
змін клімату використано метод штучних нейронних мереж архітектури
багатошарового перцептрону робочого модуля Statistics Neural Networks
(SNN).
Як результат досліджень у трьох фізико-географічних зонах
зафіксовано підвищення середньорічного значення температури повітря з
кінця 80-х років минулого століття й дотепер на 1,0–1,2 ° (рис. 1).
За останні 178 років зафіксовано 90-річний цикл, який визначив два
вікових періоди зміни вологозабезпечення: І період – 88 років (1838–
1925 рр.); ІІ період – 90 років (1926–2015 рр.). Найбільша частка
аномальних проявів змін температурного режиму спостерігаються в зонах
Степу (34,9 %) і мішаних лісів (34,5 %), а найбільша ймовірність
аномальних змін опадів спостерігається в зоні Лісостепу (30,3 %).
У багаторічній динаміці внутрішньорічних кліматичних змін
спостерігаються прояви потепління протягом 10 перших місяців на 2 °С, а
для періоду з травня по жовтень відзначено збільшення середньорічних
сум опадів на 90 мм. Як результат просторово-графічного аналізу
виявлено зменшення сезонної варіабельності температурного режиму в
напрямку із заходу на схід та висхідна синусоїдальна залежність
збільшення температури повітря із північного сходу (витоку ріки) до
південної частини (гирло річки) в 2,6 рази. Опади розподілені достатньо
нерівномірно, просторове тренд-циклічне їх підвищення відбувається з
південної (409 мм) до північної (660 мм) частин транскордонного
басейну.
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Рис.1. Зональні особливості багаторічних змін клімату на території басейну
ріки Дніпро

Зміни у формуванні кліматичних умов у різних фізико-географічних
зонах транскордонного басейну річки зумовлені локальними формами
рельєфу, здебільшого впливають на внутрішньозональну асинхронність і
значну просторову неоднорідність розподілу опадів. Значення кореляції
динаміки опадів за окремими зональними метеостанціями становили
0,04–0,63. У змінах температури повітря відзначено досить високий
ступінь синхронності, кореляція між якими становить 0,70–0,96, що дає
можливість
припустити
наявність
єдиних
просторово-часових
закономірностей формування температурного режиму на території
басейну р. Дніпро.
Методом «Ланцюгів Маркова» визначено, що ймовірність
повторення температури повітря на території басейну більше
середньоциклічної норми становить PT=0,54, суми річних опадів PP=0,48.
Інерційна ймовірність повторення спекотних (H) років дорівнює PH1=0,48,
спекотних після холодних PH2=0,60. Інерційна ймовірність повторення
вологих (W) років становить PW1=0,50, вологих після сухих PW2=0,47.
Установлено, що спекотні періоди тривалістю 3–5 років більш імовірні,
ніж такі самі холодні періоди, а сухі періоди тривалістю 3–5 років більш
вірогідні, ніж вологі.
Прогнозування ймовірних змін клімату було здійснено на основі
даних МТС Смоленськ і МТС Херсон. Як результат прогнозування зі
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застосуванням нейронних мереж установлено, що за умов збереження
ретроспективної тренд-циклічної тенденції до 2030 року прогнозуються
зональна синхронність стабільно несприятливих змін кліматичних
показників, які визначаються збільшенням середньорічної температури на
0,8±0,15 °С і зменшенням суми річних опадів на 24±8 мм. Такі зміни
клімату можуть у майбутньому призвести до збільшення частки проявів
посушливих періодів і сприятимуть зниженню грунтово-кліматичного
потенціалу, погіршенню ґрунтотворних процесів і водного режиму річок
транскордонного басейну Дніпра.
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ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ ІНСОЛЯЦІЇ ТА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА ОТРУЙНІСТЬ КОРМІВ ДЛЯ ОВЕЦЬ
Мета досліджень – розгляд питань щодо впливу спекотної погоди та
сонячної інсоляції на зростання отруйності, поживну цінність зелених,
грубих та деяких видів бобових, що використовують у годівлі овець.
Негативний токсичний вплив на перебіг біологічних процесів в
організмі жуйних спричиняють групи хімічних сполук: алкалоїди,
глюкозиди, ефірні олії та інші.
Під дією температур зміна отруйності проходить на різних стадіях
вегетації чи висушування. Деякі рослини стають більш отруйними в
період росту, інші – після скошування, в стадії сушіння, під впливом
сонячної інсоляції, після заморозків тощо.
На жаль, на сьогодні майже не проводиться контроль зелених
кормів на отруйність. Поверхнево цим займаються виробнича зоотехнічна
та ветеринарна служба.
Вівці поїдають отруйні рослини за нестачі в раціоні кухонної солі, а
також у разі тривалого голодування. Отруйні рослини найбільш токсичні
в період цвітіння і достигання насіння.
Рослини, що містять отруйні для організму тварин алкалоїди – це
аконіт синій; живокіст посівний; живокіст сплутаний; пізноцвіт осінній;
плоскуха безлиста (ітсегек); ефедра; чемериця Лобеля; триходесна сива.
Профілактика отруєнь від цих видів рослин полягає у попередній
підгодівлі овець перед вигоном на пасовище, забезпеченні кухонною
сіллю, зміні пасовищ, видаленні із сіна отруйних трав.
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Небезпечною рослиною для овець, що містять алкалоїди, є люпини:
гіркий і солодкий. Його культивують на зелене добриво для збагачення
ґрунту азотом. У насінні жовтого люпину міститься більше алкалоїдів,
ніж у білого і синього.
У посушливу погоду вміст алкалоїдів у люпині може підвищуватися
до токсичного, особливо якщо протягом 4–5 років не проводили
сортооновлення насіння. Насіння і стручки люпину, які містять до 0,6 %
алкалоїдів, вважають безпечними для овець.
Токсична дія люпину зростає під час утворення в насінні і стручках
ензематичного токсину (люпинотоксину) під впливом плісеневих грибів.
Токсична доза для овець під час щоденного згодовування насіння люпину
100 г, насіння без стручків – 300, стебел – 500 г. Отруєння овець люпином
частіше виникає в разі випасання на люпиновій стерні з розкиданими
стручками і насінням, особливо в сонячну погоду, а також під час
згодовування силосу, виготовленого з недозрілого люпину в стадії
утворення сизих бобів.
Перед використанням зеленої маси люпину на кормові цілі
досліджують кількість алкалоїдних рослин польовим методом
(вісмутовим алкалоїдно чутливим папером). Для силосування можна
використовувати тільки кормовий люпин з умістом не більше 4–5 %
алкалоїдних рослин у фазі цвітіння – початок утворення сизих бобів і
обов’язково, в суміші (1:1) із зеленою масою кукурудзи, або інших
злакових культур.
Під час складання кормових раціонів слід враховувати, що люпин
не може бути основним кормом для овець і не має становити в раціоні
більше 25 % за поживністю. Згодовувати тваринам люпинові корми
(зерно, солома, силос) можна тільки після визначення в них вмісту
алкалоїдів. Стручки, висівки та інші відходи вівцям згодовувати не
можна.
Овець, які споживають макуху із насіння, або зерновідходів
кормового люпину, слід випасати вранці і ввечері, в похмуру погоду, а в
сонячну – утримувати під навісом для запобігання фотодинамічній дії
люпину. Вівцям, що перехворіли на отруєння люпином, протягом двох
років не згодовують люпинових кормів незалежно від умісту алкалоїдів.
З метою профілактики потрібно виконувати такі заходи. Для посіву
використовувати насіння люпину, перевірене у контрольно-насінницьких
лабораторіях на вміст алкалоїдів.
Отруєння рослинами, що містять глюкозиди, може бути викликане
рослинами, що містять глюкозиди – ефіри цукрів, фруктози, галактози
і т. інше. Глюкозидів найбільше міститься в рослинах у період росту
(в пагонах) і дозрівання (в насінні).
Отруйно діє на овець гірчиця польова (суріпка), жовтець
серпорогий і ціаногенні рослини. Не можна випасати овець на полях
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засмічених гірчицею в період цвітіння і дозрівання насіння, а також
використовувати шрот (або макуху) з вмістом ефірно-гірчичної олії.
До рослин, що містять ціаногенні глікозиди, належать: сорго,
суданська трава, вика, конюшина, льон. Токсичну дію в сорго і суданській
траві має глікозид дурин, який під впливом ферменту емульсину
розщеплюється з утворенням вільної синильної кислоти, небезпечної для
овець. У великій кількості ціаногенні глікозиди утворюються в молодих
пагонах, особливо в отаві 2–3 укосів, а також під дією заморозків.
Накопичуютья нітрилглікозиди в ціаногенних рослинах у
посушливі роки, на засушливих ділянках і особливо в разі надмірного
внесення в грунт азотистих добрив.
Вільна синильна кислота в сорго утворюється в разі спеки, після
злив, засухи, заморозків, граду, ураження патогенними грибами, за
тривалого лежання скошеного сорго у валках у дощову погоду. У силосі
та сіні кількість синильної кислоти зменшується, проте небезпека
отруєння овець не виключається.
Суданська трава токсична під час колосіння, прив’янення на пні, у
спеку, відразу після скошування.
Вика посівна і вузьколиста містить ціаногенні глікоалкалоїди –
віцин і конвіцин, з яких утворюється синильна кислота. Переважає вона в
насінні і зелених частинах рослин. Отруєння овець може настати під час
згодовування погано вимолоченої соломи вики. У конюшині повзучій
синильна кислота утворюється в листях і стеблах.
Отруєння овець спостерігалося під час згодовування лляної соломи,
випасання на нескошеному льоновому полі, додавання в раціон лляної
макухи і полови.
Не можна вносити надмірну кількість азотистих добрив під
ціаногенні рослини, їх краще використовувати на сіно і силос. Під час
збирання сіна не допускають перележування зеленої маси у валках.
Випасати овець слід короткочасно, особливо у посушливі роки, після
дощів, граду, а також під час в’янення рослин від спеки. Згодовувати
лляну макуху можна лише сухою та малими дозами.
Фотосенбілізуючу дію мають дикорослі рослини – звіробій, якірці
та ін., а також культурні рослини: гречка посівна, просо посівне,
конюшина повзуча, люцерна, люпин і інші.
У разі надмірного поїдання зелених частин цих рослин у період
цвітіння і тривалої дії прямих сонячних променів, за температури повітря
20–40 оС, в овець, переважно білої масті, виникає захворювання під
назвою сонячного дерматиту, світлової хвороби, сенсибілізуючої
інтоксикації, фагоперизму, просяного токсикозу, гречаної і конюшинової
хвороби і т. інше. Якщо сонячного світла немає – хвороба не виникає.
У разі отруєння конюшиною чи люцерною виникає тимпанія.
Потрібно швидко змінити пасовище, розмістити овець у тіні і випасати
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лише у пасмурну погоду, або вночі. Як проносне дають рицинову олію
(касторку). До питної води додають розбавлену соляну кислоту (І столова
ложка на відро води).
З метою профілактики не можна випасати овець на конюшині,
люцерні, гречці і просі, особливо в період їх цвітіння. Пасти овець краще
в пасмурні дні, або вранці і ввечері, з поступовим привчанням їх,
починаючи випасати протягом 10 хвилин.
Солому (полову) гречки і проса згодовують обмежено, після
обробки гарячою водою, або в суміші з іншими кормами.
Токсикологічне значення для овець має полин таврійський, рицина
(касторове дерево), цикута. Токсична дія полину таврійського
спричинюється вмістом ефірно-полинної олії, лактонів, а також алкалоїдів
– бетаніну і холіну. Гіркий смак зумовлений умістом глікозидів,
апсентину і артезилину, близьких до сантоніну. На початку вегетації і в
сухостої вміст у полині отруйних речовин незначний, його добре
поїдають вівці, отруєння – не виникають. Найбільший уміст ефірної олії –
перед цвітінням полину, у фазі розвитку квіткових кошиків. Після
цвітіння вміст її знижується.
Слід уникати безперервного тривалого випасання овець на
пасовищах з полином з травня по жовтень. Тривалість випасання не має
перевищувати 2–3 год на день протягом 5–6 днів з інтервалом 1–2 дні.
Перед вигоном на полинові пасовища овець підгодовують сіном. Не
можна допускати тривалого згодовування вівцям сіна з домішками більше
1 % полину.
Отруєння овець виникає в разі поїдання рицини, її насіння, а також
згодовування її макухи. Не можна прогонити овець, або випасати, після
збирання цієї культури. Рицинову макуху можна згодовувати тільки після
проварювання протягом 1–2 год.
Висновки
1. Спекотна погода та сонячна інсоляція здатна сприяти
накопиченню у природних видів і інтрудованих культур різної хімічної
природи токсичних сполук. Це стосується як природних рослин пасовищ,
так і культивованих, у сівозміні.
2. Існуюча проблема потребує розуміння щодо запобігання
отруєнню організму овець, проведення заходів під час випасання овець та
заготівлі кормів зі зниженням ризиків отруєння овець токсичними
хімічними сполуками, що накопичуються в кормах під впливом
температури та сонячного опромінення.
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СИМУЛІОТОКСИКОЗ ЯК ПРОЯВ ЛОКАЛЬНИХ
ЗМІН КЛІМАТУ
Вступ. Серед захворювань тварин, які спричинюють комахи,
зокрема мошки, що належать до родини Simuliidae, виокремлюють
симуліотоксикоз. Його виникнення пов’язане зі зміною клімату, що
спостерігається в окремі роки і проявляється в різних географічних
широтах.
Мошки, дрібні комахи темного забарвлення, завдовжки 2–4 мм,
є одним із важливих компонентів гнусу лісових масивів поблизу річок.
Наявність у них колючо-смоктального типу хоботка дає можливість
пошкоджувати зовні шари шкіри і слизових оболонок.
З відкладених під час льоту яєць на вологе каміння і листя рослин
на 4–5-й день вилуплюються личинки, які через 15–20 днів
перетворюються в лялечку, з якої у воді виходить окрилена, окутана
міхурцем повітря мошка. Вона піднімається на поверхню води і летить.
Весна цього року видалася ранньою і теплою. Багато господарств за
обмалю кормів вигнали молодняк великої рогатої худоби у літні табори,
що переважно обладнані близько до природних джерел води, річок або
ставків, лісозахисних смуг або лісу.
Висока плюсова температура повітря, нагрівання води в
заболочених водоносних заплавах сприяли інтенсивному розмноженню
надзвичайно великої кількості комах, перш за все, мошкари і комарів.
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Актуальність
досліджень
обґрунтовується
масовістю
захворювання, гострим важким перебігом, відсутністю захисту здорових і
лікування хворих тварин.
Основною метою роботи було з’ясувати фактори, що зумовлюють
появу захворювання, його симптомів і перебігу.
У середині березня і початку квітня в окремих літніх таборах,
розташованих поблизу вказаних природних водойм, комахи, переважно
надвечір або вранці зі сходом сонця, великими хмароподібними
скупченнями нападали на тварин, залазили між волосся аж до шкіри,
присмоктувалися до неї, роз’їдали епідерміс, що проявлялося облисінням,
свербінням, неспокоєм.
Ще в більшій масі комахи залізали в отвори природних порожнин
тварин, носові ходи, кон'юктивальні мішки, присінок піхви, анус, вуха,
просувалися в них у глибину, особливо у верхні дихальні шляхи. Самкам
багатьох видів для гнусу розвитку яєць потрібна кров і вони масово
нападають на тварин.
Подразнення слизової оболонки спричинювало кашель. Тварини,
намагаючися звільнитися від комах, падали, переверталися, ревіли,
задихалися. В окремих господарствах вимушено було забито все поголів’я
тварин літнього табору.
Покуси мошок болючі, а наявність в їх слині гемолітичної отрути
спричинило збудження тварин, що змінювало пригніченням, набряком
язика, підгрудка, підщелепового простору, аденітом. Протягом 1–2 діб
тварини гинули від асфіксії.
Оскільки люди ще не навчилися керувати кліматом у глобальних
масштабах, але за розумного застосування технологій, в окремих
випадках можна запобігати появі небажаних і шкідливих змін, що
негативно і пагубно впливають на фауну і флору.
Аргентинський фермер Пейретті стверджує, що ми не вміємо
управляти кліматом, але правильним застосуванням технології можемо
управляти вологою, не можемо повністю знищити бур’яни, комах і
хвороби сільськогоспкультур, але можемо і маємо їх контролювати.
Припускаємо, що локальне підвищення температури повітря в
окремих географічних широтах є проявом глобальних кліматичних змін
на Землі.
Застосоване симптоматичне лікування не є ефективним.
Своєчасне виявлення природних вогнищ комах, зміна розташування
літніх таборів, пошук і застосування на зовнішні покриви тіла тварин
препаратів, нешкідливих для них, але пагубно діючих на комах, дають
змогу профілактувати захворювання.
«Формула успіху – думати, обґрунтовувати, знати, отримувати
досвід, працювати, докладати всіх зусиль і постійно впроваджувати
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інновації» – Пейретті (Володимир Вільович. Головний виклик століття //
Аграрний тиждень. 2011. № 40 (209). 28.11. – 04.12.2011).
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ АДАПТИВНИХ
СОРТО-ПІДЩЕПНИХ КОМБІНУВАНЬ ЧЕРЕШНІ ДЛЯ
СТВОРЕННЯ ШВИДКОПЛІДНИХ НАСАДЖЕНЬ
В умовах зміни клімату під час створення інтенсивних насаджень
черешні велику увагу приділяють садивному матеріалу, який здатний
забезпечувати швидкоплідність дерев та високі сталі врожаї. Цим
вимогам відповідають кроновані саджанці на слаборослих клонових
підщепах. У зв’язку з цим актуальним є розробка високоефективних
агротехнічних прийомів прискорення вступу у плодоношення та
досягнення конкурентоспроможного рівня врожайності.
При цьому особливу увагу слід приділяти добору високоадаптованих до умов вирощування сорто-підщепних комбінувань, які б
забезпечували стабільність плодоношення та довговічність насаджень.
Дослідження проводили протягом 2005–2008 рр. в Інституті
садівництва НААН у насадженні черешні посадки 2003 року, де
оцінювали дерева, висаджені однорічними некронованими та
кронованими саджанцями. Розгалужені саджанці було отримано в
розсаднику ІС НААН від вкорочення окулянтів на висоті 65–70 см.
Вивчали зимо- та посухостійкі сорти Китаївська чорна, Ніжність, Любава
та Дончанка селекції ІС НААН та Бахмутської дослідної станції
розсадництва ІС НААН, висаджені за оптимально щільними схемами
садіння: на сіянцях антипки (контроль) – 6х3 м та на адаптованих
клонових підщепах Л-2 і ВСЛ-2 російської селекції – 4,5х2,5 м.
У ході досліджень установлено, що інтенсивність ростових процесів
дерев черешні значно залежить від якості садивного матеріалу. Так, за
весняної посадки однорічних кронованих саджанців з 4–5-бічними
гілками завдовжки від 40 до 60 см на кінець першого року вегетації
отримано залежно від сорту від 7,8 до 15,5 шт. бічних пагонів завдовжки
34,4–45,4 см. Вищим ступенем галуження відзначалися сорти з високою
пагоноутворювальною здатністю – Китаївська чорна і Дончанка, зокрема
на ВСЛ-2. За висаджування однорічних некронованих саджанців у дерев
утворювалося лише від 3,2 (сіянці антипки) до 6,3 шт. (на ВСЛ-2) бічних
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розгалужень. Показник середньої довжини пагонів був найвищим на
насіннєвій підщепі антипка, зокрема в Китаївської чорної 49,5 і Дончанки
– 47,6 см. Найменшу довжину приростів відзначено у сортів Ніжність та
Любава на ВСЛ-2, що відповідно до сортів становить 36,7 і 37,4 см. Такі
самі закономірності в ростових процесах спостерігаються і в наступні
роки дослідження.
Отже, використання кронованого садивного матеріалу в перші три
роки після садіння сприяло утворенню в 1,8–2,3 раза більшої кількості
пагонів і зменшенню в 1,2–1,3 раза їх довжини. Внаслідок цього
формувалися добре розгалужені компактні крони. Однорічні гілки
(до 50 см) не потребували вкорочення і на них спостерігалося
інтенсивніше закладання букетних гілочок. Установлено вплив
застосування кронованого садивного матеріалу на закладання квіткових
бруньок у насадженнях черешні. Так, на третьому році після посадки
кількість квіток у розрахунку на дерево в цьому варіанті була
в 1,8–4,5 раза більшою порівняно з контролем і значно залежала від сорту
та підщепи. Особливо це було помітно під час щеплення Дончанки на
ВСЛ-2, коли кількість квіток на дереві була найбільшою і становила
330 шт., що у 2,4 раза більше, ніж за висадки некронованих саджанців.
Здатність до інтенсивнішого закладання квіток у дерев, висаджених
кронованими саджанцями, відзначали і в наступні роки досліджень. Так, у
сумі за 2005-2007 рр. щодо сорту Китаївська чорна кількість квіток
залежно від підщепи становила 658–2701, Дончанка 4133–7918, тоді як у
варіанті, де застосовували некронований садивний матеріал, від 220 до
563 та від 1384 до 4149 квіток відповідно. Аналогічну закономірність
відзначено і в Ніжності та Любави. На третьому році після садіння в усіх
варіантах досліду за винятком дерев сорту Китаївська чорна на Л-2, які
вирощено з некронованих саджанців, спостерігали утворення плодів.
Загальна їх кількість була більшою у варіантах за використання
кронованих саджанців. Через сильне підмерзання квіткових бруньок
зимою 2005–2006 рр. ступінь цвітіння у всіх варіантах досліду був
низьким. Зав’язування плодів не перевищувало 5,0 %, що не дало
можливості об’єктивно оцінити жоден з варіантів. У зв’язку з цим перший
товарний урожай було отримано лише на п’ятому році після садіння.
Найпродуктивнішими виявилися дерева, вирощені з кронованих
саджанців на підщепі ВСЛ-2 із застосуванням сортів Ніжність
(8,3 кг/дер.), Любава (8,9) і Дончанка (13,1 кг/дер.), де врожай з дерева на
50,6–315 % більше, ніж у разі закладання насаджень некронованим
садивним матеріалом. У перерахунку на одиницю площі цей показник
становив від 7,9 (Любава) до 11,6 т/га (Дончанка). Водночас у
контрольного сорту Китаївська чорна відзначено найнижчу врожайність,
яка становила лише 2,8 за використання кронованих і 0,5 т/га –
некронованих саджанців.
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Таким чином, під час створення інтенсивних насаджень черешні
застосування
однорічного
кронованого
садивного
матеріалу
високопродуктивних адаптованих до умов вирощування сортів типу
Дончанка на середньорослій клоновій підщепі ВСЛ-2 сприяє кращому
галуженню гілок, вищому ступеню закладання квіткових бруньок, що
прискорює вступ дерев у плодоношення, забезпечує отримання плодів
високої товарної якості та досягнення конкурентоспроможного рівня
врожайності (11,6 т/га) на один рік раніше, ніж в аналогічних садах,
закладених однорічними некронованими саджанцями.
УДК: 631.53.01:633.853.478
Дудяк І.Д., канд. с.-г. наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
ivan.dudyak@ukr.net
ВПЛИВ СТРОКУ СІВБИ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
Соняшник – основна олійна культура в Україні. Насіння його
районованих сортів і гібридів містить 50–52 % олії, а селекційних – до
60 %. Порівняно з іншими олійними культурами соняшник дає
найбільший вихід олії з одиниці площі. Середня врожайність соняшнику в
Україні в останні роки становила 1,6–1,8 т/га, найвища – в господарствах,
де соняшник вирощують за прогресивною технологією, – по 3,0 т/га і
більше.
Причиною низької врожайності насіння соняшнику є порушення
агротехніки вирощування цієї культури, зокрема строку сівби.
У зв’язку з цим метою наших досліджень було встановлення
оптимального строку сівби насіння соняшнику. Для досягнення цієї мети
вивчили вплив строку сівби на запаси доступної вологи у ґрунті;
забур’яненість посівів; висоту, площу листкової поверхні рослин;
врожайність насіння, його олійність, масу 1000 насінин і лузжистість.
Дослідження проводили на темно-каштанових ґрунтах Вітовського
району Миколаївської області зі сортом соняшнику Флагман.
У схему польового досліду внесено наступні строки сівби
соняшнику:
1. Ранній (одночасно зі сівбою ранніх колосових)
2. Середній (через 10 діб після раннього)
3. Пізній (через 10 діб після середнього)
Повторність польового досліду 3-разова. Площа посівної ділянки
252 м2, облікової – 100 м2.
224

Агротехніка вирощування соняшнику в польовому досліді була
загальноприйнятою для умов південного Степу України, за винятком
строку сівби (досліджуваного фактора).
Польові й лабораторні дослідження проводилися згідно з
існуючими на сьогодні нормативними документами та рекомендаціями.
Соняшник – культура вимоглива до води і для формування врожаю
використовує значну кількість вологи, зокрема, нижніх шарів ґрунту.
За два роки досліджень запаси доступної вологи в метровому шарі
ґрунту залежали від кількості атмосферних опадів і строку сівби
соняшнику. На момент сівби соняшнику в метровому шарі ґрунту
найменшими вони були за пізнього строку (179,9 мм), а найбільшими
(189,0 мм) – за раннього строку сівби. За достигання насіння найменші
запаси доступної вологи у метровому шарі ґрунту спостерігалися за
середнього строку сівби (97,2 мм), а найбільші (107,6 мм) – за пізнього,
що пояснюється рівнем урожайності насіння соняшнику.
Серед технологічних проблем вирощування соняшнику основною
залишається забур’яненість посівів соняшнику. Хоча соняшник належить
до групи культур, яким властива висока конкуренція проти бур’янів, їх
негативний вплив на врожайність і якість насіння залишається високим.
Підрахунки кількості бур’янів на ділянках польового досліду
проводили у фазі двох справжніх листків соняшнику (перед початком
післясходового боронування). Забур’яненість ранніх посівів соняшнику
була сильною, а середніх і пізніх – середньою (табл. 1).
Таблиця 1
Забур’яненість посівів соняшнику (середнє за 2016–2017 рр.)
Варіант
досліду
Ранній
Середній
Пізній

Кількість бур’янів, шт./м 2
малорічних
багаторічних
68
2
40
2
25
1

Бал
забур’яненості
3
2
2

Забур’яненість
посіву
сильна
середня
середня

За роки досліджень, найбільшу висоту (195,3–200,3 см) мали
рослини соняшнику за раннього і середнього строків сівби, а найменшу
(181,0 см) – за пізнього.
Основна маса врожаю соняшнику утворюється як результат
фотосинтезу, який відбувається в листках, де під впливом сонячної
радіації з вуглекислого газу та води утворюються органічні речовини. У
кінцевому результаті величина врожаю знаходиться в тісній залежності
від розмірів площі листкової поверхні, від інтенсивності і продуктивності
їх роботи.
У фазі першої пари справжніх листочків площа листків рослин не
перевищувала 10,0 м2/га, на момент утворення кошика вона сягнула
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розмірів 13,5–18,1 тис. м2/га. Найбільшу площу листкового апарату
(38,1–39,9 тис. м2/га) рослини соняшнику мали у фазі цвітіння за раннього
та середнього строків сівби, а найменшу (33,2 тис. м2/га) – за пізнього.
Формування врожаю насіння соняшнику відбувалося залежно від
досліджуваного фактора та погодних умов року (табл. 2).
Таблиця 2
Урожайність насіння соняшнику залежно від строку сівби
(середнє за 2016–2017 рр.), т/га
Строк сівби
Ранній
Середній (контроль)
Пізній
НІР05, т/га:

Рік
2016
1,51
1,57
1,32
0,17

2017
2,08
2,15
1,82
0,20

Середнє
1,80
1,86
1,57

+;–
до контролю
– 0,06
–
– 0,29

У 2016 році найбільша врожайність насіння соняшнику
(1,51–1,57 т/га) була за сівби насіння соняшнику у ранній та середній
строки, а найменша (13,2 ц/га) – за сівби у пізній. Зменшення врожайності
насіння соняшнику за пізнього строку сівби можна пояснити втратами
доступної води в ґрунті у ранньовесняний період.
У 2017 році рослини соняшнику сформували вищий урожай
насіння, ніж у 2016. Пояснюється це сприятливішими погодними
умовами. Закономірність впливу строку сівби на врожайність насіння
соняшнику була аналогічною 2016 року.
Що пізніше у 2016 році був посіяний соняшник, то більше олії
містилося в його насінні (табл. 3).
Таблиця 3
Олійність насіння соняшнику залежно від строку сівби, %
Фаза стиглості
Ранній
Середній (контроль)
Пізній

Середнє

Рік
2016
46,7
47,5
48,3

2017
51,6
52,7
53,7

49,1
50,1
51,0

+;–
до контролю
– 1,0
–
0,9

У більш сприятливому за погодними умовами 2017 році вміст олії в
насінні соняшнику збільшився до 51,6–53,7 %. Знову, як і попереднього
року, що пізніше сіяли соняшник, то більше олії містилося в його насінні.
Проаналізувавши збір олії (табл. 4), підсумовуємо, що в середньому
за два роки досліджень найбільший збір олії (0,94 т/га) одержано за
середнього строку сівби. Ранній строк сівби соняшнику зменшував збір
олії з одного гектара на 0,06 т, а пізній – на 0,13 т порівняно зі середнім.
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Таблиця 4
Збір олії залежно від строку сівби соняшнику, т/га
Фаза стиглості
Ранній
Середній (контроль)
Пізній

Середнє

Рік
2016
0,70
0,74
0,64

2017
1,07
1,13
0,98

0,88
0,94
0,81

+;–
до контролю
– 0,06
–
– 0,13

Установлено, що в роки досліджень найбільша маса 1000 насінин
була за раннього та середнього строків сівби, а найменша – за пізнього.
У 2016 році маса 1000 насінин соняшнику знаходилась у межах від 43,0
до 45,6 г, а у 2017 році була більшою – від 50,2 до 54,0 г (табл. 5). Така
зміна маси 1000 насінин соняшнику пов’язана із погодними умовами року
та строком сівби.
Таблиця 5
Маса 1000 насінин соняшнику залежно від строку сівби, г.
Фаза стиглості
Ранній
Середній (контроль)
Пізній

Середнє

Рік
2016
45,2
45,6
43,0

2017
53,1
54,0
50,2

49,2
49,8
46,6

+;–
до контролю
– 0,6
–
– 3,2

Лузжистість сім’янок соняшнику не залежала від строку сівби.
Рентабельність вирощування насіння соняшнику за раннього та
середнього строків сівби дорівнювала 90,8–91,1 %, а за пізнього – 51,3 %.
Таким чином, у південному Степу України на темно-каштанових
ґрунтах соняшник сорту Флагман доцільно сіяти протягом десяти діб від
початку сівби ранніх колосових.
УДК: 631.811.98:633.111.1:504.38
Домарацький Є.О., канд. с.-г. наук
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Jdomar1981@gmail.com
ПОДОЛАННЯ ВПЛИВУ СТРЕСОВИХ ЯВИЩ ПІД ЧАС
ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Зміна клімату, деградація ґрунтів і відсутність динаміки зростання
врожайності створюють загрозу для виробництва зернових і глобальної
продовольчої безпеки у найближчі десятиліття. За сучасних екологічних
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умов глобального потепління склалася необхідність докорінно
переглянути сортову політику з урахуванням сучасних економічних
пріоритетів аграрного сектору України, де на перший план виходить
пошук сортів, які є найбільш рентабельними для певної зони
вирощування і дозволяли б отримувати стабільно високі врожаї пшениці
озимої, а також компенсувати обмеження застосування хімічних
препаратів у системах інтегрованого захисту завдяки посиленню
біологічного чинника. Українські аграрії занепокоєні змінами умов
вирощування сільськогосподарських культур, що відбуваються впродовж
останніх десятиліть. Дедалі на планеті стає гарячіше і це є вже очевидним
фактом для аграріїв всього Світу, чиї посіви постраждали від аномально
високих температур і тривалих посух останніх років.
Прояв глобальних кліматичних змін приносить для рослинників і
певні негативні явища, до яких товаровиробники мають пристосуватися.
Так, вітчизняним аграріям, які звикли до помірного клімату, у
майбутньому дедалі частіше доведеться зважати на екстремальні погодні
умови. Зростає рівень посушливості повітря і ґрунту, збільшується
загроза пізніх заморозків, почастішали градобої, зливи і шквали, які
знищують урожаї. Такі ризики виникають на всій території Україні. Через
брак опадів сільськогосподарські товаровиробники вимушені проводити
посівну в більш стислі терміни. Фермери пристосовуються до зменшення
посівних строків у технології вирощування польових культур,
намагаються «вполювати» вологу в ґрунті. Сівбу озимих зернових
проводять зі зміщенням строків сівби у бік більш пізніх, а весняну сівбу
навпаки розпочинають на одну або дві декади раніше від
загальноприйнятих строків.
У системі інтегрованого захисту важливу роль відіграє хімічний
метод. З використанням пестицидів вдається утримувати на безпечному
рівні чисельність багатьох небезпечних фітофагів і запобігати
епіфітотійному розвитку багатьох хвороб. Нема сумніву, що хімічні
засоби в екстремальних ситуаціях використовуватимуть і надалі. Але при
цьому не можна не зважати на те, що широке використання пестицидів
призвело до цілої низки негативних наслідків — забруднення атмосфери
та водоймищ, нагромадження хімічних речовин у ґрунті та продуктах
харчування, появи стійких форм у популяціях шкідливих організмів,
скорочення популяцій корисних комах тощо.
Компенсувати обмеження застосування хімічних препаратів у
системах інтегрованого захисту можна завдяки посиленню біологічного
чинника. Ставиться завдання використати всі можливі заходи та нехімічні
засоби контролю розвитку фітофагів і патогенів.
Зміни кліматичних умов останнього часу зумовлюють зниження
здатності ґрунту забезпечувати рослини основними факторами життя в
оптимальній кількості, завдяки чому, виникає необхідність вносити
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корективи до існуючої технології вирощування польових культур. А саме,
додатково залучати нові багатофункціональні комбіновані препарати, які
дадуть можливість певною мірою компенсувати прояв стресових умов під
час вирощування сільськогосподарських культур. Такі препарати вже є на
ринку, і з’явилися вони доволі вчасно. До складу таких органомінеральних комбінованих препаратів входить, окрім мінеральних
сполук, і бактеріальна складова, якій притаманні також профілактичні і
лікувальні властивості, що спричиняє стійкість рослин до комплексу
хвороб, збудниками яких є патогенні мікроорганізми. Завдяки чому і
проявляється «мультифункціональність» таких формуляцій. Як наслідок
позитивної дії вищезгаданих препаратів є підвищення імунітету рослин,
підвищення якісних і структурних показників отриманого врожаю,
підвищення стійкості рослин до несприятливих чинників довкілля, а саме:
різке коливання температурного режиму, дефіциту вологи і фітотоксичної
дії хімічних засобів захисту рослин упродовж всього вегетаційного
періоду агроценозів.
Польові та лабораторні досліди проводили впродовж 2010–2017 рр.
у ФГ «Світлана» Єланецького району Миколаївської області. З метою
вивчення адаптивних властивостей і елементів технології вирощування
вивчалися сорти пшениці м’якої озимої, які занесені до Державного
Реєстру сортів рослин України – Дріада 1, Селянка, Вікторія одеська,
Пошана, Писанка. Досліди проводили за різних строків сівби (10.09,
20.09, 30.09, 10.10) з використанням хімічного протруйника (діючою
речовиною якої є Тебуконазол 120г/л) і біологічних протруйників насіння
Триходермін, Фітоспорин, Планриз. Фітоекспертизу насіння сортів
пшениці озимої на наявність насіннєвої інфекції проводили в лабораторії
Іженерно-технологічного інституту «Біотехніка» м. Одеса.
Щодо результатів лабораторних досліджень з фітоекспертизи
насіння, то основна маса насіннєвого матеріалу років досліджень,
характеризувалася низьким і помірно середнім рівнем ступеня ураження
хворобами. Показники внутрішньонасіннєвої інфікованості насіння сортів
пшениці озимої були дещо вищими, що є слідством недостатньої
ефективності захисних заходів у період формування – молочної стиглості
насіння. Менше спостерігалася фузаріозна інфікованість, а ураження
альтернацією коливалось у межах від 5 до 38 % та гельмінтоспоріозом від
1 до 24 %. Аналізуючи вихідний матеріал з ціллю надання рекомендацій
щодо використання протруйників насіння, потрібно вказати, що
ураженість насіння (як зовнішню загальну, так і внутрішньонасіннєву),
переважно, було представлено гельмінтоспорою і альтернарією, а
практично весь спектр хімічних протруйників зорієнтовано на подавлення
сажки і фузаріозної інфекції. Поряд з цим, не слід забувати про їх
фітотоксичні властивості і відносно високу цінову політику.
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Проведене нами тестування біологічних і хімічного протруйників на
певному насіннєвому матеріалі свідчить про відсутність значної різниці
між ними. Більш того, окремі біологічні протруйники (Триходермін,
Планриз, Фітоспорин) відносно гельмінтоспоріозу проявили більш високу
біологічну ефективність. У такій ситуації як альтернатива хімічним
протруйникам насіння потрібно використовувати біологічні, які крім
фунгіцидних володіють і імунностимулюючими властивостями, діючою
речовиною яких є мікроорганізми-антагоністи патогенної мікрофлори
насіння.
За наших досліджень, серед вивчених біологічних протруйників
достовірне зниження ступеня ураження бурою іржею і борошнистою
росою спостерігалось у всіх сортів за використання Триходерміна
(ступінь ураження 1,7–6,7 %) (табл.1). Це було характерно за всіх років
досліджень, незалежно від меншого чи більшого поширення грибкових
захворювань.
Таблиця 1
Ступінь ураження сортів пшениці озимої грибними хворобами
за різних умов вирощування (середнє за роками досліджень)
Сорт
Дріада 1

Вікторія
одеська

Селянка

Пошана

Писанка

Протруйник
Хімічний протруйник
Триходермін
Планриз
Фітоспорин
Без обробітку (контроль)
Хімічний протруйник
Триходермін
Планриз
Фітоспорин
Без обробітку (контроль)
Хімічний протруйник
Триходермін
Планриз
Фітоспорин
Без обробітку (контроль)
Хімічний протруйник
Триходермін
Планриз
Фітоспорин
Без обробітку (контроль)
Хімічний протруйник
Триходермін
Планриз
Фітоспорин
Без обробітку (контроль)
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Бура іржа, %
15,0
1,7
7,0
6,0
13,3
13,3
1,7
10,0
11,7
15,0
16,7
5,0
11,6
15,0
15,0
13,0
6,7
13,3
11,7
13,3
16,6
3,3
13,3
15,0
15,0

Борошниста роса, %
13,4
5,0
7,0
6,0
15,0
7,0
5,0
7,0
15,0
13,3
16,7
6,7
13,3
15,0
15,0
13,3
6,7
13,3
13,3
15,0
13,3
5,0
15,0
15,0
13,3

Фотосинтетична діяльність є основною складовою процесу
формування у рослин вегетативних та генеративних органів, що в
кінцевому результаті забезпечує певний рівень продуктивності
сільськогосподарських культур. Відомо, що інтенсивність фотосинтезу
визначається площею асиміляційної поверхні листків, яка в свою чергу
залежить від умов вирощування. Саме тому розміри листкової поверхні та
тривалість активної діяльності листя є основою визначення кількості та
інтенсивності накопичення рослинами органічної сухої речовини.
Проте, використання біологічних протруйників насіння виявило
тенденцію до збільшення площі листкового апарату практично у всіх
сорті, що вивчали у різні роки за інокуляції насіння Триходерміном. Вона
була більшою, особливо порівняно з хімічним протруйником і контролем
(без обробітку). У разі застосування біологічних препаратів у вигляді
передпосівної обробки насіння пшениці дало змогу пролонгувати
фотосинтетичну діяльність рослин на 5–10 днів, що позитивно вплинуло
на елементи структури врожаю.
Дослідженням установлено, що обробка насіння хімічним
протруйником і бактеріальними препаратами по-різному впливала на
формування врожайності різними сортами пшениці м’якої озимої. У
варіанті з інокуляції насіння біологічним протруйником Триходерміном,
як було раніше зазначено, зростали посівні якості насіння, що
забезпечувало підвищення врожайності практично в усіх сортів, що
досліджували.
Середня врожайність у сортового складу коливалася в межах
3,83–4,43 т/га, що перебільшувало контрольний варіант (без обробки) на
0,28–0,45 т/га, а хімічний протруйник на 0,58–0,66 т/га (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність сортів пшениці м’якої озимої залежно від хімічного
та біологічних протруйників зерна (середнє за роками досліджень)

Вплив інших біологічних протруйників (Планриз, Фітоспорин) був
практично на рівні хімічного протруйника, але в деяких випадках
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спостерігали тенденцію поліпшення посівних якостей насіння і деякою
мірою підвищення врожайності.
За результатами досліджень можна зробити певні висновки, а саме:
• приймати рішення про використання біологічних препаратів під
час обробки насіння пшениці озимої м’якої потрібно лише після
фітоекспертизи насіннєвого матеріалу;
• серед вивчених біопрепаратів достовірне значення ступеня
ураження бурою іржею і борошнистою росою спостерігали у всіх сортів
пшениці озимої за використання Триходерміна за всі роки досліджень
незалежно від меншого чи більшого поширення грибних захворювань;
• обробіток насіння біологічним протруйником Триходерміном
виявило тенденцію до збільшення площі листкового апарату практично у
всіх сортів пшениці м’якої озимої, що вивчали, особливо порівняно з
хімічним протруйником, та забезпечило пролонгацію фотосинтетичної
діяльності рослин на 5–10 днів, що як результат призводить до
достовірного підвищення врожайності практично у всіх досліджуваних
сортів пшениці озимої.
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ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ДО БІО- ТА АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ
З ГЕНОФОНДУ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
АДАПТИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ РОЗРОБОК
Сільське господарство є найбільш вразливою галуззю економіки до
коливань та змін клімату (Фурдичко О.І., Дем'янюк О.С., 2014). Світова
спільнота, вирішуючи питання продовольчої безпеки, враховує
екологічний аспект – збереження природних ресурсів та мінімізацію
впливу на навколишнє природне середовище, збалансованість екосистем
та якість довкілля (Дем'янюк О.С., 2015). Характерною рисою сучасного
виробництва в Україні є дестабілізація фітосанітарного стану
агроекологічних систем, зумовлена витісненням з науково обґрунтованих
сівозмін основних, у минулому польових культур, і значним розширенням
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посівних площ під декількома ліквідними культурами. Високий попит на
товарну продукцію соняшнику, пшениці озимої, кукурудзи, сої становить
основу в ротації сучасних сівозмін. Це призвело до порушення структури
посівних площ і, як наслідок, поширення шкідливих організмів
зазначених польових культур. Не менш важливим є контролювання
регіонального патогенного складу будь-якої культури, зокрема впливом
внутрішньовидової мінливості фітоагентів, структурними змінами в їх
комплексі, спровоковані циклічними змінами погодних умов (Стратегія
виробництва…, 2016). У зв'язку з цим зростає необхідність досліджень
імунологічного напряму в селекції. Не втрачають актуальності комплексні
дослідження генофонду основних польових культур як за стійкістю до
збудників хвороб і шкідників, так і виокремлення серед колекції генбанку
генотипів за стійкістю до абіотичних чинників.
Стресовий вплив абіотичних чинників призводить до порушення
нормального перебігу фізіологічних процесів розвитку рослин, що
підвищує патогенну здатність сапрофітних збудників хвороб, які
внаслідок зниження природного імунітету рослинного організму
наближуються до рівня більш активної форми існування – паразитизму.
Тому, вихідний матеріал з розширеними генетичними можливостями
щодо поєднання стійкості до збудників хвороб і до абіотичних факторів є
нагальною необхідністю сьогодення.
Дослідження, які проводять імунологи Інституту рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва НААН, спрямовані на створення та виокремлення такого
вихідного матеріалу. У цій роботі запропоновано комплекс заходів,
заснованих на імунологічних принципах і спрямованих на забезпечення
селекційних програм генотипами і лініями з комплексом цінних ознак.
Так, на штучних і провокаційних інфекційних фонах лабораторії
імунітету рослин до хвороб та шкідників визначено стійкість понад
2500 зразків до шкідливих організмів. За результатами досліджень
2015–2017 рр. виділено 92 джерела з індивідуальною, 23 груповою та
10 комплексною стійкістю до хвороб та шкідників зернових колосових,
гороху, сої та соняшнику. Установлено донорські властивості у п’яти
джерел стійкості гороху до фузаріозу та восьми у соняшнику, з яких
чотири до збудника фомопсису і чотири до несправжньої борошнистої
роси. Створено 26 ліній соняшнику, з різним поєднанням екологічної
пластичності і генотипового ефекту, дев'ять з них передано на експертизу
в НЦГРРУ. Зареєстровано шість ліній гороху, які поєднують стійкість до
аскохітозу (7–8 балів), фузаріозу (7 балів), іржі (7 балів), характеризуються
посухостійкістю (7 балів), толерантністю до ураження вірусом жовтої
мозаїки з комплексом господарських ознак, зокрема масою 1000 насінин
241–300 г.
Зареєстровано в НЦГРРУ робочу колекцію гороху з індивідуальною
стійкістю до аскохітозу (7–9 балів) у кількості 87 зразків з 13 країн світу.
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Оцінено 150 зразків ячменю ярого за здатністю насіння до
проростання в імітованих умовах посухи, тобто проростання в умовах
осмотичного тиску. Як результат досліджень колекційного матеріалу
зразки ячменю ярого розподілено на п’ять груп стійкості до посухи за
значенням середньоквадратичного відхилення. У різні роки вивчення
зразки мали різну характеристику за посухостійкістю і за показниками
ознаки в один рік становили певну групу, в інший були віднесені до
другої групи стійкості до посухи. Відсоток високостійких зразків до
посухи в роки досліджень був у межах від 1 % до 5 %, а нестійких зразків
– 44–67 % відповідно.
Виділено п’ять джерел стійких до посухи – Гатунок, 10-1205,
SB 87834, Майский, Оскар у яких кількість пророслих насінин в умовах
осмотичного тиску відносно контрольного варіанта становила 81,6 %,
73,3 %, 68,6 %, 65,1 %, 55,0 % відповідно. Ці зразки віднесено до категорії
джерел стійкості до посухи і рекомендовано до використання в
селекційній програмі інституту під час створення сортів ячменю ярого на
цю ознаку. Виокремлено три джерела з комплексною стійкістю до біо(кам’яна сажка – бали 9–8, гельмінтоспоріоз – бал 5) та абіотичних
чинників (65,1 %–73,3 % пророслих насінин в імітованих умовах посухи)
у поєднанні з високим рівнем цінних господарських ознак (урожайність –
33,0–76,1 % до стандарту, продуктивність – 51,6–70,9 %, масою
1000 зерен – 28,5–40,83 г, вмістом білка – 14,23–15,39 %, крохмалю –
59,39–61,94 %) – Майський з Росії, 10–1205 з України та SB 87834 з
Канади. З них зареєстровано п’ять цінних зразків ячменю ярого з
комплексною стійкістю до збудників хвороб (кам’яної сажки,
гельмінтоспоріозних плямистостей (9 балів) та пошкодження злаковими
мухами (6 балів) у поєднанні з комплексом господарських ознак (високі
маса 1000 зерен, продуктивність, уміст білка, посухостійкість).
За результатами трирічних (2014–2016 рр.) лабораторних
досліджень визначено холодостійкість 34 сортів сої, створених у
провідних селекційних установах України, за здатністю насіння до
проростання в умовах понижених позитивних температур. Визначено
шість сортів з високим рівнем холодостійкості – Красуня (81,2 %),
Сіверка (82,6 %), Феєрія (82,7 %), Злата (87,7 %), Подяка (89,7 %),
Сяйво (91,1 %). Визначені сорти відповідають категорії джерел стійкості
до холоду в період проростання насіння, є цінним вихідним матеріалом
для селекції сої на холодостійкість і придатні до надраннього висіву.
Розроблено способи визначення зараженості насіння ячменю ярого
збудниками Helmintosporium spp. та спосіб оцінювання стійкості сої до
збудників фузаріозу, які скорочують термін випробування, полегшують
визначення видового складу збудника, забезпечують отримання
достовірних даних та підвищують ефективність селекційного процесу
впровадженням у селекційну програму виділених джерел стійкості.
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Наведено результати скринінгу генофонду польових культур на
стійкість до шкідливих організмів, охарактеризовано виділені нові
джерела індивідуальної, групової та комплексної стійкості до хвороб та
шкідників. За результатами гібридологічного аналізу, встановлено
донорські властивості джерел стійкості, залучені до схрещування.
Використання нових джерел стійкості в селекційних програмах
польових культур, сортів-еталонів, робочих та ознакових колекцій, нових
ліній з цінними ознаками сприяє підвищенню ефективності селекційної
роботи на стійкість до шкідливих організмів.
Аналіз результатів досліджень інформації сприяв розробці
лабораторних і польових методів оцінювання вихідного матеріалу на
стійкість до шкідливих організмів, що забезпечило виявлення джерел з
індивідуальною, груповою та комплексною стійкістю, визначення їх
донорських властивостей та впровадження в селекційні програми
інституту. Створено лінії низки культур (пшениця озима, ячмінь і
пшениця ярі, горох, соя, соняшник), у яких стійкість до шкідливих
організмів поєднано з високим рівнем цінних господарських ознак та
адаптивної здатності. Сформовано ознакові та робочі колекції, які
поповнили Банк генетичних ресурсів рослин та ввійшли до складу
національного надбання нашої країни. Сорти і гібриди польових культур
селекції
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СТАБІЛІЗАЦІЇ АГРОЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Зміни клімату – надзвичайно актуальна проблема для аграрної
науки та сільськогосподарського виробництва України. На фоні зростання
глобального попиту на продовольство в багатьох розвинених країнах
світу підвищення продуктивності агроекосистем наблизилося до
максимуму, що дає підстави прогнозувати зменшення темпу нарощування
виробництва продовольства, а клімат стає одним із визначальних
чинників ефективності ведення аграрного виробництва. Щодо
235

національної безпеки, то нові кліматичні умови спричинять актуальність і
необхідність перегляду технологій у сільському господарстві, зокрема
видового і сортового складу основних сільськогосподарських культур та
заходів боротьби зі шкідниками та збудниками хвороб [1]. За оцінюванням
міжнародних експертів 65–70 % втрат, пов'язаних із несприятливими
погодними і кліматичними умовами, припадає на власне сільське
господарство [2]. Зміни клімату призводять до розбалансування усталеної
кліматичної системи, що може спричинити негативні наслідки. Що
стосується аграрного виробництва, то наслідки потепління можуть бути
як негативні, так і позитивні.
До позитивних наслідків зміни клімату можна віднести підвищення
ефективності внесення добрив, продуктивності фотосинтезу внаслідок
збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері та подовження сезону
вегетації на всій території України [5].
Негативними наслідками змін клімату є: активізація розкладання
гумусу в ґрунтах; погіршення зволоження ґрунту на півдні України, де і
так спостерігається дефіцит вологи; зростання площ засолених угідь на
низинних луках і в заплавах, особливо малих річок, у південній частині
лісостепової зони та в Степу; зменшення різноманіття ентомофауни, яка
виконує провідну роль у забезпеченні екологічної стійкості агроекосистем
і, як наслідок, їх зменшення екологічної стабільності; погіршення
фітосанітарного стану агроекосистем за рахунок збільшення чисельності,
міграційної активності та шкодочинності комах-фітофагів; зростання
вірогідності надзвичайних ситуацій в агросфері, пов'язаних з масовим
розмноженням багатоїдних шкідників [3].
Унаслідок підвищення температури можна очікувати збільшення
втрат вологи на непродуктивне фізичне випаровування. Зростуть ризики
виникнення пилових бур, що негативно впливатиме не тільки на водний
режим
агроекосистем,
родючість
ґрунтів
та
продуктивність
агроекосистем, але й на екологічну ситуацію на значних територіях та, у
свою чергу, спричинятиме погіршення умов життєдіяльності [4]. Одним із
способів зменшення негативного впливу зміни клімату у рослинництві
може бути використання технологій ефективних мікроорганізмів.
Така технологія ґрунтується на життєдіяльності ефективних
мікроорганізмів та виявилася здатною навіть найбідніші ґрунти направити
в бік регенерації в найкоротші терміни. Тут слід виокремити два основних
аспекти. По-перше, ЕМ-препарати прискорюють відновлення родючості
ґрунтів. За рахунок ефективної переробки органіки ефективні
мікроорганізми сприяють процесам регенерації, за яких очищаються
повітря та вода, що містяться у ґрунті, поліпшується ріст рослин, по-друге,
компоненти ефективні мікроорганізми містять у великих кількостях
поживні речовини як для рослин, так і для тварин.
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Результати впровадження ЕМ-технології повністю виправдали
очікування. Вдалося різко збільшити врожаї більшості культур: якщо
зернових і плодових приблизно в 1,5–2 рази, то овочів на окремих
ділянках за інтенсивного застосування ЕМ-препаратів – в 3–4 рази. За
кілька років вдалося значно очистити ґрунт як від хімічних, так і
біологічних забруднень, поліпшити їх механічну структуру, підвищити
вміст поживних речовин, насамперед гумусу [6].
Використання мікропрепарату на основі штаму Azospirillum
lipoferum 137 активно колонізують коріння рослин в умовах дефіциту
ґрунтової вологи і не реагують на підвищення температури середовища.
Інші дослідження показали, що життєздатність інтродукованих
діазотрофів значно вища за недостатнього зволоження ґрунту. Саме в
таких умовах інокуляція сприяє максимально позитивному впливові на
продуктивність рослин.
Вплив погодних умов за застосування мікропрепаратів свідчить, що
інокуляція насіння ячменю Мізорином (Arthrobacter mysorens) і
Ризоагрином (Agrobacterium radiobacter) збільшувало врожайність зерна в
умовах холодного літа. В умовах посушливого літа також було отримано
приріст зерна за інокуляції Ризоагрином і Флавобактерином. Водночас в
умовах оптимального температурного режиму ґрунту не відбувалося
збільшення врожаю зерна від інокуляції.
Установлено, що в умовах нестійкого зволоження північного Степу
вищу врожайність забезпечує передпосівна інокуляція насіння
препаратом Поліміксобактерин (Paenibacillus polymyxa) сумісно з
мікродобривом.
Позитивний вплив використання мікробіологічних препаратів за
несприятливих погодних умов пов'язаний з активізацією фізіологічних
процесів у рослинах. Визначено, що передпосівна обробка насіння
мікробними препаратами, створеними на основі азотфіксуючих бактерій
та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, суттєво впливає на накопичення
вуглеводів у вузлах кущення рослин, що відповідно позитивно
позначається на їх перезимівлі, рості та розвитку [7].
Наші експериментальні дослідження впливу ЕМ-препаратів на
агроекосистему цукрових буряків в умовах посушливих погодних умов
виконували на сірих лісових ґрунтах ДГ «Агрономічне» Вінницького
національного аграрного університету впродовж 2016–2017 років. Було
встановлено вплив ЕМ-препаратів у взаємозв'язку з кліматом на вміст
цукру та урожайності цукрових буряків. На контролі вміст цукру у
цукровому буряку становив 13,44 %. Найбільша цукристість спостерігається
на варіанті використання ЕМ-препарату Біофосфорин і становить 16,22 %,
що на 2,78 рази більше за контроль. Використання препарату Гаубсин
сприяв отриманню вмісту цукру 15,1 %, що перевищує контроль на 1,66 %.
Застосування препаратів Вермісол, Целюлад та Емочки-родючість
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показали подібну цукристість – 14,50–14,67 %, що на 1,06–1,23 % більша
за контроль. Найменший вплив на цукристість показали Органік-баланс
та Байкал, де вміст цукру становив 13,79% та 13,95 % відповідно.
Урожайність цукрових буряків на контролі становила 404 ц/га.
Застосування препаратів Целюлад, Біофосфорин та Органік-баланс
збільшили урожайність на 6,6–7,6 %, що становить 435 ц/га, 432 ц/га та
431 ц/га відповідно. Внесення ЕМ-препаратів Гаубсин та Вермісол
підвищили урожайність коренеплодів до 427 ц/га та 424 ц/га, що
становить 5,6 та 4,9 % відповідно. Найменше зростання урожайності
коренеплодів спостерігалося на варіанті застосування препаратів Емочкиродючість та Байкал, яка становила 1,2–3,4 % до контролю.
Висновок
Внесення препаратів на основі ефективних мікроорганізмів в
умовах зміни клімату призводять до стабілізації агроекосистеми. Зокрема
в разі їх застосування в умовах посушливих погодніх умов спостерігається
підвищення цукристості на 2,6–20,6 %, а також урожайності – на 1,2–7,6 %.
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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЗДОРОВ'Я ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Основним показником зміни клімату є середня температура повітря
(рис. 1).

Рис. 1. Зміни середньої світової температури над землею та океаном за період
1880–2015 рр. відносно середньої температури 1951–1980 рр. (Національна
аерокосмічна і космічна агенція Годдарда Інститут космічних досліджень)

За даними В.О. Балабуха (2014), протягом останніх десятиріч в
Україні на тлі глобальних процесів потепління істотно підвищується
температура повітря, змінюється термічний режим та структура опадів,
збільшується кількість та інтенсивність небезпечних метеорологічних
явищ та екстремальних погодних умов. Підвищення середньої за рік
температури повітря в Україні протягом останніх тридцяти років
відбувалося значно більшими темпами, ніж зміна приземної глобальної
температури (0,6 °С/10 років та 0,2 °С/10 років , відповідно). Такі зміни
призвели до того, що з кінця 90-х рр. ХХ століття кожного року середня
за рік температура повітря в Україні була вищою за кліматичну норму
(1961–1990 рр.), її аномалії сягали 1,0 °С і більше, а кінець ХХ – початок
ХХІ ст., стали, ймовірно, найтеплішими за період інструментальних
спостережень за погодою в країні (з 1890-х рр.).
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Температура повітря є основним фізичним стимулятором тварин і
рослин.
Значна кількість виробничих проблем тваринництва пов'язана з
погодою і кліматом. Для зниження кліматичних ризиків у веденні
тваринництва потрібне розуміння того, як потенційні екологічні стресори
(температура
навколишнього
середовища,
вологість,
теплове
випромінювання, швидкість вітру) можуть безпосередньо впливати на
функціонування організму тварини та його здоров'я, реалізацію
генетичного потенціалу. Погодно-кліматичні умови є важливим чинником
у правильному виборі технології та умов розведення худоби, організації
та облаштування тваринницьких ферм і приміщень (О.М. Жукорський,
2010).
Тому ми проаналізували дослідження щодо впливу зміни
температур на продуктивні, відтворні, адаптаційні показники та рівень
резистентності до захворювань сількогосподарських тварин.
За даними В.П. Славова, М.П. Високоса (1997), екстремальні
температурні умови можуть призвести до різких зрушень у
терморегуляції. За тривалої дії високої зовнішньої температури в
організмі зменшуються теплоутворення, газообмін, споживання кисню,
обмін речовин. Тварини втрачають апетит, у них гальмується засвоєння
поживних речовин корму, знижується продуктивність і загальна опірність
організму до захворювання. Реакція організму на дію високої температури
відбувається ніби двома фазами. У першу фазу (фізіологічну) тварини за
рахунок мобілізації комплексу пристосування намагаються уникнути
розладу теплообміну в організмі. У них рефлекторно розширюються
судини шкіри, прискорюється і поглиблюється дихання, зростає
потовиділення, виявляються намагання збільшити поверхню тіла тощо.
Проблема теплового стресу надзвичайно актуальна в регіонах, де
погода характеризується високими літніми температурами та вологістю.
Таке поєднання негативно впливає на відтворювальну здатність корів,
перебіг тільності та функціональний стан новонародженого молодняку.
Аналіз двадцятирічних спостережень за погодою в липні місяці в
західному Лісостепу України вказує на тенденцію підвищення
температури повітря на 1,3 °С, збільшення кількості тропічних днів та
зниження кількості літніх днів. Незважаючи на те, що біокліматичні
умови для повновікової великої рогатої худоби характеризуються як
комфортні, спостерігається збільшення кількості днів із середнім рівнем
термального стресу (О.М. Жукорський, 2012).
Такі дослідники, як Р. Дібіров (2013), Н. Болтик (2014) зазначають,
що високі літні температури (28–30 °С), які спостерігаються у липнісерпні викликають у молочних корів розвиток теплового стресу, що
проявляється у зниженні молочної продуктивності, у північній зоні на –
7,4–16,0 %, центральній – на 6,2–12,9 %, південній – 5,5–12,6 % порівняно
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до місяця червня (+18 – +20 °С) та призводять до зниження вмісту
молочного жиру.
За даними Ю.О. Ремізової (2014), свині мають легко збуджувану
нервову систему. Для свиней стрес, який відбувається на тлі теплового,
характеризується збільшенням частоти дихання, воно стає поверхневим,
можлива поява тремору, у більшості випадків спостерігається різкий спад
приростів живої ваги, значним зниженням якості м’яса, що є небажаним,
завдає збитків господарствам та в кінцевому випадку знижує
ефективність ведення галузі. Відгодівельні якості молодняку свиней є
ключовими показниками економічної ефективності ведення галузі. У
статті викладено результати дослідження зміни відгодівельних якостей
свиней породи Велика біла за впливу довготривалих прижиттєвих
технологічних температурних стресів на завершальному етапі відгодівлі.
За результатами дослідження відгодівельних показників молодняку
свиней породи велика біла, встановлено, що тварини, які перебували під
впливом довготривалого, технологічного, прижиттєвого температурного
стресу, мали значно нижчі середньодобові прирости, витрати корму, а
також термін досягнення живої маси 100 кг збільшувався відповідно на
41,6 днів для І дослідної групи та 72,5 днів для ІІ дослідної групи. Згідно з
отриманими даними можна стверджувати про економічну збитковість та
конкурентну нездатність господарств за ігнорування технологічних
параметрів мікроклімату приміщень для вирощування і відгодівлі свиней.
Виявлено суттєвий вплив температурного режиму відгодівлі молодняку
свиней на відгодівельні якості.
Водночас зебу і зебуподібні породи великої рогатої худоби легко
переносять тривале перебування в середовищі з високою температурою
(≥35 °С), зберігають постійний температурний гомеостаз, здоров’я і
рівень продуктивності. Температура тіла у зебу і зебуподібної худоби
підвищується на 1 °С лише за температури навколишнього середовища
≥43 °С (К. Шмидт-Нильсен, 1972; З.К. Вердиев, 1986).
Тому для умов степової зони України створено південну м’ясну
породу великої рогатої худоби методом міжвидової гібридизації з
кубинським зебу. Тварини мають високий рівень адаптації до
інтенсивного теплового наван-таження, зумовленого метеорологічними
особливостями клімату регіону. Високі значення ІТС (індекс
теплостійкості), які вірогідно підвищуються за інтенсивного теплового
навантаження, забезпечують збереження температурного гомеостазу
організму. У крові тварин виявлено елементи неспецифічної
резистентності, які забезпечують збереження колоїдно-осмотичного
тиску, клітинні та гуморальні фактори імунітету, які гарантують здоров’я
тварин і високий рівень м’ясної продуктивності та відтворної здатності.
Високі значення коефіцієнтів кореляції показників природної
резистентності з ІТС свідчать про те, що теплове навантаження є одним з
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основних факторів активізації механізмів захисту організму та його
адаптації до екстремальних кліматичних умов зони. (Ю.В. Вдовиченко,
Л.О. Омельченко, В.О. Найдьонова, 2013).
За аналізами досліджень науковців можна зробити висновок про те,
що потрібно розробляти, удосконалювати селекційно-генетичні та
технологічні методи для застосування в галузі тваринництва, а також
упроваджувати в освітній процес матеріали щодо впливу зміни
кліматичних умов на аграрне виробництво для підготовки
висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців.
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АКЛІМАТИЗАЦІЯ КАРАНТИННИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ
В УКРАЇНІ
Світова торгівля сільськогосподарськими товарами розвивається
надзвичайно швидко. Інтенсифікація землеробства, зростання зовнішньоекономічних зв'язків на рівні з розширенням міжрегіональних зв'язків
всередині країни збільшують ймовірність завезення зараженої продукції
з-за кордону і з вогнищ на території України в нові райони країни.
Величезною проблемою для виробництва продовольства та продовольчої
безпеки залишаються збудники хвороб і комахи-фітофаги. Особливе
положення займають карантинні фітофаги, яких офіційно зареєстровано
91 вид. Завезені види потрапляють у схожі, а часом і в більш сприятливі
для них умови, масово розмножуються і завдають значно більшої шкоди
сільському господарству, ніж у себе в рідній країні, де їх розмноження
стримують природні вороги.
Академік зі світовим ім'ям Микола Іванович Вавілов у своїй праці
«Ботаніко-географічні основи селекції» в 1930-х роках писав:
«Розгортання широкої інтродукції нових рослин і сортів має йти
одночасно зі створенням карантину рослин. Організація карантинної
інспекції становить невід'ємну складову частину інтродукції рослин ...
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Ввезення рослин з-за кордону має бути централізованим і суворо
контролюватися».
Фітосанітарна ситуація в країні потребує більшої уваги з боку
держави. Особливо небезпечним на сьогодні залишається мораторій та
заборони на перевірку фітоценозів та продукції, із них на наявність
об'єктів карантину рослин та відсутність фінансування, що гальмує
спробу контролювати якість рослинної сільськогосподарської сировини та
продукції.
Здебільшого шкідники і збудники сільськогосподарських рослин є
ектотермними організмами та істотно залежать від температури
навколишнього середовища. Для їх поширення і розвитку важливим
фактором є характер зволоження території та наявність рослингосподарів. Враховуючи, що кліматичні зміни, пов'язані із загальним
потеплінням клімату та зміною кількості опадів, що випадають, це
неминуче призводить до зміщення меж ареалів у північному напрямку та
розширення зон акліматизації карантинних видів фітофагів і збудників
сільськогосподарських рослин. Це означає, що з'являтимуться нові та
розширюватимуть межі осередків видів шкідників і збудників хвороб
сільськогосподарських рослин. Підвищення температури та посухи
негативно вплинуть на продуктивність сільського господарства. Проте
такий аспект, пов'язаний із потеплінням, може позитивно вплинути на
тропічних комах-фітофагів та майже вдвічі збільшити їх чисельність.
Більшість видів сільськогосподарських культур є тропічними видами.
Здебільшого небезпечними є види, які мешкають у природних умовах
країн Північної та Південної Америки, Азії, Європи, схожих за погоднокліматичними умовами на території України. А тому для поліфагів
потепління клімату є сприятливим фактором під час розмноження, а
відсутність головних кормових рослин не стане перепоною за наявності
рослин-резерваторів. Зона екологічного оптимуму фітофагів поширюється
на території, де раніше температурні умови для них були
несприятливими. Таким чином, у зоні ризику опиняться нові території, де
рослини не пристосовані і значно вразливіші для такої загрози. А
відсутність ентомофагів стане сприятливим підґрунтям для цих видів.
Згідно з положеннями аналізу фітосанітарного ризику успішність
адаптації та акліматизації виду залежить від низки умов. Зокрема, слід
дати ствердні відповіді на питання:
1. Чи вирощується у передбачуваній зоні акліматизації виду хоча б
одна із кормових рослин?
2. Чи здатний вид обмежитися у своєму розвитку головною
рослиною-господарем без будь-яких додаткових кормових рослин?
3. Чи існують на території України кліматичні зони, що є аналогами
кліматичних зон у межах звичайного існування виду?
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Позитивні відповіді на три питання потребують більш детального
обґрунтування і визначають можливість акліматизації виду в нових
умовах. А отже, це означатиме, що вид подолає антагоністичні фактори
нового середовища (вплив аборигенних ентомофагів та превентивні
заходи захисту рослин).
Клімат України надзвичайно чутливий до глобальних змін.
Швидким реакціям на усі підвищення температурних показників
сприяють величезні рівнинні простори Степової і Лісостепової зони,
відсутність природних бар'єрів у вигляді великих гірських систем або
річкових артерій. Аналіз літературних джерел щодо кліматичних змін
указує як на позитивні моменти для сільського господарства країни, так і
на негативні наслідки. З позитивних: зміни сприяють підвищенню
врожайності сільськогосподарських культур. З негативних: створюється
сприятливе підґрунтя для адвентивних фітофагів та збудників хвороб
різної етіології. Потенційно зміни клімату можуть спричинити пізні
заморозки у районах, прилеглих до тропічних, що вплинуть на
вирощування плодових культур і винограду.
Як приклад, сьогодні досить швидко розповсюджуються територією
України донедавна адвентивні, а нині обмежено-розповсюджені види:
західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),
південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.), картопляна
міль (Phthorimaea operculella Zell.). Внаслідок змін клімату та підвищення
температурних умов зростають ризики акліматизації відсутніх на
території України видів: середземноморської плодової мухи (Ceratitis
capitata Wied.), яблуневої мухи (Rhagoletis pomonella Walsh.), натальської
фруктової мухи (Ceratitis rosa Karch.).
Так, середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied.) в
Україні часто виявляють під час інспектування та фітосанітарної
експертизи імпортних фруктів. Відомо, що вид-поліфаг здатний живитися
на близько 70 видах рослинах-господарях. У 2017 році фітосанітарними
лабораторіями зафіксовано 28 випадків завезення фітофага із плодами
різноманітних цитрусових та ківі, які надходили з Туреччини, Польщі,
Еквадору, Коста-Рики, Греції, Кіпру, ПАР). Станом на 01.01.2018 року,
площі вогнищ становлять 9,9 га в Одеській області. А тому у 2018 році
буде продовжено спостереження за імовірною адаптацією шкідника в
цьому регіоні. На сьогодні розроблено та прийнято план заходів щодо
локалізації та ліквідації вогнищ середземноморської плодової мухи.
Зоною ризику можуть стати райони степової і лісостепової зони України
вирощування плодових культур.
Під особливим наглядом з боку державних фітосанітарних
інспекторів знаходяться вогнища південноамериканської томатної молі
(Tuta absoluta Meyr.) у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Станом на 01.01.2018 року, загальна площа зараження шкідником
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становить 829,9216 га. У 2017 р. у фітосанітарних лабораторіях шкідника
виявляли 18 разів у зразках від імпортних вантажів томатів (з Іспанії,
Туреччини, Єгипту, Албанії). Під час обстеження феромонними пастками
імаго зафіксовано не було. Зростання температурних показників збільшує
ризики акліматизації цього виду у районах степової і лісостепової зони
України вирощування пасльонових культур.
У 5 областях України (Донецькій, Запорізькій, Одеській,
Харківській та Херсонській) під карантином знаходяться 1484,6105 га,
заселених картопляною міллю (Phthorimaea operculella Zell.). Порівняно з
2016 р. у 2017 р. площі збільшилися на 104,1 га, внаслідок виявлення
нових вогнищ та запровадження карантинного режиму в 5-ти районах
Херсонської області. У 2018 р. прогнозують зменшення площ заселення
картопляною міллю в Донецькій та Харківській областях. Зважаючи на те,
що погодні умови досить мінливі та сприятливі для розвитку шкідника,
виникає потреба посилення контролю за насадженнями пасльонових
культур у господарствах усіх форм власності та приватному секторі. У
2017 р. фахівці фітосанітарних лабораторій виявляли шкідника 30 разів у
феромонних пастках під час обстеження. В імпортних вантажах
картопляної молі не було виявлено.
Надзвичайно швидкими темпами поширюється Україною західний
кукурудзяний жук (загальна площа заселення становить 88950,6 га). За
результатами проведеного моніторингу у 2017 р. на виявлення західного
кукурудзяного жука за допомогою феромонних пасток та візуально,
вперше виявлено фітофага у Волинській (7 районів), Житомирській
(5 районів) та Рівненській (4 райони) областях. Запроваджено
карантинний режим на загальній площі 1112,04 га.
Виявлено нові вогнища шкідника та запроваджено карантинний
режим
у
Вінницькій,
Івано-Франківській,
Тернопільській
та
Хмельницькій областях. Загалом в Україні вогнища західного
кукурудзяного жука збільшилися на 2629,62 га. У 2018 році прогнозується
збільшення площ вогнищ. Тому, слід дотримуватися комплексу
карантинних заходів щодо цього фітофага, принаймні, трирічних сівозмін
та внесення до них багаторічних трав.
Вважають, що потенційно здатний акліматизуватися в умовах
відкритого ґрунту у причорноморських регіонах України ще один
поліфаг, який пошкоджує близько 270 видів культурних рослин, –
західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg). У 2017 р.
фітосанітарними лабораторіями шкідника виявляли в імпортованих
вантажах: горщикових рослинах, зрізах квітів, салатних овочах, персиках
з Кенії, Нідерландів, Туреччини, Польщі.
Станом на 01.01.2018, в Україні площа під карантином становить
12,59 га. Зараженими є лише тепличні господарства в чотирьох областях:
Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Херсонській. Повністю
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скасовані карантинні обмеження щодо цього виду в тепличному
господарстві Ужгородського р-ну Закарпатської області, де карантинний
режим діяв на площі 0,03 га. Лімітуючим фактором для цього виду
вважають температурний показник. Вид не витримує температури нижче
0 °С. А тому потепління клімату може позитивно відобразитися на
біологічних особливостях виду у причорноморському Степу України та
сприяти його акліматизації. Що, у свою чергу, негативно позначиться під
час вирощування ранніх овочевих культур: огірків, кабачків, томатів,
перцю, баклажанів, зеленого горошку тощо та змусить внести корективи у
вже розроблені системи захисту рослин для цих та інших
сільськогосподарських культур.
Вищенаведені факти свідчать, що поява у структурі фітоценозів
різних природних зон України нових карантинних шкідливих видів,
вплине на формування аборигенних ентомокомплексів, та створить
додаткові ризики для сільського господарства країни під час виробництва
продукції. Зміни у природно-кліматичних показниках прискорять
адаптацію та акліматизацію адвентивних видів і створять передумови для
додаткового використання хімічних засобів захисту рослин та погіршення
екологічної ситуації в країні.
УДК632.913.1
Сикало О.О., канд. с.-г. наук, доцент;
Сикало М.В., магістр
Національний університет біоресурсів і природокористування України
m-oksana@bigmir.net
АКЛІМАТИЗАЦІЯ КАРАНТИННИХ ШКІДЛИВИХ
ОРГАНІЗМІВ В УКРАЇНІ.
КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
КАРАНТИНУ РОСЛИН В УКРАЇНІ
Дослідження свідчать, що внаслідок необґрунтованого науковотехнічного процесу на світовому рівні створюються передумови появи
певних негативних чинників сьогодення, зокрема: глобальної зміни
клімату, в т.ч. внаслідок необґрунтованого антропічного впливу на
довкілля; територіального дисбалансу функціонування природних,
антропоприродних та культурних екосистем та особливо їх фітоценозів;
порушення
природних
регулюючих
механізмів;
глобального,
регіонального та локального забруднення середовища техногенними
матеріалами; деградації ґрунтів; погіршення здоров'я людства;
неправильного його харчуванням тощо.
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Це особливо спостерігається в умовах України, де вже порушено
принципи класичної фітопродуцентології за рахунок дисгармонії
формування і функціонування природних, антропоприродних та особливо
культурних фітоценозів в екосистемах. Адже культурні фітоценози
займають площу 32, 4 млн га тобто 53,8 % від загальної території або ж
77,8 % від площі сільськогосподарських угідь. Такі показники
засвідчують про передумови критичної екологічної ситуації за рахунок
погіршення розвитку сталого «зеленого килиму» в Україні.
Вищевикладене засвідчує про нагальну потребу прискорення та
поглиблення системних досліджень щодо ефективного розвитку
фітоценозів в екосистемах України на принципах гармонізації відповідно
до новітнього підходу, а саме за класичною схемою: теоретичне
обґрунтування – науково-освітній процес – виробництво та бізнес.
Відомо, що на особливості ефективного формування і
функціонування фітоценозів та їх супутньої біоти надзвичайно впливає
клімат та погодні умови державного, регіонального та місцевого
значення.
За інформацією Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, яка
працює при ООН в структурі Всесвітньої метеорологічної організації, за
останні сто років середньорічна температура на земній кулі збільшилася
на 0,75 °С. За даними Укргідрометеоцентру, в Україні потепління
проявляється сильніше, ніж у світі загалом. Так, зокрема, цей показник у
1991 р. перевищив 1 °С. При цьому більш континентальні і північніші
території України мають вищі показники зростання середньорічної
температури. Наприклад, якщо у зоні Херсонської області вона виросла
на 1 °С, то у Житомирі – на 2 °С. В інших регіонах країни вона змінилася
від 1 до 1,5 °С. Якщо говорити про зміну цих показників протягом сезону,
то найбільше зростання спостерігається в холодну пору року, і в першу
чергу в січні та лютому. Зокрема протягом цих місяців зростання
середньомісячних температур за останні 25 років становило 2–2,5 °С.
Протягом літа найбільше зростання температури спостерігали в липнісерпні – на 1,5–1,8 °С.
Початком різкого підвищення температур в Україні став 1989 рік.
Про це свідчить, наприклад, те, що тривалість зимового періоду в
Чернігівській області скоротилася з 120–140 до 80–90 діб. При цьому
зимовий період з температурами нижче 0 °С рідко триває більше 30 днів.
У зимові місяці велика частина часу припадає на відлиги.
Слід також зауважити, що суми ефективних температур зросли на
200–400 °С, при цьому дещо менше у західних областях, а більше у
північних і східних.
Таким чином, клімат України надзвичайно чутливий до глобальних
змін. Швидким реакціям на усі підвищення температурних показників
сприяють величезні рівнинні простори з орними землями Степової і
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Лісостепової зони, відсутність природних бар'єрів у вигляді великих
гірських систем або річкових артерій.
Аналіз літературних джерел щодо кліматичних змін указує як на
позитивні моменти для сільського господарства країни, так і на негативні
наслідки, зокрема з позитивних змін – підвищення врожайності
сільськогосподарських культур; з негативних – створюється сприятливе
підґрунтя для міграції адвентивних фітофагів та збудників хвороб різної
етіології. Потенційно зміни клімату можуть спричинити пізні заморозки у
районах, прилеглих до тропічних, що може вплинути на вирощування
теплолюбних плодових культур і винограду.
Дослідження останніх років свідчать, що світова торгівля
рослинною сільськогосподарською продукцією розвивається надзвичайно
швидко. Слід зауважити, що зростання зовнішньоекономічних зв'язків,
розширення міжрегіональних зв'язків всередині країни та інтенсифікація
виробництва продукції збільшують ймовірність отримання зараженої
продукції, особливо небезпечними шкідливими організмами, не лише з-за
кордону, а також і поширення вогнищ на території України в нові регіони.
Таким чином, величезною проблемою для виробництва
продовольства та продовольчої безпеки залишаються шкідливі організми,
де особливе положення займають об'єкти карантину рослин, яких
офіційно зареєстровано 91 вид.
Дослідження свідчать, що завезені види шкідливої біоти у низці
випадків потрапляють не лише у звичайні для свого розвитку умови, а
часом і в більш сприятливі. Це в свою чергу створює передумови
масового розмноження шкідливої для рослин біоти та завдання значно
більшої, а іноді і катастрофічної шкоди фітоценозам й сільському
господарству загалом, порівняно зі шкідливістю в країні, де вони
тривалий час розвивалися, а їх розмноження стримувалося природними
ворогами, тобто природними регулюючими механізмами.
Академік зі світовим ім'ям Микола Іванович Вавілов у своїй праці
«Ботаніко-географічні основи селекції» особливо акцентував, що «…
розгортання широкої інтродукції нових рослин і сортів має йти одночасно
зі створенням карантину рослин. Організація карантинної інспекції
становить невід'ємну складову частину інтродукції рослин ... Ввезення
рослин з-за кордону має бути централізованим і суворо контролюватися».
Вищенаведені особливості формування особливо небезпечної та
шкідливої біоти засвідчує про нагальну потребу суттєвої зміни поглядів
на карантин рослин в Україні як в законодавчому, так і науковоосвітньому та виробничому відношеннях. Адже не секрет, що в сучасних
умовах карантину рослин у країні фактично не приділяють належного
значення. Вкрай необхідним є дотримання виконання положень закону
про карантин рослин. Наприклад, особливо недоцільним на сьогодні
залишається мораторій та заборони на перевірку фітоценозів та продукції
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з них на наявність об'єктів карантину рослин, а також відсутність
фінансування, що гальмує спробу ефективно контролювати якість
рослинної сільськогосподарської сировини та продукції.
Дослідження свідчать про нагальну потребу прискорення та
поглиблення науково-освітнього процесу щодо карантину рослин,
особливо відповідно до таких складових:
- обґрунтування та поглиблення науково-освітнього процесу щодо
розробки та впровадження ефективних систем моніторингу фітоценозів,
їх контрольованих шкідливих організмів та іншої шкідливої й корисної
біоти на основі новітнього технічного та інформаційного забезпечення;
- досвід карантину рослин на європейському та світовому рівні;
- інтеграція досліджень з карантину рослин з іншими країнами
Європи та світу загалом й особливо з тими, хто межує;
- поглиблення співпраці з ФАО та іншими структурними
підрозділами з карантину рослин світового та європейського рівня.
Згідно з положеннями міжнародних стандартів з фітосанітарних
заходів, вимоги щодо запобігання поширенню комах-фітофагів і
збудників хвороб рослин не мають складати невиправданих затримок для
міжнародної торгівлі. Навпаки, зростання об'ємів торгівлі є досить
складним завданням в умовах підвищення середніх температур внаслідок
змін клімату. У зоні ризику можуть опинитися нові території, де рослини
не пристосовані і значно вразливіші для такої загрози. Головною умовою
та доцільністю перебування виду у «Переліку регульованих карантинних
шкідливих організмів» є прораховування економічних витрат на
запобігання проникненню шкідливого виду у новий регіон, вони мають
бути менш вартісними, ніж заходи щодо локалізації та знищення
шкідливого організму.
Таким чином, викладене свідчить про нагальну потребу
обґрунтування та поглиблення науково-освітнього процесу щодо
перспективи інтродукції деяких видів рослин з інших країн в Україну, а
також шкідливої біоти, яка здатна пройти акліматизацію в певному
регіоні країни. Карантин рослин в Україні нагально потребує розвитку.
УДК 579.864.1.
Соломон А.М., канд. техн. наук, доцент;
Бондар М.М., аспірант
Вінницький національний аграрний університет
ВПЛИВ КЛІМАТУ НА МІКРООРГАНІЗМИ
Актуальність. Мікрофлора повітря залежить від мікрофлори води і
ґрунту, над якими розташовані шари повітря. У ґрунті і воді мікроби
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можуть розмножуватися, в повітрі вони не розмножуються, а тільки
якийсь час зберігаються.
Методи досліджень бактеріологічні та мікробіологічні дослідження
повітряного середовища.
У повітря мікрофлора потрапляє з пилом під час кашлю та чхання
тварин і людини. Отже, запиленість, скупченість тварин, людей –
чинники, що істотно збільшують кількість мікроорганізмів у повітрі.
Тому кількість мікроорганізмів у приміщенні значно вища, ніж у повітрі
поза ним. Над великими промисловими містами завжди більше
мікроорганізмів, ніж над лісом чи водоймою [1]. Обмаль мікроорганізмів
над океанами, високо в горах. Уміст мікроорганізмів у повітрі істотно
залежить від повітряних течій та розмірів часточок пилу.
Як результат зміни клімату протягом останнього сторіччя відбулося
підвищення посушливості, що стало причиною дисбалансу основних
поживних речовин. Такий непрямий вплив ставить під загрозу життя
близько двох мільярдів жителів планети [1, 2]. Що вища концентрація у
повітрі пилу, газів, кіптяви, то більше в ньому бактерій. Кожна частинка
пилу або диму може адсорбувати їх на своїй поверхні.
Над поверхнею гір, арктичних морів, океанів мікроорганізми
трапляються
рідко.
Мікрофлора
повітря
складається
із
найрізноманітніших видів мікроорганізмів, які надходять у нього з ґрунту,
рослин і живих організмів [1].
Над поверхнею гір, арктичних морів, океанів мікроорганізми
трапляються рідко. Залежно від пори року якісний і кількісний склад
мікрофлори повітря змінюється. Якщо взяти загальну кількість
мікроорганізмів у повітрі взимку за 1, то весною вона становитиме 1,7,
влітку – 2, восени – 1,2. [5]. Повітря – несприятливе середовище для
бактерій і вірусів. Відсутність поживних речовин, вологи, оптимальної
температури, згубна дія сонячного проміння і висушування не створюють
умов для їх збереження [8].
Підняті в повітря з пилом, вони або осідають з краплями назад на
поверхню землі, або гинуть у повітрі від нестачі харчування і від дії
ультрафіолетових променів. Однак деякі з них більш стійкі, наприклад,
туберкульозна паличка, спори клостридій, грибів та ін., можуть довго
зберігатися в повітрі [9]. Найбільша кількість мікробів міститься в повітрі
промислових міст. Найбільш чистий повітря над лісами, горами,
сніговими просторами. Верхні шари повітря містять менше мікробів. Над
містами на висоті 500 м в одному метрі повітря містяться 2–3 бактерії, на
висоті 1000 м – в 2 рази менше. Вельми багатий мікробами повітря в
закритих приміщеннях, особливо в лікувально-профілактичних, дитячих
дошкільних установах, школах і т. інше. Разом з нешкідливими сапрофіти
в повітрі часто знаходяться і хвороботворні мікроби [8]. Під час кашлю,
чхання в повітря викидаються дрібні крапельки-аерозолі, що містять
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збудників захворювань, таких як грип, кір, коклюш, туберкульоз та
деяких інших, що передаються повітряно-крапельним шляхом від хворої
людини – здоровому, викликаючи захворювання [9].
Скупчення і циркуляція збудників захворювань у повітрі
лікувально-профілактичних установ є однією з причин виникнення
госпітальних гнійно-септичних інфекцій, які завдають колосальних
економічних збитків, збільшуючи вартість лікування в 2 рази. Внаслідок
цього останнім часом приділяють велику увагу санітарнобактеріологічному дослідженню повітря в лікарнях, операційних,
пологових будинках, дитячих та інших установах. Дослідження проводять
як в плановому порядку, так і за епідеміологічними показниками [4].
Бактеріологічне дослідження повітряного середовища передбачає:
визначення загального вмісту мікробів в 1 м3 повітря; визначення вмісту
золотистого стафілокока в 1 м3 повітря [6]. Відбір проб повітря для
бактеріального дослідження проводять у таких приміщеннях: операційних
блоках; перев'язувальних; післяопераційних палатах; пологових залах;
палатах для новонароджених; палатах для недоношених дітей;
післяпологових палатах; відділеннях і палатах інтенсивної терапії та
інших приміщеннях, що вимагають асептичних умов.
Методи відбору проб повітря. Існують два основних способи
відбору проб повітря для дослідження: 1. седиментаційний – заснований
на механічному осіданні мікроорганізмів; 2. аспіраційний – цей метод дає
можливість визначити не тільки якісний, а й кількісний уміст бактерій [1].
Проби повітря відбирають аспіраційних методом за допомогою апарата
Кротова.
Мікроорганізми надзвичайно поширені у природі. Вони заселяють
ґрунт, трапляються у воді й повітрі, на різних об’єктах зовнішнього
середовища.
Висновок
Повітря є малопридатним для життя мікроорганізмів середовищем.
У ньому немає поживних речовин, а сонячна радіація та висушування
можуть призвести до їх загибелі [1].
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ЗДОРОВ’Я
БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ ТА СТАН РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Медоносна бджола (Apis mellifera L.) є найбільш поширеним
представником роду Apis, що проживає на території України.
Різноманітність ландшафтів і кліматичних умов на території України
надає широкі можливості для розвитку різних рас медоносних бджіл.
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Велике значення для створення широкого ареалу має адаптивний
потенціал виду, що дозволяє мешкати в місцевостях, що
характеризуються високою мінливістю кліматичних умов.
Оцінюючи успіх і невдачі у розвитку бджільництва, потрібно
відзначити, що результати напряму залежать від кліматичних
особливостей місцевості. Рентабельність пасіки – це показник
економічної ефективності господарства, іншими словами – прибутковість
або дохід з пасіки, що визначають відношенням чистого прибутку до
витрат виробництва і помноженим на 100 %. Так, на рентабельність пасік
впливає багато факторів. Одним і основним фактором впливу на
рентабельність пасіки є зміна кліматичних умов та стан екологічної
ситувції в регіоні. Бджільництвом в Україні займається приблизно
400 тис. людей. Це один з найбільших у світі показників. Фактично кожен
сотий українець – пасічник. Втім, ефективність виробництва залишається
дуже низькою. Наприклад, в Канаді 7 тис. пасічників виробляють
29 тис. тонн меду, а в Україні 400 тис. виробників – тільки 80 тис. тонн.
Продуктивність бджолосім'ї в Канаді сягає 50 кг меду в рік, а у нас – від
12 кг до 20 кг. Така різниця в показниках пояснюється тим, що в Канаді
виробництво меду знаходиться на промисловому рівні, а в Україні –
на аматорському [1, 9].
Розвиток бджолиної сім’ї – закономірна зміна якісно різних
історично сформованих форм її життєдіяльності. Клімат, достатня
кількість медоносів – все це дає можливість продуктивно розводити
пасіки.
Клімат Північно-Західного регіону є помірно континентальний з
вологим теплим літом і м'якою весною. Середня річна температура в
регіоні становить +6 – +7°. Найбільші морози бувають у січні та лютому і
досягають мінус 30°. Тривалість безморозного періоду 150–170 днів. На
території області протягом року випадає 550–600 мм опадів. Максимум
опадів припадає на літні місяці: червень, липень, серпень (40–45 % річної
кількості опадів). Відсутність високих гірських піднять сприяє вільному
переміщенню повітряних мас різного походження, що зумовлює значну
мінливість погодних процесів в окремі сезони. На Поліссі переважають
піщані, супіщані і зрідка легкі суглинисті ґрунти, які підстилаються
різними материнськими породами. Все це зумовлює значну мозаїчність
ґрунтового покриву і поширення дерново-підзолистих ґрунтів, які
займають майже 60 % ґрунтового покриву [3]. Але в останні роки ми
спостерігаємо значну зміну кліматичних умов у бік аномально високих
температур, зміщення пір року, тепла і затяжна осінь, зменшення
кількості морозних днів, переважання сильних вітрів у морозні дні, все це
є наслідками глобального потепління в світі.
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Успіх медозбору в Україні, незважаючи на всю багату рослинність,
залежить від погоди. Коли постійна спека, відсутні дощі, бджоли
працюють гірше [4].
Вирішальне значення в забезпеченні високої продуктивності
бджільництва відіграє багата і стала кормова база. Без неї успішний
розвиток бджільництва і зростання його продуктивності неможливі
[1, 2, 3, 4].
Як результат факторів, що впливають на розвиток бджолинних
сімей сформувався ряд порід та популяцій, що природно сформувалися та
кращим чином пристосованих до певного типу медозбору, екології [6, 7].
Деякі регіони Полісся України є зоною природного поширення поліських
бджіл, що є популяцією середньоросійської породи бджіл.
Бджоли зимостійкі, не реагують на різкі коливання температур зимою,
зберігають стабільний клуб, меньше використовують корм. Медова
продуктивність їх варіює від 20 до 70 кг. Порода потребує відновлення
чистопородних масивів. Ця популяція бджіл районована у 6 областях
України (Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська,
Чернігівська) [8].
Більшість заразних хвороб бджіл уражають бджолині сімї в умовах
з кліматом у помірних широтах.
Одними з важливих абіотичних чинників є температура, вологість і
світло. Саме добовий ритм освітлення зумовлює річну динаміку життєвих
циклів (фотоперіодизм) тварин, зокрема медоносної бджоли. Найбільше
значення він має для зміни різних станів (активний стан, зимовий спокій),
а також розмноження і роїння. Як занадто високі, так і низькі показники
температури та вологості впливають на льотну активність бджіл. Також
термогігрорежим позначається на тривалості життя медоносної бджоли.
Відомо, що високі температури можуть спричинити перегрів гнізда,
також розмноження кліщів Вароа відбувається за високих температур,
натомість висока вологість спричинює гибель кліщів на 50–70 %.
Але надмірна вологість є оптимальною умовою для розвитку акарапідозу
та нозематозу.
Для профілактики вароатозу використовують акарецидні препарати,
які застосовують різними способами (з цукровим сиропом,
обприскуванням водними розчинами, застосування у формі інгаляції
парів, термальні смужки), але для їх ефективної дії необхідно враховувати
кліматичні умови та перепади температур. Так, ефективна дія більшості
акарацидних препаратів спостерігається за температури повітря 14–16 °С.
Тому під час проведення обробок потрібно враховувати сезон року,
температуру повітря та спосіб застосування препаратів.
Слід зазначити, що сильні вітри також впливають на
життєдіяльність бджіл. За відсутності захисту від вітру бджоли
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витрачають значно більше корму на підтримання в гнізді оптимального
мікроклімату, що додатково зношує їх і скорочує тривалість життя.
Було встановлено, що погодні умови визначають не тільки
продуктивність бджолиних сімей, а й ступінь забруднення продуктів
бджільництва.
Висновок
У висновку слід зазначити, що вплив на здоров’я бджолиних сімей
мають зміни кліматичних умов на території ведення господарства.
Найбільший вплив мають коливання температур та вологості, що значно
впливає на виникнення та поширення вірусних і бактеріальних хвороб
бджіл. У свою чергу здоров’я окремих пасік, або ж господарств визначає
їх рентабельність.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЕЛАРУСИ
Введение. В Республике Беларусь на конец ХХ–ХХI века пришелся
самый продолжительный период потепления за все время
инструментальных наблюдений за температурой воздуха в течение
последних ста тридцати лет. Среднегодовая температура воздуха за
период потепления (1989–2015) превысила климатическую норму
(1961–1990) на 1,3 °С. Последствия современного изменения климата в
Беларуси (теплые зимы, раннее наступление весенних процессов,
увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного
периода) оказывают как положительное влияние, так и отрицательное
(увеличение повторяемости засух, волн тепла, высоких температур
воздуха, экстремальности осадков и др.) влияние на сектор сельского
хозяйства и к настоящему времени достаточно хорошо изучены.
Произошли очень существенные для сельского хозяйства изменения в
годовом режиме осадков и характере их выпадения. Недобор осадков
отмечается в теплое время года в апреле, июне, августе, сентябре.
Уменьшилось число дней с осадками в теплый период. Одновременно
увеличилась экстремальность осадков и их интенсивность. Увеличились
по территории число жарких дней с максимальной температурой воздуха
≥25 °С и число засух. По оценкам экспертов в экономике Беларуси более
40 % ущерба от неблагоприятных погодных и климатических условий
приходится на сельское хозяйство. Несмотря на тенденцию роста
урожайности зерновых за последние десять лет, в зависимости от
складывающихся погодных условий, валовой сбор зерна может
колебаться от 5,5 до 9,5 млн тонн. В пространственном выражении в
Республике
Беларусь
уже
произошло
изменение
границ
агроклиматических областей: Северная агроклиматическая область
распалась, а на юге Полесья образовалась Новая, более теплая
агроклиматическая область с суммами температур более 2600 °С (рис. 1).
Изменение границ агроклиматических областей требует правильных
оценок складывающихся агроклиматических условий внутри каждой
области и развития сельскохозяйственного производства на перспективу в
связи с прогнозируемым дальнейшим ростом температуры.
Результаты исследований. Данные результаты исследований были
получены в рамках международного проекта Clima East в 2016–2017 гг.
при разработке основных направлений Стратегии адаптации сельского
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хозяйства Республики Беларусь к изменению климата [2]. Анализ данных
большинства климатических моделей указывает на возрастание в
будущем максимальных и минимальных значений температуры воздуха,
увеличение числа жарких дней, рост количества случаев интенсивных
осадков и уменьшение числа дней с малым количеством осадков,
уменьшение числа холодных дней, сокращение амплитуды суточного
хода температуры для многих регионов суши во внетропических широтах
Северного полушария. Все эти выводы характерны и для территории
Беларуси.
В табл. 1 представлены для территории Беларуси изменения
основных агроклиматических показателей для периодов 2011–2030,
2021–2040, 2041–2060 гг. рассчитанных с использованием данных из
ансамбля 31 модели CMIP5 для сценария RCP4.5 по отношению к
базовому периоду 1989–2015 гг.[1].
Таблица 1
Изменение агроклиматических характеристик, полученные
для территории Беларуси с использованием данных
из ансамбля 31 модели CMIP5 для сценария RCP4.5
по отношению к базовому периоду1989–2015 гг.
Период
2011–2030
2021–2040
2041–2060

Отклонение
продолжительности периода,
дни
≥0 °С
≥5 °С
≥10 °С
10
7
9
15
10
12
35
18
19

Сумма
температур
воздуха
≥5 °С ≥10 °С
172
186
270
273
466
480

Изменение
ГТК
-0,09–0,1
-0,1–0,2
-0,2–0,3

Анализ основных агроклиматических характеристик показывает их
существенное изменение, особенно это касается увеличения
продолжительности теплого периода с суммой температур воздуха ≥0 °С:
продолжительность этого периода к 2041–2060 гг. по отношению к
периоду 1989–2015 гг. в среднем увеличится на 35 дней и будет
колебаться от 280 до 310 дней. Увеличится также продолжительность
вегетационного (≥5 °С) и периода активной вегетации (≥10 °С). Суммы
температур выше 10 °С к 2041–2060 гг. вырастут в среднем на 480 °С и
достигнут 2700–2800 °С на севере и 3050–3250 °С на юге страны. По
суммам температур выше 10 °С и продолжительности вегетационного
периода Новая четвертая агроклиматическая область Беларуси в
настоящее время соответствует условиям лесостепной зоны, а к 2060 году
условия южных областей Беларуси по указанным показателям будут
соответствовать условиям степной зоны.
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Гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова (ГТК) для
периода май-июль уменьшится и будет к 2041–2060 гг. составлять на
примерно трети территории 1,0–1,2, что характеризует засушливые и
слабо засушливые условия. Для песчаных и супесчаных почв, наиболее
уязвимых к засухам, должны быть постоянные мероприятия по
сохранению запасов влаги, подбору засухоустойчивых культур или
проведением мероприятий, связанных с облесением малопродуктивных
почв.
В результате ожидаемого потепления, согласно сценарию RCP4.5,
произойдет существенное изменение границ агроклиматических областей.
Появятся еще более теплые области с суммой активных температур,
превышающей 2800 оС и даже 3000 оС (рис. 1). В весенний и летний
период количество осадков практически не изменится, но
влагообеспеченность будет уменьшаться за счет повышения температуры
воздуха и транспирации растений. Практически на всей территории
Беларуси будет возможным возделывание подсолнечника и кукурузы на
зерно. Полученные результаты показывают существенное изменение
агроклиматических условий и необходимость планирования внесения
изменений в технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Следует отметить, что в рамках реализации наиболее важных
программных документов Республики Беларусь, определяющих
государственную политику в области изменения климата и минимизацию
его воздействия на отрасли экономики, включая сельское хозяйство, в
настоящее время на территории Беларуси проводятся конкретные
мероприятия по адаптации сельского хозяйства к изменению климата. За
последние годы значительно увеличились посевные площади кукурузы
под зерно, построены и действуют кукурузокалибровочные предприятия
(Мозырь, Ивацевичи) и в настоящее время страна практически полностью
обеспечивает себя семенами кукурузы. Возросли посевные площади рапса
на семена. В южных областях страны внедряется озимый ячмень,
ежегодно проводится посев сои, расширились посевы подсолнечника,
овощного горошка, сахарной кукурузы, спаржевой фасоли. Освоено
промышленное выращивание лука в однолетней культуре, ранних
теплолюбивых сортов картофеля. Продолжаются работы по созданию
промышленных плантаций винограда, хмеля. Ведутся работы по
расширению площадей бахчевых культур. В рамках международного
проекта Clima East в 2016–2017 годах разработаны основные направления
Стратегии адаптации сельского хозяйства Республики Беларусь к
изменению климата.
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Рис. 1. Историческое и ожидаемое для сценария RCP4.5 изменение границ
агроклиматических областей Беларуси (Мельник и др., 2017,
проект Clima East, 2017)

Заключение
1. Для территории Беларуси с использованием данных из ансамбля
31 модели CMIP5 для сценария RCP4.5 по отношению к базовому
периоду
1989–2015 гг.
получены
новые
значения
основных
агроклиматических показателей (суммы температур воздуха выше 10 °С)
и влагообеспеченности (гидротермический коэффициент увлажнения
Селянинова – ГТК за май-июль) для периодов 2011–2030, 2021–2040,
2041–2060 гг.
2. Ожидаемые на территории Беларуси изменения климата для
периодов 2011–2030, 2021–2040, 2041–2060 гг. продолжат тенденции,
наблюдавшиеся в последние десятилетия (увеличение сумм температур,
продолжительности вегетационного периода, смещение границ
агроклиматических областей на север и появление новых
агроклиматических зон и т. д.).
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3. В Республике Беларусь проводятся определенные мероприятия по
адаптации сельского хозяйства к изменению климата.
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ВПЛИВ ІМУНОСТИМУЛЯТОРА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
НА ОРГАНІЗМ КРОЛІВ ЗА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Світ сьогодні техногенний та технологічний, природні ресурси
виснажуються, екологія планети чистішою не стає, і ми люди, заручники
подібного розвитку цивілізації. Такий напрямок, правда, забезпечило
життя для майже 7 млрд жителів планети, однак тривожні повідомлення
ООН про те, що до 2020 року кількість і якість продуктів харчування
неможливо буде забезпечити під потреби людства, змушують задуматися
про майбутнє.
Кролівництво відіграє значну роль у забезпеченні людства
продовольством та хутровими виробами. Світове виробництво м'яса
кролів перевищує 2 млн тонн (оцінювання ФАО). Кролі – багатоплідні
тварини в сільському господарстві нашої країни.
Зараз деякі країни (Швеція, Німеччина, Франція та ін.) відмовилися
від застосування антибіотиків для стимуляції росту і стали більше уваги
приділяти
розробкам
та
впровадженню
в
тваринництво
імуностимуляторів різного походження, що дозволяють отримати
екологічно чисту продукцію.
Препарати лимонника китайського використовують як стимулятор
центральної нервової системи та адаптогену за різних токсикозів,
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малокрів’я, виснаження, під час лікування хвороб дихальної та травної
системи і тонізуючі засоби.
Метою нашої роботи стало дослідження змін показників крові
різновікових груп кролів за застосування імуностимулятора рослинного
походження, ведення кролівництва на території, що піддалася незначному
забрудненню радіонуклідами.
Теоретична частина та експериментальна частина роботи була
виконана на кафедрі внутрішніх хвороб тварин та фізіології, а також на
базі віварія клініки великих тварин, кафедри внутрішніх хвороб тварин,
факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ протягом 2016 року.
Об’єктом досліджень були клінічно здорові кроленята
одномісячного і тримісячного віку породи «Полтавське срібло», яким
проведені клінічні дослідження за загальноприйнятою схемою з
паралельним дослідженням крові та сироватки крові.
На першому етапі виконання дослідної роботи нами проведені
дослідження з вивчення клініко-біохімічного статусу 12 клінічно
здорових кролів різних вікових груп: перша – кроленята (одномісячного
віку) та друга – кроленята (тримісячного віку).
Мета другого етапу досліджень – вивчення дії олії лимонника
китайського на організм кроленят різних вікових груп у сучасних
екологічних умовах Житомирщини.
Перед застосуванням кроленятам олії лимонника китайського
фізіологічний статус 12 тварин характеризували коливання клінічних
показників у фізіологічних межах.
Уміст гематологічних показників у кроленят різного віку до
використання олії лимонника китайського знаходився фізіологічних
межах, так кількість еритроцитів становила від 5,13±0,02 до 6,76±0,23 Т/л,
кількість гемоглобіну в крові коливалась у межах від 91,24±0,4 до
98,14±2,3 г/л, чисельність лейкоцитів знаходилась у межах від 6,80±0,4 до
7,71±1,7 Г/л. Коливання показників гемопоезу характеризували стан
кроленят за різних умов утримання та відповідь організму на ці зміни.
Введення олії лимонника китайського протягом двох тижнів
дослідним групам позитивно впливає на загальний стан організму тварин.
На нашу думку, саме комплекс біологічно активних речовин лимонника
китайського сприяв підвищенню захисних сил тварин та швидкій
акліматизації, що виражалося коливаннями у фізіологічних межах
температури тіла, частотою пульсу та дихання, активністю й
споживанням корму.
У разі застосування олії лимонника китайського у дослідній групі
кроленят кількість еритроцитів та гемоглобіну достовірно збільшувалася
(р≤0,05), а кількість лейкоцитів зменшувалася, що вказує на
стимулювання функцій еритроцитопоезу, збільшення синтезу гема
завдяки речовинам, які входять до складу препарату.
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Ми визначили, що біохімічні складники крові перед ставленням
досліду знаходилися нижче рівня норми. Це вказує на гальмування
синтезу та обміну білків і вуглеводів.
Використання кроленятам олії лимонника китайського впливало на
біохімічний склад крові як до, так і після введення олії лимонника
китайського в дозі 0,5 мл спостерігали тенденцію до вірогідного
збільшення вмісту гемоглобіну, загального білка, альбумінів та
зменшення рівня глюкози.
Отже, олія лимонника китайського сприяє синтезу та обміну білків
та вуглеводів як результат підвищується вміст гемоглобіну, загального
білка, зокрема альбумінів та зменшується кількість глюкози в крові.
Найважливішими критеріями ефективності вирощування кроликів є
зміна їхньої живої маси та середньодобові прирости.
Згідно з даними рис. 1 інтенсивність росту у дослідних кроленят як
одно- так і тримісячного віку була досить високою порівняно з
контрольними групами. Так на першу добу прирости кроленям були
майже на одному рівні і становили у одномісячних кроленят 638,5±12,40
та 631,7±0,35 г. У кроленят тримісячного віку спостерігалась аналогічна
картина 2356,05±18,7 та 2352,3±45,31г.
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Рис. 1. Динаміка живої ваги кроленят одномісячного віку
Починаючи з 5 до 14 доби досліду, ми виявили вірогідне збільшення
приростів як у досліді, так і в контролі. Проте у дослідних груп тварин
середньодобовий приріст становив 22,20 г у одномісячних кроленят та
33,75 г у тримісячних. У контрольних одномісячних кроленят становив
20 г та 26 г у тримісячних.
Використання олії лимонника китайського молодняку кролів одно-,
тримісячного віку дає біологічний ефект, що проявляється стимуляцією
росту та розвитку тварин, має виражену корегувальну дію на метаболізм
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речовин в організмі. Це дає підставу зробити висновок, що для стимуляції
росту можна застосовувати олію лимонника китайського різновіковим
групам тварин. Таким чином, використовуючи олію лимонника
китайського, можна отримати додатковий приріст живої маси під час
ведення кролівництва в сучасних екологічних умовах Житомирщини.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ
В ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПЛЕМІННОГО
МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Актуальність напряму досліджень. На півдні України свинологів
турбує зростання температури навколишнього середовища у літній
період, що змушує впроваджувати охолодження приміщень без
зменшення щільності комплектування виробничих груп свиней та витрати
на заходи з профілактики теплового стресу.
Для охолодження повітря свинарника необхідно орієнтуватися
насамперед на кліматичні умови, імовірні пікові температури влітку та
взимку, геометрію приміщення, а також на ефект, який очікується від
вентиляції. На ринку пропонується достатньо технологічних рішень для
тих чи інших умов виробництва, які до того ж значно відрізняються за
якістю та ціною. Але заощаджувати на системі вентиляції небезпечно, бо
дія температурного стресу легко призводить до втрати продуктивності та
до загибелі тварин.
Дуже важко влітку утримувати температуру повітря у свинарниках
у межах оптимальної зони.
Одним із відомих способів охолодження повітря є випаровування,
для цього застосовують дрібнодисперсні розпилювачі. Випаровування
води значно знижує температуру повітря, однак ефективність залежить
від продуктивності роботи вентиляторів, які забезпечують рух повітря в
свинарнику. Максимальна ефективність охолодження досягається за
помірної вологості повітря. Свині погано переносять високу температуру
з надмірною вологістю повітря, оскільки блокується компенсаторний
механізм виділення надлишку тепла за рахунок почастішання і
пришвидшення дихання та випаровування вологи з легень і дихальних
шляхів.
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Правильно налаштована система вентиляції – це благополуччя
свиней, якісне повітря та комфортний мікроклімат. Оптимальна
середньодобова температура повітря в приміщеннях для вирощування
племінного і відгодівельного молодняку має бути в межах 15–22 °С.
Рівень відносної вологості повітря у свинарниках має становити 60–70 %.
Надлишок вологи призводить до створення конденсату та збільшення
сирості. У відповідно спроектованих і побудованих свинарниках із
припливно-витяжною вентиляцією вплив надлишкової вологості повітря
зводиться до мінімуму завдяки відповідному руху повітря. Але надмірно
низька вологість повітря призводить до високої запиленості приміщення,
через що виникають респіраторні захворювання. Під час створення
оптимального мікроклімату особливі вимоги до швидкості руху повітря,
які мають становити за максимальної температури – 1,0 м/с у зоні
утримання свиней.
У зв’язку з тим, що свині не потіють у спекотний період основний
вид втрати тепла відбувається через випаровування води з системи
дихання і з поверхні шкіри, що становить 15–20 %, близько 20 % втрати
тепла свинями відбувається через підлогу.
Основні результати досліджень. Науково-господарський дослід
проводили в умовах племзаводу з розведення свиней СВК АФ «МигСервіс-Агро» Миколаївської області. У господарстві було побудовано два
приміщення (78×12×5 м) за власним спецпроектом відповідно до
санітарних і технологічних норм та вимог біобезпеки утримання
племінних свиней. Приміщення розділені на шість ізольованих боксів, у
кожному знаходиться вісім кліток, в яких утримується в середньому по
20 голів, тобто в кожному боксі утримується 160 голів, а в приміщенні
960 голів. Така технологія утримання тварин дозволяє виконувати
принцип «пусто-зайнято». Кожний бокс обладнано комплексом
припливно-витяжних установок, які забезпечують автоматичне
підтримання заданої температури повітря і регулювання повітрообміну
залежно від зовнішньої і внутрішньої температури у свинарнику. Приплив
повітря відбувається через вікна-клапани, а видалення відпрацьованого
повітря з приміщень проводиться даховим вентилятором, який має
регульовану швидкість і працює в режимі «ввімкнено-вимкнено».
Підлога в клітках у зоні лігва суцільна бетонно-керамзитова, а в
кормо-гнойовій – решітчаста. Видалення гною з приміщень проводиться
через решітчасту підлогу самопливом у накопичувальні ємкості. У кожній
клітці встановлено самогодівницю та 2 ніпельних поїльниці.
Вимірювання параметрів повітря проводили на зовні і у боксах у
зоні утримання свиней на висоті 90 см над рівнем підлоги ранком, в обід і
ввечері. Поведінка свиней вказує на комфортність або проблеми
утримання: за підвищеної температури у свинарнику погіршується
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споживання і перетравність кормів, а коли свині мерзнуть, то лежать на
«кучах», наслідок – зниження продуктивності тварин.
У літній спекотний період за температури повітря назовні 28–40 °С
у систему вентиляції вводили розпилювачі вологи високого тиску для
підтримання оптимальних параметрів температури повітря у приміщенні.
Ефективність системи охолодження визначають розміром краплин
води. Від цього залежить час випаровування вологи й охолодження
повітря, на розмір яких впливає робочий тиск та розмір отвору форсунки.
Закупорювання форсунок є проблемою систем туманоутворення, тому їх
необхідно регулярно прочищати або промивати через засмічення пилом і
пліснявою. Важливу роль відіграє якість води, яку за потреби доводиться
фільтрувати перед використанням.
Основними елементами системи форсункового охолодження є
насосний вузол, фільтрувальний блок з медикатором, лінії розпилювання
з форсунками і блок керування.
Головний принцип охолодження за рахунок розпилювання вологи
полягає в тому, що усі об’єкти, які контактують із водою, що
випаровується, охолоджуються. Тобто найпростіший спосіб створення в
свинарнику випарного охолодження – це застосування форсунокрозпилювачів
повітряно-крапельної
суміші,
так
званих
туманоутворювачів, які були розміщені ближче до стелі біля
вентиляційних входів. Цю систему застосовували як додаток до
вентиляції. Установлена система управління подання тиску в систему, яка
регулює час подання туману та інтервал між ввімкненнями залежно від
температури в приміщенні.
Форсунки мають невеликі габарити і вагу, їх просто розподілити у
приміщенні, закріплюючи в місцях, де потрібно рівномірне зволоження
повітря. Форсунки високого тиску працюють за 28–42 бар і мають краплі
в межах 10–15 мкм. У спекотні дні літа система охолодження дозволила
знизити температуру повітря в свинарнику на 5–7 °С протягом кількох
хвилин роботи. Дослід показав, що правильно встановлена і розрахована
система туманоутворення дозволила знизити температуру повітря на
13–14 °С за збільшення відносної вологості до 80–90 %.
Установлено, що ступінь охолодження й ефективність роботи
випарного охолодження залежать від: температури зовнішнього повітря –
що вона вища, то вищий рівень охолодження повітря вимагається;
порівняльної вологості зовнішнього повітря – що вона нижча, то краще й
легше охолодити повітря; ефективності роботи самої системи
випаровування води.
Охолодження випаровуванням ефективно працює навіть за високої
відносної вологості зовнішнього повітря. Тут на перший план знову
виходить значна різниця між денними й нічними температурами. Отже,
якщо вночі відносна вологість повітря в спекотну пору року влітку
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досягала 90 % за температури близько 20 °С, то за підвищення денної
температури на 12–14 °С, до +34 °С опівдні, можна спостерігати
зниження відносної вологості повітря у цей час приблизно вдвічі. Це
значно збільшує ефективність роботи випарного охолодження й дозволяє
йому досягти практично максимуму своєї продуктивності. Відповідно,
про ефективність роботи систем випарного охолодження доцільно казати
тоді, коли різниця між нічними та денними температурами в середньому
становить 10–12 °С.
Наше ноу-хау полягає в тому, що для кожної технологічної групи
племінних і відгодівельних тварин за віковими нормами в окремому боксі
створюються комфортні умови мікроклімату, утримання і годівлі без
переміщень протягом всього періоду вирощування.
Головна перевага цієї системи охолодження полягає в тому, що
термометр у середині приміщення показує температуру повітря 28–30 °С,
але свині відчувають себе комфортно, споживання кормів і прирости
живої маси відповідають нормам. Ефект в тому, що тіло свиней
зволожується, а потік повітря, який проходить через них, знижує
температуру на поверхні тварини, завдяки цьому створюється відчуття
прохолоди.
Існує приклад: для профілактики теплового стресу велосипедистам
на трасі 160–200 км за температури повітря 40 °С і швидкості руху
40–60 км/ч створюють душові зони, де проходить зволоження велоформи,
внаслідок чого відбувається охолодження тіла і спортсмени почувають
себе комфортніше під час змагань – створюється аналогічне відчуття
прохолоди.
Висновки
Запропонована нами технологія боксового утримання племінних та
відгодівельних свиней на вирощуванні в побудованих за власним
спецпроектом приміщеннях за злагодженої роботи всіх компонентів
мікроклімату завдяки регульованій вентиляції зі системою зволоження та
охолодження повітря створює оптимальний мікроклімат та комфортні
умови.
Найбільш ефективний спосіб охолодження тіла свиней за високої
температури в приміщеннях – це інтенсивне зволоження повітря, тіла,
підлоги та збільшення швидкості руху повітря до 1,5 м/с, що дозволяє
знизити температуру в свинарнику на 10–12 °С.
Для реалізації генетичного потенціалу свиней і вирощування
племінного молодняку у разі цілорічного утримання в приміщеннях
створені комфортні умови за контрольованого мікроклімату.
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БІОЛОГІЯ ПИРІЯ ПОВЗУЧОГО В УМОВАХ м. КИЄВА
За останніх 15–20 років різко зросли обсяги імпорту продукції
рослинного походження, зокрема насіння та садивного матеріалу. Їх
збільшення відбулося переважно з країн, які мало вивчені у карантинному
відношенні.
Небезпеку проникнення з-під карантинною продукцією нових
невідомих в Україні карантинних шкідливих організмів збільшують
розширення туризму і наукового обміну. Вчасно виявити ці організми і не
допустити їх занесення на територію нашої країни – головне завдання
Державної карантинної служби України.
В Україні, як і в інших країнах світу, на сучасному етапі
надзвичайно актуальною проблемою є охорона рослинних ресурсів від
карантинних і особливо небезпечних видів шкідливих організмів,
збудників хвороб та бур'янів.
Пирій повзучий – поширений по всій Україні, частіше в Лісостепу і
Степу, утворює суцільні зарості, особливо на свіжих перелогах.
Промислова заготівля можлива в усіх областях, запаси сировини значні.
Метою цієї роботи було дослідження шляхів завезення пирію
повзучого, географічне поширення пирію повзучого на території України,
розроблення в схеми – людей занесення пирію повзучого в нові регіони,
дослідження заходів у боротьбі з пирієм повзучим.
Як результат цієї роботи було проведено певні дослідження, на
основі яких було отримано результати та зроблено такі висновки:
• дані гербологічної експертизи показали, що пирій повзучий
завозиться в нашу країну з такими підкарантинними матеріалами, як
пшениця, кукурудза, соя, соняшник з країн США, Канади, Угорщина,
Югославія, Німеччина, Румунія;
• маршрутні обстеження щодо виявлення географічного поширення
пирію повзучого головним чином проводилися в м. Києві і показали, що
цей бур'ян не повністю реалізував свої адаптаційні можливості, і може
зростати на всій території м. Києва;
• дослідами було встановлено, що пирій повзучий, як вид поширено
в 13 районах Київської області на площі 230 га. Серед них найбільш
поширений пирій повзучий в 3-х районах – Баришівському,
Васильківському, Бориспільському.
267

УДК 633.111:631.526.32
Антипова Л.К., д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет;
antipova_2001@ukr.net
Дикий В.В., канд. с.-г. наук
ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту ЗЗ НААН»;
selenamon599@gmail.com
Цуркан Н.В., канд. екон. наук
Головне управління статистики у Миколаївській області
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
Зміна кліматичних умов стає більш відчутною для України.
Упродовж останніх десятиріч підвищення середньодобової, місячної і
річної температур призвело до змін у ритмі сезонних явищ. Кількість,
тривалість і перерозподіл за рік опадів, збільшення суми ефективних
температур, особливо для січня-лютого, зумовлює зміни продуктивності
сільськогосподарських культур, зокрема зернових колосових.
Аграрії пристосовуються до кліматичних негараздів, намагаючись
виробляти продукцію з рослин, які менше реагують на стресові погодні
ситуації, особливо за умов південного Степу України. Поширення в
агроценозах набувають більш посухостійкі сільськогосподарські
культури, особливо соняшник. Скорочується у структурі загальної
посівної площі частка зернових і зернобобових культур на користь
технічних, зокрема соняшнику. Так, якщо у 2010 р. у Миколаївській
області під соняшник відведено було 400,4 тис. га, що становило 26,3 %
до посівної площі усіх сільськогосподарських культур, то в 2016 р. –
548,6 тис. га, або 35,8 %. Водночас частка зернових і зернобобових за цей
період зменшилася від 60,2 до 54,5 %.
Проте, стратегічним напрямом розвитку галузі рослинництва,
гарантуючим продовольчу безпеку країни, є вирощування саме зернових
культур. Отже, збільшення виробництва зерна в Україні є проблемою, а
провідне місце серед зернових посідає пшениця озима.
Одним з основних напрямів розвитку сучасного землеробства за
умов потепління клімату є використання для пшениці озимої певного
попередника, оптимального строку сівби, високопродуктивних сортів,
внесення стимуляторів росту та інших технологічних заходів.
Тривалими дослідженнями вчених Миколаївського інституту АПВ,
нині Миколаївська ДСДС, Інституту зрошуваного землеробства НААН
України, доведено переваги сівби пшениці озимої по чорному пару
порівняно зі стерньовим попередником у різні за погодними умовами
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роки. Доведено, що при цьому не тільки підвищується врожайність,
завдяки створенню сприятливих умов для росту і розвитку рослин
культури, але й поліпшується фітосанітарний стан посівів, внаслідок чого
підвищується якість зерна.
За даними результатів досліджень останніх років, коли соняшник на
Миколаївщині стали розміщувати на великій кількості площ, внаслідок
чого зернові почали висівати і після нього, знову ж таки було досліджено
продуктивність пшениці озимої і встановлено, що кращим попередником
для неї, за умов господарювання у Миколаївській області, є саме чорний
пар, який забезпечує, порівняно із соняшником і стерньовим
попередником, приріст врожаю 38–39 і 44–48 % відповідно.
Відзначено, що оптимальним строком сівби пшениці озимої в
умовах посушливого півдня Миколаївщини є період з 25 вересня до
5 жовтня.
Для формування високопродуктивних агрофітоценозів з належною
якістю зерна доцільним є оптимізація сортового складу. Останнім часом
на Миколаївщині висівають понад 120 сортів пшениці озимої, але слід
зазначити, що більшість з них уже застарілі й характеризуються низькою
продуктивністю. Водночас учені вважають сорт унікальною біологічною
основою сучасних інтенсивних технологій і безперечним чинником, без
якого не формуються високі врожаї.
Треба зазначити, що впровадження конкурентоздатних сортів в
окремому регіоні можливе лише за умови належного об'єктивного їх
оцінювання та наочної демонстрації в натурі у конкретних природнокліматичних умовах, виділення перспективних, і розмноження насіння
цих сортів через систему насінництва. Цей захід, насамперед, потребує
проведення відповідних досліджень для розробки ефективної технології,
яку б масово застосовували більшість господарств конкретної ґрунтовокліматичної зони.
Зважаючи на зазначене, метою нашої роботи було визначення
найбільш конкурентоздатних сортів пшениці озимої в умовах
Миколаївської області.
Спостерігали ріст і розвиток сортів пшениці озимої, оригінаторами
яких є вчені Інституту зрошуваного землеробства (далі ІЗЗ) НААН та
Селекційно-генетичного інституту-Національного центру насіннєзнавства
та сортовивчення (далі СГІ-НЦСС) НААН на полях ДУ «Миколаївська
державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного
землеробства НААН» упродовж 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 с.-г.
років.
Ґрунт під дослідами – чорнозем південний залишковослабкосолонцюватий важкосуглинковий. В орному шарі (0–30 см)
міститься гумусу 2,8–3,0 %, рН 6,4–6,7. Ґрунтові води залягають глибше
20-ти метрової позначки. Погодні умови, що склалися у період
269

формування врожаю зерна, різнилися як за температурним, так і за
водним режимами.
Для сортовипробування посіви пшениці озимої були розміщені по
пару. За контроль було обрано сорт пшениці Антонівка, який
рекомендовано до вирощування з 2008 року для зон Степу та Лісостепу.
Незважаючи на те, що за останні 20 років середня температура
січня–лютого збільшилася на 1–2 °С, на півдні України періодично
спостерігаються дуже суворі зими, з різкими перепадами температурного
режиму, недостатньою кількістю, або й відсутністю снігового покриву,
сильними морозними вітрами, льодяною кіркою (часто притертою). Все
це зумовлює потребу у підборі сортів за підвищеною стійкістю до
комплексу несприятливих факторів. Здатність рослини добре
витримувати негативний вплив факторів у зимовий період є однією з
важливих характеристик цінності сорту.
Відомо, що одними із найбільш стійких до умов перезимівлі в
південному регіоні є сорти пшениці озимої вітчизняної селекції
СГІ-НЦСС і ІЗЗ, проте і вони в екстремальних умовах проявляють себе
по-різному.
Зими у досліджувані роки були відносно м'якими, а тому рослини
усіх сортів культури відносно добре перезимували, незважаючи на те, що
ввійшли в зиму, не досягнувши необхідної для перезимівлі фази розвитку.
Випадання рослин залежно від сорту і років становило 2–11 %.
У 2016 р. найбільш раннє колосіння пшениці озимої зазначено у
сорту Росинка (10.05), найбільш пізнє – у сорту Щедрість одеська, (13.05),
тобто різниця не перевищила 3 дні. У 2017 р. періодичне випадання дощів
у травні і червні зумовило дещо пізніший вступ рослин у фазу колосіння
порівняно з 2016 роком. Календарні строки, залежно від сорту,
коливалися з 14.05. до 19.05., тобто майже на рівні середньостатистичних
даних. Найбільш раннє колосіння зазначено у сорту Мудрість одеська
(14.05.), найбільш пізнє – у сорту Щедрість одеська (19.05.).
Загалом, у майже щорічних посушливих умовах у період воскової
стиглості, важливим є показник тривалості вегетаційного періоду.
Основна група сортів, які вивчали, належить до середньоранніх і
середньостиглих (278–283 дні). Більш скороспілі сорти мають перевагу за
нестачі вологи у більш пізній період, але, навпаки, можуть поступатися за
урожайністю у випадку сприятливих умов упродовж всього періоду
наливу зерна.
Низькорослим у 2016 р. був сорт Щедрість одеська (75 см), проте у
2017 р. висота його рослин сягнула 90 см. Водночас як у 2016, так і в
2017 рр. найвищими сформовано рослини сорту Росинка (99 см і 101 см
відповідно за роками).
У 2015 р. рослинами пшениці озимої сформовано урожайність дещо
менше середнього рівня (3,8±0,24 т/га у середньому в досліді), а саме за
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сортами СГІ-НЦНС у межах 3,3 (с. Ліра одеська), 3,4 (Антонівка) –
4,2 т/га (Щедрість одеська). Із сортів ІЗЗ найвища урожайність отримана у
сортів Росинка і Кохана (4,0 т/га). Мінімальну врожайність отримано у
сорту Марія (3,5 т/га).
За дещо інших більш сприятливих погодних умов у 2017 р.
сформовано в середньому в досліді 4,4±0,16 т/га зерна. Із сортів
СГІ-НЦНС максимальний урожай отримали у сортів Мудрість одеська
(4,7 т/га), Нива одеська і Щедрість одеська (4,6 т/га), мінімальний –
у сортів Зиск (4,2 т/га), Ліра одеська (4,3 т/га). Із сортів ІЗЗ найвища
урожайність отримана у сорту Кохана (4,7 т/га). Мінімальну врожайність
відзначено у сортів Овідій, Росинка (4,2 т/га).
У середньому за трирічними даними слід зазначити, що сформовано
в середньому в досліді 4,1±0,11 т/га зерна. Із сортів СГІ-НЦНС
максимальну урожайність отримали у сортів Щедрість одеська (4,4 т/га,
що на 10,0 % вище контролю – с. Антонівка), Мудрість одеська і Нива
одеська (4,3 т/га, або на 7,5 % більше контрольного сорту), мінімальну –
у сорту Ліра одеська (3,8 т/га, що на 5,0 % менше контролю). Із сортів ІЗЗ
найвищу урожайність отримано у сорту Кохана (4,2 т/га, або на 5,0 %
більше контрольного сорту). Мінімальну врожайність відзначено у сорту
Овідій (3,9 т/га, що на 2,5 % менше контролю).
Варто відзначити, що найменше за роками варіював показник
урожайності сортів Росинка (2,2 %), Щедрість одеська (3,7 %), дещо
більше – коливання врожайності пшениці озимої порівняно з
вищезазначеними за вирощування сортів Мудрість одеська (6,8 %), Марія
(9,3 %), тоді як у контрольного сорту її виявлено ще на вищому рівні
9,6 %.
Отже, за результатами трирічних досліджень, визначено, що за
незрошуваних умов вирощування найбільш продуктивними та
висококонкурентними є сорти пшениці озимої Щедрість одеська,
Мудрість одеська, Нива одеська (СГІ-НЦНС), а також сорти ІЗЗ – Кохана,
Росинка.
УДК 619:614.31:634
Цвіліховський М.І., д-р біол. наук, професор, академік НААН
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
Загальний поступ світової освіти і науки та глобальні проблеми, які
стоять сьогодні перед людством на межі 2-го та 3-го тисячоліть, свідчать
271

про значний негативний вплив діяльності людини на довкілля. Це
проявляється в катастрофічному руйнуванні взаємозв’язків у живих
природних екосистемах, забрудненні різноманітними токсикантами все
нових і нових територій і акваторій Землі, порушенні природного балансу
кругообігу ессенціальних елементів, накопиченні в довкіллі значної
кількості відходів, з якими біосфера та людство вже не справляються. До
цього слід додати зміни клімату через зростання в атмосфері концентрації
СО2 та інших парникових газів, закиснення (ацидоз) природи через значні
викиди в атмосферу хімічних елементів (Сульфур, Нітроген тощо), що
утворюються під час спалювання твердого і рідкого палива, проблему
пестицидів, питання трансгенних організмів, втрати біологічного
різноманіття і т. інше. Все це сприяло появі й стрімкому поширенню
нових хвороб тварин і людей на різних континентах.
Так, на території України за останні 30 років з’явилося понад
20 нових хвороб тварин і людей. Тобто, в Україні кожні 1−2 роки
реєструють нове захворювання і процес виникнення таких хвороб швидко
зростає в зв’язку з глобальним потеплінням клімату, змінами в
екобіосистемах, інтенсивною міграцією та іншими факторами, появою на
території держав біологічних об’єктів-переносників хвороб тварин і
людей, яких раніше не було.
Водночас упродовж останніх десятиліть у світовому просторі
швидко розвивалася наука, зростали наукові досягнення, було
нагромаджено значний досвід попередніх поколінь, з’явився вільний
доступ до світових джерел інформації тощо. Разом з тим, існуюча система
університетської освіти в усіх країнах світу має певну інертність, яка з
різних, насамперед, економічних та технічних обставин не дозволяє
використовувати найновіші досягнення галузі у підготовці фахівців того
чи іншого напряму. Це й стало причиною відставання рівня знань і умінь
майбутніх фахівців від суми знань людства у 1,5 раза в 1990–1998 рр.,
а в 2004–2008 рр. – утричі. Сьогодні людство оновлює свої знання
щороку, а після 2020 р., згідно з прогнозом, це відбуватиметься кожні
72 доби. Так, за прогнозом на найближчу перспективу (2020–2025 рр.),
інформативний наплив літератури та обсяг знань у галузі ветеринарії
збільшиться порівняно з попереднім тисячоліттям у 100 разів! Отже, ми
маємо врахувати цей значний науково-технічний прогрес у навчальних
планах і програмах, методології й технології підготовки фахівців
ветеринарної медицини, а подолання глобальних проблем ветеринарії, як і
інших галузей знань, потребує формування нової ідеології життя та нових
форм навчання людей, які б формували в них відповідну культуру та
екологічний світогляд.
Важливого значення за сучасних умов існування людства набуває
вирішення питань ветеринарної медицини за виникнення надзвичайних
ситуацій (катастроф), а також розроблення і впровадження
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геоінформаційних систем для ветеринарної медицини, наукове
забезпечення системи організації ветеринарного сервісу, особливо на
сільських територіях, навчання та підвищення кваліфікації фахівців
ветеринарної медицини з питань біобезпеки, біозахисту, біоетики тощо.
Теоретичну і практичну підготовку лікаря ветеринарної медицини
та формування в нього наукового світогляду сьогодні потрібно
здійснювати з перспективою на 5–10 років з обов’язковим введенням до
навчальних планів і програм дисциплін, що формують знання та уміння з
інформаційних технологій, клітинної біології, молекулярної генетики,
генної інженерії та ін., без вивчення яких неможлива глибока
фундаментальна підготовка фахівця. Вони є пріоритетними в розвитку
нових технологій конструювання та виробництва лікувальних і
профілактичних препаратів, а також діагностикумів для потреб
ветеринарної медицини і мають стати визначальними в підготовці лікаря
ветеринарної медицини за максимально інтегрованими з Європейськими
країнами планами і програмами, а компетентності, уміння та знання
фахівців мають бути максимально наближеними до компетентностей
МЕБ.
Формування навчальних планів і програм та наукової роботи
відповідно до вимог сучасності дозволить нинішнім і майбутнім лікарям
ветеринарної медицини змінити акценти щодо природи, впровадити в
життя принципи гармонійного розвитку, що поєднують зростання
економічного та поліпшення соціального становища людини і спрямовані
на запобігання екологічним катастрофам та уникнення нанесення шкоди
довкіллю.
УДК 633.15.31:58
Захлєбаєв М.В., аспірант;
Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, професор, науковий керівник
Національний університет біоресурсів і природокористування України
maximzahliebaiyev@gmail.com
ЛІНІЙНИЙ РІСТ БУРКУНУ БІЛОГО В ЧИСТОМУ
ТА В СУМІСНИХ ПОСІВАХ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ
КУЛЬТУРАМИ
Проблема кормового білка – одна з актуальних проблем у науці і
практиці сучасного тваринництва і кормовиробництва. Сьогодні і на
перспективу основним джерелом розглядають рослинні корми. Одним з
резервів підвищення виробництва рослинного білка є вдосконалення
структури посівів бобових та злакових трав, серед яких важливу роль
відведено змішаним посівам. Взяті окремо, ні бобові, ні злакові трави
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повною мірою не відповідають вимогам повноцінної годівлі
сільськогосподарських тварин. Краще ці вимоги задовольняють під час
посіву бобово-злакових сумішей, тому що при цьому досягається
раціональне співвідношення між вуглеводами і білком.
Ефективність вирощування різночасно достигаючих травосумішок
однорічних та дворічних культур безперечна. Адже за допомогою
ярусного розміщення рослин та листків різної форми, ширини та їх
напряму створюються сприятливі умови для тривалішого поглинання
широкого спектра сонячних променів та повнішого використання
фотосинтетично-активної
радіації,
як
результат
підвищується
продуктивність агрофітоценозів.
Незбалансованість раціонів годівлі тварин за вмістом у них
обмінної енергії і перетравного протеїну призводить до значних
перевитрат кормів і підвищення собівартості продукції тваринництва. До
перспективних кормових культур задля вирішення існуючої проблеми
належить буркун білий. Рослина буркуну відрізняється посухостійкістю,
зимостійкістю, високою продуктивністю зеленої маси, яка за хімічним
складом та енергетичною цінністю не поступається перед основними
бобовими культурами. В 1 кг зеленої маси буркуну міститься 0,18–
0,23 к. од., у 1 кг сіна – 0,5 к. од. На кормову одиницю в зеленій масі
буркуну припадає понад 200 г, а в сіні – 130–170 г перетравного протеїну.
Буркуновий силос багатий на білок та охоче поїдається всіма видами
тварин.
Під час створення штучних агрофітоценозів кормових культур
необхідно добиватися такого технологічного ефекту, за якого б
урожайність травосумішок була вищою від урожайності культур
одновидових посівів, а якість отриманого корму, збір протеїну і
співвідношення поживних речовин досягали оптимальних показників.
Важливим показником, що використовується для визначення
урожайності за сумісного вирощування є біометричні параметри. Тому
під час проведення досліджень ми вивчали, як змінюється висота ценозу
залежно від умов вирощування.
Дослідження проводили протягом 2015–2017 рр. у науковій
лабораторії кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології на базі
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Агрономічна дослідна станція».
Дослідження проводили за схемою: фактор А – травосумішки:
буркун білий, буркун білий + кукурудза, буркун білий + просо, буркун
білий + суданська трава, буркун білий + сорго; фактор В – норма висіву
буркуну білого: 16, 18, 20 та 22 кг/га; фактор С – удобрення: без добрив,
N45P45K45, N60P60K60 та N60P90K90.
Висота рослин являє собою один з важливих біометричних
показників росту кормових культур. Залежно від технологічних заходів
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вирощування і погодних умов її можна змінювати, впливаючи цим на
процеси формування урожайності зеленої маси. Темпи наростання висоти
рослин, компонентів травосумішок залежать від комплексу багатьох
факторів, серед яких основними є рівень мінерального живлення та
співвідношення компонентів.
Спостереження показали, що динаміка наростання висоти рослин
буркуну білого та злакових культур відрізнялася за фазами росту і
розвитку. Встановлено, що за вирощування буркуново-злакових
травосумішок на висоту рослин впливали внесення мінеральних добрив та
вид злакових компонентів.
Висоту кожного компонента сумісного посіву визначали через 30,
40, 50 діб після повних сходів буркуну білого та перед укосом.
На ділянках без внесення мінеральних добрив вже через 30 діб після
повних сходів висота рослин буркуну білого, кукурудзи, проса,
суданської трави та сорго формувалася з різною інтенсивністю. У першу
чергу це пов'язано з видовим різноманіттям культур травосумішки. Так,
рослини буркуну найнижчими були на варіанті чистого посіву та в
сумішці з кукурудзою – 22 см, тоді як найвищими у варіантах із
суданською травою та сорго – 24 см. Найбільший показник висоти серед
злакового компонента відзначено в суданської трави і кукурудзи, –
відповідно 22 і 28 см. Така різниця зумовлена особливостями видового
різноманіття культур сумісного посіву та нерівномірністю розподілення
поживних речовин на дослідній ділянці.
Залежно від рівня мінерального живлення, висота змінювалася
поступово, відповідно до збільшення норм добрив та на всіх варіантах
досліду була найвищою за максимального удобрення. Найбільший
приріст бобового компонента, залежно від удобрення та виду
травосумішки, було встановлено у варіантах сумісного вирощування з
кукурудзою (8–24 %) та одновидового посіву (12–18 %). Серед злакових
компонентів, залежно від удобрення, прирости становили: кукурудзи –
10–20 %, проса – 12–17, суданської трави – 9–12 та сорго – 5–19 %.
Найбільшу висоту серед злакових компонентів за максимального
мінерального живлення (N60P90K90) мали кукурудза – 35 см та суданська
трава – 25 см.
За період від 30 до 40 діб вегетації від повних сходів у буркуну,
залежно від компонента травосумішки та норм мінерального живлення, в
середньому по всіх варіантах висота збільшилася на 11–20 см та була
найбільшою на варіанті сумісного вирощування з кукурудзою та
мінерального удобрення N60P90K90 – 42 см, де прибавка залежно від
удобрення коливалася в межах 5–13 %. Це свідчить про сприятливі умови
для росту і розвитку буркуну, меншу конкуренцію за елементи живлення,
порівнюючи з іншими злаковими культурами. У кукурудзи за 10 діб
приріст становив 14–19 см, проса – 12–15, суданської трави – 12–14 і
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сорго – на 12–17 см. Внесення мінеральних добрив також вплинуло на
інтенсивність наростання довжини стебла злакових культур. Так, у
кукурудзи вона була 5–11 %, проса – 3–10, суданської трави – 3–8 та
сорго – 13–15 %. Найбільша висота спостерігалася за удобрення N60P90K90
у кукурудзи – 47 см.
Приріст висоти буркуну білого через 50 діб після повних сходів
становив 15–23 см. Внесення мінеральних добрив у середньому на всіх
варіантах досліду забезпечило 4–12 %. При цьому найбільший показник
висоти виявився за сумісного вирощування із суданською травою за
норми добрив N60P90K90 – 60 см. Це вказує на те, що в разі загущення
іншими рослинами бобова культура інтенсивніше витягується в рості.
Приріст злакових культур залежно від удобрення, порівнюючи з
варіантом без добрив, був на рівні 9–18 % у кукурудзи, 5–9 у проса, 6–9 у
суданської трави та 7–10 % у сорго. Серед злакових культур найбільша
висота відзначена у кукурудзи – 65 см.
Період укісної стиглості наставав через 85–90 діб після повних
сходів. При цьому тенденція щодо збільшення висоти збереглася на всіх
варіантах сумісних посівів, як і зміна висоти буркуну в травосумішках
залежно від виду компонента. У чистому посіві приріст коливався в
межах 36–39 см, з кукурудзою – 37–40, просом – 33–38, суданською
травою – 37–39, сорго – 36–37 см. Внесення добрив сприяло збільшенню
висоти на 5–8 %. Найвищим буркун був на варіанті сумісного посіву з
кукурудзою – 97 та суданською травою – 98 см за норми мінерального
живлення N60P90K90. Приріст злакових культур знаходився на рівні 62–66
см у кукурудзи, 32–34 у проса, 55–60 у суданської трави та 32–34 у сорго.
Залежно від удобрення прирости склали: кукурудзи – 8–12 %, проса – 3–5,
суданської трави – 6–8 та сорго – 5–8 %. Висота кукурудзи на період
укісної стиглості коливалася в межах 115–130 см, проса – 73–77, суданки
– 98–108, сорго – 69–75 см.
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БІОЛОГІЯ ГІРЧАКА ПОВЗУЧОГО В УМОВАХ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В Україні, як і в інших країнах світу, на сучасному етапі
надзвичайно актуальною проблемою є охорона рослинних ресурсів від
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карантинних і особливо небезпечних видів шкідливих організмів,
збудників хвороб та бур'янів.
Гірчак повзучий є найзліснішим і важко викорінюваним бур'яном
серед коренепаросткових, він засмічує посіви сільськогосподарських
культур, сади, виноградники, луги, пасовища. Досить часто росте вздовж
ґрунтових, шосейних доріг, залізничних колій, на берегах зрошувальних
каналів.
Бур'ян надзвичайно шкодочинний. За сильного засмічення повністю
витісняє інші рослини і різко знижує (на 50–70 %) або зовсім знищує
врожай польових культур. Гірчак повзучий належить до отруйних рослин,
вегетативна частина яких небезпечна для багатьох тварин, особливо для
коней. Навіть невеликі домішки рослин бур'яну в зерні, зеленій масі, сіні
чи соломі значно знижують якість продукції.
Метою цієї роботи було дослідження шляхів завезення гірчаку
повзучого, географічне поширення на території України, розроблення в
схеми – людей заносу в нові регіони, дослідження заходів у боротьбі.
Як результат цієї роботи було проведено певні дослідження, на
основі яких було отримано результати та зроблено такі висновки.
Головним з карантинних заходів, що спрямовані на недопущення
поширення гірчаку повзучого є заборона завезення насіння бур'яну у
вільні від нього області і райони України з насінням
сільськогосподарських культур.
Умови використання засміченого насіннєвого, продовольчого,
фуражного і технічного підкарантинного матеріалу визначаються в
кожному окремому випадку Державними інспекціями з карантину рослин.
Агротехнічними заходами в першу чергу є багаторазові підрізання
кореневої системи. На дуже засмічених гірчаком повзучим землях досить
ефективним буде поєднання чорного пару з культурами суцільного посіву
(монокультури) – житом, вівсом, ячменем, кукурудзою, люцерною, що
пригнічують бур'ян масивно розвиненою зеленою масою.
Особливе значення на засмічених гірчаком площах має лущення
стерні відразу після збирання будь-якої культури, незалежно від того, як
буде в майбутньому використовуватися поле.
Значного пригнічення гірчаку повзучого в найкоротші терміни
можливо досягти лише поєднанням агротехнічних заходів із
застосуванням сучасних гербіцидів згідно з «Переліком пестицидів …».
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБИ ГАМБОРО
Протягом століть люди знали, що кліматичні умови, а особливо їх
зміни впливають на перебіг інфекційних хвороб. Інтенсивний розвиток
тваринництва в Центральній і Західній Європі з одного боку і відповідно
зростання чисельності населення на кордоні Азії і Європи є тим
«епідеміологічним шляхом», за яким в обох напрямах поширюються
транскордонні хвороби тварин.
Хвороби птахів (хвороба Гамборо, пташиний грип), африканська
чума свиней і, останнім часом, нодулярний дерматит – тільки деякі з
хвороб, що вже існують в європейському регіоні і створюють проблеми
здоров'я тварин і відповідно людей. Зміна клімату може викликати зміни
в поведінці збудників цих інфекцій або їх переносників. Хвороби можуть
поширюватися на великі території і, що найгірше, призвести до появи
нових ще більш небезпечних.
Інфекційна бурсальна хвороба (далі – ІБХ) або хвороба Гамборо
поширена переважно у птахівничих господарствах промислового типу
[1, 5]. Дані серологічних досліджень показують, що інфікованість
поголів’я коливається в межах від 2 до 100 % [2, 3]. У період з 1991 по
2000 роки практично всі птахівничі господарства України потерпали від
ІБХ. Хвороба характеризувалася гострим перебігом, у курчат
спостерігали пронос білого кольору і вони швидко впадали в коматозний
стан. Вважається, що сплеск ІБХ у цей період пов'язаний з початком
масового ввезення птиці з-за кордону та відсутністю системи
профілактики хвороби.
За останні роки в Україні накопичено великий досвід у боротьбі із
захворюванням птиці на ІБХ. За цей час розроблено та впроваджено у
практику нормативно-правові документи з діагностики і профілактики
ІБХ, правила утримання поголів’я у птахівничих господарствах,
розроблено вітчизняні та зареєстровано зарубіжні вакцини, які успішно
застосовують для профілактики хвороби Гамборо [1].
Вакцинація є найважливішою ланкою заходів з профілактики ІБХ.
Застосування вакцин передбачає врахування рівнів материнських антитіл
(далі – МАТ). Облік рівнів МАТ проводять за допомогою різних
серологічних тестів, зокрема за допомогою методу імуно-ферментного
аналізу (далі – ІФА), ELISA. Ці методи використовуються також для
278

оцінювання напруженості імунітету у щепленої птиці, епізоотичного
моніторингу та ретроспективної діагностики ІБХ [4].
Під час дослідження батьківського стада на наявність титрів проти
ІБХ методом ІФА було визначено, що у курей батьківського стада
сформувався 100 % захисний імунний фон. Середній титр антитіл до ІБХ
у птиці віком 211 діб становив 7115, а у птиці віком 316 діб середній титр
АТ становив 6062, що свідчить про поступове зниження рівня антитіл до
ІБХ з віком. У дослідженої птиці відбулося зниження титрів антитіл проти
ІБХ на 14,8 %, але це зниження не призводить до можливості інфікування,
оскільки титри знаходяться у межах захисних норм. Коефіцієнт варіації
(CV %) знаходиться у межах установлених норм, що свідчить про
однорідність титрової відповіді. Що нижчий CV %, то більш рівномірно
розподіляються титри, і то більш успішною є вакцинація. У випадку
використання живих вакцин проти ІБХ CV % має бути менше 40 %. Якщо
коефіцієнт варіації менше 40 % – відмінний результат, якщо від 40 до
60 % – задовільний результат, більше 60 % – необхідне втручання фахівця.
Результати отримані під час досліджень молодняку бройлерів
указують на те, що потомство отримало від батьківського стада рівні
титри МАТ, про що свідчать показники оптичної щільності і CV %. Рівень
МАТ у молодняку бройлерів, отриманого від батьківського стада, віком
211 діб був дещо вищим, ніж від батьківського стада віком 316 діб.
Крім того визначено, що рівень МАТ курчат відносно рівня антитіл
курей батьківського стада коливається у межах 47–57 %, що є важливим з
огляду розуміння захисту молодняку птиці у перші тижні життя.
Таким чином, можна розрахувати та чітко вказати дату проведення
щеплень молодняку бройлерів проти ІБХ, що дуже важливо з огляду на
те, що вакцинація, проведена у більш ранні терміни, призведе до
нейтралізації вакцинного вірусу материнськими антитілами, і курчата не
набудуть клітинного та гуморального імунітету. Це може призвести до
вільного інфікування птиці збудником ІБХ і виникнення спалаху хвороби.
Небезпека щеплення птиці у більш пізні терміни може призвести до
повного зникнення МАТ у молодняку бройлерів і можливості
контамінації організму збудником ІБХ ще до застосування вакцини, що
обов’язково призведе до спалаху хвороби Гамборо.
Отже, розрахунок дати вакцинації молодняку птиці має важливе
значення в ефективній вакцинації. Це забезпечує стабільну епізоотичну
ситуацію щодо ІБХ і запобігає можливим економічним втратам від
загибелі та захворювання птиці.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА КОНТАМІНАЦІЮ КОРМІВ
ДЛЯ КОРІВ МІКРОМІЦЕТАМИ В ГОСПОДАРСТВАХ ПІВНІЧНОСХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2012–2017 РОКІВ
Важливе значення для отримання якісної продукції тваринництва та
запобігання переходу до організму людини шкідливих речовин у
кількостях, що перевищують гігієнічні норми, має контроль за вмістом
контамінантів як хімічного, так і біологічного походження. Згодовування
недоброякісних кормів призводить до зниження продуктивності,
підвищення сприйнятливості тварин до різних захворювань та сприяє
виникненню хронічних токсикозів. У період вегетації, заготівлі,
транспортування, зберігання, особливо за зміни кліматичних умов в
останні роки та під час підготовки до згодовування корми можуть
вражати плісеневі сапрофіти, які надають їм більш темний колір і
неприємний запах. Зокрема, під час зберігання склад мікобіоти млинових
відходів, зерна, комбікормів та грубих кормів практично подібний і
представлений наявністю факультативних паразитів і епіфітів родів
Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Ascochyta, Botrytis,
Helmintosporium, Nigrospora, Diplodia, Sclerotinia, Trichoderma,
Trichothecium, Cephalosporium, Acremoniella (Monopodium), Mucor,
Rhizopus та ін. Під час розвитку мікроскопічних грибів не тільки
змінюються фізичні властивості кормів, а й спостерігається розпад
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органічних речовин, з утворенням токсичних сполук, які внаслідок
споживання сільськогосподарськими тваринами можуть викликати
отруєння. Відповідності до закону «Загальнодержавної цільової програми
проведення моніторингу …» метою наших досліджень був моніторинг
контамінантів біотичного походження (мікроміцетів) у кормах для корів
Північно-східного регіону України протягом 2012–2017 років.
Визначення
ступеня
контамінації
з
таксонометричною
ідентифікацією мікроміцетів кормів для корів проводили у відділі
токсикології, безпечності та якості с.-г. продукції ННЦ «ІЕКВМ» за
запитами виробників кормів та споживачів (агрохолдинги, фермерські та
невеликі приватні господарства). Вивчення мікроміцетів проводили із
застосуванням загальноприйнятих адаптованих методів мікологічного
аналізу. Зокрема, дослідження охоплювали первинне виділення, шляхом
висіву послідовних розведень у живильне середовище – агари сусло та
Чапека, виділення у чисту культуру. Ступінь контамінації кормів
мікроскопічними грибами визначали за кількістю колонієутворювальних
одиниць (КУО) у перерахунку на 1 г корму. Ідентифікацію проводили з
використанням визначальників та колекції музейних штамів мікроміцетів,
які зберігаються в ННЦ «ІЕКВМ».
Упродовж 2012–2017 рр. на контамінацію мікроскопічними грибами
було досліджено 166 проб кормів для корів з 6 скотарських господарств із
різною продуктивністю поголів’я (рис. 1).

Рис. 1. Види кормів для корів, що досліджували у 2012–2017 рр.

За отриманими даними (рис. 1), визначено, що грубі та соковиті
корми (сіно, солома, силос, сінаж, корнаж) становили 34,4 %, зернові
(пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, овес, зерносуміші) – 32,5 %,
комбікорми – 10,2 %, інші корми сктановили 22,9 %. За визначення
ступеня контамінації мікроміцетами у 2012–2017 рр. (рис. 2) як одного з
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основних показників безпечності кормів встановили, що перевищення
МДР (5,0×104 спор в 1 г корму було виявлено в 71,6 % проб, причому з
щорічною чіткою тенденцією до збільшення. Допустимий ступінь було
встановлено в 28,4 % проб кормів (47 проб).

Рис. 2. Ступінь контамінації мікроскопічними грибами кормів
для корів у 2012–2017 рр.

Зокрема, у 2012 році недоброякісні корми становили 52 %, у 2014 –
56 %, у 2016 році цей показник підвищився до 79 %, у 2017 – до 88,1 %
(рис. 2). Причому, найбільш забруднені корми були визначені серед
зернових – у пшениці та кукурудзі (по 9 % проб відповідно), горосі
(2,1 %), відходах кукурудзи (1,4 %); комбікормах (6,25 %), кормосумішах
(4,8 %), сіні (7,6 %), соломі (3,5 %), силосі (9,7 %), корнажі (2,7 %).
За мікологічних досліджень кормів для ВРХ було виділено такі
мікроміцети, відсоткове родове (родинне) співвідношення яких наведено
на рис. 3.

Рис. 3. Таксонометрична ідентифікація ізолятів мікроміцетів,
виділених з кормів для корів
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Отримані дані (рис. 3) вказують, що основними з виділених ізолятів
були плісеневі мікроміцети родів Aspergillus Mich. – 365 ізолятів (42 % від
загальної кількості виділених грибів), Penicillium Linc. – 191 ізолят (22 %)
родини Mucoraceaе – 112 ізолятів (13 %) та особливо небезпечні
представники Fusarium Linc. – 69 ізолятів (8 %). Представників інших
родів було ідентифіковано 132 ізоляти (15 %). За аналізу даних,
визначено, що ізоляти родів Aspergillus Mich., Penicillium Linc. та
Fusarium Linc., багато видів з яких здатні до токсиноутворення, впродовж
звітного періоду типували з тенденцією до збільшення, а родини
Mucoraceaе, навпаки, до зменшення.
Зростання об’ємів недоброякісних кормів в останні роки в північносхідному регіоні України ми пов’язуємо зі змінами клімату в бік
підвищення середньої температури повітря та збільшення кількості
посушливих днів у літньо-осінній період. В свою чергу підвищення
контамінації спорами мікроскопічних грибів не тільки знижує якість
кормів, а і може за рахунок накопичення метаболітів життєдіяльності
мікроміцетів, сприяти підвищенню токсигенності, спричинюючи під час
згодовування кормів у тварин хронічні токсикози. Як рекомендації для
тваринників
пропонуємо
проводити
систематичні
мікологічні
дослідження кормової сировини для контролювання біотичних
контамінантів – плісеневих сапрофітів, як профілактичний захід
хронічних отруєнь великої рогатої худоби.
УДК 597.2/5:619:616.995
Вовк Н.І., д-р с.-г. наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
nvovk@ukr.net
ОРГАНІЗМ РИБИ ТА ЇЇ БІОТА – ЧУТЛИВИЙ ІНДИКАТОР
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Відгук живих організмів на вплив абіотичних та біотичних чинників
довкілля проявляється на різних рівнях організації живої матерії.
Спостереження за реакцією біоти на довкілля, зокрема на стан водних
екосистем – досить складний процес, який охоплює як фундаментальні,
так і прикладні дослідження. Сформовані методологічні підходи вивчення
цієї проблеми враховують й іхтіопатологічний контроль внутрішніх
водойм, який є складовою загальноекологічного біомоніторингу
природних екосистем, спрямованого на збереження біорізноманіття та
раціональне використання біоресурсів.
Показовим методом біоіндикації є патоморфологічний аналіз
органів і тканин риб, що об'єктивно віддзеркалює екологічний стан
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водних екосистем та дає чітку уяву про інтегральне довгострокове
забруднення водойм. У першу чергу вплив негативних чинників
позначається на молекулярному та клітинному рівнях, як найбільш
чутливих і тільки з часом, за тривалої дії, що перевершує межі
компенсаторних механізмів, виявляється у змінах структури органів,
тканин, що у сукупності призводить до порушень їх функціонування,
механізмів імунного захисту, репродуктивних процесів, появи
новоутворень, клінічних ознак, передлетального стану, ускладнення
епізоотичної ситуації. Ці порушення можна віднести до важливих
біологічних змінних, що характеризують стан окремих особин, як відгук
біологічних систем на негативні чинники середовища, зокрема
забруднення. Найбільше навантаження спостерігають на шкіру, зябра,
печінку та нирки, як органи детоксикації організму. У риб із забруднених
водойм спостерігали значні відхилення – депігментацію поверхневих
покривів, зниження тургору м'язів, патологічні зміни в нирках (їх
розпушення, обводнення), печінці (зміна структури гепатоцитів, їх заміна
сполучною тканиною, мозаїчність), селезінці (значне відкладення
гемоседерину, меланіну), зябрах (дегенерація та гіперплазія їх епітелію,
поява ділянок некробіозу), порушення структури формених елементів
крові тощо. Якісні та кількісні характеристики форменних елементів крові
є оціночним показником біоіндикації водойм, оскільки дозволяють
виявити зміни, що виникають задовго до появи клінічних ознак різних
патологічних порушень, захворювань та токсикозів риб. Доведено і
суттєву роль середовища у формуванні імунітету риб, функціонуванні
системи імунного захисту їх організму.
Показником критичного стану популяції у забруднених водоймах є
випадки масового поширення новоутворень, які дають підставу вважати,
що забруднення водного середовища впливає і на частоту виникнення
пухлин генетичної та вірусної природи.
Чутливим індикатором евтрофікації водойм, їх забруднення
промисловими та побутовими водами, фізіологічного стану гідробіонтів,
якості живлення є мікрофлора риб. Маркером неблагополуччя є
збільшення кількості умовно-патогенних бактерій у водному середовищі,
що може призвести до змін у структурі мікробіоценозу поверхневих
покривів, кишкового тракту риб, знизити бар'єрні функції тканин, слизу,
зумовити розвиток патологічних процесів в їх організмі, індукувати
розвиток бактеріальних септицемій.
Інформативним показником екологічного стану водних екосистем є
і паразитофауна риб. Її вивчення, аналіз паразитологічної ситуації у
водних екосистемах є важливим елементом з-поміж інших ланок
біомоніторингу. Адже процеси евтрофікації та дистрофікації водойм
впливають на представників усіх фауністичних комплексів, скорочуючи
різноманітність видового складу. За загального збіднення паразитофауни
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риб можливе її збагачення у окремих масових видів – окуня, плітки, ляща.
Таке, на перший погляд, парадоксальне явище Е.А Румянцев (2001)
пояснює загальною бідністю гідрофауни та малою чисельністю кормових
об’єктів, що примушує рибу розширювати спектр живлення, а це, в свою
чергу, сприяє збільшенню видового різноманіття її паразитів. Таким
чином, відмічається зміна екології риб, чітко пов'язана з антропогенним
фактором. Перспективність та необхідність використання паразитофауни
як біоіндикатора під час вирішення низки проблем гідроекології не
викликає сумніву.
Важливо
зауважити,
що
оцінюючи
стан
екосистеми
рибогосподарських ставів, необхідно враховувати значний вплив на
організм об`єктів ставової аквакультури та його біоту не тільки водного
середовища, але і інтенсифікаційні та профілактичні заходи, якість
комбікорму, порушення ветеринарних вимог під час перевезення риби
тощо.
Таким чином, іхтіопатологічні дослідження у загальній системі
біомоніторингу водойм є однією з основних складових аналізу водних
екосистем з використанням відгуку біоти.
УДК 551.583(477.4+292.485):631.559:635.1/.8
Чернецький В.М., д-р с.-г. наук, професор
Вінницький національний аграрний університет
pavlo-shvydkij@ukr.net
ЗМІНИ КЛІМАТУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
ЗА ПЕРІОД З 1987 ПО 2017 Р. ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЇЇ ЯКІСТЬ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН
Одне із завдань світового землеробства – як вести сільське
господарство в умовах глобального потепління. Дослідження зміни
клімату необхідні не тільки для корективу технологічних прийомів
вирощування с.-г. рослин, зокрема розробітку режимів зрошення та
розрахунків під час будівництва зрошувальних систем [2, 4, 5, 6, 7, 8].
Експериментальну роботу з оцінювання природної водозабезпеченості вегетаційного періоду (травень – вересень) та її вплив на рівень
урожайності, товарність і якість овочевої продукції провели протягом
31 року у Вінницькому національному аграрному університеті (1987–
2017 р).
Природну водозабезпеченість оцінювали за гідротермічним
коефіцієнтом (ГТК):
ГТК=

• 10
285

Градація гідротермічного коефіцієнта розроблена М.Ф. Куліковою
[1], яка удосконалена В.М. Чернецьким: 0,5 і нижче – сухо; >0,5 до 1,0 –
посушливо; >1,0 до 1,5 – помірно волого; >1,5 до 2,0 – волого; >2,0 –
надлишково-волого [3].
Показники табл. 1 свідчать, що в Правобережному Лісостепу, за
природною водозабезпеченістю вегетатційного періоду овочевих рослин,
роки можуть бути надлишково вологі, вологі, помірно вологі, посушливі і,
навіть, один рік – 2015-й, був сухим.
Таблиця 1
Характеристика природної водозабезпеченості вегетаційного періоду
овочевих рослин (травень–вересень) в Правобережному Лісостепу,
1987–2017 рр.
Рік
1989, 1997, 2006,
2008, 2010
Середнє із 5 років
1988, 1991, 1993,
2000, 2002, 2004,
2005, 2007, 2011,
2013, 2014
Середнє із 11 років
1987, 1990, 1998,
2003, 2009, 2012
Середнє із 6 років
1992, 1994, 1995,
1996, 1999, 2001,
2016, 2017
Середнє із 8 років

Сума активних
Сума опадів, мм
температур, ˚С
Надлишково вологі (5 років)

Гідротермічний
коефіцієнт (ГТК)

506,5
2162
Вологі (11 років)

2,3

402,5
2321
Помірно вологі (6 років)

1,7

296,0
2323
Посушливі (8 років)

1,3

199,2

0,72

123,3

0,34

2759
Сухі

2015

3602

Так, за 31 рік досліджень, надлишково вологих було 5: 1989, 1997,
2006, 2008, 2010. У середньому за ці роки ГТК становив 2,3. Вологих
років було 11: 1988, 1991, 1993, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013,
2014. Середній показник ГТК становив 1,7. Шість років видалося помірно
вологих: 1987, 1990, 1998, 2003, 2009, 2012. Середній показник ГТК
становив 1,3. За кількістю посушливих років, то вони посідають друге
місце після вологих – 8 років: 1992, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2016,
2017. Найнижчий в ці роки гідротермічний коефіцієнт – 0,72, але нижчий
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цей показник – тільки в 2015 р. – 0,34 і таким був тільки один зазначений
рік.
Рівень природної водозабезпеченості вегетаційного періоду впливає
на рівень як загальної, так і товарної врожайності овочевих рослин
(табл. 2). Найбільший урожай формувався у вологі роки, в які і була
найвища товарність і якість продукції. Для порівняння величини врожаю
в різні роки за водозабезпеченістю роки, взяли вологі роки, і прийняли за
100 %.
Таблиця 2
Вплив природної водозабезпеченості на рівень товарної врожайності
овочевих рослин у Правобережному Лісостепу (1987–2017 рр.)

Овочеві рослини
Гарбузові
Коренеплідні
Цибулинні
Капуста
головчаста,
савойська
Капуста
китайська,
пекінська
Зеленні,
пряносмакові
Помідор
Перець, баклажан

Зниження врожаю залежно від водозабезпеченості
порівняно з урожаєм у вологі роки, %
характеристика років за природною водозабезпеченістю
надлишково
помірно
посушливі
сухі
вологі
вологі
-15…18
-10…15
-40…50
-55…60
-10…12
-8…10
-30…40
-45…55
-8…13
-6…11
-40…45
-55…60
-5…10

-11…13

-45…50

-55…65

-2…5

-13…15

-50…55

-60…65

-1…3

-13…15

-50…60

-70…80

-35…40
-8…9

-15…16
-8…9

+10…15
-30…40

+5…8
-50…60

Висновки
1. За природною водозабезпеченістю вегетаційного періоду
овочевих рослин (травень–вересень) роки можуть бути надлишково
вологі, вологі, посушливі, сухі.
2. Навіть у вологі і помірно вологі роки можуть бути періоди, коли
овочеві рослини потерпають від нестачі вологи.
3. Найвищу урожайність, її товарність і якість формують овочеві
рослини у вологі за природною водозабезпеченістю роки.
4. У надлишково вологі роки товарна врожайність овочевих рослин
знижується порівняно з вологими роками за рахунок прояву більшої
кількості хвороб.
5. Зниження товарної урожайності що вище, то менша природна
водозабезпеченість овочевих рослин, окрім помідора: у посушливі і сухі
роки вона вища за рахунок меншої ураженості рослин хворобами.
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ВПЛИВ РІВНЯ УДОБРЕННЯ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ВИДОВИЙ
СКЛАД СУМІШЕЙ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО З ГОРОШКОМ
ПОСІВНИМ ПАННОНСЬКИМ
Однорічні кормові культури є одним з основних резервів отримання
високоякісних кормів, особливо за умов зміни клімату, що
спостерігається впродовж останнього десятиріччя. Тому сьогодні
особливого значення набуває розширення проміжних посівів бобовозлакових сумішей озимих культур для виробництва повноцінних кормів
ранньою весною, які формують урожай листостеблової маси,
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використовуючи запаси продуктивної вологи осінньо-зимового періоду.
Одним із найефективніших заходів, який забезпечує збільшення врожаїв
зеленої маси, є удобрення. Внесені добрива не лише підвищують
урожайність, а й змінюють ботанічний і якісний склад травостою, що є
одним з основних показників якості корму, від якого залежить його
поживність, біологічна повноцінність, поїдання та перетравність.
Дослідження проводили в 2013–2016 рр. у відділі польових
кормових культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН. Вивчали кормову продуктивність сумісних
посівів озимого тритикале різних груп стиглості та горошку посівного
паннонського залежно від елементів технології вирощування.
Спостереження показали, що в період вегетації між рослинами
відбувалася конкуренція за фактори росту і розвитку, особливо на
початкових
етапах
органогенезу
тритикале
було
найбільш
конкурентоздатним порівняно з горошком паннонським. За сприятливих
умов забезпечення вологою та температурним режимом у бобового
компонента відзначено інтенсивне формування вегетативної маси, що
сприяло збільшенню його частки в урожаї, яка залежала від
досліджуваних факторів.
У змішаному агрофітоценозі найкращі умови для формування
травостою горошку посівного паннонського з тритикале середньостиглого
сорту Половецьке створювалися за внесення мінеральних добрив у дозі
N45Р45К45, які залежали від норм висіву та погодних умов у роки
проведення досліджень (табл.1).
Таблиця 1
Частка горошку посівного паннонського у фітоценозі та вміст
поживних речовин за сівби тритикале сорту Половецьке,
у середньому за 2014–2016 рр.
Бінарні суміші,
норми висіву, %

Дози
добрив

Тритикале, 50 +
горошок посівний
паннонський, 50
Тритикале, 75 +
горошок посівний
паннонський, 75
Тритикале, 50 +
горошок посівний
паннонський, 75
Тритикале, 75 +
горошок посівний
паннонський, 50

Без добрив
N30P30K30
N45P45K45
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45

Частка
Вміст сирих речовин, %
бобового
компонента, протеїну
клітковини
%
23,0
8,93
26,03
27,4
11,39
25,98
32,0
13,81
26,33
26,6
9,02
25,98
32,2
11,58
26,33
40,8
14,32
25,88
30,7
9,98
26,33
35,4
12,22
25,88
40,3
14,79
25,66
25,7
9,34
25,88
33,3
11,40
25,66
37,9
14,02
27,72
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Вихід
сирого
протеїну,
т/га
0,492
0,729
1,037
0,534
0,762
1,028
0,576
0,801
1,044
0,559
0,774
1,036

Встановлено, що найбільша його частка формувалася за
співвідношення компонентів 75:75 % і становила у середньому 40,8 %, що
на 8,6 % більше порівняно з фоном N30P30K30. Дещо нижчий показник
отримали під час сівби тритикале 50 % та бобового компонента 75 %–
40,3 %, частка якого в умовах 2015 року була найбільша 47,2 % та
зменшилась до 33,7–39,9 % у 2014–2016 роках. За співвідношення норм
висіву 50:50 % у сумішах зростала частка тритикале та зменшувалася
горошку посівного від 40,8 до 23,6 % за роками досліджень, за середнього
показника 32,0 %. Збільшення відсотка бобового компонента
спостерігалось у варіанті зі співвідношенням 75:50 %–37,9 %.
Внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяли кращому
формуванню стеблостою горошку посівного, порівняно з контролем.
Незалежно від норм висіву частка бобового компонента заходилась на
рівні 27,4–35,4 % у середньому за 2014–2016 рр., тоді як між роками
найбільші показники забезпечила суміш з нормою висіву 75:50 %–46,8 %
за погодних умов 2015 р. За збільшення норми висіву на 25 % горошку
паннонського та зменшення її на стільки ж у тритикале не призводили до
зростання його частки у суміші, що становила 44,3 %, або була більше за
контроль на 4,7 %. А найменша частка горошку посівного сформувалася
за половинної норми висіву тритикале та становила 27,4 %, що менше на
4,6% порівняно з фоном, де вносили максимальну дозу добрив.
Найгірші умови для росту і розвитку горошку паннонського у
стеблостої з тритикале були на фоні без внесення добрив. Найменші
показники отримали переважно в погодних умовах 2016 року, де частка
горошку посівного коливалася від 14,9 до 18,7 %. За роки досліджень
найбільшу частку 30,7 % бобового компонента забезпечила бінарна суміш
зі співвідношенням 50:75 %. За висіву горошку та злаку 75:75 та 75:50 %
маємо середні показники частки бобового компонента відповідно 26,6 та
25,7 % та 73,4–74,3 % тритикале озимого як найбільш конкурентоздатної
культури у бінарній суміші незалежно від погодних умов та чинників, що
досліджували.
За сівби горошку посівного паннонського у фітоценозі з тритикале
середньораннього сорту Полянське частку його зумовлювали норми
висіву та удобрення. Проте, динаміка формування стеблостою злаку та
бобового компонента у сумішах мала інакший характер, порівняно з
тритикале середньостиглого сорту Половецьке. Так, на усіх варіантах
досліду без внесення добрив отримали майже однаковий відсоток
бобового компонента – 25,4–25,9 % (табл. 2).
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Таблиця 2
Частка горошку посівного паннонського у фітоценозі та вміст
поживних речовин за сівби тритикале сорту Полянське,
у середньому за 2014–2016 рр.
Бінарні суміші,
норми висіву, %
Тритикале, 50 +
горошок посівний
паннонський, 50
Тритикале, 75 +
горошок посівний
паннонський, 75
Тритикале, 50 +
горошок посівний
паннонський, 75
Тритикале, 75 +
горошок посівний
паннонський, 50

Дози
добрив
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45
Без добрив
N30P30K30
N45P45K45

Вихід
Частка
сирого
Вміст сирих речовин,
бобового
протеїну,
%
компонента,
т/га
%
протеїну
клітковини
25,7
9,43
26,67
0,572
31,7
11,76
26,51
0,807
34,4
14,88
26,64
1,165
25,4
9,10
26,51
0,566
31,5
11,56
26,64
0,875
34,6
14,52
26,97
1,183
25,9
9,94
26,64
0,655
32,0
12,01
26,97
0,865
35,1
15,12
26,88
1,160
25,7
9,29
26,97
0,629
31,8
11,24
26,88
0,888
36,2
14,69
26,09
1,288

Проте, частка горошку посівного паннонського коливалася за
роками досліджень, де найбільші показники отримали у 2015 році –
27,6–35,8 %, як сприятливому для проходження продукційних процесів
останнього. Тоді як у 2014 році частка його становила 20,8–27,3 та
16,5–25,7 % у 2016 році.
Як результат внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 частки
горошку посівного суттєво збільшилась в агрофітоценозі на 6,1 %
порівняно з контролем. Найбільший відсоток його зафіксовано за
співвідношення компонентів у суміші 50:75 %–32,0 %. У решти варіантів
показники мало відрізняються один від одного 31,5–31,8 %.
Занадто високі норми висіву, які формують травостій призводять до
нерівномірного розподілу вологи і поживних речовин у фітоценозі та
зменшення кількості бобового компонента у бінарній суміші. Завдяки
внесенню мінеральних добрив ця конкуренція між рослинами дещо
нівелюється. На максимальному фоні удобрення частка горошку
посівного паннонського в суміші з тритикале середньораннього сорту
Полянське теж зростає за співвідношення компонентів 75:50 %–36,2 %,
що більше за контроль на 10,5 та 4,4 % за попередній фон удобрення.
Частка бобового компонента з половинною нормою насіння від повної
забезпечила 34,4 %, що на 2,7 % більше порівняно з фоном N30P30K30, тоді
як за норми висіву бобового компонента 75 % (75:75 та 50:75 %)
забезпечили приріст 3,1 % порівняно з фоном N30P30K30. Від внесення
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мінеральних добрив приріст бобового компоненту у суміші становив
6,1–9,4 % відносно контролю.
Максимальна частка бобового компонента у сумішах сприяли
зростанню вмісту сирого протеїну від 14,02 до 15,12 %, з умістом сирої
клітковини у суміші 25,66–27,72 %. Вихід сирого протеїну бобово-злакові
суміші забезпечили на рівні 1,044–1,288 т/га за норми висіву компонентів
у співвідношенні 75:50 та 50:75 % за внесення мінеральних добрив у дозі
N45Р45К45.
Таким чином, найбільш сприятливі умови для формування
вегетативної маси горошку посівного паннонського створювалися за
внесення мінеральних добрив у дозі N45P45K45 з нормою висіву 75 % від
повної з тритикале середньостиглого сорту Половецьке та 50 % зі
середньораннім сортом Полянське, що забезпечило збільшенню частки
бобового компонента на 5,6–13,0 % та становило 36,2–40,8 % з виходом
сирого протеїну 1,044–1,288 т/га.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ АДАПТИВНОЇ
ЗДАТНОСТІ СОРТІВ ГОРОХУ
Викорінення голоду та нестача кількості їжі в ХХІ ст. потребує
збільшення кількості та якості продуктів харчування поруч із
забезпеченням їх виробництва. Міжнародний рік зернобобових, що був
проведений ФАО у 2016 році, одна з ініціатив, що покликана збільшити
увагу до цих культур, які дають забезпечення продовольчої безпеки,
повноцінне харчування, підтримку здоров’я людини, протидію змінам
клімату та збереження біорізноманіття [1].
Гіпотетична можливість незначних позитивних наслідків для
урожайності зернових культур існує в температурних зонах середніх та
високих широт за незначного підвищення температури (на 1–2 °С), які за
подальшого підвищення температури будуть втрачені [2]. Застосовані
моделі прогнозування клімату для території України (PRECIS (HadRM3P),
СFDL, А1В, А2 та ін.) передбачають підвищення середньорічної
температури повітря на наступне десятиріччя на всій території – від
максимальної величини +0,7 ºС, до пониження на -0,8 ºС [3–5]. За іншими
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даними, в південних зонах прогнозується деяке зниження літніх
температур, з підвищенням кількості опадів на південно-східному регіоні
та незначним зменшенням у північно-західному [6]. Подовження періоду
вегетації, що розглядається як позитивні зміни регіонального клімату,
може стати ілюзією через часті і глибокі пізні весняні та ранішні осінні
приморозки. При цьому можуть проходити помітні зміни в ареалах
існуючих видів та можлива поява і швидке розселення інвазійних, серед
яких багато шкідливих і небезпечних бур’янів, шкідників та збудників
хвороб [7].
У цьому контексті, найважливіша вимога, що висувається до
перспективних та нових сортів усіх культур – здатність витримувати дію
факторів середовища, що знижують продуктивність та урожайність [8].
Найбільш дієвим і економічно вигідним важелем стабілізації рівня
урожайності в системі виробництва продукції рослинництва є
застосування сортів з високим генетичним потенціалом продуктивності,
стійких до поширених хвороб і шкідників, адаптованих до умов
вирощування в певному регіоні. Періоди створення сорту, його
випробування та вирощування у виробничих умовах проходять під
різноспрямованим впливом абіотичних факторів, а рівень взаємодії цих
факторів з генетичною системою сорту і визначає його цінність. Для
створення адаптивних високоврожайних сортів, що є основним завданням
для вітчизняних селекціонерів, на перший план виходить аналіз рівня
стійкості до абіотичних факторів уже створених сортів та вихідного
матеріалу з метою подальшого корегування селекційних програм.
Оцінювання селекційного матеріалу на визначення адаптивної
здатності за використання різних методів є доволі ефективним, що
показано в роботах П.М. Солонечного, О.А. Демідова, Л.А. Кононенко
та ін. [9, 10, 11]. У деяких роботах показано, що під час визначення
адаптивних властивостей сортів гороху різними методиками, одні й ті
самі сорти займали протилежні значення, що підтверджує необхідність
всебічної статистичної обробки матеріалів досліджень [12, 13].
За вихідні дані було використано результати досліджень
конкурсного сортовипробування гороху, що були проведені впродовж
2008–2017 рр. у польових умовах дослідного поля Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва (ІР ім. В.Я. Юр'єва).
Як критерії екологічної стабільності використовували декілька
показників: коефіцієнт варіації – V, який характеризує варіювання
урожайності генотипу впродовж років досліджень; фактор стабільності
(stability factor) розрахований за D. Lewis (S.F.=xmax/xmin), селекційну
цінність Sc (Sc=x×(xmin/xmax)), гомеостатичність за формулами
В.В. Хангільдіна: Hom-1=x2/σ, Hom-2=x2/σ×(xmax-xmin) [12].
Метеорологічні умови за роки досліджень значно різнилися, що
позначилося на рівні розвитку рослин і, відповідно, на рівні урожайності.
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Різниця між максимальною та мінімальною урожайністю відрізнялася у 3
і більше рази (табл. 1). Але істотно жоден сорт не перевершив стандарт
сорт Девіз за максимальною урожайністю. Суттєво меншими
показниками відрізнялися сорти Чекбек (4,04 т/га), Вусатий 90 (3,19 т/га)
та Вусатий 82 (1,76 т/га). Також жоден сорт з вибірки суттєво не
перевищив найменший рівень урожайності стандарту, але суттєво
меншими за стандарт були показники п'яти сортів (Корвет, Оплот,
Харківський еталонний, Вусатий 90 та Вусатий 82). За середнім
значенням урожайності істотно перевершували стандарт сорт Девіз сорти
Корвет, Меценат, Магнат – 2,38 т/га, 2,34 т/га та 2,32 т/га відповідно.

Фактор
стабільності

Селекційн
а цінність,

Корвет
Меценат
Магнат
Глянс
Оплот
Модус
Царевич
Чекригінський
Ефектний
Девіз, st
Отаман
Чекбек
Харківський
еталонний
Вусатий 90
Вусатий 82
НІР05

Урожайність, т/га

Hom-1

Hom-2

min
1,19
1,47
1,63
1,50
1,12
1,46
1,47
1,10
1,38
1,46
1,36
1,42

mean

2016
2014
2012
2008
2011
2004
2008
2013
2006
2007
2011
2009

max
4,73
4,80
4,47
4,52
4,70
4,42
4,23
4,77
4,39
4,53
4,23
4,04

2,38
2,34
2,32
2,24
2,21
2,14
2,14
2,14
2,13
2,13
2,09
2,02

V, %
42,1
39,7
36,0
39,7
45,5
42,8
37,3
47,7
40,6
42,6
41,0
42,3

S.F.
4,0
3,3
2,7
3,0
4,2
3,0
2,9
4,3
3,2
3,1
3,1
2,8

Sc
0,60
0,72
0,85
0,75
0,53
0,71
0,74
0,49
0,67
0,69
0,67
0,71

5,66
5,88
6,44
5,65
4,86
5,00
5,74
4,48
5,25
5,00
5,09
4,78

20,05
19,59
18,28
17,04
17,37
14,80
15,83
16,45
15,78
15,31
14,57
12,53

2002

4,09

1,05

1,98

44,1

3,9

0,51

4,49

13,66

1993
–
–

3,19
1,76
0,44

0,92
0,62
0,17

1,85
1,33
0,15

38,7
36,0
–

3,5
2,8
–

0,53
0,47
–

4,77
3,70
–

10,81
4,22
–

Рік внесення
до реєстру

Cорт

Коефіцієнт
варіації

Таблиця 1
Адаптивна здатність сортів гороху селекції ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН
за урожайністю, 2008–2017 рр.
Гомеостатичність

У багаторічному досліді 2008–2017 рр. встановлено значний рівень
мінливості ознаки «урожайність» сортів гороху – від найменшого у сорту
Вусатий 82 (V=36,0 %) до найвищого у сорту Чекригінський (V=47,7 %).
За D. Lewis максимальна фенотипова стійкість (фактор стабільності)
ознаки дорівнює S.F.=1, але урожайність зазнає значного впливу за
взаємодії генотип-середовище [12]. У цьому випадку значення S.F. були
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значно більше одиниці з діапазоном від 2,7 до 4,3. Найбільше значення і,
відповідно, низька стійкість ознаки була у сорту Чекригінський S.F.=4,3,
а найменше значення у сорту Магнат S.F.=2,7.
Оцінювання селекційної цінності (Sc) за В.В. Хангільдіним, як і
фактор стабільності за D. Lewis, проводиться за показниками, що
отримані в лімітованих та оптимальних умовах, але з додаванням
середнього значення. Сортами з найвищими параметрами Sc були Магнат
(Sc=0,85), Глянс (Sc=0,75), Царевич (Sc=0,74) та Меценат (Sc=0,72).
Сортом з мінімальним показником селекційної цінності виявився
Чекригінський (Sc=0,49). Цей самий сорт мав один з найменших
показників Hom-1=4,48, разом з сортами Харківський еталонний (Hom1=4,49) та Вусатий 82 (Hom-1=3,70).
Сортам Магнат (Hom-1=6,44), Меценат (Hom-1=5,88), Царевич
(Hom-1=5,74) та Корвет (Hom-1=5,66) були притаманні найвищі значення
показника стабільності Hom-1. За показником Hom-2 виокремили сорти
Корвет (Hom-2=20,05), Меценат (Hom-2=19,59), Магнат (Hom-2=18,28) та
Оплот (Hom-2=17,37).
Таким чином, застосування використаних методик визначення
адаптивної здатності сортів гороху за ознакою «урожайність» надає
достатній обсяг інформації і дозволяє оцінити зразки з метою планування
подальшої роботи з ними як вихідний матеріал у селекційних програмах.
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АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ – ОСНОВА АДАПТИВНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ БЕЗЕПІКОТИЛЬНИХ ОЗИМИХ ЗЛАКІВ
В останні роки отримала широке експериментальне підтвердження
гіпотеза, в якій основою адаптивного потенціалу рослин за умов стресу є
ефективне функціонування захисної антиоксидантної системи, оскільки
вільнорадикальне пошкодження біомолекул – оксидативний стрес,
розглядають як неспецифічний прояв впливу будь-якого стресу, зокрема і
в період перезимівлі рослин.
Під час перезимівлі в рослинах озимих злаків проходять глибокі
фізіологічні зміни. При цьому у культур, що належать до різних
ботанічних родів, фізико-хімічні і фізіолого-біохімічні властивості стану
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спокою не одинакові, залежать від багатьох чинників і знаходяться у
тісному зв'язку з активністю окисно-відновних процесів за участю
активних форм кисню (АФК). Однією з АФК, що активує процеси
антиоксидантного захисту рослинної клітини є пероксид водню, який у
високих концентраціях токсично діє на цитоплазму.
З метою оцінювання функціонального стану антиоксидантної
системи проводять дослідження ензиматичної ланки антиоксидантного
захисту, яка пов'язана зі зміною ативностей основних антиоксидантних
ензимів – супероксиддисмутази, каталази та пулу неспецифічних
розчинних пероксидаз, серед яких важливе місце належить каталазі.
Зокрема, каталаза – фермент класу оксидоредуктаз, що регулюють уміст
пероксиду водню (Н2О2) в організмі рослин, запобігаючи його токсичній
дії. Каталаза активує розпад і знешкоджує токсичну дію Н2О2,
розкладаючи його на воду і молекулярний кисень за рівнянням:
2 Н2О

каталаза

2 Н 2О + О 2

Методика досліджень. Для визначення каталазної активності у
вузлах кущіння і піхвах листків використовували газометричний метод,
який базується на визначенні об'єму кисню, що виділився як результат
розпаду пероксиду водню досліджуваного зразка.
Статистичну обробку параметрів даних здійснювали шляхом
дисперсійного однофакторного аналізу з порівнянням середніх
арифметичних та значущості різниці між ними за допомогою t – критерію
Стьюдента за р≤0,05 і програми «Microsoft Excel 2010».
Результати досліджень. Дослідження антиоксидантного стресу
рослин вказує, що стрес призводить до появи Н2О2, який знешкоджується
каталазою. Активність каталази залежна від родового складу культур та
періоду контакту рослин з токсикантом. Активне продукування Н2О2
збільшує ризик появи гідроксильного радікалу, тому надлишок пероксиду
водню, що не був знешкоджений каталазою, емінується неспецифічними
пероксидазами.
Підвищення активності антиоксидантних ензимів є біохімічною
адаптивною реакцією – відповідно на стрес.
Роботами багатьох дослідників установлено прямий зв'язок між
активністю окисно-відновних ферментів і зимостійкістю. Зокрема,
визначено, що більш зимостійкі рослини мають підвищену каталазну
активність.
У наших дослідах у ході скринінгу діапазону виділеного кисню
восени у листках і вузлах кущіння озимих зернових залежить від
біологічних особливостей досліджуваних культур і температурних умов
восени та взимку. У міру зниження температури повітря восени каталазна
активність зростає. Загалом за настання стійкого похолодання більш
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висока активність каталази у озимого жита та тритикале, значно нижча у
пшениці і суттєво менша у ячменю.
Каталазна активність зростає за зниження температури взимку і
зменшується з підвищенням температури на час відновлення весняної
вегетації.
Між зимостійкістю і активністю каталази існує тісний кореляційний
зв'язок. Так, коефіцієнт кореляції між активністю каталази у вузлах
кущіння і зимостійкістю, в наших дослідах становив для тритикале – 0,87,
пшениці – 0,95, жита – 0,96, ячменю – 0,78; між каталазною активністю в
піхвах листків і зимостійкістю відповідно – 0,58; 0,64; 0,45; 0,39.
Висновки
1. Аналіз кореляційних зв'язків дає підстави стверджувати, що
зимостійкість безепікотильних озимих злаків (тритикале, пшениця, жито,
ячмінь) прямо залежить від активності каталази у вузлах кущіння
зимуючих рослин.
2. Кращий антиоксидантний захист мають більш зимостійкі
культури – тритикале і жито.
3. Ефективне функціонування захисної антиоксидантної системи,
яка підвищує стресостійкість рослин, забезпечують антистресові
препарати і добрива (Альбіт, Лігногумат компанії «Родонід», рідкі
комплексні добрива, антистресові добрива ТОВ групи компаній «Ярило»
та інші).
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ПІГМЕНТНИЙ КОМПЛЕКС ТА СТІЙКІСТЬ ДО НИЗЬКИХ
ТЕМПЕРАТУР ОЗИМИХ ЗЛАКІВ І КУКУРУДЗИ
Під час вивчення адаптивного потенціалу рослин інтегрованим
показником фізіологічного стану рослинного організму в умовах низьких
температур, недостатнього зволоження та інших стресових явищ є зміна
складу пігментного комплексу.
Зимостійкість озимих злаків та ріст і розвиток кукурудзи за пізніх
весняних заморозків залежить певною мірою від стану пластидного
апарату листків, оскільки останні у зимовий період перебувають у
зеленому стані. Листки за допомогою спеціалізованих органел –
хлоропластів, які містять хлорофіл a і хлорофіл b, а також суму
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каротиноїдів, здійснюють фотосинтез. Хлоропласти більш зимо- і
холодостійких рослин характеризуються кращою стабільністю, ніж менш
зимостійких і теплолюбних.
Сорти з низькою зимостійкістю нагромаджують у листках значно
менше хлорофілів, які руйнуються раніше, ніж у зимостійких, а пізні
весняні заморозки можуть призвести до повного руйнування пластидного
апарату пізніх ярих культур, зокрема кукурудзи.
Рослини, пігменти листків яких стійкі до вицвітання і руйнування,
мають високу активність, що надзвичайно важливо, оскільки основна
маса органічних речовин формується в процесі фотосинтезу.
Умови проведення дослідження. Вивчення динаміки вмісту
фотосинтетичних пігментів листків озимих тритикале, пшениці і жита й їх
вплив на зимостійкість залежно від рівня живлення і густоти стояння
рослин проводили на чорноземах типових малогумусних з умістом гумусу
в орному шарі 4,2 % (за Тюріним). Забезпеченість ґрунту
легкогідролізованим азотом, рухомим фосфором і обмінним калієм –
середня.
Кількісний аналіз умісту та співвідношення окремих груп
фотосинтетичних пігментів проводили спектрофотометрично за методом
В. Гавриленко (1975 р.).
Результат досліджень. За нашими спостереженнями, стійкість
пігментної системи листків до вицвітання і руйнування в озимих культур
взимку та кукурудзи в період сходів різна і залежить як від рівня
мінерального живлення, так і густоти стояння рослин.
На час припинення вегетації восени кількість хлорофілів у листках
рослин тритикале була дещо більшою, ніж у жита і, особливо, пшениці.
Оцінювання вмісту фотосинтетичних пігментів показала, що
збільшення вмісту хлорофілів a i b, а також суми каратиноїдів у листках
відбувалось за збільшення фону мінерального живлення у всіх озимих
культур і тільки на фоні N120P120K120 зростання стабілізується або
спостерігається незначне зниження всіх груп пластидних пігментів.
У міру загущення посівів уміст зелених пігментів у листках
тритикале знижується, причому, якщо ця різниця за норм висіву 2,5 і
4,5 млн/га мало помітна, то за норми висіву 6,5 млн/га прослідковується
статистично значуща різниця на всіх фонах мінерального живлення.
Взимку на листковий апарат рослин згубно діють сніговий покрив і
низькі температури. Внаслідок цього хлорофіл вицвітає, а пластидний
апарат руйнується.
Після виходу із зими в листках тритикале вміст хлорофілів
знижується до 53–56 % від їх кількості до перезимівлі, в листках пшениці
озимої – 46–48 %, а жита – 50–51 %.
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Оскільки зимостійкість рослин залежить не тільки від кількості
зелених пігментів у листках перед входом рослин у зиму, а більшою
мірою від їх стійкості до вицвітання і руйнування взимку (коефіцієнт
кореляції для тритикале +0,88, пшениці – 0,72, жита +0,78) можна
констатувати, що рослини жита і тритикале більш зимостійкі, ніж
пшениця.
У 2017 році на базі ТОВ ім. А.Г. Кравченка (с. Сулімівка
Яготинського р-ну Київської обл.) вперше в Україні за ініціативи та
особистої участі директора виставки «АгроКомплекс» і виставкового
проекту «Агрополігон – 2017» Олександра Горбатка проведено маштабні
досліди з незалежного тестування 42 гібридів кукурудзи від 10 компаній –
оригінаторів насіння, зокрема таких брендів, як «Монсанто», «Піонер»,
«Євраліс», «Селекта», «КВС-Україна», вітчизняних – «Маїс» і «Рост
Агро».
Весна
2017 року
характеризувалася
пізніми
весняними
заморозками, на час сходів кукурудзи короткочасне зниження нічних
температур сягало від -3 °С до -5 °С, що ускладнювалося тривалою
посухою. Мало місце повне вицвітання сходів окремих рослин, їх зелене
забарвлення перетворилося на біле, і часткове руйнування пластидного
апарату сходів рослин.
За таких умов було прийнято рішення застосувати рідкі комплексні
добрива групи компаній «Ярило», які підвищують стійкість рослин до
посухи, високих та низьких температур, пестицидів.
Застосування біоактиваторів і антистресантів компанії Активний
старт, Продуктивний ріст та Антистресовий коктейль дозволило
уникнути пересівів кукурудзи, відновити належне функціонування
пластидного апарату, рослини поступово набрали нормального темнозеленого забарвлення, що сприяло в подальшому стабілізації росту і
розвитку рослин кукурудзи та формування урожайності двома десятками
кращих гібридів на рівні 6–8 т/га сухого зерна (вологість 13,5 %).
Слід зазначити, що перші три лідерські позиції зайняли гібриди
вітчизняної компанії «Рост Агро» з Полтавщини.
Висновок
Застосування стресостійких сортів і гібридів, антистресових
препаратів та добрив, своєчасні фахові агротехнічні рішення – запорука
високих врожаїв і якості продукції озимих та ярих зернових культур.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
АКВАКУЛЬТУРИ В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ
У сучасних умовах кліматичних змін людство має приділяти
максимум уваги ефективному використанню енергії та природних
ресурсів. Що стосується кормової бази, то ефективність використання
корму характеризується коефіцієнтом конверсії (відношення кількості
витраченого корму до одиниці отриманого приросту маси).
Загальновідомо, що за 180 днів відгодівлі свиней до досягнення
маси 110 кг витрачається 321 кг повнораціонних комбікормів. Це
говорить про те, що конверсія комбікорму становить 2,9 кг корму на один
кг приросту маси. Середнє значення величини коефіцієнта конверсії
комбікорму за відгодівлі свиней (90 кг приросту маси) становить від 2,8
до 3,2 кг корму на один кг приросту маси.
Опубліковані багатьма авторами результати наукових досліджень
свідчать про те, що молодняк ВРХ до 6 місяців на кілограм приросту маси
потребував від 3,8 до 4,5 кормових одиниць, ВРХ від 6 до 12 місяців – від
5,6 до 6,7 кормових одиниць, а від 12 до 18 місяців на кілограм приросту
маси потребувалося уже до 9 кормових одиниць. Крім того, відгодівля
ВРХ від 15–20-денного віку до реалізації в 16 місяців живою масою 450 кг
із середньодобовим приростом маси від 850 до 950 г потребує 30 ц
кормових одиниць на весь період вирощування до реалізації на м'ясо.
Середнє значення величини коефіцієнта конверсії корму за відгодівлі
ВРХ становить від 7 до 8 кормових одиниць. Також відомо, що
інтенсивна відгодівля ВРХ до віку від 15 до 18 місяців і ваги від 450 до
500 кг потребує від 7 до 8 кормових одиниць на 1 кг приросту маси за
середньодобового приросту маси в межах від 0,8 до 1,2 кг. Враховуючи,
що одну кормову одиницю можна перевести в 0,9 кг комбікорму, середнє
значення величини коефіцієнта конверсії комбікорму за відгодівлі ВРХ
становить від 6,3 до 7,2 кг корму на один кг приросту маси.
За останні роки жива маса бройлерів збільшилася в 2,3 рази, термін
відгодівлі до 2 кг скоротився із 63 до 37 днів. При цьому коефіцієнт
конверсії корму знизився із 2,5 до 1,67 кг корму на один кг приросту маси.
У середньому значення коефіцієнта конверсії корму під час вирощування
бройлерів становить від 1,6 до 2 кг. на один кг приросту маси.
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Під час годівлі форелі до повного насичення виявилося, що
найбільший приріст маси був отриманий за температури води 14 °С.
Межи зміни величини коефіцієнта конверсії комбікорму становили від 1,2
до 2 кг корму на один кг приросту маси, до того ж більші його значення
відповідали більшій масі риби, а середнє значення величини коефіцієнта
конверсії комбікорму становило 1,6 кг корму на один кг приросту маси. У
разі годівлі сомів комбікормом для форелі середнє значення величини
коефіцієнта конверсії комбікорму становило 1,2 кг корму на один кг
приросту маси. Гістограму середніх значень коефіцієнта конверсії корму
наведено на рис. 1.
На сучасному етапі розвитку людства серйозне значення мають
також викиди парникових газів СО2 як результат виробництва продукції
тваринництва. Так, викиди метану (СН4) за рахунок внутрішньої
ферментації та під час збору і зберігання гною та викиди оксиду азоту
(N2O) під час збору і зберігання гною становлять відповідно 60 і
0,62 кг/рік на одну голову за відгодівлі ВРХ, 4,64 кг/рік і 0,33 кг/рік на
одну голову за відгодівлі свиней та по 0,02 кг/рік під час збору і
зберігання посліду на одну голову за відгодівлі бройлерів.
Із урахуванням коефіцієнтів перерахунку викидів парникових газів в
еквівалентні викиди CO2 (21 для метану та 310 для оксиду азоту)
отримаємо значення еквівалентних викидів CO2 за рахунок внутрішньої
ферментації та під час збору і зберігання гною 1452,2 кг/рік на одну
голову за відгодівлі ВРХ, 199,74 кг/рік на одну голову за відгодівлі свиней
та 6,62 кг/рік на одну голову за відгодівлі бройлерів.

Рис. 1. Гістограма середніх значень коефіцієнта конверсії корму
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На думку фахівців ФАО, аквакультура набагато менше здійснює
викидів парникових газів порівняно з виробництвом м'яса у тваринництві.
Це означає, що розведення та споживання білка, отриманого із риби, може
сприяти пом'якшенню наслідків зміни клімату.
Аквакультура – одна із галузей харчової індустрії, яка має значні
темпи розвитку. Для забезпечення потреб людства у рибній продукції до
2030 року її річне виробництво має зрости до 120 млн тонн. В установках
аквакультури виробляють понад половини рибної продукції.
Все більшого поширення набуває виробництво продукції
аквакультури в установках замкнутого водопостачання (УЗВ). Обсяги
вирощування за допомогою таких систем прісноводних риб (найчастіше
вугра і сома) та форелі невпинно зростають. Використання УЗВ –
найбільш перспективна світова тенденція. Такі системи забезпечують
низький рівень впливу на навколишнє середовище, а також зменшують
потреби у воді та енергії. Вихід риби в таких системах є постійним і
передбачуваним. Мають вони і суттєвий недолік – високі капітальні та
експлуатаційні витрати.
Собівартість виробництва товарного коропа в таких установках
становить близько двох американських доларів, що приблизно в 4–5 разів
вище вартості коропа, вирощеного в ставках, і майже вдвічі ніж у
садкових господарствах. Тому УЗВ найчастіше використовують для
вирощування делікатесної дорогої продукції, такої як осетрові, вугри,
річкові раки та креветки. Інший шлях використання УЗВ – вирощування
посадкового матеріалу різних видів риб.
Знизити собівартість виробництва риби в УЗВ можна за рахунок
підвищення продуктивності, використовуючи технологію безперервного
вирощування порівняно з вирощуванням партій риби (Watten, 1992;
Summerfelt et al., 1993; Heinen et al., 1996). Цей принцип успішно
реалізують на прикладі вирощування форелі (Heinen et al., 1996) і тиляпії
(Timmons, 1997).
Системи культивування риби в УЗВ мають забезпечити часткову
енергетичну автономність за рахунок тепла і електроенергії, отриманих
під час когенерації біогазу, який утворюється за метанового
зброджування органічних складових осаду (залишки кормів, продукти
метаболізму, відходи переробки риби тощо), що відстоюється під час
функціонування системи.
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ВИРОЩУВАННЯ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Такий фактор, як зміна клімату, дуже впливає на структури посівів,
районування тих або інших сільськогосподарських культур. Проблема
кліматичних зрушень і глобального потепління стає дедалі помітнішою,
спантеличує всю світову спільноту, однак найбільш чутливим до цих
пертурбацій є сільське господарство. Глобальне потепління стало
повсякденним явищем для сільгоспвиробників, чия робота залежить від
кліматичних циклів: більш ранні терміни сівби, зміна граничних
показників для культур, більш ранні терміни жнив.
Основною проблемою агропродовольчого комплексу наразі є
орієнтація на певне агрокліматичне районування території, під яке
підбирають певні види й сорти культур із відповідними
характеристиками. У сучасних умовах необхідним є перерозподіл
районування площ посіву сільськогосподарських культур з урахуванням
кліматичних змін.
Люцерна посівна – найбільш універсальна культура, що
відзначається
високою
урожайністю
і
поживною
цінністю,
багатоукісністю, довговічністю, пластичністю до умов вирощування.
Унікальність люцерни посівної полягає у здатності формувати високу
врожайність листостеблової маси та біологічних особливостях, які
зумовлюють її значне поширення, в незалежності від певних кліматичних
зон.
У посівах люцерна зберігається 10–25 років і більше. Строк
господарського використання найчастіше знаходиться в межах восьми
років. Урожайність зеленої маси протягом всього цього періоду може
становити 400–700 ц/га, сіна 50–150 ц/га і більше [1].
Завдяки швидкому росту люцерна спроможна формувати 3–4 укоси
протягом вегетаційного періоду [3]. Багатоукісність люцерни дозволяє
створювати з її травостою сировинний чи зелений конвеєр протягом 150
днів і практично відмовитися від вирощування інших бобових культур. Це
рослина універсального та інтенсивного використання, що найбільшою
мірою відповідає сучасним технологіям виробництва і заготівлі кормів
[96].
Висока кормова цінність люцерни визначається тим, що в її
листостебловій масі міститься понад 200 г перетравного протеїну в одній
кормовій одиниці. Люцерна посівна – основна бобова кормова культура в
системі кормового конвеєра, одна з найцінніших трав для польового
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травосіяння. У фазі початку цвітіння в її зеленій масі міститься понад
25 % сухої речовини, понад 22 % протеїну, повний набір незамінних
амінокислот, зокрема незамінних. Високий вміст поживних речовин
забезпечує висока облистяність – понад 50 %. Люцерна виділяється
високою перетравністю корму. За цими показниками вона переважає всі
інші бобові багаторічні трави і є найбільш цінною в їхньому переліку [4].
Значна агротехнічна роль люцерни у біологічному землеробстві.
Коренева система цієї рослини накопичує у ґрунті, порівняно із
злаковими травами, в 3 рази більше азоту, в 2–3 рази більше фосфору, у
2 рази – калію. Під час формування урожаю листостеблової маси і
кореневої системи люцерна використовує, головним чином, атмосферний
азот, завдяки симбіотичній діяльності бульбочкових бактерій. Трирічне
використання люцерни у сівозмінах сприяє накопиченню до 540 кг/га
діючої речовини азоту. За результатами досліджень проф. Г.П. Квітка,
люцерна посівна в оптимальних умовах вирощування спроможна
зумовити фіксацію до 600 кг/га атмосферного азоту [2].
На другий-третій рік вегетації люцерна з накопичення азоту в ґрунті
еквівалентна застосуванню 40–60 т гною. Після розкладання в ґрунті
біомаса люцерни стає органічним добривом, яке легко засвоюється,
утворює перегній, тим самим збагачує ґрунт поживними речовинами і
поліпшує його структуру. Сприяє зменшенню кислотності ґрунту.
Люцерна має великий вплив на підвищення родючості ґрунту, збагачуючи
його азотом, і сприяє створенню міцної дрібногрудкуватої структури [3].
Сільське господарство є ключовим сектором, який поряд із лісовим
господарством за ефективного управління може забезпечити біологічне
уловлювання та зосередження вуглецю в біомасі та ґрунті.
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ЛІСОВИХ
ЕКОСИСТЕМ ВІННИЧИНИ
Клімат України значною мірою формується під впливом глобальних
змін. Найінтенсивніше потепління клімату в Україні простежується з
1988–1989 рр., коли помітно зросла середньомісячна температура січня,
лютого і літніх місяців та дещо понизилась у листопаді та грудні. Зміна
температурного режиму і режиму зволоження в Україні та зростання
кількості стихійних явищ, пов'язаних зі змінами атмосферної циркуляції в
Євроатлантичному регіоні, впливатимуть у подальшому на характерні
особливості клімату регіону, які діятимуть на лісові екосистеми [1, 7].
Зміна клімату – це, насамперед, глобальна екологічна проблема.
Сьогодні клімат на планеті змінюється і стає дедалі непередбачуванішим.
Якщо в найближчі роки сучасні тенденції не зміняться, то до кінця
століття глобальна температура сягне найвищої позначки, після якої
призупинити зміну клімату чи спрогнозувати масштаби наслідків буде
неможливо. За даними експертів ООН, упродовж останніх 50-ти років
кількість погодних катаклізмів збільшується щороку [2, 3]. Одним із
таких незвичних явищ була ожеледь 2000 року.
Глобальна зміна клімату є причиною серйозних кліматичних змін
екосистем. Лісові біоценози і полезахисні лісові смуги та інші захисні
насадження є важливим екологостабілізуючим чинником у створенні
оптимальної структури природних територіальних комплексів і
передумов сталого розвитку агроекосистем. Сьогодні захисні функції лісу
в кілька разів перевищують оцінювання їх сировинного значення. На
цьому тлі, попри все інше, періодично виникають стихійні лиха, не
пов'язані з безпосереднім антропогенним впливом, а катастрофи та аварії
ще більше посилюють негативні наслідки, шкідливі впливи на природні
комплекси [5].
Зміна температурних умов сприяє виникненню пошкоджень лісових
насаджень, які зумовлені: специфікою живлення лісових шкідників;
змінами фізіологічних умов життєдіяльності грибів; збільшенням
тривалості посушливого періоду; зростанням природної пожежної
небезпеки в лісах, у першу чергу в соснових насадженнях [6].
Проте внаслідок значного антропогенного навантаження під дією
негативних кліматичних проявів спостерігається певне порушення
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структурно-функціональної організації, зниження біологічної стійкості і
продуктивності лісів України і зокрема Вінничини.
Розбалансовані і ослаблені ліси є вразливішими щодо
екстремальних метеорологічних чинників, що стали частішими – посух,
буревіїв, інтенсивних снігопадів, а також ожеледі. Так, у листопаді
2000 року остання завдала значної шкоди лісовим масивам у
Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Хмельницькій,
Вінницькій областях. Особливої уваги заслуговують дослідження,
пов'язані з її впливом на характер змін лісових екосистем, проте процеси,
що відбуваються під час їх відновлення і стабілізації поки що не
досліджені [4].
Ожеледь 2000 року була найбільшою, але не останньою за 18 років
в Україні. Так, 18 листопада 2014 року було зазначено обледеніння дерев
у Запоріжжі, 21 січня 2014 – на Херсонщині, а 24 листопада в Житомирі.
21–24 січня 2013 через обледеніння без електропостачання залишилися
357 населених пунктів Львівщини. За даними попереднього обстеження, в
цей період стихією було пошкоджено понад 21 тисячу кубометрів
деревини,
найбільшого
пошкодження
зазнали
молодняки
та
середньовікові насадження. Значної шкоди завдано лісовим масивам у
північній частині області (в зоні Малого Полісся), а саме ДП «Буський
лісгосп» пошкоджено понад – 1 тис. кубометрів деревини, ДП
«Жовківський лісгосп» – 3 тис. кубометрів та ДП «Рава-Руський лісгосп»
– 17 тис. кубометрів [4].
Метою наших досліджень було з'ясування екологічного стану та
особливостей відновлення лісових насаджень після ожеледі 2000 року,
динаміку змін лісових екосистем, визначити еколого-стабілізуючі
фактори щодо впливу негативних біотичних і абіотичних чинників.
Нами встановлено, що сукцесії лісових екосистем Вінничини після
ожеледі 2000 року різноспрямовані і їх розвиток залежить від ступеню
пошкодження. Так, лісові екосистеми було відновлено повністю в межах
5 років там, де пошкодження було 10–20 % верхніх частин крон. Більш
складні напрями відновлень були у випадках пошкодження 20–40 % цілої
крони дерева. У цьому випадку інтенсивне освітлення надґрунтового
покриву призвело до інтенсивного росту підліску, а обламані гілки через
2–3 роки висохли, ставши осередком розмноження шкідників.
Висновки
Лісові ресурси використовуються для задоволення потреб
населення і виробництва, а також виконують екологостабілізуючі функції:
зменшують негативні наслідки природних явищ, захищають ґрунти від
ерозії, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища,
сприяють регулюванню стоку води.
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Проте, і лісові екосистеми потребують ґрунтовних наукових
досліджень, що є основою для розробки заходів зі стабілізації розвитку
лісових екосистем .
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ
АГРОЕКОСИСТЕМ
Сільське господарство, як ні одна з інших галузей виробництва,
тісно пов'язане з інтенсивним використанням основних природних
ресурсів – ґрунту, повітря і води. Ведення сільського господарства можна
розглядати як управління екосистемою з метою отримання продукції
рослинництва і тваринництва, необхідної для харчування людей та
сировини для переробної промисловості. Розміщення галузей сільського
господарства, зон вирощування сільськогосподарських культур,
спеціалізація господарств, системи машин і знарядь, які використовують у
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сільському господарстві, строки проведення польових робіт, технологічні
операції великою мірою визначаються кліматичними факторами. Хоча
науково- технічний прогрес і зменшує залежність людини від природних
явищ (приморозків, посух, суховіїв, граду, злив тощо), він не гарантує
отримання значного урожаю за будь-яких умов клімату. З
інтенсифікацією виробництва залежність сільського господарства від
клімату посилюється, оскільки для синтезу великої кількості органічної
речовини рослинам потрібні більші кількості світла, тепла, вологи,
елементів живлення.
Сільськогосподарське виробництво ґрунтується на створенні
штучних агроекосистем з метою одержання якомога більшої кількості і
кращої якості потрібної суспільству продукції з одиниці площі. Згідно із
законом сукупної дії природних факторів (закон Мітчерліха – Тіннемаха –
Бауле), обсяг урожаю залежить не від окремого, нехай навіть лімітуючого
фактора, а від усієї сукупності екологічних факторів одночасно [3].
Агроекосистема – спеціалізований тип природних систем, яка являє
собою сукупність біогенних та абіотичних компонентів ландшафту. Її
основою є головний об’єкт сільськогосподарського виробництва –
польова культура, сівозміна, сукупність польових, кормових чи інших
сівозмін [1]. Під час аналізу закономірностей розвитку агроекосистем
залежно від зміни кліматичних факторів довкілля необхідно поетапно
визначати головні аспекти взаємодії складових цього комплексу.
Вивченням впливу кліматичних чинників на компоненти агроекосистеми
займалися науковці: І.В. Грибник, М.О. Шаліков, О.Л. Дергачов,
В.О. Єщенко, М.І. Кульбіда та інші.
В останні десятиліття на планеті відбуваються досить відчутні зміни
клімату, які впливають на різні життєві сфери. Особливо актуальні такі
зміни для аграрної сфери. Вони мають як негативні, так і позитивні
наслідки пов'язані з пристосувальними властивостями. Глобальна
нестабільність погоди та значні її коливання вимагає відповідної адаптації
живих організмів до умов їхньої вегетації. Адаптація до змін клімату
означає осмислене, цілеспрямоване регулювання та пристосування
сільськогосподарських систем як відповідь на фактичний або очікуваний
вплив змін клімату та його наслідків. Адаптація дозволяє знизити рівень
шкідливості фактора, використати всі існуючі для цього можливості і
також передбачає розробку відповідних стратегій реагування.
Оцінювання наслідків глобальних змін клімату має здійснюватися на
основі аналізу балансу позитивних та негативних тенденцій.
Негативні наслідки змін клімату для агроекосистем:
- зниження родючості ґрунтів;
- зменшення загальної продуктивності сільськогосподарських
культур;
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- збільшення ступеня поширення шкідників та хвороб сільськогосподарських культур;
- збільшення частоти екстремальних явищ, пов'язаних із водними
ресурсами;
Позитивні наслідки змін клімату для агроекосистем:
- зростання тривалості вегетаційного періоду;
- поширення на північ зони вирощування теплолюбних сільськогосподарських культур;
- оптимізація фізіологічного стану польових культур у зимовий
період;
- підвищення врожайності зернових культур внаслідок збільшення
концентрації вуглекислого газу в атмосфері [5].
Негативні наслідки пов'язані з потеплінням, яке призводить до
тривалих засух, а також із тенденцією підвищення гідрометеорологічних
умов, які можуть виявитися згубними для землеробства країни.
Питання залежності зміни стану агроекосистем за різного впливу
факторів довкілля детально обґрунтувала Ляшенко Г.В. [2], яка
встановила основи кореляційної залежності кліматичних чинників та
продуктивність рослин, що проявляється в зростанні врожайності
культур. Як результат обробки існуючих даних було сформовано і
обґрунтовано теоретичні та методологічні основи агрокліматичного
оцінювання формування продуктивності культури на основі впливу
комплексу показників, таких як потенціальні запаси вологи на території
України загалом і в регіонах. Посухи в Україні стали вже постійним
явищем для регіонів, які належать до достатньо зволожених (Полісся і
Лісостеп). Це суттєво впливає на зміни у вирощуванні основної сільськогосподарської культури – озимої пшениці. Загалом слід очікувати
збільшення врожаю озимої пшениці у всіх природнокліматичних
зонах [4].
Науковці стверджують, що вже найближчим часом, за збереження
існуючих тенденцій, зміни клімату призведуть до істотних змін в
агрокліматичних умовах вирощування сільськогосподарських культур.
Відповідно до тенденцій цих змін, аграрна наука, шляхом проведення
комплексних досліджень умов вегетації рослин у різних кліматичних
зонах, має забезпечити аграрний сектор комплексом рекомендацій, які
спроможні знизити вплив негативних змін клімату.
Висновки
Дослідження впливу змін клімату на функціонування агроекоситем
є важливим і необхідним. Це дає змогу визначити доцільність будь-якої
сільськогосподарської діяльності, встановити ефективність вирощування
сільськогосподарських культур відповідно до існуючих умов.
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Питання зміни клімату є актуальним і потребує подальшого
розгляду і вивчення, оскільки кліматичні умови впливають на
функціонування агроекосистем.
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ЗНАЧЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ У ПРОЦЕСІ
ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
Незважаючи на те, що картопля вважається високо пластичною
культурою вона досить вимоглива до умов вирощування, зокрема
метеорологічних. Пояснюється це біологічними особливостями культури.
У бульбах картоплі міститься близько 75 % води. А це означає, що
для формування врожаю 50 т/га необхідно 37,5 т води. Крім того, значна
частина води випаровується під час росту і розвитку рослин. Водночас,
потреба рослин у воді в період вегетації неоднакова. На перший етапах:
проростання бульб, появи сходів, початок розвитку листків необхідність у
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воді невелика, хоча коренева система рослин у цей період ще недостатньо
розвинена. Це пояснюється невеликою площею випарування у молодих
рослин та запасами вологи в бульбах. Виходячи із згаданих умов, за
садіння насіннєвих бульб з нормою 3 т/га з ними надходить 2,25 т/га води,
причому ця вода переважно зв'язана і не може швидко випаровуватися.
Значно зростає потреба рослин у волозі з початком формування
молодих бульб. На останніх етапах росту і розвитку рослин картоплі
важлива не лише кількість вологи в ґрунті, але й рівномірне забезпечення
нею. Мінливість кількості надходження вологи в цей період негативно
впливає не лише на величину врожаю, але й його якість. По-перше, у
засушливий період з молодих бульб може відбуватися відтік вологи,
запасних поживних речовин, як результат окремі бульби елімінуються.
По-друге, у тих, що залишилися призупиняються процеси росту і
відновляються тільки після надходження достатньої кількості вологи, але
вони вже ростуть не всією поверхнею, а окремими місцями, що зумовлює
неправильну форму бульб. У деяких сортів нерівномірність забезпечення
вологою може викликати розтріскування молодих бульб. Водночас, слід
відзначити, що у відносно посушливі роки уміст сухих речовин у бульбах
більший, ніж у вологі.
Важливе значення для оптимального розвитку і розвитку надземної
частини рослин та бульб має температура повітря і ґрунту. Сума
ефективних температур у період садіння-сходи не має перевищувати
565–593 °С. За її збільшення до 660 °С і вище рослини гинуть.
Період бутонізація – масове квітування вимагає суми активних
температур приблизно 230 °С. Найвища інтенсивність накопичення маси
листків відбувається за температури 12–14 °С, а стебел – 18. Важливою є
температура в період квітування. Зниження її до 12 °С призводить до
утворення лише квіткових бруньок, а за температури 18–19 °С
спостерігається багате квітування. Водночас підвищення температури до
27 °С зумовлює гальмування квітування, а за більш високої температури
має місце опадання пуп'янків.
Велике значення має температура ґрунту не лише для формування
врожаю, але й отримання здорового насіннєвого матеріалу. Оптимальним
для зав'язування і росту бульб виявилося співвідношення між денною і
нічною температурою 20/10 °С. Вкрай несприятливі температурні умови
для бульбоутворення 30/20 °С і вище. Крім того, лише оптимальне їх
співвідношення дозволяє одержувати насіннєвий матеріал з мінімальним
виродженням. Навіть, у країнах з розвиненим картоплярством вплив
метеорологічних умов на врожайність картоплі значна (табл. 1).
Статистична обробка даних свідчить, що максимальною середньою
врожайністю картоплі характеризувалися Нідерланди. Протилежне
стосувалося Іспанії та Австрії. Враховуючи застосування найновішої
технології за вирощування культури в усіх країнах, різницю в
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урожайності можна пояснити специфічністю ґрунтово-метеорологічних
умов. Найнижче варіювання показника стосувалося Великої Британії –
3,5 %. Зважаючи на те, що врожайність – полігенна ознака, на прояв якої
впливають численні чинники, така величина коефіцієнта варіації ознаки
досить низька. Водночас середня урожайність у країні була на 3,9 т/га
меншою, ніж у Нідерландах, а різниця у варіюванні показника становила
лише 2,0 %.
Протилежне викладеному стосувалося Австрії, Іспанії та Швеції. У
цих країнах урожайність упродовж 2002–2006 років була значно нижчою,
ніж у згаданих вище, проте величина коефіцієнта варіації, за винятком
останньої, також відносно мала.
Таблиця 1
Вплив ґрунтово-метеорологічних умов у країнах Європи
на врожайність картоплі (т/га) за роками
Країна
Нідерланди
Франція
Німеччина
Велика Британія
Австрія
Швеція
Іспанія

2002
45,9
41,8
40,5
40,9
30,0
38,1
27,3

2003
43,4
37,5
42,2
39,1
29,8
38,2
25,6

Рік
2004
46,5
39,6
45,0
39,8
28,5
42,4
25,5

Середнє V, %
2005
40,8
40,4
36,1
40,8
26,5
28,1
26,9

2006
46,4
45,4
44,2
42,9
31,5
31,0
28,1

44,6
40,9
41,6
40,7
29,3
35,6
26,7

5,5
7,2
8,5
3,5
6,4
16,4
4,2

В умовах Сумської області дуже рідко спостерігаються оптимальні
умови для формування врожаю. Наприклад, за нашими даними,
температура ґрунту для бульбоутворення в окремі роки була вкрай
несприятлива для процесу. У 2010 році температура на поверхні ґрунту
більше 40 °С у травні спостерігалася впродовж 3 днів, червні – 11, липні –
9 і серпні – 6.
Дані табл. 2 свідчать про вплив основних метеорологічних
показників на врожайність картоплі в регіоні.
Таблиця 2
Урожайність картоплі в Сумській області та умови,
за яких вона формувалася
Середня
багаторічна
Урожайність, т/га
Сума опадів, мм
254
Відхилення, +, Середня
температура
18,5
повітря, °С
Відхилення, +, Показник

2010
15,4
172,4
-81,6

2011
17,4
237,6
-16,4

2012
17,0
158,5
-95,5

Рік
2013
17,4
200,3
-53,7

2014
22,1
245,8
-8,2

2015
18,6
230,9
-23,1

2016
22,8
362,8
+108,8

23,5

19,4

21,4

21,4

21,2

20,3

18,9

+5,0

+0,9

+2,9

+2,9

+2,7

+1,8

+0,4

313

Встановлені
залежності
між
проявом
урожайності
та
метеорологічних показників. Позитивно впливають на бульбоутворення
та їх ріст опади. Величина коефіцієнта кореляції між ними виявилася
додатньою і високою (r=+0,84). Протилежне стосувалося температури
повітря – із збільшенням її врожайність знижувалася. Значення коефіцієнта
кореляції становило – -0,61. Високою і від'ємною була залежність між
кількістю опадів та температурою повітря – -0,77.
Отже, на величину урожайності значною мірою впливають основні
метеорологічні показники: кількість опадів і температура повітря. Із
збільшенням величини першого із них урожайність зростає, а останній
негативно впливає на її прояв.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛОТА ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА
СВИНИНИ
Одним із пріоритетних напрямів державної політики в галузі
сільського господарства є перехід на енергоощадні та матеріалоощадні
енергоефективні системи виробництва продукції тваринництва, що
істотно зменшують техногенний вплив на навколишнє середовище.
На сучасному етапі розвитку свинарства актуальним є
переорієнтування на виробництво продукції підвищеної харчової
цінності, яка безперечно є високовартісною. Це вимагає кардинальних
змін систем виробництва, що забезпечать маловитратність та високу
якість свинини відповідно до соціального запиту суспільства. В основу
цих технологій покладено зниження впливу виробництва на екосистеми.
У цьому напрямі перспективними технологіями є утримання свиней в
умовах, максимально наближених до природних. Найчастіше це
досягається за рахунок використання пасовищ, лісових ділянок та
заплавних луків, де поголів'я влітку утримується в невеличких хопах, а
взимку – у легко споруджених солом'яних будиночках. Це дає можливість
істотно знизити рівень стресового навантаження на тварин.
Проведені комплексні дослідження М.О. Мазанько (2015), свідчать,
що використання різних пасовищ під час вирощування свиней з метою
отримання свинини підвищеної харчової цінності є невід'ємною
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складовою, адже споживання зелених кормів сприяє підвищенню якості
продукції свинарства, а також зниженню її собівартості. В цих умовах
етологічна поведінка тварин характеризується рівномірною руховою
активність 30–40 % в межах світлового дня, а отримана свинина –
підвищеною харчовою цінністю, зокрема, поліпшеними смаковими
показниками і консистенцією вареного м'яса, витонченістю запаху та
наваристим бульйоном. Використання таких технологій утримання
свиней майже не потребує енергетичних ресурсів, значних витрат на
обслуговування тварин та є мало матеріаломістким.
Пропонована модель виробництва продукції свинарства є розумною
альтернативою інтенсивному сільськогосподарському виробництву, яке
чинить техногенний тиск на агроекосистеми та призводить до
потрапляння шкідливих речовин у продукти харчування людини,
погіршуючи імунну систему та викликаючи специфічні захворювання.
На сучасному етапі розвитку вітчизняного свинарства залишається
актуальним використання новітніх ресурсоощадних технологій на основі
системи «холодного» утримання тварин, в основу яких покладено
перебування свиней в неопалюваних приміщеннях, що дає можливість
суттєво знизити собівартість продукції за рахунок зменшення витрат
енергетичних ресурсів. Цю систему утримання свиней успішно
використовують після реконструкції та модернізації наявних
тваринницьких приміщень або будівництва нових нематеріаломістких
споруд – легких ангарів на основі використання несучих
металоконструкцій та тентових покрівельних матеріалів. Це дозволяє
скоротити витрати енергоносіїв на 20 %. Термін окупності таких споруд
становить 2–3 роки, тоді як під час будівництва капітальних будівель
5–7 років.
Головною перевагою «холодного» утримання свиней є швидкість
зведення споруд, малий термін окупності, економія на освітленні та
опаленні. Свиней на дорощуванні та відгодівлі утримують в ангарах
великими групами по 250–350 голів. Рух повітря регулюють за рахунок
вентиляційних отворів та тентових воріт, що піднімаються і опускаються
для організації тунельного ефекту. Для організації годівлі з одного боку
ангара розміщують бетонований майданчик з бункерною самогодівницею
та напувалками.
Одним із вирішальних факторів ефективності технології
«холодного» утримання є використання глибокої підстилки, що сприяє
підвищенню рентабельності свинарства і зниженню матеріальних витрат.
Внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів у підстилці, змішаній з гноєм
свиней, виділяється значна кількість тепла. У зимовий період у
приміщенні температура сягає 10–15 °C.
До недоліків цієї технології необхідно віднести: неможливість
отримання опоросів та вирощування підсисних поросят у зимовий період;
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накопичення патогенної мікрофлори; необхідність використання великих
обсягів підстилки та організації бетонного фундаменту для уникнення
проникнення продуктів життєдіяльності тварин у ґрунтові води.
У світі переважну кількість свинини виробляють на підприємствах
промислового типу, що дає можливість постійно задовольняти попит
населення на цей вид продукції.
Одним із представників сучасного виробництва свинини із
використанням енергоощадних технологій є німецька компанія «HAKA».
Використовувані нею технології дозволяють виробляти свинину на
20–30 % дешевшу за українську. Будівництво згрупованих приміщень
різних виробничих цехів сприяє суттєвій економії енергоресурсів на
обігрів зовнішніх стін. Будівництво комплексу блокового типу порівняно
із павільйонним зменшує вартість на 20–30 %. Утеплення фасадів
приміщень з високим рівнем збереження тепла, оптимізована вентиляція з
рекуперацією дає можливість істотно знизити витрати енергетичних
ресурсів.
Промислове виробництво свинини щороку залишає за собою кілька
десятків мільйонів тонн біологічно-активних відходів у вигляді підстилки
та рідкої фракції гною. Для зберігання останніх необхідні різні системи
сховищ, що негативно впливає на екосистеми через вивільнення
парникових газів: вуглекислого (СО2), метану (CH4), закису азоту (N2O) та
шкідливих газів: аміаку (NH3), окисів азоту і сірководню (H2S).
Встановлено, що щогодини із вентиляційних шахт приміщень
свинокомплексу на 12 тис. гол. надходить майже 6,05 кг пилу, до 14,4 кг
аміаку, 83,4 млрд мікробних тіл (І.А. Шевченко, 2012).
Таким чином, системний пошук ефективних способів утилізації
відходів тваринництва з метою захисту навколишнього середовища в
сільській місцевості та зоні діяльності підприємств з виробництва
свинини є актуальним, особливо в напряму утилізації гнойових відходів
та їх перетворення на біогаз і органічні добрива.
За даними Євросоюзу, собівартість біогазу становить 20 евро, або
600 грн за 1000 м3, що на 30 % менше, ніж добування природного газу.
Теплотворна здатність 1м3 біогазу становить 20–22 мДж, що дає
можливість виробляти 1,6–2,3 кВт/год електроенергії. Така економічна
ефективність спонукає науковців та товаровиробників до пошуку шляхів
максимального використання гнойових відходів для виробництва біогазу.
Так, дослідженнями В.С. Козира, О.В. Сокрута, С.Є. Чернявського і
Л.О. Тимченко (2013) встановлено, що із однієї тонни гною можливо
отримати до 60 м3 біогазу. При цьому прибутковість цього процесу
зростає у разі введення у реактор 3/4 зеленої маси кукурудзи та 1/4 –
гною свиней.
Забезпечення відповідних умов мікроклімату в приміщеннях, де
перебувають свині, потребує значних витрат на електроенергію та обігрів,
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особливо в цехах із утримання підсисних поросят. Саме вироблений
біогаз найчастіше використовують для обігріву приміщень, де
утримуються тварини, а також для створення оптимального режиму у
метатенках під час ферментації відходів рослинництва та тваринництва.
Однак перспективним є використання біогазу для вироблення теплової
енергії та електроенергії за допомогою когенераційних біогазових
станцій, де із 1 м3 біогазу отримують водночас 2,2 кВтг електроенергії та
2,3 кВтг теплової енергії.
Виробництво електроенергії таким шляхом для забезпечення
власних потреб є істотно дешевшим відносно її придбання із центральних
мереж. При цьому можна скористатися вигідними «зеленими тарифами»
для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.
На сучасному етапі підтримки розвитку відновлюваної енергетики в
Україні діючий «зелений» тариф на електроенергію є вищим ніж у
розвинених країн і становить – 12,39 евроцентів/кВт. Це може стати
дієвим фактором у виробництві електроенергії із поновлюваних джерел
енергії. Цей напрям є перспективним через щорічне накопичення на
підприємствах із виробництва продукції свинарства і птахівництва більше
3 млн т органічних відходів сухої речовини, перероблення яких дозволить
одержати
біогаз
еквівалентно до
8 млрд кВтг електроенергії
(О.Б. Гуменюк (2012). Отже, коштовна утилізація агресивних відходів
виробництва у галузі свинарства через біогазові установки дає можливість
не тільки підприємствам скоротити обсяги закупівлі природного газу та
електроенергії, але і отримувати органічні добрива, вільні від насіння
бур'янів.
За даними науковців Інституту сільського господарства
Карпатського регіону НААН, в Україні серед найуспішніших проектів із
переробки гною є біогазова установка в ТОВ «Агро-Овен» (с. Єленівка
Магдалинівського району Дніпропетровської області), що дає змогу
отримати 3300 м3 біогазу, 30 кВт теплової та 150 кВт електричної енергії
на добу. Крім того, у ТОВ «Зорг Україна» споруджено і успішно
працюють три біогазові установки потужністю 0,4–1,0 МВт електричної
та теплової енергії.
Таким чином, наявні технології виробництва свинини в Україні є
відповіддю на запит суспільства та спрямовані на зменшення
техногенного навантаження на екосистеми. Виробництво свинини
підвищеної харчової цінності вимагає використання екологічно безпечних
кормових ресурсів та створення безстресових умов утримання свиней, які
максимально наближені до комфортних умов навколишнього середовища.
Ці технології впливають мінімально на екосистеми, є енергоощадними та
дозволяють використовувати додаткові площі несільськогосподарських
угідь.
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Виробництво продукції свинарства на основі використання
«холодного» методу утримання у реконструйованих та ангарного типу
приміщеннях є найбільш доцільним під час вирощування ремонтного і
відгодівельного поголів'я, коли потреби тварин є мінімальними. Проте
тривале використання таких приміщень часто є малоперспективним через
збільшення витрат на їх утримання та потребу у системах переробки гною
для захисту довкілля.
Комплексна модернізація існуючих, будівництво та введення в
експлуатацію нових – матеріало- та енерговитратних промислових
комплексів, в основу роботи яких покладено потоково-цехову систему
виробництва, дає змогу рівномірно забезпечувати потребу ринку у
стандартизованій продукції свинарства. Широке впровадження сучасних
технологій переробки відходів тваринництва на основі використання
поновлюваних джерел енергії дає змогу суттєво зменшити собівартість
виробленої продукції та знизити навантаження на прилеглі екосистеми.
Розвиток цих технологій в Україні залежить від інвестиційного клімату та
наявності дешевих довгострокових кредитних ресурсів.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ ВОДНИХ
ЕКОСИСТЕМ, СТАН ПРИРОДНИХ ІХТІОЦЕНОЗІВ
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оцінювання
впливу змін клімату на водні ресурси та гідрофізичні фактори водних
екосистем, прогнозування відповідних змін у видовому складі біоти
водойм, оцінюванні ризиків для рибництва і аквакультури.
Вирішення поставленої задачі охоплює: оцінювання можливих змін
стану водних ресурсів за даними кліматичних сценаріїв, встановлення
основних тенденцій у коливаннях абіотичних факторів водних екосистем,
а також аналіз якісного і кількісного складу біоти водойм, ефективності
відтворення, росту, формування їх продуктивності в нових кліматичних
умовах.
Оцінювання змін водних ресурсів за сценаріями глобального
потепління виконувалася за математичною імітаційною моделлю «кліматстік», розробленою в Одеському державному університеті (ОДЕКУ).
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Модель дозволяє оцінювати водні ресурси у природних та порушених
водогосподарською діяльністю умовах на базі метеорологічних даних,
включаючи дані кліматичних сценаріїв. Дослідження виконували з 80-х
років минулого сторіччя, модель калібрована та веріфікована на
гідрометеорологічних даних минулих років для різних географічних зон
та водозборів, має задовільну точність і увійшла як складова нормативних
документів для розрахунків стоку Молдови та проекту відповідного
документу в Україні. Прогнози можливих змін водних ресурсів в умовах
потепління надавалися для усієї території України за сценаріями А1, А2,
В1 і В2, які є результатом моделювання різних варіантів розвитку та
взаємодії демографічних, економічних та науково-технічних факторів.
З групи сценаріїв «характерних траєкторій змін концентрації» парникових
газів (Representative Concentration Pathways – RCP) було розглянуто
сценарії RCP4.5 та RCP8.5. Базою для порівняльного оцінювання змін
характеристик клімату та стоку слугували гідрометеорологічні
характеристики, отримані за даними до 1989 р., який розглядається як
«переламний» у хронологічному ході середніх річних температур повітря
над територією України. Встановлено, що саме після 1989 р. наслідки
впливу змін клімату на водні ресурси набули статистичної значущості.
Оцінювання можливих змін водних ресурсів України у XXI ст. показали,
що водні ресурси Степу та Лісостепу зменшуватимуться за усіма
сценаріями, а посушливість клімату зростатиме. Стан водних ресурсів
південних областей країни у майбутньому (до 2050 р.) за всіма
розглянутими сценаріями (А1В, А2, RCP4.5 та RCP8.5) описується майже
однаково: очікується зменшення водних ресурсів на 40–50 %, яке у
південно-східних областях досягатиме 60 %. Прогнози за моделлю
«клімат-стік»
з
використанням
даних
кліматичних сценаріїв
підтверджуються гідрометеорологічними спостереженнями на початку
сторіччя. На рівнинній частині України спостерігають зміни термічного та
льодового режиму річок та водойм: замерзання проходить пізніше, а
скресання раніше, скорочується тривалість льодоставу. Через часті
відлиги, неглибоке промерзання ґрунту і зростання втрат на інфільтрацію
зменшуються максимальні витрати та об'єми стоку весняного водопілля.
За наявності стабільного підземного живлення річок частина талого стоку
у період відлиг переходить до підземних водоносних горизонтів,
сприяючи зростанню стоку річки у період межені. За глибокого залягання
підземних вод, що є характерним для зони недостатнього зволоження,
внутрішньорічного перерозподілу стоку не відбувається і фільтраційні
води майже повністю витрачаються на випаровування з поверхні суші.
Влітку зростання температур повітря сприяє зростанню втрат на
випаровування, особливо з водної поверхні штучних водойм. На території
південних
областей
України,
включаючи
Північно-Західне
Причорномор'я, зростання температур повітря у холодний та теплий
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періоди року відбувається на фоні незмінних чи малозмінних опадів, що
зумовлює зростання посушливості клімату і забезпечує поступовий
перехід цих територій із зони недостатнього зволоження в напіваридну та
аридну. Водогосподарські перетворення (насамперед штучні водойми)
посилюють негативні наслідки змін клімату, забезпечуючи пересихання
малих та середніх річок, висихання та засолення лиманів, зменшення
стоку у гирлі великих річок. На малих та середніх річках ПівнічноЗахідного
Причорномор'я
зменшення
водних
ресурсів
через
водогосподарську діяльність досягло вже 30 %. Висушування та
зневоднення південних областей України викликало погіршення якості
вод, порушення стабільності функціонування водних екосистем та їх
деградацію.
Зміни абіотичних факторів водних екосистем, які відбуваються в
процесі змін клімату, суттєво впливають на стан та розвиток рибальства і
аквакультури. Під час розробки стратегій адаптації аграрного сектору до
наслідків глобального потепління важливо оцінити основні діючі
фактори, їх вектори, мінливість і ризики, що при цьому виникають.
Результати прямого або непрямого впливу кліматичних змін на розвиток
рибного господарства і аквакультури є предметом ретельного
дослідження і прогнозування, оскільки вони визначають шляхи і
перспективи розвитку галузі, плановані обсяги виробництва. Основною
рисою впливу змін глобального клімату на структуру та функціонування
водних екосистем є «потепління водойм», а також зміни параметрів і
обсягів материкового стоку. Зміни термального режиму водойм
безпосередньо впливають на темп зростання, схильність до захворювань
та терміни нересту гідробіонтів. За швидкого зростання температур води
навесні відбувається аномальне прискорення процесів метаболізму і
розвитку в умовах недостатнього забезпечення личинок адекватними
кормами. У разі переходу на активне живлення це супроводжується
швидким розсмоктуванням жовткового міхура в умовах відсутності
достатньої концентрації кормових організмів, що може викликати їх
підвищену смертність на ранніх етапах онтогенезу, багаторазово знизити
ефективність відтворення в природних екосистемах.
Зменшення річкового стоку і надмірне його зарегулювання вже
сьогодні призводить до погіршення умов нересту туводної іхтіофауни
практично у всіх лиманно-гирлових комплексах півдня України. Втрата
природних нерестовищ (заливних заплавних лугів і плавневих озер
дельти) в умовах скорочення або повної відсутності водопіль та паводків
багаторазово знижує ефективність природного відтворення, що
призводить до масової розробки статевих продуктів плідників, загибелі
личинок і молоді на нерестовищах.
Підвищення температури вод, зменшення річкового і материкового
стоку сприяє також зростанню солоності приморських водойм,
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наростанню евтрофікації, що супроводжується погіршенням умов нагулу
гідробіонтів. Зміна сольового і температурного режимів лиманних
екосистем впливає на метаболічні реакції риб, тягне за собою глибокі
фізіологічні зміни, пов'язані з умовами статевого дозрівання, відтворення
і харчування. Сьогодні відбувається корінна перебудова якісного складу і
структури іхтіценозів солонуватоводних лиманів і лагун півдня України,
втрата їх продукційного потенціалу, пов'язана з ростом солоності і зміною
термального режиму вод.
Таким чином, зміни клімату чинять опосередкований вплив на
гідрохімічний режим акваторій, стан природної кормової бази, структуру
іхтіценозів, умови відтворення і поповнення природних популяцій
гідробіонтів. Наслідки такого впливу відображаються на загальній
продуктивності водних екосистем, промислі водних біоресурсів,
поповненні природних популяцій риб і безхребетних, які сьогодні широко
використовують для пасовищної аквакультури.
В аналітичній доповіді Міжурядової групи експертів ФАО зі зміни
клімату аналізується вплив глобального потепління на океанічні,
прибережні і внутрішні водні системи. Показано, що прибережні
екоценози і ниці зони все частіше піддаватимуться підтопленню, ерозії
берегів і вторгненню солоних вод у внутрішні прісноводні акваторії.
Найбільшою нестабільністю в цій ситуації відрізнятимуться естуарні
екосистеми.
Зміна
кліматичних
умов
супроводжуватиметься
прогресуючим підвищенням рівня моря, підкисленням вод і виникненням
екстремальних погодних явищ. Таким чином, глобальне потепління
матиме помітні наслідки не тільки для рибного промислу, але й для
аквакультури у внутрішніх водоймах та шельфовій зоні морів. Зміна
термального режиму вод і пов'язана з цим зміна активної реакції морських
вод може мати як позитивні, так і негативні тенденції для гідробіонтів, що
формують кормову базу, а також для об'єктів промислу та аквакультури.
Прогнозоване зростання вмісту вуглекислого газу (CO2) в морських і
солонуватих акваторіях призведе до підкислення середовища (зниження
рН), що позначиться, наприклад, на фізіології двостулкових молюсків,
відіб'ється на швидкості їх зростання, ефективності відтворення та якості
раковин. В аквакультурі підвищення кислотності вод призведе до масової
загибелі личинок устриць і деяких інших об'єктів конхікультури під час
інкубації. З іншого боку, зниження рН може прискорювати осідання
личинок молюсків і темпи їх зростання, а також дозволить розширити
широтний діапазон зони аквакультури. Вплив зростання концентрації CO2
в морських і солонуватоводних акваторіях на мальків і дорослих риб буде
менш вираженим, ніж на ембріони та личинки, у яких може
спостерігатися сповільнення росту і розвитку.
В умовах зміни клімату значно зростає загроза епізоотій та різних
паразитарних захворювань в аквакультурі. Поширення і масштаби
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захворюваності об'єктів аквакультури паразитами і патогенними
мікроорганізмами в умовах глобального потепління може позначитися,
наприклад, на поширенні такої хвороби, як вібріоз, оскільки бактерії роду
Vibrio інтенсивно ростуть і розмножуються в теплих водах (більше 15 °C)
з низькою солоністю (менше 25 ‰). З огляду на це, наслідки потепління
пов'язують із спалахами Vibrio у молюсків і риб, особливо в регіонах з
холодним і помірним кліматом.
Оскільки середовище для вирощування риби та безхребетних у
природних водних системах буде певним чином змінюватися,
представляється можливим нівелювати пов'язані із кліматичними змінами
ризики в аквакультурі шляхом широкомасштабного застосування систем з
регульованими умовами вирощування, наприклад, із замкненим циклом
водообміну. Виробництво аквакультури в Україні зосереджено,
переважно, в дрібних і середніх ставових господарствах, можливості
контролю і оптимізації умов вирощування в яких обмежені. У такому
випадку соціально-економічні наслідки кліматичних змін можуть
призвести до зміни спеціалізації рибгоспів, їх закриття, або докорінної
зміни технологій на більш складні і коштовні. Такого роду події
супроводжуються значними збитками, зниженням рентабельності
виробництва і пов'язаною з ними втратою робочих місць, а також
зменшенням обсягів виробництва.
Ще одна проблема, пов'язана з глобальною зміною клімату, –
інвазійні, чужорідні види (ІЧВ) рослин і тварин, які вважають основною
загрозою природному біорізноманіттю. Потепління вод, зміна солоності
морських і солонуватоводних акваторій, осолонення естуарних водних
систем як результат зниження об'ємів річкового стоку суттєво змінюють
умови існування гідробіонтів, розширюють границі їх поширення,
відтворення, зимівлі. Як результат таких глобальних змін, в останні роки
спостерігається інтродукція тропічних і субтропічних видів гідробіонтів в
морські акваторії помірної кліматичної зони, натомість поширення і
чисельність бореальних видів тут помітно зменшуються. Підйом клину
морських вод в дельтовій частині річок забезпечує поширення в річкових
системах солонуватоводних і евригалінних видів. Часто інвазія
чужорідних видів призводить до натуралізації вселенців в нових умовах і
витискання, їх швидко зростаючими популяціями, аборигенної флори і
фауни.
Міжнародний союз охорони природи (МСОП) визначає їх вплив як
«... колосальний, прихований і зазвичай необоротний ...». Потрапивши в
природні екосистеми випадково або навмисно, ІЧВ створюють загрозу
для їх екологічної стабільності, пригноблюють або витискають аборигенні
види, тому що їх чутливість до негативного впливу ІЧВ, такими як
хижацтво, харчова конкуренція та ін., украй висока. Результатом інвазії
може бути втрата біорізноманіття, передача хвороб гідробіонтам і людині,
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економічні збитки та пошкодження інфраструктури. Наслідки
кліматичних змін можуть заглибити цю проблему, хоча не кожна
інтродукція чужорідних видів призводить до шкідливих або
деструктивних наслідків. Наявні дані свідчать про те, що зростаючі темпи
поширення ІЧВ вимагають не тільки серйозного аналізу, але і
скоординованих міжнародних заходів реагування.
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ВПЛИВ ОСВІТЛЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА БІОКЕРАМІЧНИЙ ШАР ШКАРАЛУПИ ЯЄЦЬ КРОСУ
ХАЙСЕКС БРАУН
Виробництво продукції птахівництва є важливою складовою
світового та вітчизняного виробництва. Однією з нагальних проблем, яку
необхідно вирішити у птахогосподарствах України, є розробка заходів для
запобігання погіршенню якості інкубаційних яєць і, як наслідок,
зниженню виводимості яєць, яке притаманне сучасним яєчним кросам,
зокрема тим, що відзначаються «надшвидким ростом». Погіршення
якісних показників пов'язане, насамперед, з порушенням морфологобіохімічних параметрів захисних біокерамічних структур яєць –
шкаралупи і шкаралупних мембран, що призводить до бою яєць,
підвищення відходу і контамінації інфекційними агентами молодняку
птиці, зниження показників імунної резистентності, що у свою чергу,
погіршує якісні показники продукції і завдає збитків птахогосподарствам,
а також вимагає постійного удосконалення інкубаційних технологій [1, 2].
З метою вивчення залежності якісних показників яєць від умов
утримання курей-несучок проведено дослідження впливу режиму
освітлення за утримання курей-несучок кросу Хайсекс браун на якісні
показники яєць. Для цього формували дві партії курей по 60 гол. в кожній.
Контрольну групу утримували з освітленням 10 Лк, дослідну – 20 Лк.
Світловий день (16 год) регулювали за допомогою автоматичного
регулятора світла. Дослід проводили протягом 30 діб.
Кури-несучки кросу Хайсекс браун чутливі до змін зоогігієнічних
параметрів утримання в період яйцекладки, зокрема до загального
освітлення приміщення. Наприклад, рекомендованим освітленням для
курей є освітлення 10 Люкс.
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Світло належить до досить активних факторів навколишнього
середовища, що визначає початок яйцекладки і впливає на продуктивність
курей. Надмірне освітлення (20 Лк) викликає у несучок світлове
подразнення, що є стресовим фактором для птахів. Знесення яєць стає
нерегулярним. Яйця відрізнялися тонкою шкаралупою, неправильною
формою і зменшеними розмірами. Частими були безшкаралупні яйця і
«виливки». Також спостерігали загибель курей-несучок від жовткового
перитоніту. Методом скануючої електронної мікроскопії було
встановлено, що шкаралупа яєць курей дослідної групи мала дефекти –
мікронасічки та мікрошпарини.
У курей, яких утримували за освітлення 20 Лк, спостерігали різке
падіння яйценосності у 1,9 разів порівняно з несучками, яких утримували
за освітлення 10 Лк. Також відбуваються зміни морфологічних параметрів
кристалічної структури біокерамічного захисного шару шкаралупи яєць
курей (а саме кристалічних форм карбонату кальцію) внаслідок порушень
технології утримання птиці.
Відомо, що кристалічні форми карбонату кальцію, а саме кальцит та
арагоніт різняться між собою не тільки за фізико-хімічними параметрами
(твердість за шкалою Мооса, щільність тощо), а й за морфологічними та
структурними характеристиками. Арагоніт, у свою чергу, зумовлює
підвищення (або зниження) суцільної проникності шкаралупи щодо газів
та пари води, захисної активності щодо патогенної мікрофлори, міцності
шкаралупи.
На рис. 1а наведено дифрактограму порошку, отриманого з
біокерамічного шару шкаралупи яйця, яке відповідає усім нормативним
показникам ДСТУ [3].

Рис. 1. Дифрактограми біокерамічного шару шкаралупи яєць куриці
Примітки: 1) яйце відповідає нормативним показникам ДСТУ;
2) яйце дуже мілке, з м'якою шкаралупою

З рис. 1 бачимо, що розташування та інтенсивність ліній у
дифрактограмі свідчать про те, що фаза карбонату кальцію у товщі
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шкаралупи являє собою кальцит (тригональна сингонія, досконала
спайність за ромбоедром, низька твердість).
З дифрактограм, наведених на рис. 1б добре бачимо, що
морфологічні дефекти шкаралупи яйця, отриманого від куриці дослідної
групи, що утримувалася з порушенням режиму освітлення приміщення,
супроводжуються також суттєвими змінами у фазовому складі – у
дифрактограмах з'являються лінії, притаманні арагоніту.
Такі відмінності кристалічних форм карбонату кальцію зумовлюють
різну морфологію біокерамічного захисного шару шкаралупи яєць
курей, до того ж слід зазначити, що збагачення шкаралупи на арагоніт
супроводжується загальним розрихленням та розупорядкованістю
шарів карбонату кальцію і призводить до грубих порушень структури
біокерамічного шару шкаралупи.
Аналіз дифрактограм, отриманих на зразках карбонату кальцію,
який є базовою неорганічною складовою шкаралупи яєць птиці, показав,
що внаслідок дії похибок в технології утримання птиці, а саме порушення
освітлення приміщення, спостерігаються значні зміни у фазовому складі
шкаралупи. Дія негативних чинників на яйце супроводжується появою
замість кальциту інших кристалічних форм – арагоніту, що також
призводить до загального розрихлення та розупорядкованості шарів
карбонату кальцію з наступними негативними фізіологічними наслідками.
Висновок
Недотримання зоогігієнічних параметрів режиму освітлення
(20 Люкс) є стресовим фактором для організму курей-несучок кросу
Хайсекс браун і призводить до порушення загального стану птахів таких,
як падіння яйценосності (у 1,9 разів) та погіршення якісних параметрів
шкаралупи (безшкаралупних яєць та виливок). Дія негативних чинників
на яйце супроводжується появою замість кальциту іншої кристалічної
форми – такої, як арагоніт, що призводить до загального розрихлення та
розупорядкованості шарів шкаралупи з наступними негативними
фізіологічними наслідками. Якісні характеристики шкаралупи курячого
яйця і параметри її газопроникності залежать від умов утримання курейнесучок кросу Хайсекс браун, а саме від режиму освітлення.
Спостерігається порушення у структурі шкаралупи, а також підвищена
газопроникність.
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ НА ВОДНІ
БІОРЕСУРСИ В УКРАЇНІ
Останнім часом людство все частіше стикається з проблемою зміни
клімату, спричиненою як природними процесами Землі, так і діяльністю
людини – «глобальним потеплінням». Зміна клімату – одна з
найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Згідно з
прогнозами провідних міжнародних наукових центрів з дослідження
клімату, впродовж наступного століття температура підвищиться на
2–5 °С. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні
кліматичні зміни, і, таким чином, різні екосистеми опиняться під загрозою
зникнення.
Кліматичні зміни, які відбуваються, безпосередньо впливають і на
стан водних біоресурсів та аквакультури. Однак водні об'єкти неоднаково
реагують на кліматичні зміни: океани, льодовики – повільніше; річки,
озера – швидше. Великого значення набувають наукові дослідження,
спрямовані на вивчення тенденцій впливу змін температурного та водного
режимів на стан водних біоресурсів та аквакультури.
В Україні середній рівень споживання риби і рибопродуктів у
2016 році становив 10,1 кг на особу на рік, за визначеної раціональної
норми, згідно з рекомендаціями МОЗ, 20 кг на особу на рік. Порівнюючи
зі світовими показниками, українці споживають вдвічі менше риби і
рибопродуктів.
Зміна клімату є глобальною світовою проблемою, яка останнім
часом стала головним аспектом багатьох міжнародних програм та
проектів. Зміна кліматичних умов впливає на вирощування об’єктів
аквакультури, прісноводні рибодобувні промисли через підвищення
температури води у водоймах, збільшення рівня біогенних речовин,
зниження вмісту кисню у ставах, водосховищах та зменшення рівня води,
що створює досить несприятливі умови для росту та розвитку риб.
В Україні налічується 4000 суб'єктів господарювання, які
займаються рибогосподарською діяльністю, 450 – промислом водних
біоресурсів, 100 підприємств-виробників товарно-харчової рибної
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продукції, у рибній галузі працює 25 тис. осіб, 900 інспекторів у
територіальних органах рибоохорони. Отже, вплив зміни клімату для
забезпечення населення рибою та рибною продукцією власного
виробництва, а також засобів до існування є досить актуальними в Україні.
Рибні господарства, рибодобувні підприємства, населення
відчуватимуть вплив через підвищення собівартості, зміни в доступності
та якості риби та рибної продукції, а також через підвищення ризиків для
їхнього здоров'я та безпеки. Нестабільна ситуація зі зміною клімату
поширюється на Україну.
В Україні існує різниця між попитом та пропозицією риби та
рибних продуктів. Так, в 2017 р. у внутрішніх водоймах було вирощено та
виловлено близько 42,2 тис. тонн риби. Таке становище робить Україну
імпортозалежною державою. У 2017 році компаніями-імпортерами було
ввезено 320 тис. тонн риби і морепродуктів загальною вартістю 500 млн
доларів США. Порівняно з попереднім 2016 р. імпорт риби та рибної
продукції зріс на 20 тис. тонн, або на 6,7 %.
В Україні зміна клімату значно впливає на рибне господарство
через коливання кліматичних змінних, що спостерігаються в останні роки.
Першими на проблему зміни клімату в Україні звернули увагу видатні
метеорологи І.Є. Бучинський (1960-і рр.), К.Т. Логвінов (1980-і рр.). Вони
вивчали питання про те, що на клімат України впливає не лише
природний, але й антропогенний фактор глобального та регіонального
масштабів, а також окреслили методичні підходи до прогнозування змін
клімату.
Під час дослідження вікової динаміки температури повітря та
кількості опадів на території України було виявлено, що в середньому по
Україні приріст температури становить 0,8 °С. За даними В.О. Балабух,
зазначено, що найбільше підвищення температури повітря відбулося у
січні (приблизно на 2 °С). Така тенденція зміни клімату спостерігається
на території України понад п'ятдесят років. За метеорологічним
дослідженнями, найбільше підвищення температури повітря відбувається
у зимові та весняні місяці. Так середня температура повітря зросла у
північно-східній та південно-східній частині України на 2,7–2,8 °С, а в
північно-західній – на 1,1–1,7 °С.
За прогнозами експертів, підвищення максимальної та мінімальної
температури за рік продовжиться, тобто зими стануть м'якшими та
коротшими, а літо спекотнішим. Також відбудеться перерозподіл опадів –
на всій території країни можливе збільшення майже на 20 % опадів у
січні, березні та квітні та зменшення влітку, що на фоні підвищення
температури зумовить дефіцит вологи, особливо на півдні країни.
Відповідно до підвищення температури повітря кількість морозних
днів на території України зменшилася на 5–10 %, а вологість збільшилася
на10–25 %.
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Відбувся перерозподіл кількості опадів по регіонах України та по
сезонах (у зимовий сезон кількість опадів загалом по країні зменшилася, а
восени – навпаки дещо зросла, весною і влітку – змінилася несуттєво),
хоча загалом за рік кількість опадів залишилася практично без змін.
Балабух В.О. відмічає, що останнім часом почастішали випадки, коли за
кілька годин випадає половина або місячна норма опадів. Підвищення
температури повітря та нерівномірний розподіл опадів, які мають
зливовий, локальний характер у теплий період не забезпечують ефективне
накопичення вологи в ґрунті, однак, збільшення кількості опадів має
позитивний вплив на рибне господарство. Україна має багато
різноманітних водойм і найбільш небезпечними є паводки та повені
(на річці Дунай у 2005 р., на річці Дністер та в Закарпатті 2008 р.),
рекордні снігопади на заході та в центральній частині України у грудні
2009 р. та в березні 2013 р.
Підвищення температури води прискорює хімічну реакцію,
зменшує розчинність газів, посилює випробування і запах, підвищує
метаболічну активність організмів, впливає на активність риби під час
годівлі, розмноження. Зміни температури води в ставах можуть
погіршити імунну функцію риби, навіть якщо зміни відбуваються в межах
оптимального діапазону.
Значні аномалії температури в останні роки доводять, що в Україні
рибні господарства мають орієнтувати свою діяльність, враховуючи
наслідки змін клімату під час вирощування риби та управління водними
біоресурсами, і вчасно адаптувати своє виробництво до боротьби з
несприятливими наслідками зміни клімату. Зміна клімату в Україні може
призвести до зміщення кліматичних сезонів, зміни тривалості
вегетаційного періоду, зменшення тривалості залягання стійкого
снігового покриву, зміни водних ресурсів місцевого стоку.
Зростання температури та зміна режиму зволоження призведуть до
зміни водного стоку річок і відповідно водозабезпечення окремих
регіонів. За розрахунками С.І. Сніжка та ін., спрогнозовано водний стік на
території України та встановлено, що протягом нинішнього століття для
переважної
кількості
адміністративних
областей
України
спостерігатиметься зменшення поверхневого водного стоку, що пов'язано
з потеплінням (збільшення приземних температур повітря, збільшення
випаровуваності) та зменшенням кількості атмосферних опадів.
З огляду на викладене, виникає потреба в розробленні та реалізації
плану дій з адаптації рибних господарств до зміни клімату. Хоча в Україні
не очікується значних змін водного стоку, але ситуація ускладнюється
високим рівнем забрудненості річок, крім того мають бути розроблені
заходи, спрямовані на збільшення виробництва риби та підвищення
продуктивності. Уряд має розробити політику, яка сприятиме
фермерським рибним господарствам та надаватиме їм кредити з тим, щоб
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підвищити ефективність виробництва, враховуючи зміни кліматичних
умов.
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НОВІ ВИДИ БЕЗХРЕБЕТНИХ ВСЕЛЕНЦІВ
ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ЕСТУАРНОЇ СИСТЕМИ
Останніми десятиріччями завойовування чужорідними видами
нових територій має глобальний характер [1]. Сучасні кліматичні умови,
які характеризуються загальним потеплінням наряду з антропогенним
впливом в трансформованих акваторіях, мають прискорений характер,
створюючи комфортні умови для мешкання і розмноження нових
чужорідних видів. Специфічність процесів, які мають місце у гирлових
ділянках річок, зумовлена постійною взаємодією різних за фізичними та
хімічними властивостями річкових та морських водних мас [2]. Внаслідок
трансформації Дніпровсько-Бузької естуарної системи утворилися нові
екологічні чинники для можливості природного самовселення різних
інвазивних представників. Біорізноманіття флори і фауни ДніпровськоБузької естуарної системи залежить від багатьох факторів різного
походження, основними з яких є попуски прісної води Каховської ГЕС і
згоно-нагонні явища. Сучасна гідрофауна у різному ступені представлена
групами морського, солонуватоводного і прісноводного комплексу. Сталі
взаємовідносини гідробіонтів різних трофічних рівней зумовлюють
нормальний розвиток, але збільшення або зменшення одного з
компонентів біоценозу може призвести до негативних явищ, порушуючи
загалом ланцюг життя. В останні роки внаслідок гідробудівничої
діяльності, масштабного переселення та інтродукції тварин у
новостворенні гідроекосистеми стрімко поширилися за межі істроричних
ареалів багато видів гідробіонтів [3, 4].
У Дніпровському водосховищі спостерігається інтенсивний процес
самостійного вселення до водоймища безхребетних тварин серед яких:
бокоплав – Synurella ambulans (Amphipoda); рідкісний для Степу України
та новий для басейну Дніпра бокоплав кишинівський Rivulorammarus
kischineffensis Schell [5]; мохнаторукий китайський краб Eriocheir sinensis
(Decapoda), виявлений в 2002 р. на середній ділянці Дніпровського
водосховища і ще один екземпляр наступного року був виявлений в
Каховському водосховищі [6]; дорослий екземпляр галандського краба –
Rhithropanopeus harrisii (Decapoda) [3]. Таке явище свідчить про
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наявність екологічних ніш, які є привабливими для нових вселенців з
огляду на кормову базу і умови середовища.
За останні роки в Дніпровсько-Бузькій естуарній системі за причин
зміни гідрологічного і як наслідок гідрохімічного режиму масового
розвитку набуває морський за походженням представник хижого
зоопланктону Cercopagis – Сercopagis pengoi родини Polyphemidae. За
низкою екологічних факторів абіотичного і біотичного походження
об'єктивно сформувалися комфортні умови для розвитку стихійних
вселенців, які демонструють аномальні показники розвитку, утворюючи
колонії довжиною в декілька сот метрів і завтовшки 1,5–4,5 метрів.
Рухаючись з водними масами, ця своєрідна «хмара» натикаючись на
риболовні сітки обліплює їх, утворюючи добре помітну в товщі води
перешкоду, у вигляді білої стіни. Таке явище несе за собою негативні
наслідки для рибальства. Пасивні знаряддя лову обліплені «пастою» із
церкопагіса у воді добре помітні для риби, таким чином промисел сітками
стає фактично неможливим. Ця проблема була добре відома рибалкам
Каспійського моря з початку ХХ сторіччя. Так названа «чума риболовних
сіток», коли раптом всі риболовні сітки на великій площі забиваються
якоюсь водорістю, викликана саме церкопагісом [7]. В прибережних
районах Фінської затоки Балтійського моря після вселення церкопагіса
знизилися улови риби, що пов'язано з забиванням сіток своєрідною
пастою із церкопагіса [8]. На відміну від балтійських рибалок, які
прозвали таке явище «чума риболовних сіток», місцеві рибалки
Дніпровсько-Бузької екстуарної системи прозвали колоніальні утворення
на сітках – «мороз». Останні спеціальні дослідження обґрунтували
доцільність внесення Сercopagis pengoi у список 100 найбільш
небезпечних видів світу [9].
Сercopagis pengoi – автохтоний вид екосистеми Каспійського моря.
В спеціальній літературі є дані щодо розповсюдження окремих видів і
форм в Каспії. Відомо, що ця група найбільш повно представлена за
солоності 12–13 о/оо [10]. В Дніпровсько-Бузькому лимані – масове
розмноження спостерігається за середніх значень солоності води 3,8 о/оо.
При цьому встановлено, що у разі опріснення або підвищення солоності
багато форм гинуть, в опрісненні райони із церкопагід як виняток
потрапляють лише С. pengoi [11].
Дніпровсько-Бузька естуарна система постійно перебуває під
впливом вітрової дії, яка зумовлює переміщення планктону з рухомими
водними масами. Постійне перемішування води Чорного моря з водами
дельт Дніпра і Південного Буга зумовлюють розподіл особливостей
концентрації С. рengoi по акваторії. Розповсюдження церкопагіса
відбувається в напрямку від Чорного моря в річкову систему, тобто
відбувається розширення природного ареалу. Колоніальні угруповання,
які утворюють церкопагіди, досягають такої концентрації, що їх фіксує
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ехолот. При цьому слід зазначити, що основні угрупування колоній
концентруються в нижніх шарах води, куди проникають солоні язики
морської води, яка має більшу питому вагу. Найменші біомаси і щільність
концентрації в колонії належить до східної частини лиману, де найбільш
прісна вода за рахунок більш швидкої течії. Найвищі показники біомас та
концентрації спостерігають у центральній та західній частині лиману,
саме в зонах перемішування солоної води з Чорного моря з більш
опрісненими водами Південного Буга і Дніпровського лиману.
Як результат проведеного дослідження встановлено, що в період
масового накопичення біомаси хижого зоопланктону С. pengoi на деяких
ділянках Дніпровсько-Бузької естуарної системи досягають аномальних
значень – до 86,41 г/м3 [12]. Саме в цей період і спостерігається на лимані
масове явище під місцевою назвою «мороз». Основна причина спалаху
розвитку церкопагід, на нашу думку, – це специфіка розмноження цього
виду та сприятливі абіотичні фактори, а саме оптимальна для розвитку
мінералізація води та наявність зон з повільною течією.
Віднедавна у східній і центральній частині Дніпровського лиману
був виявлений інвазивний мохнаторукий китайський краб Eriocheir
sinensis [13]. Свою назву він отримав завдяки волосяним виростам на
клешнях, які нагадують муфточки. Ці екземпляри були зібрані з сіток
промислових рибалок у східній і центральній частині Дніпровського
лиману. Для наших водойм, звісно, це не типовий вид і його поява
викликає певні хвилювання.
За повідомленням Андера Клауса, у 1912 році він був завезений з
Китаю з баластними водами в річки германії Везер і Адлер і практично за
10 років він займав вже всю північну Германію [14]. E. sinensis широко
розповсюджений в багатьох естуаріях Китаю і Корейського півострова.
В теперішній час він також зустрічається в Європі і Північній Америці.
В Азії цей краб є цінним промисловим об'єктом. Водночас в Європі і
Північній Америці, куди вселився китайський краб на початку ХХ ст.,
його розглядають як надзвичайно шкідливий вид. Вважається, що краб
негативно впливає на природні екосистеми, цілісність гідротехнічних
споруд і навіть здоров'я людини. Китайський мохнаторукий краб
зустрічається і в Росії. Такі знахідки поки що поодинокі, але вони свідчать
про проникнення виду в новий регіон – азово-чорноморський басейн [15].
Перші повідомлення про знахідки цього краба в Україні відзначені у
північно-західній частині Чорного моря в 2001–2002 році, 2003 році – у
Каховському водосховищі і в 2008 у Нікополі [3]. У 2012 році цей вид був
виявлений нами в акваторії Дніпровсько-Бузького лиману. Судячи з
частоти потрапляння його у риболовні сітки і його розмірів, можна
стверджувати, що в лимані вже декілька років формується його
популяція. І це не дивно, адже лиман і гирлові ділянки річок створюють
для нього всі комфортні умови не тільки для розвитку, але і для
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розмноження. Справа в тому, що до настання статевої зрілості краб
нагулюється в естуаріях, а для нересту він мігрує до морської води, тому
що оптимальна солоність для розмноження має становити від 15 до 25 о/оо,
але за рахунок високої толерантності до солоності цього виду він може
розмножуватися і в слабосолоній воді, використовуючи для цього західну
і центральну частину лиману. Китайський мохнаторукий краб –
катадромний вид, який живе більшу частину свого життя в прісній воді.
Особини з розвиненими статевими продуктами мігрують вниз по течії зі
швидкістю 8–12 км за день у солону воду для нересту. Самці і самки
досягають статевої зрілості в естуаріях. Кожна самиця відкладає від
250 тис. до 1 млн екз. яєць [16]. Зважаючи на високі адаптаційні
можливості китайського краба і попередню інформацію про швидкість
його розселення в країнах Європи, можна стверджувати, що в
Дніпровсько-Бузькій естуарній системі, в гирлових ділянках пониззя
річок і в самому Дніпрі за декілька років він вже не буде екзотикою а
навпаки може сформувати значну кількість.
Негативні наслідки від розмноження цього виду, звісно будуть, у
першу чергу, для рибалок, яким краби шкодитимуть сітки і рибу, яка в
них потрапила, по-друге, є загроза витіснення річкового раку, адже вони
займають однакову екологічну трофічну нішу. За збільшення популяції
можливе скорочення об'єму кормової бази для цінних видів риб за
рахунок споживання однакових організмів, таких, наприклад, як молюски,
олігохети, хірономіди. Існує загроза шкоди гідротехнічним спорудам, про
що свідчить сумний досвід країн Європи.
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РОЛЬ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
У ФОРМУВАННІ ІХТІОЦЕНОЗІВ ТА РИБОПРОДУКТИВНОСТІ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ
В останні десятиліття простежуються глобальні зміни клімату, які
призвели до інтенсифікації досліджень динаміки гідрометеорологічного
режиму морів. Для морських галузей господарства та екологічного
моніторингу особливий інтерес представляє інформація метеорологічних
(температура повітря, вітер, атмосферні опади) і гідрологічних (рівень
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моря, хвилювання, течії, температура і солоність морської води, льодові
умови) показників стану морського середовища (Адеменко та ін., 1999;
Будыко, 1986; Гидрометеорологические условия…, 2009).
За період понад 130-річної тривалості гідрометеорологічних
досліджень Азовського моря накопичений великий масив спостережень
як у прибережних районах, так і у відкритих частинах моря, результати
яких узагальнені в різні роки (Гидрометеорологический справочник
Азовского моря, 1962; Гидрометеорологические условия шельфовой
зоны, 1986; Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, 1991;
Гидрометеорологические условия…, 2009).
Головним кліматоутворюючим фактором в Азовському басейні є
атмосферна циркуляція, багаторічні зміни якої мають періодичність, тим
самим визначаючи відповідний характер мінливості гідрометеорологічних
елементів (опади, температура повітря та води, випаровування, річковий
стік, солоність та ін.) (Гаргопа, 1998). Цей показник багатьма авторами
використовується для оцінювання особливостей змін біоресурсів
Азовського моря. Як показник атмосферної циркуляції застосовано
стандартну типізацію синоптичних процесів (Вангенгейм, 1938; Гирс,
1971). В останні 10–15 років для атмосферної циркуляції характерні різко
виражені особливості: зростання повторюваності в холодну пору року
західної (W) і північної (C) форм, за зниження частоти появи східної (E)
(Матишов, 2003).
Температура повітря є одним з параметрів, що характеризує зміни
клімату. Як результат аналізу тимчасових рядів виявлені позитивні лінійні
тренди
потепління
з
величинами
0,09–0,16 оС/10
років
(Гидрометеорологи- ческие условия…, 2009). Це загальне зростання
температури складається з двох періодів потепління: перший – між 1920 і
1940 рр. (зі швидкістю 0,14 оС/10 років) і другий, що характеризується
майже в 3 рази більш швидким зростанням температури – із середини 70х років ХХ ст. і по сьогодні (0,42–0,55 оС/10 років). Розділяє ці періоди
порівняно невелике похолодання – з 1950 по 1960 роки.
Дослідження солоності моря здійснюють останні 80–100 років. У
сольовому режимі моря виділяють два періоди (Бронфман, 1986): до
зарегулювання стоку р. Дон і після. Раніше вважалося, що зміна солоності
в Азовському морі пов'язана виключно із зарегулюванням річок і
безповоротним водоспоживанням у басейні. Але зниження солоності в
морі в кінці минулого та на початку цього століття пов'язано ще й з
гідрометеорологічними факторами. На всіх пунктах узбережжя з початку
80-х років виявлено значний негативний лінійний тренд у середньорічних
значеннях солоності. Величина зменшення солоності становила від
2,28 ‰ для південного узбережжя до 2,67 для північного
(Гидрометеорологические условия…, 2009). Максимальне зменшення
солоності за цей період відзначено в північно-західній частині моря
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(прибережна станція м. Генічеськ – 4,98 ‰) і пов'язане з опрісненням
затоки Сиваш. Останні 5–6 років спостерігається стрімка тенденція до
збільшення рівня солоності моря, яка досягла в 2017 році історичного
максимуму на рівні 13,8 г/л. Саме цей показник у майбутньому буде
вирішальним у формуванні структури іхтіоценозу та рибопродуктивності
Азовського моря.
Останнє десятиліття в літературі відзначається збільшенням числа
робіт про роль клімату, що змінюється, у формуванні біорізноманіття,
структури гідроекосистем та окремих їх компонентів (Гаргопа, 1998,
2006; Демченко, 2010). Зміст цих робіт дозволяє відзначити кілька
напрямів наукового аналізу про вплив кліматичних показників на
первинну продукцію, структуру іхтіоценозу, чисельність окремих
популяцій, темпи росту і т. інше.
З абіотичних факторів найбільш вивченими є роль солоності у
формуванні видового складу риб. Для Азовського моря характерні
багаторічні коливання солоності, які призводили до збагачення або
збідніння видового складу риб. Іхтіофауна моря в роки осолонення його
вод може природним чином суттєво поповнюватися чорноморськими
іммігрантами з північно-східної частини Чорного моря. У цих умовах
загальне число риб може досягати 140–150 видів. У роки зниження
солоності спостерігається зменшення ареалів чорноморських видів риб і
їх чисельності, натомість збільшується кількість типово прісноводних
видів риб, що підтверджується кореляцією даних показників (-0,74).
Наочним прикладом ролі солоності у формуванні іхтіоценозу моря є
чисельність карася сріблястого. Межі ареалу цього виду в морі значно
розширилися на початку ХХ ст. Цьому сприяла тенденція зниження
солоності до 9–10 ‰ в середньому по морю, яка спостерігалася з 1998
року. Крім того, як результат значних прісноводних скидів з каналів
Північно-Кримської зрошувальної системи були опріснені окремі
акваторії Східного Сиваша до рівня 4–9 ‰. Такі суттєві зміни в
екологічних умовах водойм призвели до поширення виду в морі, його
лиманах і затоках. На початку 2000-х років карась сріблястий
зустрічається вздовж усього узбережжя водойми, в протоці Молочного
лиману, у всіх акваторіях Утлюцького лиману, в опріснених ділянках
Сиваша. У сучасних уловах, за умови збільшення солоності, карась
сріблястий зустрічається значно рідше і не має важливого значення в
іхтіоценозах більшості морських акваторій.
Вплив гідрометеорологічних показників на рибопродуктивність
Азовського моря досліджували досить детально. Так встановлено, що
запаси всіх видів риб зростають після холодних зим (r=-0.37 ... -0.65) і
весен (r=-0.53 ... -0.67). Знижений температурний фон зим зменшує число
хижаків, конкурентів та паразитів, сприяє збереженню сніжного покриву
на водозборах річок. Пізні весни, зазвичай, наступні за холодними
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зимами, відрізняються швидким і рівномірним теплонакопиченням, що
сприяє формуванню високого весняного або весняно-літнього водопілля
на річках і нормальному ходу процесу інкубації ікри (Гаргопа, 2003).
Статистичний аналіз і моделювання залежності багаторічної
динаміки уловів, запасів і промислового повернення поколінь прохідних і
напів-прохідних риб Азовського моря від аналогічних змін стоку річок
показали наявність між ними дуже істотного позитивного зв'язку (r=0,40–
0,96). При цьому кореляція уловів і запасів осетрових риб максимальна зі
сумарним річним, весняним, літнім стоком рр. Дон і Кубань за попередні
4-6, 9-12 і більше років, а напівпрохідних риб – переважно за 3–6 років
(Гаргопа, 2003).
Бичок кругляк є масовим видом у водоймах регіону у стадії личинки
живиться планктоном, в дорослому віці – бентосом. Недостатня кормова
база призводить до різкого падіння темпів зростання і вгодованості цього
виду. Формування кормової бази відбувається під впливом абіотичних
чинників. Так у роботах низки авторів указується на істотний і
негативний вплив солоності на первинну продукцію органічної речовини
в Азовському морі (r=-0,47) (Гаргопа, 2003). Пояснювалося це тим, що
осолонення моря призводить до витіснення високопродуктивної
прісноводної та солоноватоводної альгофлори і фауни. Було встановлено,
що в період 1997–2010 рр. окреслено тенденцію до збільшення середніх
розмірів бичка кругляка з показниками лінійного тренда 0,3 см на рік. За
сучасних умов слід зазначити зменшення середніх розмірів промислової
популяції бичка кругляка. Разом з тим, окрім змін у продуктивності моря
на цей показник впливає також значне промислове навантаження.
Загалом, підсумовуючи аналіз впливу гідрометеорологічних
показників на структуру іхтіоценозу та рибопродуктивність Азовського
моря, слід зазначити значну роль таких факторів, як атмосферна
циркуляція, температура повітря, річковий стік, солоність. У другій
половині ХХ ст. та на початку ХХІ ст. іхтіоценози водойм Азовського
басейну зазнали значної трансформації під дією змін клімату. Дія
гідрометеорологічних показників для кожної морської водойми чи затоки
визначає певний напрямок трансформації видового складу та призводить
до динаміки чисельності окремих видів.
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ «АДАПТИВНЕ
НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ГАЛУЗІ ВПЛИВУ МІСЦЕВИХ
ПОГОДНИХ УМОВ, ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ТА КЛІМАТУ
НА ЕКОНОМІКУ ТА СОЦІУМ – ECOIMPACT»
Міжнародний проект «Адаптивне навчальне середовище для
забезпечення компетентностей у галузі впливу місцевих погодних умов,
якості повітря та клімату на економіку та соціум – ECOIMPACT», 561975EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP,
виконується
за
програмою
Європейської Комісії ERASMUS+ у період з 15.10.2015 р. по 14.10.2018 р.
Проект ECOIMPACT передбачає розробку персонального
середовища навчання (ПСН) для отримання компетентності в галузі
економічних і соціальних наслідків впливу місцевої погоди, якості
повітря і клімату. Середовище ПСН представлене спеціально підібраними
навчальними матеріалами, «розумними» приладами для спостереження за
погодою і програмним забезпеченням для управління процесом навчання
– все це інтегровано в єдину систему. Такий підхід дозволяє навчатися в
контакті з досліджуваним фізичним середовищем і розвиває вміння,
необхідні для сучасного життя.
ПСН призначене безпосередньо для студентів закладів вищої освіти
консорціуму, фахівців-гідрометеорологів, менеджерів метеозалежних
підприємств і державних установ. У перспективі, воно може виявитися
корисною для широкого кола споживачів: починаючи від інших
зацікавлених університетів до середніх шкіл і приватних осіб.
До консорціуму проекту входять: Університет Гельсінкі (Фінляндія)
– грант-координатор, Аграрний університет Пловдива (Болгарія),
Херсонський державний аграрний університет, Одеський державний
екологічний університет, Київський національний університет імені
Т.Г. Шевченка (Україна), НДУ ім. М.І. Лобачевського, РДГМУ, Інститут
підвищення кваліфікації РГМС (Росія), Центрально-Європейський
Університет у м. Скаліца (Словаччина).
У ході виконання проекту передбачено:
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– розробити навчальний матеріал, що відображає економічні та
соціальні наслідки локальної погоди, якості повітря і клімату (лютий
2017 р.);
– розробити апаратні й програмні компоненти інтегрованого
адаптивного навчального середовища, орієнтованого на студентів,
фахівців у галузі гідрометеорології, менеджерів погодозалежних
підприємств і державних органів, і наповнити його навчальним
матеріалом (вересень 2017 р.);
– апробувати інтегроване адаптивне навчальне середовище у
форматі університетського курсу, курсу підвищення кваліфікації фахівців
у галузі гідрометеорології та навчального курсу для менеджерів
погодозалежних підприємств (за галузями економіки) і державних органів
(липень 2018 р.);
– розробити
стратегію
комерціалізації
для
інтегрованого
адаптивного освітнього середовища (жовтень 2018 р.).
Основні веб-ресурси проекту: http://e-impact.net/uk/,
http://osenu.e-impact.net/, http://ksau.e-impact.net/.
У рамках реалізації проекту ECOIMPACT було створено курс
«Вплив погодних умов на сільське господарство та землеробство». Курс
лекцій «Вплив погодних умов на сільське господарство та землеробство»
являє собою цикл наук із широким набором сільськогосподарських
культур та розгляду впливу природних екологічних процесів, які
відбуваються у ґрунтах і посівах та визначають долю агроекосистеми в
купі з технологічними впливами, як то – обробка ґрунтів, поливи,
внесення добрив та інше.
Запропонований курс націлений на те, щоб надати студентам,
магістрам, спеціалістам та бізнесменам основні знання про теоретичні
основи землеробства, які мають складати комплекс наукових знань про
біологію сільськогосподарських культур, фактори життя і навколишнього
середовища, закономірності впливу факторів довкілля на життєдіяльність
рослин, закономірності їх росту і розвитку в різних ґрунтово-кліматичних
умовах, агротехніку вирощування сільськогосподарських культур та її
ефективність за різних погодних умов.
Курс «Вплив погодних умов та сільське господарство» охоплює
декілька рівнів підготовки залежно від потреби та ступеня підготовки
слухачів. Для спеціалістів сільськогосподарського виробництва курс
представляє трикредитний тижневий онлайн-курс, завершенням якого є
набуття знань, умінь і навичок з оцінювання впливу погодних умов на
сільськогосподарське виробництво та врахування цього впливу під час
агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності
сільськогосподарських культур. До проведення курсу «Вплив погодних
умов на сільське господарство» залучатимуть фахівців як викладачі із
різних галузей: сільське господарство, агрометеорологія, економіка і т.
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інше. Основна аудиторія курсу і будь-яка інша стороння аудиторія, яка
здібна впливати на прийняття рішень – це студенти, магістранти,
аспіранти вишів, які отримують освіту в області сільськогосподарського
виробництва. Курс може бути використаний як курси підвищення
кваліфікації для фахівців та бізнесменів інших галузей, де вимагається
прийняття рішень на основі інформації курсу. Роботу проводитимуть зі
студентами різного ступеня підготовки: Рівень бакалавра, Рівень магістра,
Рівень аспіранта, Рівень підвищення кваліфікації, Бізнес-рівень.
Було створено та наповнено навчальними матеріалами сайти
www.osenu.e-impact.net та http://ksau.e-impact.net/, побудовані на СДН
MOODLE 3.1.
Кожен з 5 розміщених навчальних циклів складається з
14 навчальних модулів: «Зернові культури. Загальна характеристика
зернових культур», «Озиме жито», «Ярий ячмінь», «Кукурудза»,
«Технічні культури. Соняшник», «Цукрові буряки», «Овочеві культури.
Горошок зелений», «Овочеві культури. Томати», «Плодові культури.
Виноград», «Моделювання формування урожаю сільськогосподарських
культур», «Хвороби та шкідники рослин. Колорадський жук»,
«Вівчарство. Предмет і завдання «Зоометеорології», «Викиди парникових
газів із відходів тваринництва», «Страхування у сільському господарстві».
Кожен з модулів, у свою чергу, містить:
• Опис курсу UA / EN в форматі .html
• Лекції, від 1 до 4, в форматі .html
• Практичні завдання (пропорційно кількості лекцій), які
передбачають надання учасникам докладних текстових відповідей на
основі логічних міркувань і розрахунків, у форматі – .html; відповіді:
тексти – .html або .xls, розрахунки – .xls
• Тести для самооцінювання (пропорційно кількості лекцій) у
форматі – .html
• Тести фінального контролю (1 блок у кожному з модулів) у
форматі – .html
• Відеолекцію (лекції) у форматі – .mp4
• Повні підстрочні тексти для відео лекцій у форматі – .html
• Слайди для лекцій або вебінарів, розроблених у вигляді
презентацій, у форматі – .pptx
Ресурси www.osenu.e-impact.net та http://ksau.e-impact.net/ було
удосконалено низкою додатків для забезпечення, зокрема, організації і
проведення вебінарів із відповідної тематики: в невеликих групах до 10
осіб – з використанням засобів, інтегрованих зі Skype; у великих групах
до 80 осіб – з використанням засобів, інтегрованих із BigBlueButton
http://bigbluebutton.org/ .
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Крім того, модулі «Курсу лекцій із впливу погодних умов на
сільську економіку» містять узагальнювальні довідкові таблиці з
«Агрометеорологічних умов у технологічній схемі збору врожаю» у
форматі – .html. На основі цих таблиць розробляють пакет програмного
забезпечення для складання рекомендацій з технології вирощування
низки сільськогосподарських культур.
Інтерфейс системи апаратно-програмного забезпечення, який
використовується (.xml), інтегрований у середовище MOODLE 3.1.
Функції програмного пакета реалізовані за допомогою вимірювальнодовідкових систем апаратно-програмного забезпечення, які будуть
встановлені на польових ділянках, щодо яких планується придбання
вимірювально-довідкового комплексу INSPECTOR-METEO компанії
IT-LYNX. Комплекс обладнаний проводовими та бездротовими
датчиками, що дає можливість отримувати просторову інформацію про
вологість ґрунту й інші ключові параметри та відповідає ідеології
використання Інтернету речей, що також є однією з базових ідей проекту
ECOIMPACT.
На вищезазначеному веб-ресурсі було розпочато налаштування
бібліотеки курсу у форматі – .pdf і глосарію курсу (прибл. 2000 термінів)
у форматі – .xml.
Додатково, інформаційна система курсу дозволяє найкращим чином
виконати навчання конкретної людини в конкретній галузі знань у
конкретному контексті за допомогою індивідуальних освітніх траєкторій
(Individual Study Track-IST) – ієрархічних послідовностей навчальних
матеріалів (інформаційних блоків) різних типів. Під час побудови
індивідуальної освітньої траєкторії нижче розташований рівень є
структурним елементом вищого, наприклад: модулі – структурні
елементи набору модулів, описуваних навчальним планом і розкладом
занять, програмою навчальної дисципліни; інформаційні блоки –
структурні елементи кожного з модулів.
Верхній (перший) рівень персональної освітньої траєкторії має /
може бути сформований вишем або іншою освітньою структурою, з якою
в поточний період часу асоційована особа, що навчається. У найбільш
типовому випадку, коли особа, що навчається, є студентом вишу, освітня
траєкторія верхнього рівня формується адміністрацією вишу на основі
даних тестування студента, з урахуванням його побажань і можливостей
узгодити ці побажання з умовами організації загального освітнього
процесу. Верхній рівень траєкторії визначає перелік курсів, їх
структурний склад і порядок проходження. На підставі результатів
проходження тесту системою особі, що навчається, пропонується варіант
індивідуального освітнього маршруту, після чого студент може сам
сформувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи з власних
уявлень про індивідуальні освітні потреби, а також необхідності
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підтвердження, в рамках заданих системою критеріїв оцінювання
успішності, рівня сформованості своїх знань і умінь. Структура першого
рівня може бути рівною мірою успішно реалізована як у поширених LMS
з низьким рівнем організації матеріалу (Moodle, Sakai, Chamilo), так і в
системах, що дозволяють формувати індивідуальний освітній простір
(AlteroZoom), або в їх сполученні, як це реалізовано в структурі курсів
дистанційного навчання в консорціумі проекту ECOIMPACT.
Другий рівень освітньої траєкторії пов'язаний з конкретним освітнім
курсом. Власне, саме на цьому рівні відбувається автоматична адаптація
освітнього матеріалу під здатності і потреби конкретної особи, що
навчається. Формування індивідуального освітнього треку в
інформаційній системі в ході руху особи, що навчається, відбувається
автоматично на базі можливих (передбачених розробником) переходів
між інформаційними блоками, відповідно до виконання поставлених
розробником умов.
Третій рівень освітньої траєкторії формується безпосередньо
всередині контенту інформаційного блоку, наприклад, всередині контенту
лекції. Для формування третього рівня індивідуальної траєкторії
використовується механізм шаблонів документів, які задають алгоритм
роботи з навчальним матеріалом і водночас з цим дозволяють фіксувати її
результати у вигляді тексту, фотографії, відеоролика, даних, що надійшли
з приладів, у тому числі з устаткування, що є елементом Інтернету речей
(Internet of Things – IoT), а також у вигляді інтегрованих у шаблони
сконструйованих особою, яка навчається, інтерактивних інтерфейсів, що
дозволяють управляти приладами і відображати дані.
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АГРОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЗМІНИ КЛІМАТУ
Надана
характеристика
показників
радіаційних
ресурсів
вегетаційного періоду в розрізі ґрунтово-кліматичних зон: Поліссі,
Лісостеповій зоні, Північному та Південному Степу. Отримано
оцінювання зміни агрокліматичних характеристик температурного
режиму за базовий період та сценарний період за сценаріями RCP4.5 та
RCP8.5. Для оцінювання було використано такі показники: дати стійкого
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переходу температури повітря через 0, 5, 10, 15 °С навесні та восени;
тривалість періоду з температурами повітря вище 0, 5, 10, 15 °С; суми
позитивних температур повітря за період з температурами вище 0, 5, 10,
15 °С; середня температура повітря січня, липня та їхня амплітуда.
Проведено оцінювання зміни агрокліматичних умов вирощування
сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату та відповідно
вплив цих змін на фотосинтетичну продуктивність та формування
урожаю озимого жита, ярого ячменю, кукурудзи, соняшнику, картоплі,
цукрового буряку, винограду. За сценаріями RCP4.5 та RCP8.5 оцінено
зміни урожаю порівняно з базовим періодом та побудовано карти-схеми
розподілу кліматичних ризиків вирощування цих культур з урахуванням
зміни клімату.
Так, для ярого ячменю у Поліссі очікується підвищення врожаю за
сценарієм rsp 45 на 17–22 % і становитиме 35–37 ц/га. За сценарієм rsp 85
підвищення врожаю у першому варіанті очікується до 37 ц/га, тобто на
22 % вище середнього за базовий період, а у другому варіанті
підвищення буде відчутнішим і становитиме 41 ц/га, тобто на 29 % вище,
ніж середній багаторічний. У Західному Лісостепу підвищення врожаю
очікується за сценарієм rsp 45 в обох варіантах до 43 та 45 ц/га, що вище
середнього багаторічного на 30–35 % відповідно. За сценарієм rsp 85
підвищення врожаю в цій зоні очікується до 45 ц/га у першому варіанті
та до 49 ц/га у другому, що становитиме на 33 та 39 % вище середнього
багаторічного відповідно. У Північному Степу очікуються найбільші
прирости врожаїв: до 44–47 % більше середнього багаторічного за
першим сценарієм та до 54–58 % – за другим. У Південному Степу за
сценарієм rsp 45 урожаї збільшаться в обох варіантах відповідно на 10 та
15 % і становитимуть 29–31 ц/га. За другим сценарієм у цій зоні урожаї в
обох варіантах зростуть відповідно на 28 та 34 % порівняно з середнім
багаторічним і становитимуть 36 та 39 ц/га відповідно.
За результатами розрахунків площа листя соняшнику в період
максимального розвитку в середньому за базовий період коливалася від
2,2 м2/м2 в Південному Степу до 2,7 м2/м2 у Північному Степу. У варіанті
«клімат» за сценарієм rsp 45 бачимо, що відбудеться збільшення площі
листя до 4,0 м2/м2 у Східному Лісостепу, до 3,6 м2/м2 у Південному Степу,
а в Північному Степу площа листя дорівнюватиме базовій.
Розрахунки за варіантом «клімат+СО2» указують на збільшення
площі листя порівняно із її середнім багаторічним значенням і порівняно з
варіантом «клімат», а саме: в Східному Лісостепу до 4,3 м2/м2, в
Північному Степу до 2,9 м2/м2, в Південному Степу до 3,6 м2/м2.
За реалізації сценарію RCP8.5 у варіантах «клімат» і «клімат+СО2»
розрахунки показують, що в Східному Лісостепу відбудеться збільшення
площі листя порівняно із середніми багаторічними значеннями та
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практично дорівнюють значенням першого сценарію (3,9 м2/м2 і 4,2
м2/м2). У Північному Степу відбудеться зменшення площі листя
порівняно зі середніми багаторічними значеннями та значеннями першого
сценарію до 2,2 м2/м2 і 2,3 м2/м2 відповідно. У Південному Степу
спостерігатиметься більш значне збільшення площі листя порівняно зі
середніми багаторічними значеннями та значеннями першого сценарію до
3,2 м2/м2 і 3,5 м2/м2 відповідно.
Таким чином, за умови реалізації будь-якого зі сценаріїв змін
клімату в природно-кліматичних зонах Східного Лісостепу та Південному
Степу очікується більш інтенсивне формування площі асимілюючої
поверхні соняшнику порівняно зі середніми багаторічними даними. І
лише в Північному Степу в разі реалізації сценарію RCP4.5 формування
площі листя буде на рівні середніх багаторічних значень, а за реалізації
сценарію RCP8.5 формування площі асимілюючої поверхні очікується
менш інтенсивне.
Фотосинтетичну діяльність посівів також добре характеризує суха
біомаса рослин. Середні багаторічні значення сухої маси соняшнику в
базовий період змінювалися від 768 г/м2 в Східному Лісостепу, поступово
зменшувалися на південь і в Південному Степу становили 468 г/м2.
Розрахунки сухої маси за сценаріями RCP4.5 та RCP8.5 показують,
що як і площа листя, суха маса збільшуватиметься в усіх варіантах в зонах
Східного Лісостепу та Південного Степу і зменшуватиметься в зоні
Північного Степу.
Із змінами площі листя, сухої маси рослин відповідно
змінюватиметься і значення фотосинтетичного потенціалу соняшнику.
За базовий період значення фотосинтетичного потенціалу були
найменшими в Південному Степу і становили 157 м2/м2, найбільшими – в
Північному Степу – 177 м2/м2.
Розрахунки за обома сценаріями і за всіма варіантами показали, що
в період з 2021 по 2050 рр. відбудеться збільшення фотосинтетичного
потенціалу, але інтенсивність збільшення різна за різними сценаріями і за
варіантами в усіх природно-кліматичних зонах.
Ще одним показником фотосинтетичної діяльності рослин є чиста
продуктивність фотосинтезу. Найвищі значення чистої продуктивності
фотосинтезу за середніми багаторічними даними спостерігалися в
Північному Степу і становили 85 г/м2. У Східному Лісостепу вона
становила 76 г/м2, у Південному Степу – 79 г/м2. У разі реалізації
сценарію RCP4.5 чиста продуктивність фотосинтезу у варіантах «клімат»
та «клімат + СО2» збільшиться на 2 г/м2 у Східному Лісостепу, якщо
реалізується сценарій RCP8.5, то спостерігатиметься збільшення чистої
продуктивності фотосинтезу в обох варіантах до 79 та 83 г/м2.
Таким чином, за обома сценаріями в усіх природно-кліматичних
зонах очікується значна зміна агрокліматичних умов росту, розвитку та
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формування продуктивності соняшнику. Оцінювання коливань його
урожайності показала, що за зміни клімату за сценаріями RCP4.5 та
RCP8.5 складуться взагалі сприятливі умови для вирощування
соняшнику. Причому за реалізації сценарію RCP8.5 умови будуть
сприятливішими, ніж за реалізації сценарію RCP4.5.
Розрахунки показали, що в період з 2021 по 2050 рр. очікуються
окремі роки, коли погодні умови сприятимуть одержанню врожаю
насіння соняшнику до 40–50 ц/га, і навпаки можливі дуже несприятливі
умови, які будуть викликати зниження продуктивності посівів
соняшнику, як наслідок врожай насіння може знижуватися до 5–10 ц/га.
Стосовно культури картоплі, за умов реалізації сценаріїв зміни
клімату rcp 45 та rcp 85 оцінено вплив зміни клімату на продуктивність
картоплі. Встановлені оптимальні агрометеорологічні та агрокліматичні
умови, за яких спостерігається максимальна продуктивність посадок
картоплі. Порівняно показники фотосинтетичної продуктивності
картоплі, за середньобагаторічними даними та за сценаріями зміни
клімату rcp 45 та rcp 85. Порівняно суху біомасу бульб картоплі за
середньобагаторічними даними та за сценаріями зміни клімату rcp 45 та
rcp 85.
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ВОДОКОРИСТУВАННЯ, РОДЮЧІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ
ЗРОШУВАНИХ ЛАНДШАФТІВ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
За останні 12 років у Херсонській області спостерігається різке
підвищення середньорічної температури повітря та зменшення річної
суми атмосферних опадів. Тому дослідження впливу змін
агрокліматичних показників на умови водокористування, родючості і
продуктивності зрошуваних ландшафтів є актуальними в сучасних умовах
господарювання. Існують показники, що характеризують клімат і
взаємини між кліматом і рослинами. В агрометеорології температуру
повітря прийнято розглядати як метеорологічний чинник. Рослина здатна
реалізувати свій продуктивний потенціал тільки за умови, коли
температура повітря збігається з його потребами під час появи сходів,
росту, цвітіння й дозрівання.
Вимоги рослин до суми активних температур понад 10 °С для
культур короткого вегетаційного періоду сильно розрізняються – від
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500 °С для скоростиглих овочів до 1500–1800 °С – для проса і пшениці.
Прийнято вважати, що теплозабезпеченість порядку 80–90 % є гарною,
тому що виробничий ризик у цьому випадку невеликий, а за досягнення
ймовірності 50 % вирощування культур втрачає сенс. На відміну від
середньої температури повітря в критичні фази розвитку вимоги рослин
до суми температур досить добре вивчено і представлено в різноманітних
агрокліматичних районуваннях і атласах. Залежність урожаїв від
теплозабезпеченості є прямолінійною тому можна вважати, що вище сума
активних температур, то вище врожай. Для озимої пшениці 800–3200 °С,
кукурудзи – 800–3700 °С, соняшнику – 800–3600 °С.
Попередньо складена карта сум активних температур для періоду
квітень – червень, показала, що діапазон зміни цього показника
заходиться в межах – від менше 1200 до більше 1800 °С. Така
температура практично не обмежує сприятливий ріст ранніх зернових
культур. Переважна частина ріллі країни (55 %) оцінюється як сприятлива
й лише близько 8 % віднесена до несприятливого класу. Однак, і в
останньому випадку можуть бути отримані великі врожаї зернових
культур, за винятком теплолюбного проса.
Суму активних температур вище 10 °С для культур довгого
вегетаційного періоду та культур, вегетаційний період яких на 45–60 днів
довший, ніж у культур короткого періоду, потребують більш високі
вимоги до суми температур. З цієї причини якісна характеристика ріллі
регіону відносно цього критерію набагато гірша. Обмежень для
вирощування соняшнику, цукрових буряків, кукурудзи на зерно
порівняно з ранніми зерновими культурами явно більше. Попередньо
складена карта сум активних температур для культур з довгим
вегетаційним періодом показала, що тільки в Степу формується
сприятливі умови вирощування для таких культур, як кукурудза
пізньостигла, цукрові буряки. На північ й захід умови погіршуються.
Як результат аналізу показника суми середньодобових температур
повітря більше 10 °С визначено, що всі ґрунти Херсонської області
належать до категорії «найкращий» (більше 3200 °С). Тому на картосхемі
(рис.1) відображені чотири класи категорії «найкращий», що відповідають
наступним сумам температур: від 3200 до 3300; 3300–3350; 3350–3400;
3400–3450; 3450–3500; більше 3500 °С.
Використовуючи програмне забезпечення «Statistica» були
побудовані моделі формування урожайності зернових культур від
основних агрокліматичних показників. Модель узагальнює фактичні дані:
врожайності зернових культур; температури атмосферного повітря та
атмосферних опадів по метеорологічних постах Херсонської області за
період з 1945 по 2017 рр.
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Рис. 1. Картосхема суми середньодобових температур повітря більше 10 °С
Херсонської області

Одержана модель відображає формування врожайності зернових
культур залежно від суми атмосферних опадів та середньорічної
температури повітря (рис.2). Модель достовірна за умов: урожайність
знаходиться в межах від 0 до 35 ц/га; середньорічна температура повітря
від 7 до 13 °С; середньорічна кількість опадів від 100 до 900 мм.
Дослідження визначили зону оптимуму. Для отримання урожайності
зернових культур на рівні – 25 ц/га, середньорічна температура повітря
має складати – 10 °С, за середньорічною кількістю опадів – 500 мм.

Рис.2. Залежність (модель формування) урожайності зернових культур від
основних кліматичних показників (середньорічна температура повітря
та середньорічна сума опадів) 1945–2017 рр.
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Як результат аналізу динаміки кліматичних показників розроблено
класифікацію
забезпеченості
років
атмосферними
опадами.
Використовуючи побудовані моделі для визначення урожайності років
різної забезпеченості атмосферними опадами та температурою повітря,
виконано
порівняльний
аналіз
залежності
урожайності
сільськогосподарських культур від кліматичних показників (рис. 3).
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Рис. 3. Порівняльний аналіз урожайності основних сільськогосподарських
культур залежно від забезпеченості року атмосферними опадами

Модель відображає формування урожайності на богарних землях.
Щоб побудувати модель для зрошуваних земель необхідно перерахувати
значення врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням
коефіцієнта ефективності зрошення. Для Херсонської області він
становить 1,5.
Враховуючи, що зрошувальну норму розраховують з урахуванням
середньобагаторічної норми опадів (450 мм на рік або 280 мм за
вегетацію), можна розрахувати кількість зекономленої води за умови
вологого року (>500 мм в рік або 310 мм за вегетацію), та відповідну
кількість додаткової води та витрат за умов сухого року (400 мм в рік або
>250 мм за вегетацію) забезпеченості атмосферними опадами (табл.1).
Кожен клас відповідає різним вимогам сільськогосподарських
культур до температури повітря, це відображається в тривалості
вегетаційного періоду та в умовах змін клімату можливості розширення
сортів, гібридів, посівних площ окремих сільськогосподарських культур
для вирощування на землях Херсонської області (наприклад, розширити
площі зони рисосіяння, тощо).
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Таблиця 1
Перерахунок зрошувальної норми залежно від забезпеченості року
атмосферними опадами
С.-г.
культура
зернові
кукурудза на
зерно
овочі
соняшник

Класифікація років за атмосферними опадами, мм
Середній
Вологий
Сухий
Зрошуваль Зрошуваль Економія Зрошувальна Перевитрата
на норма
води,
норма м3/га
на норма
води,
3
3
3
м /га
м /га
м /га
м3/га
2100
1600
500
2600
500
2400

2100

300

2700

300

3000
1600

2700
1300

300
300

3300
1900

300
300

Як результат моделювання встановлено, що за сумою активних
температур вище 10 °С для культур короткого та довгого вегетаційного
періодів землі Херсонської області знаходяться в оптимальних
параметрах.
Для реалізації потенціалу сільськогосподарських культур
потребується оптимальне поєднання всіх агрокліматичних факторів. Для
Херсонської області першочерговим є збільшення рівня зволоження
ґрунтів за рахунок зрошення та дотримання інших елементів високої
культури землеробства – сівозміни, своєчасне виконання агротехнічних
операцій і агромеліоративних заходів.
УДК 619:611
Шарай І.І., студентка;
Філатова В.Л., викладач, науковий керівник
ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О.Майнової»
valyaf180878@gmail.com
ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН
Зміна клімату на сільське господарство – це два взаємопов’язані
процеси глобального масштабу.
Проблема зміни клімату сьогодні надзвичайно актуальна. Клімат на
нашій планеті змінюється і змінюється досить швидко, що не заперечує
вже жоден учений. Однак на порядку денному стоять побоювання, що до
природних змін клімату додалося потепління, викликане діяльністю
людини. Глобальне потепління впливає на низку показників у сільському
господарстві, зміна середніх температур, зміна кількості опадів; зміна
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концентрації діоксину вуглецю в атмосфері та озону; поява нових
шкідників та хвороб; зміна якості продуктів харчування.
Вплив потепління на продуктивність сільського господарства
неоднозначне. У деяких районах з помірним кліматом продуктивність
тварин може збільшитися у разі невеликого збільшення температури, але
знизиться в разі значних температурних змін.
Наслідки кліматичних змін проявляються вже зараз, в тому числі у
вигляді збільшення частоти та інтенсивності небезпечних погодних явищ,
поширення інфекційних захворювань.
На сьогоднішній день актуальною темою, яку підіймають на
світових форумах та конференціях, є зміна клімату, її вплив на сільське
господарство, а також те, як аграріям протистояти геополітичним
викликам.
Сільськогосподарське виробництво докорінним чином відрізняється
від промисловості, адже результат останньої залежить від людини та
наявності сировини. Кінцевий результат агровиробництва залежить від
багатьох факторів, найголовнішим з яких вважається природний чинник,
який характеризує природне середовище та умови для виробництва
сільськогосподарської продукції, а також відіграє величезну роль в
аграрній діяльності.
Майбутній розвиток України в умовах глобалізації неможливий без
вирішення низки питань стосовно підвищення конкурентоспроможності
аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки країни. Серед
ключових пріоритетів окреслених вище напрямів є формування політики
раціоналізації та ресурсозбереження, вихідною інформацією для розробки
засад якої є визначення впливу природного чинника на продуктивність
сільськогосподарського виробництва.
Неможливо розглядати раціоналізацію використання природних
ресурсів у сфері агровиробництва поодинці. Лише комплексний підхід
дозволить провести аналіз всіх природних чинників та встановити їх
вплив на продуктивність сільськогосподарського виробництва.
Надав Галон, колишній головний ветеринарний службовець
ветеринарних служб Міністерства сільського господарства Ізраїлю у своїй
доповіді «Зміни клімату та проблеми геополітичних викликів» у Варшаві
на 34-му конгресі АІАG – Міжнародної організації, що об'єднала
страховиків сільгоспризиків з усього світу, зазначив, що підтримувати
розвиток сільського господарства в умовах високих аграрних ризиків – це
справжній виклик. Природні, культурні та геополітичні виклики
спричиняють високі ризики захворювань як у тварин, так і людей, як
наслідок. До того ж високий ризик несе глобальне потепління і
збільшення попиту на їжу у світі.
Надзвичайна кампанія вакцинації худоби в Лівані проводилася
ФАО внаслідок побоювання щодо поширення високошвидкісних
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транскордонних хвороб тварин, які зростають у Лівані та сусідніх країнах,
які принесли з собою мільйони біженців, що втекли від конфлікту в Сирії.
Це велика кількість овець, кіз, великої рогатої худоби. У 2015 році ФАО
вдалося здійснити кампанію щодо вакцинації тварин за фінансування від
Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.
Щодо Ізраїлю, то також певні ризики несе озброєний конфлікт, у
якому фермери мають працювати у небезпечних умовах. Снаряди
потрапляють до ферм, убивають або пошкоджують тварин. Це призводить
до значних утрат.
Один з ризиків є поширення хвороб, які впливають на тварин.
Наприклад, вірус Н5N1. Або серйозна загроза – пташиний грип – спалахи
НРАІ (Н5N8) та гостра Ефемерна Лихорадка (ВЕF) у худоби.
Нестача збалансованого харчування тварин та кормів – це
підвищений ризик для фермерства.
Проте, питання впливу природного фактора на сільгоспвиробництво
у вітчизняній практиці залишається маловивченим та таким, що потребує
подальших розробок.
Лише за умови раціоналізації природокористування можливе
забезпечення
переходу
на
ресурсоощадне
виробництво
та
унеможливлення глобальних ризиків техногенного й антропогенного
характеру, а також виходу аграрного сектору з кризи. Ресурсозберігальну
діяльність розглядають як збалансовану систему організаційноекономічних, техніко-технологічних, нормативно-правових та екологосоціальних інноваційних заходів, що спрямовані на раціональне
використання природних, матеріальних, трудових, енергетичних та
комунікаційних ресурсів підприємства чи галузі з метою отримання
екологічного, економічного та соціального ефекту та якісної продукції.
До речі, наслідки глобальної зміни клімату стають все більш
відчутними в Україні. За останні 20 років середньорічна температура
зросла на 0,8 °С, а середня температура січня та лютого – на 1–2 °С, що
призвело до змін у ритмі сезонних явищ – весняних паводків, початку
цвітіння та випадіння снігу. Тому зміна клімату ще більше підштовхує
аграріїв замислитися над інструментами запобігання наслідків для власної
справи від таких змін.
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
ЗА УМОВ РІЗКИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
В Україні погодно-кліматичні умови не завжди сприяють
отриманню запланованих врожаїв сільськогосподарських культур,
особливо в останні десятиліття. Різкі кліматичні зміни ускладнюють
механізм створення умов для росту і розвитку рослин. У деяких аспектах
вони визначаються не до кінця продуманими рішеннями, які пропонує
людина в своїй діяльності.
Не випадково частішають на планеті Земля різні коливання щодо
урожайності сільськогосподарських культур, особливо вони дають про
себе знати в умовах України. За даними Всесвітньої метеоролоічної
організації, опади визначають на 75 % зміни урожаїв в Індії, від 36 до
80 % у США, від 36 до 62 % у Канаді.
Сьогодні спостерігають тенденцію зменшення кількості опадів у
вересні та підвищення температури повітря в передпосівний період
озимих зернових культур. Такі зміни температури повітря призводять до
зміщення строків посіву озимих культур до пізніших. За аналізом
останніх десятиріч, якщо у вересні і були такі умови, коли температура
повітря і кількість опадів були близькими до норми, Україна отримувала
найвищі врожаї озимих зернових культур, адже, як відомо, основа
врожаю, особливо озимих зернових культур, закладається восени.
В Україні головною проблемою для отримання запланованого
врожаю завжди є належне сприяння накопиченю вологи в грунті. В
південних та східних областях за умов дефіциту опадів та надзвичайної
спеки спосперігалася жорстка повітряно-грутова засуха. За оцінками
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метерелогічних станцій України, які здійснюють моніторинг стану посівів
на тестових полях впродовж багатьох років, на кінець жовтня рослини не
завжди були в задовільному стані.
За кліматичними даними, осінь в Україні закінчується в середньому
у третій декаді листопада, коли середньодобова температура повітря
переходить через 0 °С у бік від'ємних значень, на півдні ця дата припадає
на 5–10 грудня. Останніми роками спостерігається збільшення тривалості
осені за рахунок пізнішого наставання зими, в окремі роки осінь ще й
триває в грудні, і не тільки на півдні країни. Так, за даними Центральної
геофізичної обсерваторії грудень 2017 року за температурним режимом
відповідав жовтню. Саме через такий перебіг погодних умов озимі зернові
культури, які були висіяні в сухий, не добре підготовлений ґрунт, суттєво
поліпшили свій загальний стан. Припинення так званої осінньої вегетації
рослин відбулося в грудні і саме на цей період рослини ввійшли зиму в
фазі кущення, що загалом суттєво поліпшило загальний стан рослин.
Починаючи із 1989 року в Україні за даними Українського
гідрометцентру спостерігалося 15 теплих зим і лише 2 були холодними,
решта – в межах норми. Як стверджують фахівці, під час таких
нестабільних зим концентрація СО2 в атмосфері зростала, що спричиняло
трансформаційні зміни клімату. Зменшується різниця температури між
полярними та тропічними широтами, їхній блокуючий вплив слабкішає,
погода стає ще більш мінливою. Спостерігаються роки з неймовірною
кількістю температурних рекордів, кожний рік має свої особливості, які
суттєво відрізняються від багаторічних спостережень.
Стверджується висновок світових експертів зі зміни клімату в
частині того, що людська діяльність порушила розподіл тепла між
різними поясами планети, і тепер температура скрізь змінюється в одному
напрямі – підвищується. В зв'язку із цим ризики погоди, які
спостерігаються за останні роки, в вегетаційний період зростатимуть.
Відсутність опадів у вегетаційний період сільськогосподарських
культур, а особливо в період підготовки ґрунту до сівби озимих зернових
культур і до припинення осінньої вегетації створює для цих культур
комплекс несприятливих умов, які унеможливлюють отримання навіть
мінімальних врожаїв, які могли б повернути понесені затрати на їх
вирощування. Як результат – зріджені посіви або ж і їх цілковита
загибель, доводиться пересівати, що спричинює додаткові витрати і є
вкрай небажаними.
Слід зазначити, що окремі агрохолдінги мають змогу більш
оперативно використовувати удосконалену сільськогосподарську техніку,
але і вона не завжди дає бажані результати.
Геній ґрунтознавства, відомий вчений Докучаєв В.В. ще у 1883 році
зазначив, що ґрунт і клімат – основні і найважливіші фактори
землеробства, які визначають умови врожаїв. Як свідчить історія
353

землеробства, людина в своїй діяльності завжди ставила за мету сприяти
більш раціональному використанню земельних ресурсів, збільшувати
площі під сільськогосподарські культури, а також поліпшувати віддачу
кожного гектара. Основним напрямом вирішення цього завдання було
заплановане проведення осушення заболочених територій, тобто
збільшення площ орних земель. Було вкладено значні кошти у проведення
такого комплексу робіт.
Прикро усвідомлювати, що затрати, які були понесені, не те що не
отримали відповідну віддачу, а навпаки такі земельні угіддя значно
зменшили рентабельність, адже осушені території були позбавлені
можливості сприяти одержанню повноцінних кормів, а на прилеглих
полях різко ускладнився водний баланс ґрунту, що і проявилось у
погіршенні агрофізичних властивостей ґрунту.
Зменшення площі водного дзеркала від осушених озер, а також
перезволожених територій, різко зменшило об'єм випаровуваної води , що
суттєво вплинуло на водний баланс повітря і ґрунту. Змінилася
агроекологічна складова цих територій. В зону Полісся активно
поширюється зона Лісостепу переважно за температурними показниками
повітря і ґрунту, а і в деякій мірі за забезпеченістю вологою. Ґрунтові
особливості цих зон різняться суттєво, а тому в зоні Полісся відбуваються
різкі зміни в забезпеченні оптимальних умов росту і розвитку
сільськогосподарських культур.
Таким чином цим територіям було створено такі екологічні умови,
які до сьогодні є надзвичайно проблематичними. Поки що не вдається
повернутися до попереднього стану цих територій, поновити їх
порушений біоценоз.
Другим, не менш важливим меліоративним заходом був і
залишається механізм зрошення сільськогосподарських культур в зоні
Степу. Як результат, слід відмітити, що цей агротехнічний прийом не дав
тих бажаних наслідків, адже використовуючи на полив переважно
артезіанську воду, багату на мінеральні сполуки, сприяло різкому
погіршенню агрохімічних і агрофізичних властивостей ґрунту. Відбулося
засолення ґрунтів, а разом із цим погіршення агрофізичних їх показників.
Продуктивність полів різко зменшилася, частіше з'являються повітряні і
ґрунтові посухи, а, враховуючи особливості ґрунтового покриву зони
Полісся, ґрунт, особливо дерновоопідзолений, за таких умов сильно
цементується, що ускладнює не тільки умови вирощування
сільськогосподарських культур, але і проведення агротехнічного
комплексу робіт, пов'язаного із підготовкою ґрунту під сівбу озимих
зернових культур і проведення зяблевої оранки.
Отже, необхідно вміти не тільки ефективно використовувати наявні
ресурси клімату для підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур, але сприяти і їх поліпшенню. До таких ресурсів належить, перш
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за все, забезпечення вологи в ґрунті, а можливо і проведення
снігозатримання, навіть не зважаючи на те, що сніговий покрив за останні
роки непостійний. Сьогодні, як ніколи від агронома вимагають
надзвичайно активної і оперативної організації комплексу веснянопольових робіт, адже весняний період різко скорочується.
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ВПЛИВ СПЕКОТЛИВОГО КЛІМАТУ НА РЕПРОДУКЦІЮ КОРІВ
Вирішальною умовою досить повного забезпечення швидко
зростаючого населення Землі продуктами тваринного походження є
послідовне та планомірне регулювання розвитку та відтворення поголів'я
сільськогосподарських тварин. Це головна мета тваринників як в
світовому масштабі, так і в межах кожної держави, зокрема України.
Розширене та стабільне відтворення поголів'я є головною умовою
комплексного застосування заходів інтенсифікації галузі через те, що з
кожним новим індивідуумом, введеним у процес репродукції,
визначається рівень, якість та ефективність продукції на період, який
залежить від тривалості господарського використання тварин та інтервалу
між поколіннями.
У звичайних умовах на організм тварин впливають різноманітні
фактори. Вони відповідним чином трансформуються в організмі та
проявляються позитивними чи негативними реакціями. Умови утримання
та годівлі, температура, світло, вологість, атмосферний тиск та інші
фактори можуть позитивно чи негативно впливати на функцію
розмноження. Причому цей вплив залежить від сили, тривалості та
взаємодії компонентів сумарного подразнення.
Повноцінна годівля, регулярний моціон, поміркована температура,
достатня інсоляція – головні компоненти оптимальних умов, які
підвищують відтворну здатність тварин. Проте, згадані фактори не завжди
діють в оптимальних варіантах.
Останнім часом спостерігається підвищення температури повітря
навколишнього середовища, особливо влітку. Такий стан зміни клімату
негативно впливає на здоров'я тварин, особливо на високопродуктивних
корів. Це призводить до виникнення теплового стресу, зниження
молочної продуктивності та запліднювальної здатності тварин.
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Унаслідок дії спеки корови споживають менше корму, що
призводить до порушення енергетичного балансу, а продуктивність – це
енергія в першу чергу. При цьому витрати енергії зростають, оскільки
корови витрачають більше енергії на охолодження організму. Кров
прямує до шкірних покривів і менше забезпечує молочну залозу. Також
корови перестають поїдати значну частину раціону, що й призводить до
недоотримання енергії. Тварини вибірково поїдають концентровані
корми, що зумовлює розвиток ацидозів (зміна кислотно-лужного балансу
у бік збільшення кислотності), які посилюють дефіцит енергії, необхідної
для виробництва молока.
Окрім зменшення молочної продуктивності через спекотний клімат
у корів ацидози у сукупності з дефіцитом енергії провокують розвиток
кетозів (порушення вуглеводно-жирового і білкового обміну).
Тепловий стрес завжди супроводжується оксидативним (окисним)
стресом. Імунна система в умовах теплового стресу знаходиться в
пригніченому стані, збільшується вірогідність розвитку маститів,
підвищується кількість соматичних клітин у молоці, проявляються
гінекологічні та інші захворювання, збільшується ембріональна
смертність.
Доведено також тривалу дію теплового стресу на фертильність
тварин і в осінні місяці (Wolfenson et al., 1997; 2002). Цей негативний
вплив на запліднювальну здатність зберігається впродовж перших місяців
осені навіть у тому випадку, якщо корови вже не схильні до дії високих
температур. Це результат дії літньої жари на фолікули, які стануть
домінантними через 40–50 діб (Roth et al., 2000; 2001; Wolfenson et al.,
2002).
Негативний вплив жаркого клімату на репродуктивні процеси корів
охоплює:
- негативну дію на живлення і енергетичний баланс;
- уповільнену роботу ендокринної системи;
- порушення розвитку фолікула;
- негативну дію на статеву поведінку;
- погіршення якості яйцеклітини і ембріонів.
Механізм дії теплового стресу на діяльність гіпоталамогіпофизарно-яєчникової системи залишається не повністю зрозумілими і
вивченими. Виділення ФСГ (фолікулостимулюючого гормону) гіпофізом
у тварин, схильних до дії підвищеної температури, не сповільнюється.
Навпаки, у корів, схильних до теплового стресу спостерігається значне
зменшення як частоти, так і амплітуди пульсації ЛГ. Таким чином, можна
зробити висновок про те, що за високих температур домінантний фолікул
розвивається на зниженому фоні ЛГ (лютеїнізуючого гормону). Це
призводить до зменшення виділення естрадіолу, яке, у свою чергу,
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зумовлює слабкий прояв еструса і зниження фертильності (Rensis et al.,
2003). Крім того, зниження пульсації ЛГ (частоти і амплітуди) викликає
подовження періоду існування домінантного фолікула та затримку його
овуляції, що призводить до погіршення якості яйцеклітини і зменшення
показників репродукції корів (Diskin et al., 2002; Bridges у співавт., 2005).
Зміни стероїдного потенціалу фолікулів негативно впливає на їх
остаточний розвиток, викликаючи скорочення вироблення адростендіону
тека-клітинами і зниження концентрації естрадіолу у фолікулярній рідині
у домінантному фолікулі.
Таким чином, під впливом підвищеної температури зовнішнього
середовища тривалість і інтенсивність еструса зменшуються, що
супроводжується явним зниженням моторної активності і інших проявів
ознак статевого збудження (Nobel et al., 1997).
Як наслідок, при цьому подовжується міжотельний період і
збільшується кількість вибраковування корів унаслідок їх низької
продуктивності і плодючості.
Тому, оптимальний рівень репродукції корів можливий лише під
час створення для тварин певних умов комфорту через те, що
розмноження, як надзвичайно важлива функція, являє собою складний,
ланцюговий, рефлекторний процес, що залежить від нейроендокринних
регуляторних механізмів, а також характеру та сили діючих на організм
подразників.
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СПЕЦИФІЧНІСТЬ АДАПТАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ОВЕЦЬ
ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ
ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
Тривалий час у селекціонерів існувала неузгодженість щодо
переважного впливу генотипу і середовища на продуктивність тварин.
Між тим нестабільність мінливості показників продуктивності – результат
взаємодії генетичних і середовищних факторів. Успадковується не
головна ознака, а певний тип реакції організму на умови життя. У
мінливому середовищі різні генотипи реалізуються по-різному, оскільки
розвиток спрямовується генами, дія яких проявляється лише під впливом
певних зовнішніх факторів.
Здатність адаптуватися до різних зовнішніх факторів, зберігаючи
сталість внутрішнього середовища, є однією з найцінніших властивостей
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живих систем, набутих у процесі еволюції. Процес адаптації розвивається
протягом усього життя індивідуума [1], організм набуває відсутню раніше
стійкість проти певного фактора навколишнього середовища і одержує
можливість жити в умовах, несумісних із життям у минулому. Тварини
легко або важко адаптуються до незвичних умов середовища, деякі із них
нездатні пристосуватися до зміни клімату, типу годівлі і складу кормів.
Забезпечується процес перебудови організму як результат зміни
середовища для збереження його гомеостатичного стану. Адаптація
функціональних систем організму здійснюється успішно, якщо
середовище буде адекватним генотиповим властивостям організму. За
неадекватних умов адаптація потребує більших затрат енергії і проходить
з перенапруженням організму, що властиво непристосованим тваринам
або в надмірних стресових ситуаціях [3].
Векторність цих закономірностей стосовно організму та ознаки
вивчається на підставі принципових положень сучасної генетики щодо
взаємозв'язку між генотипом і фенотипом. Генотип програмує онтогенез,
забезпечує повторюваність батьківських властивостей і спадкову
різноманітність у потомків, а фенотип, на основі спадковості, створює
можливості пристосування організму до умов життя, які змінюються в
онтогенезі.
Реакція організму тварин на дію факторів зовнішнього середовища
визначається його природними захисними системами для збереження
свого життя. Створення ідеальних умов для тварин практично неможливе
і тільки оптимальні умови зумовлюють прояв потенційних можливостей
формування продуктивних якостей. При цьому залишатимуться
передумови й можливості для спрямованої селекції, тому що в
оптимальних умовах вони відрізнятимуться за життєздатністю і
продуктивністю.
Різний діапазон пристосованості тварин до умов середовища, тобто
адаптивність ліній і популяцій, визначається специфікою їх адаптивної
пластичності та екологічної валентності.
До основних параметрів адаптивності належать показники
пластичності та стабільності популяцій тварин. У процесі еволюції вони
здатні швидше адаптуватися до будь-яких природних умов і набувати
більш пластичну здатність до пристосування, що пов'язано з
особливостями адаптивної реакції, нормою реагування генотипу та
запасами резервних функцій організму. Таким чином, нормальний
розвиток тварин залежить від механізмів реагування на коливання
зовнішнього середовища та екологічної сталості. Стабільність оцінюється
за дисперсією ознак, як критерій, що характеризує ступінь розсіювання
експериментальних даних від вибіркової середньої і визначає
однорідність селекційного матеріалу. Дослідження оцінювання
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стабільності підтверджують високу ефективність запропонованого
критерію.
Загальний механізм адаптації охоплює зміни в організмі тварин,
пов'язані з мобілізацією енергетичних ресурсів для забезпечення
основних функцій, пластичного резерву в організмі, пристосувального
синтезу структурних білків і його захисних властивостей. Разом вони
можуть активізувати генетичний апарат клітин, що забезпечує
довготривалу адаптацію [4].
До несприйнятливих факторів зовнішнього середовища найбільш
адаптуються тварини із генетичною різноманітністю природної стійкості,
що дозволяє проводити підбір.
Матеріалом досліджень були вівці таврійського типу асканійської
тонкорунної породи ДПДГ «Асканійське» Каховського району
Херсонської області.
За методикою Кільчевського В.А. [1] визначалися ефекти загальної і
специфічної адаптаційної здатності показників заплідненості вівцематок і
виходу ягнят на 100 голів. Методом дисперсійного аналізу [2] вивчалася
суттєвість відмінностей за досліджуваними ознаками та ефекти
адаптаційної здатності вівцематок.
За показник пластичності (b) прийнята регресія за роки
використання на середні значення для всіх вівцематок, що відображає
ступінь його «середовищної чутливості», а стабільність визначалася як
середнє квадратичне відхилення від загального середнього.
Для розрахунків використовували рівняння лінійної регресії типу
у=вх±а,
де: а – постійна величина;
х – змінний фактор (заплідненість маток, вихід ягнят).
За допомогою рівняння регресії визначали теоретично очікувані
значення ознак відтворювальних якостей і пластичності у відповідний рік
досліджень, однофакторним дисперсійним аналізом установлено
вірогідний вплив рівня регресії на мінливість ознак.
Існують значні відмінності за показниками пластичності і
стабільності ознаки збереженості ягнят. Можна констатувати, що різниця
між еколого-генетичними параметрами для досліджуваних тварин
зумовлена такими генотиповими факторами, як належність тварин до
різних лінійних груп. Для них виявлено прояв закономірності, що із
високою стабільністю ознаки існує менша її мінливість – від 5,25 до
7,97 %.
Методом дисперсійного аналізу встановлено достовірну величину
показників пластичності та стабільності. Результати дослідження зв’язку
параметрів пластичності і стабільності з рівнем збереженості ягнят
показали, що із більшою стабільністю і меншою пластичністю
збільшуються показники збереженості ягнят (табл. 1).
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Таблиця 1
Збереженість ягнят (%) залежно від параметрів пластичності
і стабільності
Показник збереженості ягнят
Х ± Sx
CV, %

Еколого-генетичний показник
Пластичність
Стабільність

нижче середньої
вище середньої
нижче середньої
вище середньої

82,49±1,81
81,48±1,49
81,48±1,63
82,06±1,73

5,38
4,47
4,17
5,16

Оптимальними виявилися показники відносно нижчої пластичності
з вище середньою пластичністю, але суттєвої різниці між ними не
встановлено.
Таким чином, визначено селекційну цінність овець таврійського
типу, напрям селекційної роботи з використанням адаптаційної здатності
залежно від поставленої задачі. Установлено здатність генотипів
підтримувати властивий їм фенотиповий прояв упродовж терміну їх
використання. Дослідження дали можливість виявити реакцію генотипів
на термін використання вівцематок за ефектами загальної і специфічної
адаптаційної здатності. Результати дослідження підтвердили думку, що
остаточний вибір генотипів залежить від запланованого напряму селекції
досліджуваних показників за відтворювальними якостями.
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ФОРМУВАННЯ ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ
ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ
ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІМАТИЧНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ
Для визначення просторово-часової кліматичної зумовленості зміни
продуктивності у овець систематизовано дані та встановлено зв'язки
зміни отримання величини настригу вовни на одну вівцю залежно від
температури повітря і суми опадів на території Херсонської області за
1995–2016 рр. У дослідженнях використано усереднені дані сільськогосподарських підприємств Херсонської області за період 1990–2016 рр.
(рис. 1) і фактичні спостереження вовнової продуктивності овець.
Середньостатистичне значення настригу вовни на одну вівцю в
області за період досліджень становило 3,73 кг (табл. 1), максимальне
значення – 4,70 кг (2004 рік), мінімальне – 2,80 кг (1996 рік), рівень
варіації за роками становив 15,75 %. У період досліджень (рис. 1)
спостерігається виражена циклічна складова змін продуктивності овець,
що дає можливість визначати три часові періоди: в І період (1990–
2000 рр.) відбулося стрімке зменшення і отримання мінімальної
продуктивності овець; ІІ період (2001–2010 рр.) – отримання
максимальної продуктивності; в ІІІ період (2010–2016 рр.) відбулося
тренд-циклічне повторення умов І періоду. На подібні тренд-циклічні
прояви змін продуктивності овець значно впливають кліматичні зміни, які
виражаються у сприятливості умов існування та забезпечення кормовою
базою сільськогосподарських тварин.

Рис. 1. Динаміка зміни настригу вовни на одну вівцю (кг)
в Херсонській області: середнє по області
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Локальні спостереження підтверджують наявність тренд-циклічної
складової зменшення динаміки настригу вовни на одну вівцю у різних
ґрунтово-кліматичних умовах Херсонської області.
Як результат статистичного аналізу даних спостережень за останні
25 років визначено вплив основних кліматичних умов (температури
повітря і опадів) на зміну середньорічної величини настригу вовни (НВ).
За календарний рік дослідження впливу клімату на продуктивність овець
взято період усереднених значень із 5-го по 12-й місяці попереднього
року і з 1-го по 4-й місяці року отримання настригу вовни. Для
визначення закономірностей взято найбільший ряд спостережень з метою
забезпечення репрезентативності досліджень. Залежність описано
нелінійною функцією (рис.2):
НВ = 0,0043x − 1,248 ⋅ 10 −6 x 2 + 1,9285 y − 0,0751y 2 − 0,0003 xy − 5,348; r = 0,87, r 2 = 0,76

де: х – сума опадів за період формування вовнової
продуктивності, мм;
у – середнє значення температури повітря, оС.

Рис. 2. Залежність настригу вовни (кг) від господарсько-кліматичних умов
за даними ГМС «Хорли»

Аналізуючи просторову діаграму, можна стверджувати, що
оптимальними кліматичними умовами за період формування вовнової
продуктивності овець і для отримання максимального значення настригу
вовни є середня температура близько 12 °С, сума опадів – 320–430 мм.
Як результат досліджень встановлено нелінійну залежність вовнової
продуктивності овець від господарсько-кліматичних умов із високим
ступенем кореляції – 0,87. Це дає можливість здійснювати імітаційне
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просторово-часове прогнозування настригу вовни на території
Херсонської області із достатньо високим ступенем довіри, визначеним
рівнем апроксимації отриманої моделі – 0,76.
Із використанням ГІС-технологій і алгебри карт на основі створеної
математичної моделі побудовано імітаційну растрову модель
просторового розподілу вовнової продуктивності залежно від
господарсько-кліматичних умов на території Херсонської області (рис. 3).
Визначено, що більш вагомим природним фактором, який впливає
на вовнову продуктивність є температурний режим місцевості. Вплив
опадів занижений за рахунок значної господарської діяльності людини
щодо підвищення кількості та якості кормової бази через додаткову її
заготівлю для сільськогосподарських тварин. Тому для коригування
растрової просторової моделі введено додатковий коефіцієнт бала
природного агрокліматичного потенціалу території Херсонської області
для мінімізації штучного сільськогосподарського впливу на формування
кормової бази, яка має прямий кроскореляційний зв'язок із вовновою
продуктивністю овець. Для цього, застосовуючи алгебру карт, здійснено
перерахунок
агрокліматичного
растру
бонітету
вирощування
багаторічних трав (кормової бази) і отримано скореговану модель
просторового розподілу настригу вовни на одну вівцю (СНВ) на території
Херсонської області з поправкою на агрокліматичні умови (рис. 3).

Рис. 3. Просторовий розподіл впливу агрокліматичних умов на потенціал
настригу вовни на одну вівцю на території Херсонської області
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Таким чином зменшено, але повністю не виключено вплив
господарської діяльності людини на додаткове формування вовнової
продуктивності
і
максимально
приближено
до
природних
агрокліматичних умов формування потенціалу настригу вовни на одну
вівцю.
Висновок
Як результат статистичного та просторового геомоделювання
створено растрові моделі господарсько-кліматичної та максимально
наближеної агрокліматичної зумовленості потенціалу настригу вовни на
території Херсонської області. Встановлено, що як результат
господарсько-кліматичного впливу потенціал настригу вовни на одну
вівцю в господарствах Херсонської області перебуває в межах 6,4–7,0 кг,
його збільшення досягається із півдня на північ. Потенціал території
Херсонської області, максимально приближений до природних
агрокліматичних умов, забезпечує можливість отримувати настриг вовни
від 4,7 кг (у південній та південно-східній частинах) до 6,6 кг (у північній
частині області) на одну вівцю.
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ПАРАЗИТОФАУНА РИБ – ЧУТЛИВИЙ ІНДИКАТОР
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Відгук живих організмів на вплив абіотичних та біотичних чинників
довкілля проявляється на різних рівнях організації живої матерії. Система
спостережень за реакцією біоти на навколишнє середовище, зокрема на
стан водних екосистем – досить складний процес, який охоплює як
фундаментальні, так і прикладні дослідження. Сформовані методологічні
підходи вивчення цієї проблеми містять і іхтіопатологічний контроль
внутрішніх
водойм, який є
складовою загальноекологічного
біомоніторингу природних екосистем і спрямований на збереження
біорізноманіття та раціональне використання біоресурсів.
Негативну дію забруднення водойм на чисельність цінних
промислових видів риб установити досить складно через безліч факторів,
що впливають на динаміку їх запасів. Одним з найперспективніших
методів
біоіндикації
є
патологобіологічний
аналіз
риби,
патоморфологічний аналіз органів і тканин, що об'єктивно віддзеркалює і
екологічний стан водних екосистем та дає досить чітку уяву про
інтегральне довгострокове забруднення водойм. Співвідношення
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чисельності риб без клінічних ознак та патологічних змін і чисельності
особин, які їх мають, пропонується використовувати для якісної
характеристики популяції промислової іхтіофауни [5]. Закономірно, що
вплив негативних чинників у першу чергу позначається на
молекулярному та клітинному рівнях, як найбільш чутливих і тільки з
часом, за тривалої дії, що перевершує межі компенсаторних механізмів,
виявляється у змінах структури органів, тканин, що у сукупності
призводить до порушень їх функціонування, механізмів імунного захисту,
репродуктивних процесів, появи новоутворень, клінічних ознак,
передлетального стану, ускладнення епізоотичної ситуації. Указані
порушення можна віднести до важливих біологічних змінних, що
характеризують стан окремих особин як відгук біологічних систем на
негативні чинники середовища, зокрема забруднення [6]. У межах
проблеми біоіндикації важливе візуальне виявлення змін зовнішніх
характеристик органів, що лежить в основі методу експрес-аналізу
патологій риб. Найбільше навантаження спостерігали на органи
детоксикації організму – шкіру, зябра, печінку та нирки [7]. У риб із
забруднених водойм спостерігали значні відхилення – депігментацію
поверхневих покривів, зниження тургору м'язів, зміну їх кольору,
патологічні зміни в нирках (розростання сполучно-тканинних тяжів,
наявність конкрементів), печінці (зміна кольору, структури, мозаїчність),
гонадах (асинхронний та асиметричний розвиток). Під час гістологічних
досліджень виявлено дегенерацію та гіперплазію зяберного епітелію,
ділянки некробіозу, вакуольну дистрофію гепатоцитів, крововиливи та
стази судин, набряк печінки, значне відкладення гемосидерину в нирках.
Указані порушення – відгук біологічних систем на негативні чинники
середовища. Автори зазначають, що гістологічні дослідження є більш
чутливими і вважають, що для надійного оцінювання якості водного
середовища успішно можна використовувати тільки комплексне
застосування патолого-анатомічного та гістологічного досліджень [8].
Серед чисельних пухлин риб прісноводних природних водойм
звертають увагу випадки масового, епізоотичного характеру поширення
новоутворень, переважно у забруднених водоймах. Є усі підстави
вважати, що забруднення водного середовища може впливати і на частоту
пухлин генетичної та вірусної природи.
Діагностичною системою стану організму риб та оцінювальним
показником біоіндикації водойм є якісні та кількісні характеристики
форменних елементів крові, оскільки вони дозволяють виявити зміни, що
виникають задовго до появи клінічних ознак різних патологічних
порушень, захворювань, токсикозів риб. Інформативність гематологічних
показників, доступність використання окремих методик гематологічних
досліджень у польових умовах (виготовлення мазків крові, визначення
вмісту гемоглобіну) дають можливість запропонувати їх як один з
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інтегральних показників реакції організму риб на стан водних екосистем.
Проте використання цього методу потребує доскональної теоретичної
підготовки та науково-практичного досвіду з вивчення картини крові риб
різних видів.
Негативна дія забруднювачів водойм на систему імунного захисту
риб, безперечна. Визначаючу роль середовища у формуванні імунітету
доведено, але дослідження з вивчення імуно-фізіологічного стану риб в
онтогенезі та за різних умов вирощування за впливу негативних чинників,
залишаються актуальними. Ускладнює розвиток імунобіологічного
напряму в іхтіопатології те, що більшість імунологічних методик є досить
складними і кропіткими, вимагають значних затрат часу та матеріального
забезпечення, спеціалізованих лабораторій, не придатні до використання в
польових та виробничих умовах.
Чутливим індикатором фізіологічного стану, якості живлення,
евтрофікації, забруднення промисловими та побутовими водами є
мікрофлора риб. Збільшення кількості умовно-патогенних бактерій у
водному середовищі може призвести до змін у структурі мікробіоценозу
поверхневих покривів, кишкового тракту риб, що в свою чергу зумовлює
розвиток патологічних процесів в їх організмі, знижує бар'єрні функції
тканин, слизу і, як наслідок, може індукувати розвиток генералізованих
бактеріальних септицемій.
Чутливим індикатором екологічного стану водних екосистем є
паразитофауна риб. У цьому зв'язку її вивчення, аналіз паразитологічної
ситуації у водних екосистемах може бути важливим елементом
біомоніторингу в числі інших його ланок [1]. Процеси евтрофікації та
дистрофікації водойм внаслідок їх забруднення впливають на
представників усіх фауністичних комплексів, скорочуючи різноманітність
видового складу [2]. На тлі загального збіднення паразитофауни риб може
спостерігатися її збагачення у найбільш масових видів – окуня, плітки,
ляща. Це, на перший погляд, парадоксальне явище пояснюється
загальною бідністю гідрофауни, а мала чисельність кормових об'єктів
примушує рибу розширювати спектр живлення, що в свою чергу сприяє
збільшенню видового різноманіття її паразитів. Таким чином, зазначено,
що зміна екології риб чітко пов'язана з антропогенним фактором [3].
Показником критичного стану популяції, маркером неблагополуччя в
районі нафтовидобутку, на думку авторів, є значне підвищення
інвазованості риб специфічним паразитом, зокрема метацеркаріями
трематоди з родини Opisthorchis [4]. Не викликає сумніву перспективність
та необхідність використання паразитофауни як біоіндикатора під час
вирішення низки проблем екології, проте такий підхід не дає можливості
оцінити інтенсивність впливу на організм риби комплексу чинників.
Таким чином, для оцінювання стану організму риб існує достатня
кількість показників, але визначення значної їх частини потребує
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складних та затратних досліджень – біохімічних, імунологічних,
гістологічних, електронно-мікроскопічних тощо. Як у польових, так і в
лабораторних умовах не всі вони є доступними, тому для проведення
експрес-аналізу стану водойм з використанням відгуку біоти можна
запропонувати такі:
• епізоотична ситуація у водоймах (наявність інфекційних та
інвазійних хвороб риб, загибель риби);
• стан поверхневих покривів, зябер, внутрішніх органів, шлунковокишкового тракту, гонад, м'язової тканини, наявність новоутворень;
• оцінювання консистенції, структури та кольору тканин і органів
риб;
• гематологічні показники, якісні та кількісні характеристики
формених елементів крові риб;
• співвідношення чисельності риб, у яких не виявлено змін та
порушень і чисельності особин, які мають патологічні зміни;
• якісні та кількісні характеристики мікробіоти риб – бактерій,
паразитофауни.
Щодо використання запропонованих показників для оцінювання
стану екосистем рибогосподарських ставів проблематично, оскільки на
організм об`єктів ставової аквакультури значний вплив має не тільки
якість водного середовища, але й інтенсифікаційні та профілактичні
заходи, якість комбікорму, порушення ветеринарних вимог під час
перевезення риби тощо.
Висновки
Іхтіопатологічні дослідження у загальній системі біомоніторингу
водойм є однією з основних складових експрес-аналізу стану водних
екосистем з використанням відгуку біоти.
Співвідношення чисельності риб без клінічних ознак та
патологічних змін в організмі і чисельності особин, які їх мають, можуть
бути використані для якісної характеристики популяції промислової
іхтіофауни.
Література
1. Евдокимова Е. Б., Шацкий В. А. Паразитологические аспекты
экологических модификаций и биологический мониторинг // материалы
межд. симп. Экологические модификации и критерии экологического
нормирования (Нальчик 1–12 июня, 1990). Ленинград : Гидрометеоиздат,
1991. С. 258–264; (1)
2. Бознак Є. И., Голикова Е. А., Макарова Л. Р. Использование
структуры паразитарных сообществ и показателей стабильности развития
золотого карася для оценки состояния малых водоемов бассейна р.
Вычегды // Межд. Научн.-практ. конф. Проблемы иммунологии,
367

патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов (Борок-Москва,
июль 2007). Борок-Москва, 2007. С. 118–122. (10)
3. Румянцев Е. А. Некоторые аспекты становления фауны паразитов
рыб в озерах // Тез докл. YIII съезда Гидробиол. об-ва РАН (сентябрь,
2001 г., Калининград). Калининград, 2001. Т. 2. 15 с. (11)
4. Жигильова О. Н., Безух Н. И. Оценка состояния популяции язя из
р. Обь в районе нефтедобычи // Межд. Научн.-практ. конф. Проблемы
иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов
(Борок-Москва, июль 2007). – Борок-Москва, 2007. С. 157–161. (12)
5. Земков В. Г. Патоморфологические изменения а организме
осетровых как отражение современных экологических условий обитания
// Тез. докл. Первого конгресса ихтиологов России (сентябрь 1997 г.,
Астрахань). Москва : Из-во ВНИРО, 1997. С. 419. (7)
6. Бурдин К. С. Основы биологического мониторинга. Москва : Издво МГУ, 1985. 157 с. (6)
7. Коновалов А. Ф. Морфо-патологические отклонения судака в
условиях загрязнения Белого озера // Межд. научн.-практ. конф.
Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других
гидробионтов (Борок-Москва, июль 2007). Борок-Москва, 2007. С. 360–
365. (4)
8. Королева И. М.,Тереньев И. М., Кашулин Н. А. Характеристика
патологических изменений рыб озер северной Фенноскандии // Межд.
научн.-практ. конф. Проблемы иммунологии, патологии и охраны
здоровья рыб и других гидробионтов (Борок-Москва, июль 2007). БорокМосква, 2007. С. 186–189 (5).
УДК 633.15 : 57.045
Сеник І.І., канд. с.-г. наук
ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж iм. Є. Храпливого
senyk_ir@ukr.net
ФОРМУВАННЯ РОЗМІРІВ ПОСІВНИХ ПЛОЩ КУКУРУДЗИ
НА ЗЕРНО В УМОВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ
Розвиток землеробства протягом всієї своєї історії був спрямований
на його адаптацію до кліматичних чинників. Успішне вирощування тих
чи інших сільськогосподарських культур значно залежало від того,
наскільки вдало відбуваються зазначені процеси.
Характерною особливістю клімату, як і погоди, є його динамічність,
хоча ці зміни на декілька порядків менші, ніж погодні, і тривають значно
довше. Сучасні зміни клімату, спричинені, переважно, антропогенним
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фактором через неухильне зростання вмісту вуглекислого газу СО2 в
атмосфері (парниковий ефект) розпочалися ще у 70-х роках минулого
століття.
За останні десятиліття зміни сучасного клімату зумовлені зміною
великомасштабної циркуляції атмосфери, а саме зміною положення
центрів дії циркуляції атмосфери і нетиповим розподілом теплих
повітряних мас у тропосфері, що є наслідком глобального потепління
клімату.
Кліматичні
зміни,
які
спостерігаються
в
межах
загальнопланетарного масштабу, відображені i на території України,
зокрема у Тернопільській області (рис. 1).
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Зміна температурного режиму Тернопільської області в порівняні із середніми показниками 1951-1980 рр.
Зміна температурного режиму планети Земля порівняно із середніми даними 1951-1980 рр.

Рис. 1. Зміна температурного режиму Землі (за даними NASA)
та Тернопільської області порівняно з часовим періодом 1951–1980 рр.

Аналіз динаміки температурного режиму Тернопільської області в
період 1881–2015 рр. та його порівняння із загальнопланетарною
динамікою засвідчив подібну тенденцію щодо зростання температур
порівняно із контрольним періодом 1951–1980 рр.
У межах загальнопланетарного масштабу підвищення температури
спостерігається починаючи із 1977 року. В межах Тернопільської області
зазначені кліматичні зміни розпочалися з 1988 року i тривають по
сьогоднішній день (за винятком 1996 року). Слід зазначити, що амплітуда
коливань температурного режиму в межах планети є значно меншою
порівняно із обласним масштабом.
Відтоді поступово зростає середньорічна температура повітря, яка
до змін становила 7,2 °С, а впродовж наступних років зростала, i в період
2011–2015 років була на рівні 8,7 °C.
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Аналогічні зміни відбувалися i в розрізі теплого та холодного
періодів року. Так, за середньої багаторічної норми за квітень–жовтень
13,5 °C відбулося зростання температури до рівня 15,1 °C. Холодна пора
року (листопад–березень) також супроводжувалася зростанням
температурного режиму до -0,2 °С, тоді як середні багаторічні показники
становили -1,6 °C. Однією з основних характеристик термічного режиму є
середньомісячна температура повітря, яка має чітко виражений річний
хід. У середньому за період 1881–2015 роки найнижчим цей показник був
у січні (-4,2 °С), а найвищий (18,7 °С) – у липні. Амплітуда коливань
становила 22,9 °С, що характеризує клімат загалом як помірноконтинентальний.
Здебільшого із зростанням тривалості вегетаційного періоду зростає
потенціал урожайності сільськогосподарських культур, що дозволяє
значно підвищити продуктивність одного гектар посіву.
Детальний аналіз динаміки температурного режиму за період
вегетації кукурудзи та розмірів її посівних площ свідчить про значний
вплив культур температурного режиму на обсяги її висівання (рис. 2).
Так, у останні роки (2011–2015) спостерігається підвищення
температури повітря за період вегетації кукурудзи порівняно із другою
половиною минулого століття, а також розміри її посівних площ.
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Рис. 2. Кореляційно-регресійні зв’язки та рівняння регресії
між середньодобовою температурою повітря за період вегетації кукурудзи
та розмірами її посівних площ
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Проведений кореляційно-регресійний аналіз вказує на високу
тісноту зв'язку між температурою повітря та розмірами посівних площ
кукурудзи на зерно (коефіцієнт кореляції r=0,8222.
Рівняння регресії У=-593,845327+39,4557125*Х достовірно описує
вищезазначену залежність та дозволяє змоделювати зміни розмірів
посівних площ кукурудзи залежно від рівня температурного режиму,
оскільки ймовірність нульової гіпотези (р=0,0446<0,05).
Таким чином, проведені дослідження вказують на те, що кліматичні
зміни, які відбуваються як в глобальному так і локальному масштабах,
впливають на розміри посівних площ теплолюбивих культур, зокрема
кукурудзи.
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АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ
ЗА ІНТРОДУКЦІЇ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Рід Monarda L. нараховує майже 20 видів, багато з яких вирощують
в Америці і Європі як лікарські, декоративні та пряноароматичні культури
[1]. Монарда двійчаста Monarda didyma L. є одним із перспективних видів
до вирощування в Україні, оскільки характеризується комплексом
господарсько цінних ознак: продуктивність, уміст ефірної олії,
адаптивність до абіотичних факторів, здатність до вегетативного і
насіннєвого розмноження. Вирощувати монарду двійчасту рекомендовано
в зонах Полісся та Лісостепу, де культура може найбільшою мірою
реалізувати свій біогенетичний потенціал [2].
Одним з факторів, що обмежує культивування монарди двійчастої в
зоні Південного Степу України, є недостатнє випадання атмосферних
опадів протягом вегетаційного періоду, яке в 2015 році становило
387,0 мм, а в 2016 р. – 304,0 мм. При цьому посуха підсилюється низькою
відносною вологістю повітря (35–45 %), що призводить до значної
депресії водного потенціалу атмосфери і посилення процесу
випаровування води рослинами. Очевидно, інтродуценти мають бути
стійкими до дефіциту вологи і зберігати життєздатність органів за низької
відносної вологості повітря на тлі високих середньодобових температур.
Однією з особливостей, що досить повно відображає адаптивні
можливості культури до умов зростання, є анатомічна будова
вегетативних органів рослин, перш за все, будова листка. Листок є одним
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з найбільш пластичних органів. Його структури відображають як екологокліматичні умови, в яких склався вид, так і реакцію організму на умови
середовища, в яких вирощують рослини в певний період [3].
Метою даної роботи було вивчити структурні особливості
асиміляційного апарату і водоутримуючу здатність листків різних сортів
монарди двійчастої як діагностичного показника адаптаційної здатності та
збереження тургору тканин за специфічних умов водообміну, характерних
для південного регіону України.
Експериментальну ділянку було закладено в 2014 р. на дослідному
полі ТОВ «Миколаївзеленгосп» у місті Миколаєві. Дослідження
проводили в 2015–2016 рр. на території зазначеного господарства. Схема
розміщення рослин 0,30×0,70 м (4,76 шт./м2). Грунт ділянки – чорнозем
південний. Погодні умови, які складалися протягом проведення дослідів в
2015–2016 рр. на території землекористування ТОВ «Миколаївзеленгосп»,
були такі: у 2015 році сума активних температур вище 5 ºС становила
3428 ºС, вище 10 ºС – 2960 ºС, в середньому за рік випало 387 мм
атмосферних опадів. Відносна вологість повітря в середньому за рік
становила 69 %. Найменшою вона була в серпні (46 %), найбільшою –
у січні (89 %). Тривалість безморозного періоду в середньому становить
245 днів. Весняні заморозки припинялися у IIIдекаді березня, приблизно
23–25 березня. Осінні заморозки наступають 28 жовтня. В 2016 році сума
активних температур вище 5 ºС склала 3150 ºС, вище 10 ºС – 2740 ºС. В
середньому за рік випало 304 мм. атмосферних опадів. Відносна вологість
повітря в середньому за рік становила 76 %, найменшою вона була у
серпні (55 %), найбільшою – у листопаді (87 %). Тривалість безморозного
періоду становила 229 днів. Весняні заморозки припинялися у III декаді
березня. Осінні заморозки настали 19 жовтня.
Для визначення водоутримуючої здатності використовували метод
«в’янення» за Арландом, заснований на обліку втрати води в'янучими
частинами рослин [4]. Зважування відділених від рослин листків
проводили протягом доби через кожні 120 хв. Використовуючи отримані
дані, вираховували кількість втраченої води у відсотках від випаровуваної
маси за послідовні 2-х годинні інтервали. Особливості будови епідерми
вивчали на тонких зрізах середньої частини листка за допомогою
світлооптичного мікроскопа (об'єктиви: 40х, 10х; окуляр: 15х). Основні
елементи анатомічної структури покривів вимірювали і підраховували,
використовуючи шкалу окуляр-мікрометра МОВ1-16 на листках з
5 рослин кожного сорту з 5-ти кратною повторністю. Площу листків
визначали методом відбитків [5]. Дослідження проводили в фазу масового
цвітіння, що припадала на ІІІ декаду червня.
В умовах експерименту всі досліджувані сорти формували типові
для роду Monarda L. прості супротивно розташовані листки. Листові
пластинки мали овальну форму, край крупно-зубчастий, на кінці
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загострені, знизу опушені, зверху – опушення практично було відсутнє.
Кількість та розмір листків залежали від сортових особливостей культури,
їх кількість коливалась від 137 шт. до 520 шт. на одній рослині. Кількість
пагонів становила від 13 до 19 шт. на рослину. Загальна площа листкового
апарату всієї рослини становила від 315,1 см2 у сорту Сніжана до
856,0 см2 у сорту Серпанок.
Листковий апарат, сформований за весняно-літній період вегетації,
утворювали невеликі листові пластинки площею 1,5–2,5 см2.
Асиміляційна поверхня рослини визначалася параметрами листка,
кількістю листків на пагоні і значно залежала від кущистості сорту.
Найменшою кількістю листків відрізнявся сорт Сніжана, площа його
листкового апарату в 2,0–2,5 рази була меншою, ніж у сортів Слава і
Серпанок.
Мікроскопіювання зрізів епідерми листків монарди двійчастої
показало, що у всіх досліджуваних сортів основна маса продихів була на
абаксиальній стороні, вони прикриті одноклітинними і багатоклітинними
волосками, мали діацитний тип розташування.
Епідерма листків одношарова, поверхневі клітини незначно
різняться між сортами: у сортів Серпанок і Сніжана спостерігається
звивистість клітинних стінок, в той час, як у сорту Слава – більш рівні
краї епідермальних клітини.
Епідерма рослини має велику опушеність і прикрита одноклітинним
та багатоклітинним волосками. Епідерма верхньої сторони листка у
M. didyma має більший восковий шар, такий розвиток покриву листка
може бути однією з причин більшої стійкості M. didyma до нестачі води,
за депресії водного потенціалу атмосфери. Це може бути важливим
фактором під час формування більшої продуктивності в умовах
вирощування в Південному Степу України.
Згідно з літературними даними наявність потовщення і звивистість
клітинних стінок нижньої епідерми є ознакою досить високої міцності
покривів листка і його адаптаційної здатності [6]. Однак більшість
досліджень свідчать про те, що більш стійкими до нестачі води і
збереження оводненості тканин є листки з епідермою, що не має великої
звивистості клітин [7].
У роботах дослідників відзначається, що у зв'язку з адаптацією
рослин до різних умов вирощування існують певні зміни в анатомії
листка – від мезоморфного до ксероморфного типу. У мезофітів на 1,0 см2
поверхні листка є від 19 до 36 тис. продихів, а у ксерофітів ці показники
сягають 45,0–54,0 тис. продихів [8, 9].
Аналіз анатомічних показників епідерми листкового апарату
монарди двійчастої у фазу масового цвітіння наведено в табл. 1. Кількість
продихів на одиниці поверхні листків у сорту Слава становила
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280–290 шт./мм2, що перевищувало цей показник у сорту Серпанок на
18 %, і у сорту Сніжана на 25 %.
Виходячи з отриманих нами результатів можна дійти висновку, що
на абаксиальній стороні листкової пластинки монарди двійчастої на
1,0 мм2 епідерми припадає понад 900 клітин, що характеризуює цю
структуру листка як дрібноклітинну і здатну адаптуватися до водного
дефіциту.
Особливу функцію в водоутримуючій здатності рослин відводять
наявності опушення на листковій поверхні. Мікроскопіювання ділянок
епідерми показало, що абаксиальна сторона листкової пластинки опушена
як одноклітинними, так і багатоклітинними волосками. Одноклітинні
волоски рівномірно покривають нижню епідерму, щільність опушення
також специфічна для кожного сорту. Кількість одноклітинних волосків
на одиниці поверхні у сортів Слава і Серпанок становить 850 і
764 шт./мм2 відповідно, і майже вдвічі перевищила показники сорту.
Багатоклітинні волоски завдовжки від 150 до 650 мкм розташовані в
переважно на периферії листової пластинки, і характерні для всіх трьох
сортів.
Таблиця 1
Анатомічні показники епідерми листкового апарату монарди
двійчатої (фаза цвітіння, ІІІ декада червня 2015–2016 р.)
Кількість, шт./ мм2
Клітин епідермісу
Сорт
адаксиальна абаксиальна Продихів
сторона
сторона
Слава
667
1335
2287
Серпанок
847
1253
2237
Сніжана
1162
1385
2215
НІР05
69,3
95,7
117,4

Одноклітинних
волосків
850
764
432
48,9

Довжина
замикаючих
клітин
продихів, мкм
34,4
36,2
37,3
2,56

Особливе значення має специфічність будови епідерми листка для
рослин, які в процесі онтогенезу часто потрапляють в умови
несприятливого водозабезпечення. Продихи за водного дефіциті
закриваються, і покриви листка стають одним з регуляторів
водоутримуючої здатності рослини.
Аналіз результатів досліджень, отриманих протягом 2015–2016 рр. у
генеративну фазу, дає підставу зробити висновок, що листки всіх
досліджуваних сортів протягом 24 годин втрачали близько 55–60 % від
початкової випаровуючої маси. Динаміка втрати води листками сорту
Слава показала, що водоутримуюча здатність листового апарату на
10–15 % вище в порівнянні з сортами Серпанок і Сніжана.
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Отримані результати дають підставу припустити, що у
досліджуваних сортів монарди двійчастої розміри продихів та їх частота
розташування на листках характеризуються помірними значеннями, що
входять до модального класу мезофітів.
Отже, кліматичні умови Південного Степу України задовольняють
потреби температурного режиму, необхідного для вирощування
повноцінних рослин монарди двійчастої протягом всього вегетаційного
періоду. Разом з тим, ступінь розвитку покривів листка, його опушеність,
велика кількість продихів на одиниці листка може бути одним з
визначальних чинників у регуляції уникнення висихання листкового
апарату за депресії водного потенціалу атмосфери в період активної
вегетації, що свідчить про високий рівень адаптаційних можливостей
монарди двійчастої за вирощування у посушливих умовах Південного
Степу України.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ЛАВАНДИ
ВУЗЬКОЛИСТОЇ (Lavandula angustifolia Mill.)
В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Актуальність напряму досліджень. Лаванда вузьколиста
(Lavandula angustifoliа Mill.) – одна з основних ефіроолійних культур, що
вирощуються в Україні. Ефіроолійну продукцію лаванди застосувують у
парфюмерно-косметичній, харчовій та фармацевтичній промисловості [1].
Загальновідомо, що ефіроолійні рослини мають високу бактерицидність,
радіопротекторність, містять біологічно активні речовини, амінокислоти,
мікроелементи.
Лаванда – це багаторічна рослина, що характеризується
протиерозійними властивостями, може вирощуватися на еродованих,
малопродуктивних, кам’янистих ґрунтах [1]. Вирощування лаванди
забезпечує і такі позитивні екологічні процеси, як збільшення
біорізноманіття в агроекосистемах, очищення повітря від патогенних
бактерій за рахунок виділення ефірної олії з антисептичними
властивостями, естетична краса у фазу цвітіння, цінний медонос. У наш
час зростає попит на натуральну рослинну сировину та ефірну олію
лаванди. Вирощування цієї культури є економічно вигідним. Оскільки
територія Південного Степу України придатна за природними умовами
для вирощування перспективних ефіроолійних рослин, зокрема, лаванди,
питання про їх культивування становить значний науковий і практичний
інтерес.
Для інтродукції лаванди в специфічні природно-кліматичні умови
півдня України з посушливо-суховійними явищами і помірноконтинентальним кліматом актуальним є вивчення морфо-біологічних
особливостей та продуктивності лаванди. Лаванда – рослина південного
клімату, світлолюбна, посухостійка і теплолюбна, але за дії екстремально
низьких для зони Південного Степу України температур (порядку
-25–30 °С), спостерігається пошкодження тканин рослин, особливо за
відсутності сніжного покрову. У зв’язку з цим для оцінювання успішності
інтродукції лаванди основним критерієм є ставлення рослин до зниження
температури в зимовий період, особливо за відсутності снігового покриву,
що характерно для півдня України.
Мета досліджень: вивчити особливості вирощування сортів
лаванди вузьколистої на півдні України на богарі та в умовах зрошення.
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Дослідження проводили впродовж 2014–2016 рр. Застосовували
методи досліджень: загальнонаукові (гіпотеза, спостереження, аналогія,
узагальнення); спеціальні (польовий, лабораторний). Проведено
статистичну обробку та порівняльно-розрахунковий аналіз одержаних
результатів. Дослідження проводилися за загальноприйнятою методикою
польового досліду [2, 3]. Збирали квіткову сировину у фазу технічної
стиглості, коли спостерігали наявність у колосі суцвіття 50 % квіток, що
розцвіли. Всю зібрану з облікових ділянок досліду сировину одразу
зважували. Перерахунок урожайності сировини на 1 га приводили до
стандартної вологості. Вміст ефірної олії визначали методом парової
дистиляції у лабораторії ТОВ «Миколаївзеленгосп».
Результати досліджень. У наших дослідженнях визначали
урожайність лаванди на богарі та в умовах краплинного зрошення.
Урожайність на зрошенні сортів Степова, Рекорд і Alba становила: 7,94;
7,62; 7,82 т/га. Урожайність в умовах природного зрошення становила
відповідно: 4,7; 4,34; 4,42 т/га, що на 3,24; 3,60; і 3,52 т/га меньше, ніж на
зрошенні. Найбільшу урожайність спостерігали у сорту Степова в умовах
зрошення – 7,94 т/га. Найменьша урожайність у сорту Рекорд в умовах
природного зрошення – 4,34 т/га.
Один із основних напрямів використання лаванди – добування з неї
ефірної олії. Найбільше ефірної олії міститься у суцвіттях, її вміст може
коливатися від 1,5 до 2,2 %. У наших дослідженнях вміст ефірної олії у
суцвіттях сортів, що культивувалися в умовах природного зволоження,
становив: у сорту Степова – 1,72 %, Рекорд – 1,58 % і Alba – 1,62 %. На
зрошенні ці показники були: у сорту Степова – 1,71 %, Рекорд – 1,57 % і
Alba – 1,61 %. Вміст ефірної олії по сортах за різних умов зволоження
майже не відрізнявся, відмінності становили 0,10–0,15 % до контролю.
Висновок. Досліджено особливості вирощування сортів лаванди
вузьколистої в умовах Південного Степу України. Найбільша урожайність
суцвіть виявлена у сорту Степова в умовах зрошення – 7,94 т/га. Вміст
ефірної олії по сортах коливався у межах 1,57–1,72 %.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЕФІРООЛІЙНИХ РОСЛИН
В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ У ЗОНІ
ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Актуальність напряму досліджень. Ефіроолійні культури – це
види рослин, що вирощуються для виробництва з них ефірної олії. Ефірна
олія є сумішшю вуглеводів різного ступеня насиченості, спиртів, фенолів,
ефірів, альдегідів, кетонів та органічних кислот. Ефірні олії
використовують у парфумерно-косметичній, фармацевтичній, харчовій,
миловарній, консервній та інших галузях промисловості. Ефірні олії
накопичуються у плодах, насінні, лисках, квітках, кореневищах та в інших
органах рослин. В Україні найбільш поширеними ефіроолійними
культурами є: коріандр, аніс, фенхель, кмин, м’ята перцева, троянда
ефіроолійна, лаванда, шавлія мускатна. Загальна площа посівів
ефіроолійних культур в Україні близько 40 тис. га [1].
Сучасний стан ефіроолійної галузі потребує розширення площ під
ефіроносами, зокрема, у зоні Південного Степу України. Актуальність
розширення зон вирощування ефіроолійних культур зумовлена попитом
на натуральні ефірні олії на міжнародному ринку, їх протимікробними
властивостями, а також змінами клімату.
Найбільш важливими факторами, що впливають на технології
вирощування сільськогосподарських культур, є глобальні зміни клімату,
ресурсний потенціал ґрунтів та еколого-економічні умови [2]. У сучасних
умовах головними наслідками кліматичних змін для сільського
господарства є збільшення вегетаційного періоду рослин, екстремальні
умови зимового і ранньовесняного періодів, засухи в південному регіоні [3].
В Україні за останні 30–40 років спостерігається підвищення
середньої регіональної температури повітря на 1,1 °С. З підвищенням
середньої річної температури повітря на 1 °С вегетаційний період
збільшується до 10 днів. За останні роки підвищення середньорічної
температури повітря становить 0,7–0,9 °С. Спостерігається значна
посушливість клімату у південних областях, відсутність опадів може
тривати 60-80 і більше днів. Потепління клімату чітко проявляється у
холодні періоди року. Підвищення середньої місячної температури
повітря спостерігали на 2–3 °С у січні і на 1,5–2 °С – у лютому. Разом з
тим, спостерігається раннє настання весни. При цьому не збільшується
період активної вегетації, який починається з переходом середньої
добової температури через +5 °С та + 10 °С, а збільшується лише період
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між датами переходу температури через 0 °С та 5 °С навесні. За таких
умов спостерігається небезпека виникнення весняних заморозків [4].
У вказаних агрокліматичних умовах дослідження з інтродукції та
розробка технологій вирощування нових культур із високим
адаптаційним потенціалом, зокрема, ефіроолійних культур, є
актуальними. Разом із тим, значна частка ефіроолійних культур є дво- або
багаторічними рослинами, що має важливе грунтозахисне значення,
оскільки рослинний покрив протистоїть вітровій і водній ерозії, пригнічує
проростання бур’янів, активізує ґрунтову мікрофлору.
Мета досліджень: вивчити морфо-біологічні особливості,
урожайність та якість рослинної сировини ефіроолійних культур родини
Lamiaceae Lindl. в умовах Південного Степу України.
Матеріал для проведення досліджень: ефіроолійні культури родини
Lamiaceae Lindl. лаванда вузьколиста Lavandula angustifoliа Mill. та м’ята
перцева Mentha piperita L. Дослідження проводилися у 2015–2017 рр. за
загальноприйнятою методикою польового досліду [5].
Результати досліджень. Оцінювання ефективності вирощування
окремих культур проводиться на основі визначення їх урожайності та
якості продукції.
Лаванда вузьколиста містить у суцвіттях 1–2,5 % ефірної олії.
Ефірна олія та суцвіття лаванди широко використовують в парфумернокосметичній, фармацевтичній, харчовій промисловості та інших галузях.
Основними компонентами лавандової ефірної олії є спирт ліналоол
(10–20 %) і його оцтовий складний ефір ліналілацетат (30–50 %), а також
містяться гераніол, нерол, лимонен, фурфурол, бергамотен, мірцен, αпінен та інші сполуки. Лавандову ефірну олію або її компоненти
застосовують для створення композицій духів, одеколонів, промислового
синтезу душистих речовин, під час виготовлення косметичних і
гігієнічних засобів [1].
Морозостійкість була одним із основних критеріїв, за яким
оцінювали можливість інтродукції лаванди у зону Південного Степу.
Рослини лаванди третього року вирощування характеризувалися у цих
умовах достатньо високою морозостійкістю – 82,7–98,1 %. Урожайність
лаванди у третій рік вирощування становила у сорту Степова – 6,6 т/га, у
сорту Синева – 7,6 т/га, у сорту Вдала – 6,0 т/га. Масова частка ефірної
олії у рослинній сировині становила 2,30–2,32 %. Умовний збір ефірної
олії коливався у межах 127,36–142,34 кг/га залежно від сорту та варіантів
досліду.
М`яту вирощують для виробництва ефірної олії, а також для
застосування листкової маси в медицині. М’ятна олія містить ментол
(41–92 %), ментон (9–25 %), лімонен та інші речовини. Ефірна олія
міститься у всіх надземних органах рослини: листках (від 2 до 4 %),
суцвіттях (4–6 %), стеблах (до 0,3 % від маси сухої речовини). Як
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сировину використовують усю надземну частину рослин у підв’яленому
стані або сухе листя. М’ятну олію і продукти її переробки
використовують у парфумерно-косметичній, харчовій, фармацевтичній,
миловарній та інших галузях промисловості. З олії одержують ментол,
який міститься у багатьох лікарських препаратах як дезінфекційний і
протизапальний засіб. Листки застосовують у медицині, для квашення
овочів, ароматизації напоїв, соусів, кондитерських і спиртних виробів [1].
Морозостійкість рослин м’яти перцевої в умовах досліду також
була високою – 92,5–96,1 %. Урожайність зеленої маси у другий рік
вирощування сортів Заграва та Удайчанка коливалася у межах
9,9–22,3 т/га залежно від сорту та обробки біопрепаратами. Умовний збір
ефірної олії становив 41,–75,9 кг/га.
Перспективою подальших наших досліджень є розробка елементів
технології вирощування лаванди та м’яти, а також вивчення морфобіологічних особливостей інших цінних ефіроолійних культур родини
Lamiaceae Lindl., зокрема, шавлії мускатної, шавлії лікарської, меліси
лимонної, непети.
Висновок. Таким чином, на основі проведених експериментальних
досліджень установлено, що рослини лаванди вузьколистої та м’яти
перцевої характеризувалися достатньо високою морозостійкістю,
урожайністю та якістю рослинної сировини. Одержані результати
свідчать про перспективність вирощування цих культур у зоні Південного
Степу України за умов зміни клімату.
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ОСОБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ ЗА РІЗКИХ
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
В зв'язку із різкими кліматичними змінами, які проявляються в
активному підвищенні весняних температур повітря і недостачі або і
повністю відсутності опадів у цей період, ускладнюються умови
вирощування овочевих культур, що унеможливлює одержання
повноцінного їх насіння. Якщо проблему забезпечення водою рослин
можливо вирішити, то температурні умови необхідних параметрів
набагато складніше забезпечити. Вирішенню цих проблем сприяє
закритий ґрунт.
Тепличне овочівництво належить до порівняно наукоємного,
складного
і
високоінтенсивного
індустріального
сектору
агропромислового комплексу України, основне завдання якого –
забезпечувати виробництво ранніх овочевих та салатних культур у
осінньо-зимово-весняні періоди.
Переважно конструктивними елементами теплиць були легкий
металевий каркас і скло, водночас такі елементи мають дуже високий
ступінь тепловитрат, через що такі і нині діючі теплиці споживають
енергоресурсів в 1,5–2,5 разів більше ніж кращі закордонні аналоги.
На тому самому рівні переважно залишилися і технологічні
елементи вирощування рослин, що негативно впливає на урожайність
вирощуваних культур і порівняно високе використання тепла,
енергоносіїв та води.
Слід зазначити, що за активного розвитку тепличних комбінатів не
завжди враховувалися природно-кліматичні умови та наявність місцевих
енергоносіїв.
У країнах із суровими зимами на той час також інтенсивно
розвивалося тепличне будівництво і в них були свої конструктивні
особливості, які враховували природно-кліматичні умови.
Більш суворий клімат і наявність порівняно дешевих енергоносіїв
спонукали до будівництва теплиць обмеженої висоти. Такі конструктивні
особливості теплиць здатні акумулювати сонячну енергію і зв'язку із цим
є більш ефективними для таких регіонів із холодною і тривалою зимою.
Менші за об'ємом теплиці потребують незначних енергоносіїв для
підтримання необхідних параметрів для росту та розвитку рослин.
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В умовах України, особливо із середини квітня по вересень, у таких
теплицях, особливо в денну сонячну частину доби, сонячні перегріви є
тривалими та домінуючими. Боротьба з ними спонукає до прийняття
відповідних інженерних рішень – дощування зовні теплиць, примусова
вентиляція, системи дощувального охолодження повітря тощо.
Слід зазначити, що в умовах фітронно-тепличного комплексу
Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла використані нами
системи дощування зовні теплиць (полив дахів) не давали бажаних
результатів, температура повітря не знижувалася. Крім того, воду для
поливу використовували артезіанську, через що протягом 2–3 тижнів
з'являлися на склі даху темно-бурі плями, які важко піддавалися
видаленню.
Другим негативним фактором була ненадійна герметизація даху, і
вода в окремих місцях оренжереї і теплиць пошкоджувала рослини,
перезволоджуючи ґрунт. Як результат, в теплицях менших за об'ємом
висотою в коньку до 4 м, не вдалося отримати повноцінного врожаю
огірка, баклажана, насіння цибулі і капусти. Тоді як в теплицях
виробництва колишньої НДР, висота в коньку 8 м, для цих рослин умови
були для росту і розвитку сприятливими, як результат отримували якісну
продукцію і повноцінне насіння. У Миронівському інституті пшениці
В.М. Ремесла було побудовано фітотронний-тепличний комплекс,
ґрунтові теплиці якого із 1979 року почали функціонувати. Основне
завдання, яке ставилося перед цим комплексом, – прискорення селекції
зернових-колосових
культур.
Оскільки
із
часом
відбулося
ґрунтостомлення, було прийнято рішення запровадити культорозміну із
овочевих та лікарських тропічних культур.
Різні за об'ємом теплиці суттєво впливають на температурний
режим, особливо його перепади. В теплицях більших за об'ємом не
спостерігали різкого підвищення температури у весняно літні періоди,
адже повітря яке заходило зовні, витісняло нагріте повітря і воно займало
верхній об'єм теплиці. Співпраця із колишньою Київською дослідною
станцією овочівництва щодо розмноження перспективних сортів і
гібридів огірка, а також створення гібридного матеріалу перспективних
сортів томату у відповідних ґрунтових теплицях дала позитивні
результати.
Створення сучасного тепличного комплексу в інженернобіологічному відношенні – досить складне завдання, адже на рослину діє
цілий комплекс параметрів зовнішнього середовища, які потрібно
враховувати. Саме контроль і керування таких параметрів можливо лише
завдяки комп'ютерним системам. Без сумніву, такі комплекси за їх
фінансовими характеристиками не набули поширення.
Інтенсивний
розвиток
вирощування
овочевих
культур
забезпечується за рахунок оптимізації параметрів огороджувальних
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конструкцій, інженерних систем, забезпечення технологічних процесів
сприяння росту та розвитку рослин.
У силу конструктивних особливостей теплиць і кліматичних умов
зони їх розміщення в літню пору року не завжди можливим є вирощувати
овочеві культури через надмірне надходження тепла завдяки тепличному
ефекту. В зв'язку із цим ми мали мету вивчити особливості росту та
розвитку овочевих культур в умовах, які суттєво обмежили проникнення
сонячного освітлення в теплиці та оранжереї, що стримувало б
підвищення температури повітря і ґрунту в зоні рослин.
Було прийнято рішення створити такі спеціальні споруди на базі
невикористовуваних тваринницьких ферм у колишньому ТОВ «Україна»
с. Козин і Маслівському державному аграрному технікумі Миронівського
району (2000–2003 рр.), які практично були аварійними, залишивши
тільки стіни і побудувавши дах із плівки. Плівкою замінили віконне скло.
За допомогою дверей і вікон підтримували температуру повітря. На даху
фрамуг не було. По завершенні вирощування рослин плівку
поліетиленову знімали, попередньо провівши пушення ґрунту. У такому
стані ця споруда знаходиться до весни.
Годівниці демонтували і в такі приміщення завезли відповідні
матеріали для створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин.
Як дренаж було завезено річковий крупнозернистий пісок, шаром 10–15
см, поверх якого розмістили чорноземний ґрунт шаром 35–40 см,
представлений верхнім орним шаром, і був внесений свіжий гній великої
рогатої худоби. Внесенням свіжого гною виключаємо можливість
заселення тепличного ґрунту таким шкідником, як медведка, який
інтенсивно розмножується в місцях зберігання перегною.
Сумніви відносно того, що загалом світло буде менше проникати
завдяки непрозорим стінами (цегляним) даремні, адже сонячне сяйво
літньої пори активізує тепличний ефект, а тому загальна кількість, яка
проникала в теплиці, буде зниженою. Цегляні стіни обмежують
проникання світла в зону рослин – це одна позитивна сторона цієї
споруди, а інша – вони акумулюють тепло денної пори і випромінюють
його в нічні години.
Внутрішні сторони стін білили вапном або крейдою з метою
кращого відбивання сонячного світла. Завдяки цьому, як ми вважаємо,
рослини, які росли біля стін мали більшу, порівняно, висоту і добре
сформовані суцвіття плодів на рослині.
З успіхом пройшли випробування траншейні теплиці завглибшки
4 м, побудовані на базі жомової ями (с. Мечиславка Благовіщенського
(Ульянівського) району Кіровоградської області) та на базі промислового
котловану будівельного підприємства «Дорожник» (м. Миронівка), за
нашим методичним сприянням у 2010–2013 рр, загальною площею
відповідно 350 м² і 200 м².
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Слід зазначити, що інтенсивність освітлення денної сонячної літньої
пори становить до 50 Клк, тоді як в такі споруди в цей самий час проникає
до 20 Клк, що є оптимальною для овочевих культур.
Незважаючи на значний досвід вирощування рослин за штучного
освітлення, сьогодні немає єдиної позиції щодо оптимальних рівнів
освітлення рослин, спектрального складу світла в зоні вирощування
рослин стосовно конкретного виду рослин.
Таким чином, з метою економічно ефективного вирощування
овочевих культур і отримання насіння овочевих культур в умовах
закритого ґрунту, нами розроблено і впроваджено принципово нові
енерго- і ресурсоощадні системи вирощування рослин, які охоплюють
технічні рішення і технологічні прийоми створення оптимальних умов
для росту і розвитку овочевих культур, сприяють одержанню екологічно
безпечної продукції овочівництва, оскільки не використовуються
мінеральні добрива і хімічні засоби захисту рослин. Такі об'єкти
сприятимуть оптимізації світлового режиму вирощування рослин шляхом
максимально можливого використання природних світло-температурних
умов.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
НА МОРОЗО- ТА ЗИМОСТІЙКІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ
ПРИРОДНИХ УМОВАХ
Відомо, що в окремі роки пошкодження посівів носить
катастрофічний характер. На жаль, незважаючи на багаторічні зусилля
багатьох вчених у вирішенні цієї проблеми, це не призвело до вагомих
практичних успіхів. Така ситуація вимагає пошуку нових, або ж
удосконалення існуючих концепцій морозо- та зимостійкості озимих
зернових культур. Потребує удосконалення система моніторингу і
прогнозування перезимівлі рослин.
Одним з вирішальних чинників впливу на рівень підготовки озимих
культур до зими можуть бути температурні і світлові умови під час
осінньої вегетації, а також різні технологічні фактори, що визначають
активність метаболізму під час входження рослин в зиму. Важливу роль у
виживанні озимих культур, очевидно, має відповідність генетично
обумовлених особливостей різних сортів протистояти дії несприятливих
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умов та особливостей різних агроекологічних систем під часи їх
вирощування. Таким чином, проведення об'єктивного оцінювання та
добору озимих зернових культур за їх морозо- та зимостійкості було і
залишається актуальною проблемою селекції цих культур.
Багаторічні дослідження, проведені у фітотроні, дозволили зв'язати
морозостійкість із екологічними факторами і генетичними особливостями
сортів. Морозостійкість завжди була відносною властивістю. Абсолютну
стійкість до морозу не виявлено, не знайдено сортів з абсолютною
стійкістю у всіх умовах вирощування. Розвиток ознаки морозостійкості
визначається генетичними факторами й осінньо-зимово-весняними
умовами зовнішнього середовища.
У 1970-х роках проводили дослідження з розробки методів
оцінювання морозостійкості озимих зернових культур в умовах штучного
клімату. Зі збільшенням вартості енергоносіїв такі дослідження проводити
стало неможливим у повному обсязі. В останні роки зими
характеризуються різкими коливаннями температури від ефективних
позитивних (+5...12 °С), коли озима пшениця вегетувала, до критичних
мінусових (-15...20 °С), за яких рослини пошкоджувалися або й гинули.
Тому актуальним сьогодні є не абсолютний рівень морозостійкості сорту,
а його здатність протистояти комплексу негативних природних умов.
Подібні дослідження проводив В.М. Кир'ян в 1992–1995 рр. на
Устимівській дослідній станції, Ю.П. Шалін у 1969 році в Миронівському
інституті пшениці ім. В.М. Ремесла під час сівби і проморожування
селекційних зразків в дерев'яних ящиках. У 1995–1996 рр. подібні
дослідження проводили в Гюгенгаймському університеті (Німеччина) з
використанням стелажів. Але результатом цих досліджень було лише
оцінювання селекційного матеріалу на морозостійкість.
Слід зазначити, що проморожування рослин у камерах низьких
температур (КНТ-1), які є базовими для проведення такого дослідження,
за своїм технічним станом є енергозатратними і потребують інженернотехнічного супроводу під час виконання таких робіт. Результати таких
досліджень опубліковані нами в методичних рекомендаціях.
У зв'язку із цим ми запропонували нову модель проморожування
рослин на основі побутових морозильників із врахуванням нових способів
їх проморожування. Через низку об'єктивних і суб'єктивних факторів
відтворити відповідні екстремальні природні умови, де поряд із різким
зниженням температур відбувається раптове її підвищення, в штучних
умовах не вдається.
Дослідження проведено у 1998–2017 рр. з розробки в природних
умовах (осінньо-зимово-весняного періодів) спеціальних провокаційних
фонів (спеціальні ґрунтові ванни, поліетиленові циліндри, висів насіння
на спеціальне ложе, паперові рулони) з метою оцінювання та добору
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рослин пшениці із підвищеною морозостійкістю, тобто ускладнювали
умови перезимівлі.
В останні десятиріччя в Україні переважав дуже м'який тип зим. У цей
період за наявності в окремі зими (1996–1997, 2002–2003, 2005–2006 рр.)
дуже холодних короткочасних періодів відбувалося загальне скорочення
тривалості зимового періоду. Дехто з авторів зазначав, що переваги
природного холоду полягають у вирівнюваності охолодження всього
матеріалу, що проморожується, можливості точного контролю й
необмеженості його обсягу. Недоліком була мінливість морозів. Сівбу
здійснювали в ящиках розміром 30×60 см. Нерівномірна вологість ґрунту
в ящику створювала нерівномірну стійкість сортів, унаслідок чого можна
одержати некоректні дані з їх морозостійкості.
Беручи до уваги той факт, що температура повітря протягом
холодного періоду року змінюється надзвичайно різко і характеризується
великими перепадами, доцільним є залучити саме ці природні умови до
вирішення поставлених задач – отримати більш стійке до морозу
потомство озимих зернових культу, тобто розмістити рослини в зоні дії
цих температур.
Під час вивчення зміни показника морозостійкості озимих зернових
у період перезимівлі в посівних ящиках спостерігається істотний вплив
відлиг на менш морозостійкі сорти пшениці. У разі використання
стелажів, як зазначає М.І. Рибакова, відбувається вплив на рослини
озимих зернових культур природного холоду, рівень температури при
цьому залежить від мінімальних значень температури та її тривалості і
конструкції стелажів, на яких вирощують рослини. Ми їх розміщували на
висоті 50 см над землею.
Слід зазначити, що за осінньо-зимовий період 2005/2006 рр. у січні
температура знижувалася до мінус 25–27 °С, а на глибині залягання вузла
кущіння в ґрунтових ваннах становила до мінус 23,3 °С. Із 133 висіяних
сортів екологічного сортовипробування 34 сорти загинули повністю.
Динаміка низьких температур повітря 2009/2010 рр. також характеризувалася істотними перепадами, а в окремий період становила мінус 17,4–25 °С.
Сніговий покрив у польових умовах запобіг вимерзанню посівів. Рослини
3-х слабоморозостійких сортів Мадярка, Монотип загинули повністю, а
для інших умови перезимівлі були сприятливими. Рослини, висіяні в
циліндрах, де не було снігу, загинули повністю, адже перепад температур
повітря був також суттєвим. У січні температура повітря знижувалася до
мінус 23 °С. Проте такий період був порівняно короткочасним з
інтервалом до 3-х діб і повторюваністю через 3–4 доби, що сприяло чіткій
диференціації рослин сортів за їх морозостійкістю. Слід зазначити, що з
рослин підвищеної морозостійкості в умовах ґрунтової оранжереї
отримали повноцінне потомство.
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У період різких змін клімату, особливо у разі повернення весняних
заморозків, відбувається суттєва диференціація сортів за морозостійкістю,
яка деякою мірою суперечить їх фізіологічним особливостям.
Умови загартування рослин, висіяних на природних температурних
провокаційних фонах, жорсткіші порівняно з польовими.
На основі проведеного дослідження з вивчення екологічного
оцінювання морозо- та зимостійкості озимих зернових культур в умовах
Лісостепу та Полісся України відмічаємо, що органічне поєднання
провокаційних природних температурних фонів з польовими сприятиме
ефективному оцінюванню та добору рослин, потомства яких можуть бути
вихідним матеріалом у створення нових морозо- та зимостійких сортів.
УДК 635.1/7:631.559:632.931
Піньковський Г.В., аспірант;
Танчик С.П., д-р с.-г. наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Gena10.05.1979@ukr.net
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД
СТРОКІВ СІВБИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Соняшник (Helianthus annuus) – за масштабами поширення,
універсальністю використання та енергетичною цінністю – найважливіша
олійна культура в Україні та Європі. Переважна частина площ посівів
соняшнику знаходиться в степових областях України, умови якої
характеризуються недостатнім та нестійким рівнем зволоження.
Внаслідок несприятливих за зволоженням (як недостатнім, так і
надмірним) погодних умов в окремі роки недобір урожаю соняшнику в
цій зоні сягає 45–50 %.
Встановлення оптимальних строків сівби досліджується давно,
проте щороку до Державного Реєстру сортів рослин вносять нові гібриди
соняшнику, які відрізняються не тільки скоростиглістю та низкою
морфологічних ознак, а й по-різному реагують на тривалість дня, якість
сонячного освітлення, ступінь зволоження, температурний режим повітря
та інші умови зовнішнього середовища.
Вибір оптимального строку сівби є передумовою ефективного
використання ресурсів середовища для формування високого врожаю
посівами.
Встановлено, що оптимальні строки сприяють кращому
використанню осінньо-зимово-весняних запасів ґрунтової вологи,
знижують вірогідність попадання фаз розвитку та дозрівання у
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несприятливі умови. Адже в Правобережному Степу кількість
бездощового періоду може сягати 50–90 днів.
Оптимальним строком сівби соняшнику вважають період, коли
температура ґрунту на глибині 10 см становить +8–10 °С. Сівба в цей час
забезпечує поліпшення поживного режиму, підвищення польової
схожості насіння та дружності сходів за рахунок оптимізації
співвідношення температури і вологості ґрунту, зменшення майже вдвічі
забур'яненості порівняно з раннім строком, збільшується площа листкової
поверхні і фотосинтетичний потенціал, що забезпечує підвищення
врожайності та збору олії.
З позиції інших дослідників, соняшник є культурою раннього
строку сівби і чутливою навіть до незначних осінніх заморозків у період
дозрівання. Поряд з цим насіння соняшнику може проростати за
температури 4–5 °С, а сходи витримувати короткочасні весняні
приморозки до мінус 4–6 °С.
Польові дослідження проводили протягом 2016–2017 років на
Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції
Національної академії аграрних наук України (КДСГДС НААН).
Основною відміною ґрунтового покриву є чорнозем звичайний
перехідний до глибокого, який залягає на плато та пологих схилах різних
експозицій і має важкосуглинковий гранулометричний склад.
Характеризується такими агрохімічними показниками: в орному шарі в
середньому міститься гумусу 4,72 %, азоту, що легко гідролізується, –
104, рухомого фосфору – 191 та обмінного калію – 142 мг на кілограм
ґрунту, рухомих форм марганцю, цинку та бору – відповідно 3,1; 0,35 та
1,76 мг на кілограм ґрунту. Реакція ґрунтового розчину рНсольове – 5,8.
Кліматичні умови Кіровоградської ДСГДС НААН є характерними
для Правобережного Степу України з помірним континентальним
кліматом. Це підтверджується добовою і річною амплітудою температури
повітря, а також значними коливаннями річних погодних умов. У літній
період нерідко спостерігаються суховії, в зимовий – відлиги з
підвищенням температури до +10…+13 °С. У квітні і травні часто
спостерігаються заморозки. У весняний період переважають вітри східних
напрямків.
Середня багаторічна сума опадів за рік становить 499 мм. У літні
місяці опади переважно зливового характеру, тому ефективність їхнього
використання незначна.
Погодні умови проведення досліджень протягом 2016–2017 років за
кількістю опадів та температурним режимом відрізнялися, як між собою,
так і від середньобагаторічних показників. ГТК 2016 року становив 1,1, а
2017 року – 0,9.
Польові досліди закладали методом розщеплених ділянок. У
трифакторному польовому досліді досліджували: Фактор А –
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середньоранні гібриди соняшнику Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 5582;
Фактор В – ранні строки сівби (І – за температури ґрунту на глибині 10 см
– 5–6 °С, II – 7–8 °С, III – 9–10 °С); Фактор С – густота стояння рослин
50 тис./га, 60 тис./га, 70 тис./га.
Метою досліджень було підвищення продуктивності за рахунок
удосконалення строків сівби та густоти стояння рослин соняшнику в
умовах Правобережного Степу України.
Технологія вирощування соняшнику у досліді – загальноприйнята
для цієї ґрунтово-кліматичної зони за винятком досліджуваних факторів
(гібриди, строки сівби, густота стояння рослин). Предметом дослідження
були посіви гібридів соняшнику середньоранньої групи стиглості
Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 5582, ранні строки сівби, густота
стояння рослин.
Висновок
Властивість формувати той або інший рівень продуктивності
рослинами соняшнику значно залежить від їх здатності пристосовуватися
до умов вирощування, які не є стабільними. Виходячи з конкретних
ґрунтово-кліматичних умов, строки сівби можна диференціювати.
В умовах Правобережного Степу України в середньому за роки
досліджень гібрид LG 5582 показав вищу продуктивність за першого та
другого строків сівби – 3,65 та 3,68 т/га відповідно, а гібрид LG 54.85
вищу урожайність сформував за другого та третього строків сівби – 3,66
та 3,61 т/га.
Отже, високі вимоги соняшнику до ресурсів середовища не
виключають ранні строки сівби, а навпаки, підтверджують актуальність
досліджень щодо їх ефективності.
УДК 597.2/.5 + 502.52:591.5
Новіцький Р.О., професор
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
novitskyroman@gmail.com
ГЛОБАЛЬНА ЗМІНА КЛІМАТУ ЯК ЧИННИК ІНВАЗІЙ
ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ ТВАРИН В УКРАЇНІ
Стрімке збільшення кількості чужорідних видів тварин у водних
екосистемах Європи, яке спостерігається в останні десятиріччя,
пов'язують з різноманітними чинниками: інтродукцією видів, глобальною
зміною клімату, будівництвом різного типу каналів і водосховищ,
збільшенням інтенсивності судноплавства, впливом морської та
прісноводної аквакультури.
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Загальна проблема інвазій. На сучасному етапі проблема
чужорідних видів для Європи має нагальне екологічне та соціальноекономічне значення. Кількість глобальних екологічних катаклізмів, які
викликані інвазіями різних видів тварин і рослин, постійно зростає.
Показовими є, наприклад, швидкі інвазії у нові місця мешкання і
натуралізація колорадського жука Leptinotarsa decemlineata (Insecta,
Coleoptera), гребневика мнеміопсиса Mnemiopsis leidyi, ротаня-головешки
Perccottus glenіi. Сучасним прикладом успішної експансії чужорідного
виду в новій екосистемі є проблема Великих Озер США, в яких інвазія
бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Osteichthyes, Perciformes)
загрожує існуванню понад 10 аборигенних видів риб (Charlebois et al.,
2001; Cooper et al., 2009; Gutowsky, Fox, 2011 та ін.).
Слід зазначити, що проникнення чужорідних видів безхребетних і
риб у водойми України створює значну небезпеку для нативних видів
декапод, які в останні роки стали однією з найвразливіших груп водних
безхребетних у морських, солоноватоводних і прісних водах України
(Son, Novitsky, Dyadichko, 2013), які можуть не витримати потужної
інвазії чужорідних видів (як це сталося, на прикладі риб, із C. carassius
після натуралізації інтродукованого C. auratus gibelio).
Сьогодні доведено, що тільки одне випадкове вселення мнеміопсиса
в Азовське і Чорне моря спричинило рибному промислу України і Росії
збитки, які оцінюються мінімум в $400 млн/рік. Не менш вражаючі
наслідки випадкового занесення з баластними водами із Японського моря
в Чорне молюска рапана Rapana thomassiana, який фактично підірвав
запаси найбагатших устричних банок чорноморського прибережжя
(Alexandrov et al., 2007).
Підрахунки в США показали, що збитки, які завдають економіці
країни види-вселенці, можна оцінити у $120 млрд/рік (Pimentel et al.,
2005).
Фауни біоценозів України кожного року піддаються значним
трансформаціям і перебудовам, зокрема від інвазій і подальшої
натуралізації видів-аутакліматизантів та інвайдерів. У складі іхтіофауни
Чорного моря знайдено 23 види екзотів, які потрапили сюди із
Середземного моря і потім поступово адаптувалися в естуаріях
найбільших рік України (Вселенцы в биоразнообразии …, 2010).
Кадастрові та моніторингові дослідження на річках і водосховищах
України дали змогу встановити, що на сучасному етапі в басейні Дніпра
нараховують 36 видів риб, які можуть розглядатися як чужорідні.
Причому понад 62 % з них вже сьогодні набули статусу натуралізованих
видів (Біологічне різноманіття …, 2008; Slynko et al., 2011).
Зараз у складі фаун України натуралізувалися такі небажані і
функціонально небезпечні представники як гребневик Mnemiopsis leidyi
(Tentaculata, Lobata), черевоногий молюск рапана Rapana thomassiana
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(Gastropoda, Hypsogastropoda), голандський краб Rhithropanopeus harrisi,
китайський мохнаторукий краб Eriocheir sinensis (обидва – Crustacea,
Decapoda), сонячний окунь Lepomis gibbosus (Osteichthyes, Perciformes),
чебачок амурський Psevdorasbora parva (Osteichthyes, Cypriniformes),
сомик американський Ictalurus nebulosus (Osteichthyes, Siluriformes),
ротан-головешка
Perccottus
glenii
(Osteichthyes,
Perciformes),
єнотоподібний собака Nyctereutes procyonoides (Mammalia, Carnivora) і
багато інших тварин (Exotic specie …, 2001; The Invasion …, 2004;
Биологические инвазии …, 2004; Шиганова, 2009; Вселенцы в
биоразнообразии …, 2010; Semenchenko et al., 2014 та інші).
На акваторіях басейнів Азовського і Чорного морів, а також на
деяких водосховищах Дніпра надзвичайно активно розширює свій ареал
рибоїдний великий баклан Phalacrocorax carbo (Aves, Pelecaniformes),
темпи зростання популяцій якого і негативний вплив на біоценози набули
катастрофічного характеру (Динкевич и др., 2010).
Таким чином, стрімке зростання кількості чужорідних видів, які
самостійно або внаслідок інтродукції (як навмисної, так і випадкової)
потрапляють у Дніпро з Чорного та Азовського морів, їх успішна
натуралізація, потенціальна функціональна небезпека для природних і
штучних водних екосистем зумовлюють вірогідність подальшого
просування небажаних «чужинців» на захід Європи.
Вплив зміни клімату на поширення і благополуччя видів. Вплив
змін клімату на водойми України перш за все проявляється у швидкому
підвищенні температури води у весняний період, скороченні періодів
стійкого льодового покриву, зменшення його товщини, що зумовлює
зміни гідродинаміки водойм, їх температурної стратифікації.
Різке потепління весною (зазвичай у травні) призводить до
одночасного масового нересту багатьох видів риб, які починають
конкурувати за місця нересту. В останні роки спостерігається одночасний
нерест судака, плітки, ляща, плоскирки на одних і тих самих
нерестовищах, що погіршує умови подальшого розвитку ікри і нагулу
личинок та молоді риб. Ситуація погіршується також зменшенням площ
нерестовищ, які зумовлені підвищенням температур та зменшенням
об'єму басейнового стоку рік.
Для волзьких водосховищ доведено, що підвищення температури
води у весняний період є сприятливим для риб великого розміру
(Соломатин, Базаров, 2011), що проявляється у пришвидшенні статевого
дозрівання і підвищенні плодючості (плітка, щука). Клімат впливає на риб
як серія специфічних імпульсів, які відповідають їх певним проміжкам
життєвого циклу (Zabel et al., 2011).
Біорізноманіття водойм прямо залежить від умісту розчинених у
воді кисню та вуглекислоти. Нестача кисню у водоймах призводить до
задухи і подальшої загибелі багатьох видів риб.
391

Відомо, що понад 70 % опадів на півдні України випадає впродовж
першого півріччя року. Для півдня України останні роки спостерігаються
тривалі періоди без будь-яких опадів (до 70–100 діб), які призводять до
потужного випаровування водних мас і різкого зниження рівня води в
природних та штучних водоймах. Це, в свою чергу, зумовлює підвищення
температури води і зростання теплового та сольового забруднення, які
викликають «цвітіння» води, підвищення вмісту бактерій та грибків
(Environmental Canada, 2001). На цьому тлі спостерігається загальне
погіршення якості води (Noges et al., 2007) завдяки підвищенню кількості
завислих речовин, зміні динаміки багатьох видів і груп водоростей,
зменшенню вмісту кисню в придонних шарах води тощо (Романенко,
Афанасьєв, Юришинець, 2013). Звичайно, негативні зміни у водних
екосистемах часто призводять до загибелі гідробіонтів і значних
економічних втрат.
Загрозою для водних екосистем та рибного господарства,
викликаною кліматичними змінами, є інвазії чужорідних видів. Відома
позитивна кореляція між підвищенням середньорічної температури і
просуненням з півдня на північ України таких видів, як каракурт («чорна
вдова»), скутігера (мухоловка).
Поява у певній водоймі інвазійних видів є однією з ознак
неблагополуччя водойми (Биологические инвазии …, 2004). Крім того, за
інтродукції види-«чужинці» розпочинають конкурентну боротьбу за
харчові ресурси з аборигенними видами, в якій останні часто програють.
Інвазійні види з широким спектром пристосувальних реакцій мають
перевагу перед туводними, місцевими рибами (наприклад, карась
сріблястий перед карасем звичайним (золотим).
Відомим є факт, що чужорідні види – більш витривалі до дії
підвищених температур довкілля. Один з найпластичніших видів«чужинців» – карась сріблястий, який може мешкати у водному
середовищі навіть за температури +33–36 ºС! Крім того, перевагу у
боротьбі з аборигенними видами отримують риби з неодноразовим
порційним нерестом (карась сріблястий, берш, чебачок амурський та ін.).
Поява чужорідних видів тварин у різноманітних гідроекосистемах
України є однією з головних причин зміни біорізноманіття водойм і
збіднення промислових біоресурсів. Колонізація чужорідними видами
дніпровських водосховищ вже сьогодні призвела до величезних
екологічних проблем і економічних утрат.
На акваторії дніпровських водосховищ, а також у річках-притоках
Дніпра на сьогодні спорадично відзначаються об'єкти аквакультури і
декоративного рибництва: американский (карликовый) сомик Ictalurus
nebulosus Raf. (Ictaluridae), тиляпія мозамбікська Oreochromis
mossambicus Ortega et Very (Cichlidae), золоті рибки Carassius auratus
різних форм, піраньї двох видів (Serrasalmus nattereri Kner, 1859 та
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Colossoma macropomum Eigenmann and Kennedy, 1903), сомики
Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) та Ancistrus sp.
На нашу думку, одним з найбільш небезпечних риб-екзотів, спроби
розводити якого здійснювалися в деяких ставках України, є змієголов
Ophiocephalus argus warpachowskii Berg. Ця велика хижа риба (довжина
тіла до 1 м, вага понад 6–8 кг) є надзвичайно пластичним видом і
потрапляння її в природні водойми України може призвести до
непередбачуваних наслідків. Небезпечними є також намагання багатьох
власників та орендарів штучних і природних водойм без наукових
обґрунтувань вирощувати нетипові для фауни України види риб
(наприклад, великоротого окуня-басса під Києвом).
На нашу думку, у каскаді дніпровських водосховищ та у внутрішніх
водоймах України в майбутньому можлива поява нових видівгідробіонтів (як безхребетних, так і риб). Перш за все у складі іхтіофауни
Середнього і Нижнього Дніпра очікується поява функціонально
небезпечного вида – небажаного вселенця головешки-ротаня Perccottus
glenii Dybowski (Eleotrididae), який успішно розширює свій ареал.
Заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу змін
клімату. На сьогодні пересічному фермеру або рибоводу неможливо
вплинути на глобальні зміни клімату, але взмозі уникнути або запобігти
певним негативним наслідкам таких змін. На Півдні України величезні
витрати на електроенергію під час заповнення водою значних площ
рибницьких ставів призвели до прогнозованого скорочення акваторій для
традиційного риборозведення. Потужне випаровування водних мас і різке
зниження рівня води в ставах (наприкінці літа – на 1 м і більше) роблять
невигідними повносистемні господарства з їх великими площами водної
акваторії. Підприємці вбачають перспективу в розвитку рециркуляційних
систем (РАС) або невеликих рибницьких водойм з річковим живленням
або постачанням підземними водами.
На певній частині рибницьких водойм можлива організація
спортивного та рекреаційного рибальства, зокрема сезонного. Фермерампідприємцям для оптимізації фінансових затрат у зимовий період можна
дозволяти обмежену риболовлю на орендованих ставах на певні види риб,
причому карася сріблястого, окуня сонячного, чебачка амурського,
гірчака, дрібного тугорослого окуня річкового рекомендується
виловлювати без установлення норми вилову.
Значну увагу слід приділити запобіганню сезонному розвитку групи
синьо-зелених водоростей у водоймах, потраплянню до ставів, озер,
водосховищ різних токсикантів, небажаних тварин і рослин. Для цього,
звичайно, необхідно залучати науковців, які мають проводити періодичні
моніторингові дослідження.
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ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ
КУЛЬТУР У ЗОНІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Формування врожаю озимих культур значно мірі залежить від
погодних умов, що складаються упродовж періоду її вегетації. В останні
роки ми все частіше чуємо про глобальні зміни клімату та їх вплив на
вирощування сільськогосподарських культур. Однак інформація
загального характеру про збільшення температур внаслідок глобального
потепління створює у нас хибне враження про їх негативний вплив. Саме
тому нами було зроблено детальний аналіз температурних параметрів за
133 роки та узагальнено їх вплив на вирощування пшениці озимої.
У ході дослідження встановлено, що на території Південного Степу
України температурні параметри коливались від доволі високих
температур в період 1882–1905 роки, до стабільно помірних температур у
незначними коливаннями у період 1906–1985 роки і подальшим стрімким
підвищенням температур у період з 1986 по 2015 рік [1].
Максимальне підвищення за останні 20 років продемонстрував
серпень. Так, в період з 1996 по 2015 рік середньомісячна температура
серпня підвищилася з 20 °С тепла до 24,7 °С тепла, що є абсолютним
рекордом. В інші місяці підвищення становило від 1 °С до 2,5 °С.
Також слід відмітити, що січень та лютий в останні 20 років
демонструють дещо іншу тенденцію. Так, у січні середня температура
повітря знизилася на 0,5 °С – з 1,4 °С морозу (1986–1995 рр.) до 1,9 °С
морозу (2006–2015 рр.).
У лютому з 1986 по 2005 рік середні температури зростали з 2,7°С
морозу (1976-1985 рр.) до 0,7°С тепла (1996-2005 рр.), але в період з 2006
по 2015 роки знизились на 2,4°С – до 1,7°С морозу [2].
Дослідження максимальних літніх температур показали, що в
останні 10 років відбулось поступове зміщення максимальних значень з
липня на серпень. Так, в період з 1882 по 2005 рік липень місяць мав
максимальні температури на 0,5–1,5 °С вищі ніж серпень, з максимальним
значенням 24,6 °С тепла (1882–1895 рр.), а в період з 2006 по 2015 рік
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серпень виявився теплішим за липень на 0,4 °С, з максимальним
значенням 24,7 °С тепла, що до речі лише на 0,1 °С вище максимальних
показників за 133 роки спостережень [3].
Саме тому ми можемо досить обережно, враховуючи можливу
похибку та невідповідність методів дослідження, стверджувати, що
глобальне потепління останніх десятиріч має такі самі температурні
параметри як і ті, що мали місце на нашій території наприкінці
ХІХ сторіччя.
Ще один доволі суттєвий фактор, який ми маємо враховувати у
своїй роботі, це те, що наші дослідження показують наявність коливань
температурних параметрів з 20–30-річним циклом. І, враховуючи, що
останні 20–30 років ми спостерігали саме тенденцію росту температурних
значень, цілком можливо припустити, що наступні 10–20 років ми будемо
спостерігати тенденцію до зменшення температурних значень.
Безумовно, підвищення температури повітря у холодний період
року посприяло тому, що тривалість активного росту пшениці озимої
восени також збільшилася. В середньому за останні 20 років тривалість
осінньої вегетації пшениці озимої збільшилася на 12 днів.
Тривале перебування рослин у стані спокою має негативний вплив
на ріст, розвиток і продуктивність пшениці озимої [4]. На підставі
проведеного аналізу нами було встановлено, що в період з 1882 по
1931 рік середня тривалість зимового періоду, тобто часу від стійкого
переходу середньої температури повітря через 0 °С в бік зниження до
стійкого переходу через 0 °С в бік підвищення, становила 133 дні.
Водночас, за період з 1981 по 2015 рік середня тривалість зимового
періоду становить лише 59 днів, тобто на 74 дні менше, ніж 100 років
тому [2, 3].
Крім того, за останні 10 років середня тривалість зими зменшилася
до 40 днів і сьогодні існують усі підстави стверджувати, що тенденція із
зменшення зимових днів продовжуватиметься і надалі.
Розподіл вологи на території Південного Степу України свідчить
про певні зміни умов зволоження в критичні для пшениці озимої періоди.
Так, порівняння кількості опадів за 49 років (1882–1930 рр.) з кількістю
опадів за 49 років (1966–2015 рр.) свідчить, що середня багаторічна
кількість опадів збільшилась з 332,9 мм до 441,0 мм (+32,5 %). При цьому
в холодний період кількість опадів збільшилась на 49 % – з 107,4 мм
(1882–1930 рр.) до 159,6 мм (1966–2015 рр.), а в теплий період на 24,5 % –
з 225,5 мм до 281,5 мм відповідно [5].
Період 1882–1930 рр. взятий невипадково. Саме в ці роки на
території теперішньої України, за усі роки ведення систематичних
гідрометеорологічних спостережень (1882–2017 рр.), було зафіксовано
найбільш тривалу засуху, що мала дуже негативні наслідки для
населення [6].
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У 1891 році річна кількість опадів становила лише 192 мм, що на
42 % менше за середню багаторічну норму на той час. У наступному
1892 році був зафіксований найдовший період без опадів (0,0 мм), який
тривав з 1 серпня по 30 вересня і в подальшому за всі роки спостережень
подібна ситуація не мала місце [3].
Висновки
На
території
південного
Степу
України
в
останні
20–30 років спостерігається значне підвищення температури з поступовим
зміщенням максимальних значень з липня на серпень. За 133 роки
спостережень максимальні середньомісячні температури в останні
10 років лише на 0,1 °С перевищили значення 1882–1895 років.
Холодний період року має більш виражені тенденції. Так,
тривалість зими за останні 100 років скоротилася з 133 днів до 59 днів.
В свою чергу кількість опадів за останні 50 років збільшилася в
середньому на 25 % в літній період і 49 % в зимовий період.
Зазначені зміни кліматичних умов в Південному Степу України, а
саме збільшення терміну осінньої вегетації, зменшення тривалості зими та
збільшення загальної кількості опадів, призвели до створення більш
комфортних умов для вирощування пшениці озимої.
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Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України
ЗМІНА АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ У ПЕРІОДИ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
В УКРАЇНІ НА МЕЖІ ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ
Сільськогосподарське виробництво в Україні є однією із
пріоритетних сфер господарської діяльності, що забезпечує понад 30 %
валового національного продукту. Сталий розвиток агропромислового
комплексу значною мірою залежить від властивостей і тенденцій зміни
агрокліматичних ресурсів території. Це пов'язано з тим, що зміни і
коливання клімату найбільш інтенсивно впливають на особливості
функціонування галузей землеробства, їх спеціалізацію, склад, структуру,
агрофітотехнології, а також на урожайність сільськогосподарських
культур. З огляду на те, що протягом останніх десятиріч спостерігали
суттєві зміни термічного режиму, режиму зволоження, повторюваності та
інтенсивності небезпечних явищ погоди важливого науково-практичного
значення набуває оцінювання впливу цих змін на урожайність зернових
культур, зокрема озимої пшениці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці України
приділяють значну увагу дослідженню зміни агрокліматичних ресурсів
України та впливу цих змін на сільськогосподарське виробництво.
У роботах Польового А.М., Дмитренко В.П., Адаменко Т.І., Кульбіди М.І.
та ін. [1–6] встановлено суттєве підвищення температури повітря,
збільшення тривалості та теплозабезпеченості вегетативного періоду,
представлено оцінювання зміни агрокліматичних умов росту, розвитку та
формування урожайності сільськогосподарських культур, можливих
коливань валових зборів їхнього урожаю та їх особливості в ґрунтовокліматичних зонах України. Проте розробка заходів адаптації до зміни
агрокліматичних умов потребує також інформації про особливості цих
змін у різні періоди вегетаційного циклу.
Метою роботи є оцінювання зміни агрокліматичних умов України
та їхнього впливу на продуктивність озимої пшениці у періоди
вегетаційного циклу в сучасний кліматичний період (1981–2010 рр.).
Матеріали та методи. Дослідження особливостей зміни
агрокліматичних умов України на межі ХХ та ХХІ століття проводили за
щоденними даними мережі гідрометеорологічних спостережень країни
(187 пунктів) за середньою за добу температурою повітря та кількістю
опадів. За цими даними обчислювали середні за рік значення
агрокліматичних чинників для кожної фази вегетаційного циклу озимої
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пшениці (передпосівний період, сівба-сходи, сходи-кущіння, припинення
вегетації, відновлення вегетації, колосіння-молочна стиглість, молочна
стиглість-повна стиглість). Визначали швидкість, значимість та
достовірність зміни середньої за період температури повітря, кількості
опадів, коефіцієнтів продуктивності температури та опадів; сумісного
коефіцієнта продуктивності температури повітря та опадів. Оцінювання
проводили для кожної області України. Вплив агрометеорологічних
факторів та їхньої зміни на розвиток, продуктивність і урожайність озимої
пшениці досліджували за моделлю «Погода-урожай» УкрГМІ [7–8].
Отримані результати. Термічний режим в Україні протягом
сучасного кліматичного періоду суттєво змінюється на всій території
країни. При цьому темпи росту середньої за рік температури повітря
значно перевищують темпи зміни приземної глобальної температури [9].
Зміна температури була неоднаковою на території країни.
Найінтенсивніше середня за рік температура повітря підвищувалася у
Степу та східному Лісостепу – 0,6–0,7 °С/10 років. Дещо повільніше
відбувався ріст температури повітря у центральному Лісостепу –
0,5–0,6 °С/10 років, а на Поліссі та в західному Лісостепу такі зміни
відбувалися вдвічі повільніше – 0,3–0,4 °С/10 років.
Дослідження багаторічної мінливості температури повітря у
сучасний кліматичний період показали, що протягом усього вегетаційного
циклу вирощування озимої пшениці спостерігали підвищення
температури повітря, проте на різних фазах її розвитку ці зміни мають
неоднакову величину і значимість і свої особливості в агрокліматичних
зонах країни [9, 10].
На Поліссі найінтенсивніші зміни характерні для фази молочноївоскової стиглості – 1,0–1,1 °С/10 років, кущіння – 0,9–1,1 °С/10 років та
передпосівного періоду – 0,8–1,0°С/10 років. Ймовірність цих змін вище
90 %, а в липні-серпні може сягати майже 100 %. Ймовірно підвищення
температури повітря за 10 років на 0,5–0,6 °С і під час колосіння-цвітіння
та на 0,3–0,5 °С за відновлення вегетації. У період припинення вегетації
температура повітря підвищувалася на 0,3–0,4 °С/10 років, проте
ймовірність цих змін становила 40–60 %. Під час сівби та сходів озимої
пшениці зміна температури дуже малоймовірна у сучасний кліматичний
період на всій території Полісся, за винятком Чернігівського Полісся.
Зміна термічного режиму на Поліссі супроводжується зміною
режиму зволоження. Кількість опадів, як і температура повітря також
збільшувалася майже протягом усього вегетаційного циклу, за винятком
періоду цвітіння – колосіння (червень) на всій території та передпосівного
періоду і періоду молочної воскової стиглості на Житомирському та
Чернігівському Поліссі, де спостерігали зростання дефіциту опадів за
10 років на 3–8 %, а у червні навіть до 15 %
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Аналіз міжрічної мінливості сумісного коефіцієнта продуктивності
температури та опадів показав, що такі зміни температури та опадів
зумовили зміну внеску окремих фаз вегетації озимої пшениці в її кінцевий
урожай. На Поліссі практично не викликає сумнівів (ймовірність 99 %)
зменшення коефіцієнта продуктивності в передпосівний період та
ймовірне його збільшення в періоди сівба – сходи, кущіння, а у
Житомирському та Чернігівському Поліссі ще й під час цвітіння,
колосіння, молочної і воскової стиглості. У період припинення вегетації
(грудень-лютий) спостерігали найбільше підвищення сумісного
коефіцієнта продуктивності на Поліссі (0,6–0,8 % за 10 років), проте
ймовірність цих змін коливається в межах 55–64 %.
Загалом зміна термічного режиму і режиму зволоження на Поліссі у
сучасний кліматичний період дуже ймовірно та ймовірно сприяли
збільшенню плодотворності клімату для вирощування озимої пшениці на
1,5 % за 10 років та, відповідно, зменшенню недобору урожаю в регіоні.
Підвищення температури повітря протягом усього вегетаційного
циклу вирощування озимої пшениці спостерігали і в Лісостепу і
посилюється із заходу на схід, досягаючи максимальних значень у
східному Лісостепу. На відміну від Полісся, у Лісостепу найбільш
інтенсивний ріст температури повітря спостерігали в період кущіння від
1,1 °С/10 років у західному Лісостепу до 1,4 °С/10 років у східному. З
ймовірністю 99 % можна стверджувати про підвищення температура на
0,9–1,2 °С/10 років у період молочної та воскової стиглості (найбільш
інтенсивно у центральному Лісостепу) та на 0,8–1,0 °С/10 років – у
передпосівний період. Дуже ймовірно та ймовірно зростає температура
повітря на 0,4–0,7°С/10 років у період відновлення вегетації, цвітінні та
колосіння. Ріст температури на 0,3–0,4°С/10 років у період припинення
вегетації для Лісостепу є несуттєвим (ймовірність менше 60 %).
Малоймовірними є зміни температури повітря на значній території
Лісостепу і під час сівби та сходів озимої пшениці. Винятком є лише
східний
Лісостеп,
де
підвищення
температури
повітря
на
0,3–0,4 °С/10 років є ймовірним.
Проте у Лісостепу, на відміну від Полісся, суттєвої зміни кількості
опадів протягом майже усього вегетаційного циклу вирощування озимої
пшениці не спостерігали. Винятком є лише період сівба – сходи, протягом
якого у західному Лісостепу кількість опадів дуже ймовірно зростала на
15–20 %/10 років і на 10–15 %/10 років ймовірно збільшувалася на решті
території. Дуже ймовірно зростала кількість опадів у західному Лісостепу
і в передпосівний період. Ці зміни у середньому по області становили
майже 20–30 %/10 років. Проте, в центральному Лісостепу під час
колосіння та цвітіння пшениці кількість опадів ймовірно зменшувалась
майже на 10 % за 10років.
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У Лісостепу з ймовірністю 99 % можна стверджувати, що зміни
температури і опадів у передпосівний період були несприятливими для
вирощування озимої пшениці. Ймовірно їхні зміни в періоди сівба, сходи
та кущіння призводили до збільшення урожайності пшениці. Сприяли
зростанню біопродуктивності пшениці на всій території Лісостепу і зміни
температури та опадів у період припинення вегетації. Проте, ймовірність
цих змін коливалася в межах 30–64 %. У період відновлення вегетації,
цвітіння, колосіння та дозрівання озимої пшениці зміна сумісного
коефіцієнта продуктивності температури та опадів була малоймовірною
на значній території Лісостепу.
Такі зміни температури повітря та кількості опадів сприяли
збільшенню плодотворності клімату для вирощування озимої пшениці та
зменшенню недобору урожаю в Лісостепу, особливо центральному. Проте
їх ймовірність становила 30–66 %. Винятком є Сумська і Тернопільська
області, де значимість і швидкість зростання плодотворності клімату були
значно більшими, а умови для вирощування озимої пшениці у сучасний
кліматичний період значно поліпшувалися.
У сучасний кліматичний період у Степу також спостерігали
підвищення температури повітря протягом усього вегетаційного циклу
озимої пшениці. При цьому зміни у південному Степу були більш
інтенсивні, ніж у північному, особливо під час відновлення вегетації,
колосіння, цвітіння та дозрівання культури. Найбільш інтенсивно
підвищувалася температура повітря у період кущіння озимої пшениці –
1,3–1,4 °С/10 років. Цей процес також був дуже інтенсивним у
передпосівний період та під час молочної і воскової стиглості: зміна
температури становила 0,8–1,1 °С/10 років, а її ймовірність була вище
99 %. Вдвічі повільніше (05–0,6 °С/10 років) підвищувалася температура
під час відновлення вегетації, колосіння та цвітіння озимої пшениці, хоча
ймовірність цих змін була досить високою – більше 80 %. Лише в період
припинення вегетації ріст температури був найменшим – 0,2–0,4 °С/10 і
значимість його коливалася в межах 20–60 %.
Кількість опадів у Степу, як і в Лісостепу, також суттєво не
змінювалась у сучасний кліматичний період протягом вегетації озимої
пшениці. Лише в період сівба-сходи їх кількість дуже ймовірно зростала
на 10–20 % за 10 років, що призводило до збільшення коефіцієнта
продуктивності опадів на 4–6 % за 10 років. Незначне зменшення
кількості опадів спостерігалося у передпосівний період та у фазі молочної
і воскової стиглості польової культури, проте ці зміни були
малоймовірними.
З ймовірністю 99 % можна стверджувати, що зменшення кількості
опадів і підвищення температури в передпосівний період, були
несприятливими для вирощування озимої пшениці у Степу, як бачимо з
тенденції зміни спільного коефіцієнта продуктивності температури та
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опадів. Під час визрівання пшениці, та особливо її колосіння і цвітіння
такі зміни теж зменшували урожайність, хоча ймовірність цих змін була
значно меншою. Проте несприятливим було й підвищення кількості
опадів, що супроводжувалося ростом температури у період відновлення
вегетації. Лише під час сівби, сходів, кущіння та припинення вегетації
інтенсивне потепління та збільшення кількості опадів сприяли зростанню
урожайності озимої пшениці. Такі зміни продуктивності температури і
опадів протягом вегетаційного періоду призводили до зменшення
плодотворності клімату в Степу, особливо південному і збільшення
недобору урожаю озимої пшениці.
Висновки. Таким чином, інтенсивний ріст температури повітря,
який спостерігається у сучасний кліматичний період і супроводжується
зміною зволоження території, зумовлює зменшення плодотворності
клімату і збільшення недобору урожаю озимої пшениці в Україні, проте
умови вирощування культури в агрокліматичних зонах країни
залишаються задовільними. Протягом періоду вегетації пшениці зміна
температури повітря та кількості опадів по-різному проявляється в
агрокліматичних зонах країни і зумовлює зміну внеску окремих фаз
вегетації культури у її кінцевий урожай.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА НЕРЕСТ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ
Актуальність. Сьогодні зміни клімату відбуваються повсюдно, що
в свою чергу впливає на всі організми, які населяють нашу планету. Вже
сьогодні в багатьох куточках земної кулі стають помітними впливи зміни
клімату – льодовики, що тануть, рівень моря, що постійно підвищується,
сильні шторми, повені, посилення снігопадів на півночі й сильні посухи
на півдні. Основним джерелом поповнення популяцій риб є природне
відтворення, яке перебуває в нерозривному зв'язку з біотичними та
абіотичними факторами природного середовища. Гідробіонти є
численною групою, чиї специфічні особливості будови, функціонування,
поведінки на усіх стадіях життєвого циклу, зумовлені життям у воді. На
відміну від теплокровних наземних тварин, що мешкають у воді, в
абсолютної більшості риб запліднення яйцеклітин проходить поза
материнським організмом, у зовнішньому середовищі – воді. Збереження
видового складу та забезпечення рибою як харчовим продуктом
населення є одним з основних завдань державних природоохоронних
органів багатьох країн світу. А отже, питання впливу змін клімату на
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етологічні особливості, зокрема на нерест прісноводної риби в умовах
сучасності є актуальним.
Розмноження – важливий біологічний процес, який забезпечує
збереження виду та підтримання чисельності популяції. Нерест у водоймі
може відбуватися лише за наявності сприятливих умовах, до яких
пристосований певний вид риби. Пристосованість риб до умов
розмноження та розвитку відображає не тільки основні екологічні умови
водойм, а й вагомі риси інших стадій життєвого циклу виду [2].
Фенологічні показники відтворення риб характеризують біологічний стан
популяції, а також можуть свідчити про наявність мікроеволюційних
процесів і повною мірою відбивають процеси популяційного гомеостазу,
їх характер і спрямованість. Відповідно до загальної моделі
репродуктивний цикл лососевих риб, переважно, регулює тривалість
фотоперіоду, а коропових риб – температурою [5].
В останні роки вкрай важливою є широкий діапазон змін
температури, що вливає на нерест риби. Коливання кліматичних умов уже
понад століття відбуваються на тлі односпрямованої тенденції, що
найбільш яскраво проявляється в підвищенні середньої по земній кулі
температури в приземних шарах атмосфери і на поверхні океану.
Внаслідок цього, організми змушені пристосовуватися до нових умов
життя. Температура також впливає на характеристики, пов'язані з
репродукцією риб, а саме: визначення статі, динаміку гаметогенезу, якість
гамет, плодючість, вікову та статеву зрілість, а також на тривалість
репродуктивного сезону [1].
При цьому підвищення мінімальної температури буде, ймовірно,
більшим, ніж максимальної, внаслідок чого зменшаться місячна річна
амплітуди. Найбільшого потепління слід очікувати в холодний період
року, особливо в зимові місяці. До середини ХХІ ст. у басейні Дністра
можлива і зміна режиму зволоження. І хоча загалом напрям зміни клімату
досить повно досліджений, уявлення про ступінь та швидкість цієї зміни
залишаються неоднозначними [5].
Саме зараз потрібно планувати адаптацію відповідно до вже
передбачуваних змін кліматичних параметрів, для успішного відтворення
гідробіонтів.
Відомо, що температура регулює всі життєві цикли мешканців
водних екосистем. Оскільки інтенсивність обміну речовин та інших
фізіологічних процесів в організмі більшості з них визначається
температурою, першим наслідком глобального потепління стає зміщення
термінів сезонних явищ, наприклад, весняного «цвітіння» води, міграцій,
термінів нересту риб та його основних місць.
Температура, в свою чергу, також впливає на характеристики,
пов'язані з репродукцією риб. Так, внаслідок зміни клімату можуть
зміщуватися терміни нересту певних гідробіонтів. За літературними
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даними виявлено зміни термінів нересту ляща – вони змістилися на
10–15 днів пізніше: якщо раніше (в кінці 90-х років) нерест відбувався в
третій декаді квітня – першій декаді травня, то в останні роки – у першійдругій декадах травня. Були зафіксовані зміни в строках нересту плітки:
якщо у кінці минулого століття він відбувався від другої декади квітня до
першої декади травня, то в 2005–2007 рр. – у третій декаді квітня –
першій-другій декаді травня, що свідчить про поступове його зміщення на
пізніший термін [3]. Ці зрушення істотно впливають на успіх відтворення
організмів, внаслідок чого змінюється чисельність популяцій і їх
промисловий запас, а також розміри та форма риб. Так, зазначено, що
інтенсивність плідників на нерестовища зменшилась (на 10–40 %).
Зміна клімату також впливає на габарити риб. Що більша риба за
розміром, то для неї є нижчим рівень верхніх летальних температур
(ВЛТ). Глобальне потепління неминуче викликає зростання частоти
досягнення позначки ВЛТ. Через це багато видів риби значно
зменшуються в розмірах. У Балтійському морі також зареєстровано
тенденцію до збільшення кількості дрібних форм зоопланктону [4]. Різке
потепління чинить негативний вплив і на репродуктивну функцію риб,
викликає у деяких організмів (гренландського кита, тюленів, моржів,
тощо) тепловий стрес.
З іншого боку загальновідомо, що зміна – це загальне
розбалансування усієї системи, тобто вона проявляється не тільки в
різкому потеплінні в одних місцях, а й в стійкому зниженні в інших, появі
явищ катастрофічного характеру, як наприклад смерчі, урагани, цунамі
тощо. Як приклад, зазначимо, що початок весни минулого року на
Дністровському водосховищі характеризувався уповільненим прогрівом
повітря та води, а, відповідно, і затримкою процесів формування зрілих
статевих продуктів у середньо- та пізньонерестуючих видів риб. Позначки
10 °C температура води досягла лише наприкінці квітня на початку
травня, сума днів з активними температурами води в травні коливалася в
межах 308–438 градусо-днів. Все це було об'єктивними підставами для
прогнозу затримки масового нересту плідників окремих видів риб
Дністровського водосховища у минулому році. Крім того, спостерігалася
нестабільність температурного режиму в першій декаді травня, що
призвело до розтягнення термінів тривалості нересту, зокрема за рахунок
порційного ікрометання. Також станом на початок червня спостерігався
масовий нерест плоскирки, тривав нерест судака, плідники сома і сазана
(коропа) всі знаходилися на IV стадії зрілості.
У процесі змін у структурі і функціонуванні водних екосистем
відбувається порушення раніше встановлених закономірностей, що
нівелює систему раціонального управління відтворенням усіх
гідробіонтів. Так, з 2010 року термін початку нересту риб Дністровського
водосховища змістився на 14 календарних днів пізніше.
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У зв'язку з вищевикладеним безперечно потребує оновлення
законодавча норма щодо визначеного заборонного періоду та можливості
оперативної зміни його тривалості. Зміни фенології нересту можуть
спричинити розсинхронізацію з розвитком планктону та каскадний ефект
у трофічних ланцюгах, який може мати наслідки для всієї екосистеми.
Крім того, відсутність нерестової заборони в момент активного нересту
певного виду може нанести значні збитки популяціям риб, а наявність
такої заборони без проходження нересту – до недієвості останньої.
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОСИСТЕМУ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Азовське море завжди мало для України велике значення як район
проживання і видобутку цінних видів водних біоресурсів. П'ять областей
(Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська) і
Автономна Республіка Крим мають вихід до Азовського моря.
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Господарська діяльність людини значно погіршила природний стан
моря. Великої шкоди завдають викиди в море стоків промислових
підприємств, міських каналізаційних мереж, тваринницьких комплексів,
змиті з полів мінеральні добрива та отрутохімікати тощо. Це призводить
до скорочення видового складу органічного світу моря, а також
поширення бактерій, які викликають захворювання у людей. Не менше
впливає на стан Азовського моря і зміна клімату.
Клімат Азовського моря належить до континентального клімату
помірних широт. Для регіону характерна помірно м'яка зима і тепле
тривале літо. Сезонні зміни погоди на Азовському морі формуються під
впливом великомасштабних синоптичних процесів. В осінньо-зимовий
період на Азовське море впливає сибірський антициклон. Це зумовлює
яскраво виражене переважання північно-східних і східних вітрів із
середньою швидкістю 4–7 м/с. Посилення інтенсивності цього циклону
викликає сильні, до штормових, вітри, що супроводжуються різким
похолоданням. Середньомісячна температура повітря в січні становить –
(-2)–(-5) °С, проте під час північних і північно-східних штормів
знижується до -25 °С і нижче [3]. У весняно-літній час на Азовське море
впливає відріг азовського максимуму. Для цього періоду характерне
переважання маловітряної, безхмарної і теплої погоди. Швидкість вітрів
незначна (3–5 м/с). Часто спостерігається повний штиль.
Навесні над морем спостерігаються середземноморські циклони, які
супроводжуються південно-західними вітрами зі швидкістю 4–6 м/с.
Проходження атмосферних фронтів викликає грози і короткочасні зливи.
Влітку повітря над морем сильно прогрівається, в липні середньомісячна
температура повітря дорівнює 23–25 °С.
Завдяки великої кількості сонячної радіації Азовське море має
досить високу середньорічну температуру води 11,5 °С. Інтенсивне
повітряно-хвильове перемішування вод за невеликих глибин сприяє
вирівнюванню температур від поверхні до дна. Перепад температур від
дна до поверхні не перевищує 1 °С [3].
У середньому за багаторічний період на поверхню Азовського моря
випадає 418 мм опадів у рік. Розподіл опадів по акваторії моря
нерівномірний. Найбільша кількість випадає в північно-східному
(Таганрозька затока) на східному (Приморськ – Ахтарськ) районах моря.
При цьому протягом всього року кількість опадів, що випадають на
узбережжі, перевищує кількість опадів, що випадають на поверхню моря
[3, 6]. Помітно виражена міжрічна неоднорідність в об'ємах випадаючих
опадів і багаторічні тенденції [5].
Таким чином кліматична ситуація в Азово-Чорноморському регіоні
перебуває в унікальній залежності від сукупної дії різних
кліматоутворювальних центрів: Південній Атлантиці, Сибірського
антициклону і Середньозимноморського центру [8]. Роль кожного з них
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значно змінюється залежно від сезону. Тому, аналізуючи вплив
кліматичних параметрів на гідрологічний та гідрохімічний режим
Азовського моря, слід використовувати декілька індексів процесів, що
відображають циркуляції атмосфери над різними регіонами. Помітна
значна міжрічна та багаторічна мінливість. Визначено значущий
негативний тренд, який свідчить про наявність загальної довготривалої
тенденції до зниження водності в басейні Азовського моря. Очевидно,
настільки значні коливання водності басейну здатні впливати на режим
солоності акваторій Азова і надходження біогенних речовин у море. Під
впливом антропогенних факторів на фоні загального підвищення
сумарного вмісту мінеральних солей у воді річок Дону та Кубані, які
живлять Азовське море, збільшився вміст сульфатів, хлоридів та лужних
металів у річкових водах. Обсяг надходження біогенних речовин з
річковими водами залежить від кліматичних і антропогенних факторів і
являє собою найбільш мінливий елемент прибуткової частини балансу [7].
Це може свідчити про те, що на фоні зростання солоності морської води
відбуваються зміни в планктонному співтоваристві, що супроводжується
пригніченням і скороченням продуктивності традиційних домінуючих
видів, адаптованих до життя в умовах зниженої солоності (від 8 до 11 ‰).
У період інтенсивного підвищення солоності води з 1973 по 1979 р.
(до 14 ‰) спостерігали зниження первинної продукції в 2–3 рази, а
загальної біомаси зоопланктону – 2,5–3,2 рази [5].
Тому зростання солоності різко скоротило ареал нагулу і зимівлі
судака і коропових риб, а порушення природного гідрологічного режиму і
забруднення середовища в гирлових зонах річок вплинуло на врожайність
та улови. До цього ще додалося скорочення традиційної зоопланктонної
кормової бази [1, 2, 4, 10].
Максимальні улови морських видів риб було зафіксовано в період
найбільшого зростання солоності вод Азовського моря [2, 6, 9].
Таким чином, аналіз даних щодо кліматичних, гідрологічних,
гідрохімічних і промислово-гідробіологічних аспектів динаміки
екосистеми Азовського моря свідчить про депресивний стан Азовського
моря. Для виходу з кризи потрібно розробити стратегію зі сталого
розвитку всього Азово-Чорноморського регіону, яка має обов'язково
враховувати особливості спільного впливу кліматичних, океанологічних,
гідрологічних і антропогенних процесів і факторів на берегову зону і
екосистему морів.
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ВПЛИВ КЛІМАТУ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ
НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ РОСЬ
Вплив клімату та антропогенне навантаження на водні ресурси є
великомасштабною проблемою, яка останнім часом стала важливою в
багатьох міжнародних програмах. Це пов’язано з виникненням
глобальних катастроф, спричинених повенями, штормами, засухами та
іншими природними небезпеками.
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Зміни клімату впливають на стан прісноводних водойм України.
Зменшення шару снігового покриву взимку, зниження кількості опадів у
літньо-осінній період, підвищення температури повітря призвело до
зниження рівня води у річках, озерах, ставах.
В останні роки, особливо в періоди літньо-осіннього стояння
низьких (межових) рівнів води, екологічна ситуація в річці Рось, а
відповідно і якість її води, насамперед, у нижніх водосховищах зазнає
відчутного погіршення. Результати гідрологічних, гідрохімічних та
гідробіологічних досліджень свідчать, що серед причин погіршення якості
води річки Рось та її водосховищ слід виокремлювати як природні, так і
антропогенні чинники: зміни у гідрологічному режимі річки та зміни
кліматичних умов у зв'язку із процесами глобального потепління, сучасну
специфіку внутрішньоводних процесів; зміну масштабів водозаборів,
скиди стічних вод господарсько-побутового та промислового
походження.
Характерною особливістю річки Рось є її значне використання в
різних
сферах:
комунально-побутовому,
сільськогосподарському,
промисловому водопостачанні, гідроенергетиці, рибному господарстві,
рекреації. Крім того, річка зазнала дуже значного зарегулювання. Лише на
самій Росі створено 10 водосховищ, а на п'ятьох гідровузлах
функціонують ГЕС. Усі ці чинники призвели до істотної зміни не лише
водного режиму річки, а й до зміни хімічного типу води та її якості.
Сьогодні річка Рось перебуває у вкрай тяжкому екологічному
становищі. Греблі, водосховища, побудовані на річці, збільшили площу
водного дзеркала, а отже, і площу випаровування.
Басейн р. Рось належить до найбільш зарегульованих в Україні: за
даними 2016 р., у басейні річки функціонує 66 водосховищ, 2322 ставків.
Площа водного дзеркала наявних водосховищ становить 86,13, ставків –
133,55 км2, об'єм – відповідно 150,6 і 201,8 млн м³. Водозабори різко
знизили швидкість течії води, що призвело до замулювання річки.
Використання населенням фосфатних порошків і відсутність належних
очисних споруд призвело до засилля річки синьо-зеленими водоростями.
Рівень річки впав на один метр у середній течії. У посушливі періоди
рівень води падає до критично низьких значень, не працюють турбіни
розміщених на річці електростанцій. У весняний період під час повеней та
нересту риби не витримуються норми скидання води електростанціями,
які перебувають у приватній власності. Це призводить до загибелі ікри
прісноводних риб та зниження їх популяцій.
Комплекс кліматичних та антропогенних чинників призвели до
зниження рівня води, застою, кисневого збіднення води в річці Рось.
Порушена природна екосистема і річка втратила здатність до
самоочищення. Пологі й помірно круті ділянки схилів зазвичай розорані,
круті – задерновані або покриті мішаним лісом і чагарником.
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Встановлено, що за довжиною річки якість води неоднакова:
внаслідок скидів комунальних і промислових підприємств вона
погіршується за течією річки. Спостереження на р. Рось показують, що
найгіршу якість води зазвичай спостерігають у літньо-осінню межень,
коли найменшими є витрати води і водночас найвищою є її температура.
Водночас найбільшою є й частка стічних вод. Особливо таке явище
характерне для середньої та нижньої течії річки, куди надходять стічні
води м. Біла Церква, Богуслава і ще кількох міст. Річний обсяг цих скидів
приблизно становить 15 млн м3, що відповідає витраті 0,5 м3/с. До цього
додаються скиди кількох промислових підприємств. Як наслідок у липні вересні частка стічних вод зазвичай перевищує 10% загального стоку. За
цих умов невеликою стає концентрація розчиненого кисню, водночас
зростає концентрація органічних речовин, фосфатів, багатьох інших
показників.
Характерною рисою сучасних кліматичних змін у річці Рось є
загальне підвищення середньорічної температури повітря. Так, за останні
роки середня річна температура приземного шару повітря зросла більше
ніж на 0,5 0С. До того ж ця тенденція зумовлена зростанням середніх
місячних температур у холодний період року. Це, в свою чергу, викликає
зміни цілої низки метеорологічних і гідрологічних характеристик –
тривалості залягання снігового покриву, інтенсивності процесів
сніготанення, термінів виникнення та тривалості льодових явищ тощо [1].
Територія басейну р. Рось часто зазнає впливу областей високого
тиску арктичного походження. Вторгнення арктичних мас повітря взимку
і в перехідні періоди викликає різке і короткочасне зниження
температури. Влітку ж арктичне повітря приходить сухим і досить
прогрітим. Як відомо, в ході трансформації арктичного повітря, за його
просування на південь, зволоження відстає від прогрівання. Тому
арктичне повітря влітку сухе і досить прогріте. Якщо арктичне повітря
вторгається після тривалого бездощового періоду, то посушливий стан
атмосфери ще більш загострюється.
Тропічні повітряні маси надходять з півдня, південного сходу та
південного заходу навесні, влітку і восени. З вторгненням тропічних
повітряних мас пов'язані різкі підвищення температури і зниження
відносної вологості повітря [2].
Висновок. Основні причини незадовільного екологічного
становища, в якому опинилася річка Рось, є кліматичні та антропогенні
фактори: вплив середньорічної температури, яка за останні роки
підвищилася на два градуси, мала кількість опадів, зарегулювання русла
річки.
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МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ У МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
НА МОНІТОРИНГОВИХ ДІЛЯНКАХ
Моніторинг ґрунтів у мережі стаціонарних майданчиків
спостережень у Житомирській області розпочато Житомирською філією
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» ще у 1978 року.
Тоді було закладено 32 майданчики у 23 районах області. У початковому
періоді основним завданням моніторингу був контроль рівнів
радіаційного забруднення ґрунтів і продукції рослинництва. Слід
зазначити, що оскільки грунт є основним акумулятором радіоактивних
випадінь і його властивості суттєво впливають на інтенсивність
включення радіонуклідів до біологічних циклів, окремі фізико-хімічні та
агрохімічні показники ґрунту у моніторинговій мережі досліджували із
самого початку спостережень. Після 2000 року розширили спектр
досліджень і до переліку визначень ввели ще й важкі метали,
мікроелементи та залишкові кількості пестицидів.
Після радіологічних обстежень території області у 1986−1993 роках
постало питання розширення мережі спостережень, оскільки розробка
науково обґрунтованих підходів до ведення сільськогосподарського
виробництва в умовах радіоактивного забруднення вимагала уточнення
коефіцієнтів переходу радіонуклідів із ґрунту у рослинницьку продукцію
та їх залежності від параметрів ґрунтів.
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У період з 1986 по 1994 роки закладено 29 майданчиків
спостережень: 1 – у 1986 році, 27 – у 1993, 1 – у 1994 році. Нині мережа
стаціонарних майданчиків спостережень нараховує 60 ділянок практично
у всіх районах Житомирської області, із загальної кількості
моніторингових майданчиків у районах, що зазнали найбільшого
забруднення, розміщено 24 ділянки.
Таким чином, для створення бази даних агроекологічного стану
ґрунтів земель сільськогосподарського призначення у кожному районі
Житомирської області було закладено 60 моніторингових ділянок:
20 ділянок у зоні Лісостепу а саме: у с. Стара Котельня, с. Яроповичі
Андрушівського району, с. Ставище, с. Турбівка Попільнянського району,
с. Вишневе, с. Бистрик Ружинського району, с. Теренове, с. Рея
Бердичівського району, с. Стара Чорторія, с. Панасівка Любарського
району, с. Тютюнники, с. Бурківці Чуднівського району та 40 ділянок у
зоні Полісся, а саме: с. Троянів, с. Світин Житомирського району,
с. Романівна (2 ділянки), с. Камінь, с. Карвинівка Романівського району,
с. Орепи, с. Лучиця, с. Барвинівка, с. Стрієва Новоград-Волинського
району, смт. Баранівка, с. Рогачів Барановського району, с. Топорище,
с. Ставки
Володар-Волинського
району,
с. Мокляки,
с. Середи
Ємільчинського, с. Грозино, с. Давидки, с. Дідковичі Коростенського
району, смт. Лугини Лугинського району, с. Ворсівка, с. Ксаверів,
с. Чоповичі Малинського району, с. Мотійки, с. Норинці, с. Великі Кліщі
Народницького району, с. Велика Фосня, с. Журба, с. Словечно
Овруцького району, с. Хотино, с. Копище, с. Білокоровичі Олевського
району, с. Ставище, с. Соловіївка Брусилівського району, с. Велика Рача,
с. Кочерів, с. Мірча Радомишльського району, с. Видумка, с. Соколів,
с. Корчівка Червоноармійського району, с. Троковичі, смт. Черняхів,
с. Жатьки Черняхівського району, с. Кмитів, с. Старосільці
Коростишівського району.
Грунтові зразки відбирали провідні ґрунтознавці Житомирської
філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».
Лабораторні дослідження відібраних зразків виконано згідно з
методичними вказівками проведення моніторингу ґрунтів земель
сільськогосподарського призначення у мережі спостережень на
моніторингових ділянках та згідно з чинними нормативними
документами. У досліджуваних зразках визначали агрохімічні, радіологотоксикологічні дослідження, вимірювали гама-фон на усіх досліджуваних
майданчиках під час відбору зразків.
Впродовж звітного періоду досліджень щороку було відібрано
ґрунтові зразки із 60 моніторингових ділянок. Переважну більшість
моніторингових ділянок розміщено у поліській частині області. Вони
належать до різних зон радіоактивного забруднення, де посівні площі
дедалі скорочуються, а отже, значна частина ділянок нині перебуває на
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угіддях у стані перелогів, тобто ці землі взагалі не обробляють. Подекуди
ж угіддя колишньої ріллі, що їх характеризують моніторингові ділянки,
використовує населення як городи, випаси або сіножаті для потреб
громади.
Проведені агрохімічні дослідження показали, що ґрунти у мережі
стаціонарних майданчиків мають обмінну кислотність у межах
3,8−7,3 од. рН, тобто від дуже сильно кислих до слаболужних. Про це
свідчать і показники гідролітичної кислотності, значення яких коливалися
від 0,39 до 5,14 ммоль/100 г ґрунту. Показник суми увібраних основ теж
підтверджує наявність ґрунтів як 9, так і 3 класу (у межах 0,38−49,8 мгекв./100 г ґрунту). Показники гумусу 0,67-4,58 % дозволяють віднести ці
ґрунти до 1−5 класу (від дуже низького до високого вмісту гумусу).
Вміст рухомого фосфору перебував у широких межах від 18 до
920 мг/кг, тобто були ділянки із дуже низькою та дуже високого
забезпеченістю цим елементом. Вміст обмінного калію також варіював
від 14 до 550 мг/кг (від дуже низького до дуже високого), отже, ґрунти
можна віднести до 1−6 класів класифікації ґрунтів за вмістом рухомого
фосфору та обмінного калію.
Також було відібрано та проаналізовано грунтові зразки на вміст
залишкових кількостей ДДТ та ГХЦГ, концентрації ртуті. Токсичних
речовин у грунтових зразках виявлено не було.
Оскільки наша область найбільш постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи, то під час відбирання ґрунтових зразків
проводили заміри експозиційної дози (гамма-фон) на висоті 1 м від
поверхні ґрунту.
Найвищий гамма-фон спостерігали на ділянках Народицького,
Овруцького, Олевського, Коростенського районів, який був у межах
21−37Р/год, а найнижчий – 10−14 Р/год на ділянках Баранівського,
Романівського та Любарського районів.
Що стосується рівня забруднення ґрунтів 137Сs, то найбільшу
щільність забруднення мали моніторингові ділянки №37 у с. Мотійки
(32,7 Кі/км2), №38 у с. В. Кліщі (13,6 Кі/км2) Народицького району, № 36
у с. Журба (11,1 Кі/км2) Овруцького району. Найменш забрудненими (0,03
Кі/км2) були грунти на контрольних майданчиках №3 у смт. Баранівка,
№33 у с. Карвинівка Романівського району, №11 у с. Ст. Чорторія
Любарського району, №14 у с. Орепи Нов.-Волинського району.
Результатами досліджень рухомих форм хімічних елементів
встановлено, що концентрація мікроелементів варіювала від дуже низьких
до середніх рівнів забезпеченості.
Рухомі сполуки марганцю перебували у межах 3,22−20,76 мг/кг,
тобто забезпеченість грунту рухомим марганцем була низькою і
середньою.
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Концентрація цинку у грунті на усіх ділянках була низькою
(0,20-1,45 мг/кг). Найбільший вміст рухомого цинку спостерігали у
зразках моніторингових ділянок №39 (1,32) та № 38 – 1,45 мг/кг.
Концентрація міді у проаналізованих пробах була також на низькому
рівні забезпеченості 0,060-0,220 мг/кг. Найбільший вміст спостерігали на
контрольних майданчиках №25 у с. Вишневе Ружинського р-ну
(0,176 мг/кг) та №56 у с. Бурківці Чуднівського р-ну (0,220 мг/кг). Уміст
рухомих сполук кобальту перебуває на низькому рівні – 0,125-0,335 мг/кг.
Уміст молібдену весь звітний період був на рівні 0,055-0,129 мг/кг.
Найбільший уміст молібдену спостерігали на дослідних ділянках № 53
(с. Словечно Овруцький р-н) та №5 (с. Камінь Романівський р-н). Лише
вміст бору був підвищеним та дуже високим на рівні 0,49-1,46 мг/кг.
Найменший уміст рухомого бору як і в 2015 році, так і за
2011–2015 роки спостерігали на моніторинговій ділянці № 7 (с. Мокляки
Ємільчинський р-н), тоді як найбільший уміст – на ділянці № 5 (с. Камінь
Романівський р-н).
Важкі метали розподілено за профілем ґрунту дуже нерівномірно.
Перерозподіл і міграція їх у ґрунті залежить від: умісту органічної
речовини, гранулометричного складу, типу водного режиму, реакції
середовища ґрунтового розчину, температури окремих горизонтів.
Що стосується забруднення ґрунтів моніторингових майданчиків
спостереження важкими металами, то у жодному із проаналізованих
зразків перевищення ГДК зафіксовано не було.
Значення за вмістом рухомих форм свинцю у ґрунті коливалися від
0,63 до 1,39 мг/кг, кадмію – від 0,030 до 0,105 мг/кг.
Отже, отримані результати свідчать про наявність в області ґрунтів
зі значним рівнем антропогенного навантаження. Це, зокрема, високі рівні
забруднення ґрунтів радіонуклідами техногенного походження у
північній частині області. Рівень забезпеченості ґрунтів на
моніторингових ділянках мікроелементами низький. Лише рухомий
молібден на деяких ділянках на середньому рівні, а рухомий бор на
більшості ділянок – на високому рівні.

414

УДК 006.015.5/.8:637.1/.5:614.3
Хіцька О.А., канд. вет. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет
o.hitska@gmail.com
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА БЕЗПЕЧНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Актуальність напряму досліджень. Глобальна продовольча
безпека під загрозою кліматичних змін є одним із найбільш важливих
завдань ХХІ ст. (Lal R. et al., 2005). Зміни клімату – це великомасштабні,
довгострокові зрушення в погодних умовах планети. В останні 50 років
зміни температури певною мірою зумовлені діяльністю людини.
Антропогенні фактори сприяють кліматичним змінам, спричинюючи
зміни концентрації парникових газів, аерозолів (дрібних частинок) і
хмарності. Проблематику, пов’язану із зміною клімату, наприкінці
минулого сторіччя вважали суто екологічною, але сьогодні вона є
соціально-економічним викликом. Зміни клімату матимуть вплив на
економіку загалом, а особливо – на сільське господарство, адже воно
найбільше залежить від кліматичних умов. Прогнозується зростання
кількості напружених: екстремальних явищ, таких як посухи, повені та
урагани. Значні кліматичні коливання впливатимуть на втрати врожаю
після збирання та безпечність харчових продуктів під час зберігання
(А.Ю. Лопатинська, 2011).
Питання щодо впливу та наслідків зміни клімату і ступеня
вразливості для багатьох країн світу, зокрема України, сьогодні є
надзвичайно актуальним.
Мета роботи – аналіз літературних джерел щодо продовольчих
викликів, пов’язаних із змінами клімату та їх вплив на безпечність і якість
харчових продуктів.
Основні результати та їх інтерпретація. Зміна клімату, зростання
чисельності населення є основними стрес-факторами для виробництва
тваринницької продукції. Кліматичні зміни є загрозою для тваринництва
через їх вплив на якість кормових культур та кормів, водних ресурсів та
біорізноманіття (M. Melissa Rojas-Downing et al., 2017). Дослідники
передбачають, що до кінця ХХІ ст. середня глобальна температура
збільшиться на 1,4 5,8 °С, а запаси прісної води та врожайність
сільськогосподарської продукції суттєво зменшаться (Anil Kumar Misra,
2014; Yinhong Kang et al., 2009).
За даними ООН (2013 р.), очікується, що населення землі до 2050 р.
збільшиться з 7,2 до 9,6 млрд, тобто на 33 %. За підвищення світового
рівня життя зросте і попит на сільськогосподарську продукцію. За даними
FAO (2009) це зростання становитиме приблизно 70 %. Швидка
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урбанізація продовжуватиметься в країнах, що розвиваються, тому
світовий попит на продукти тваринництва значно збільшуватиметься (C.
Delgado et al., 1999). Тим часом загальна площа оброблюваних земель з
1991 р. не змінюється (О. Mara, 2012). Зазначене потребує збільшення
зусиль щодо підвищення продуктивності та інтенсифікації тваринництва.
Продукти тваринницької галузі забезпечують близько 17 %
світового споживання кілокалорій та 33 % – білків (M.W. Rosegrant et al.,
2009). Сектор тваринництва забезпечує харочування 1,1 мільярда
найбіднішого населення у світі (P. Hurst et al., 2005). Відмічається
зростання попиту на продукти тваринництва в країнах, що розвиваються
(P.K. Thornton, 2010; I.A. Wright et al., 2012). Очікується, що в світі
виробництво молока зросте з 664 млн т від показника 2006 р. до 1077 млн
т у 2050 р., м'яса – відповідно від 258 до 455 млн т (N. Alexandratos and J.
Bruinsma, 2012). Зростання обсягів тваринництва, за даними науковців,
негативно впливатиме на зміну клімату, конкуренцію за землю та воду, і в
свою чергу – на продовольчу безпеку (P.K. Thornton, 2010).
Глобальні зміни клімату зумовлені переважно викидами
парникових газів, які призводять до потепління атмосфери. Сектор
тваринництва спричиняє 14,5 % цих викидів (P.J. Gerber et al., 2013). Це
може призвести до погіршення стану земель, забруднення повітря та води,
зменшення біорізноманіття (J. Bellarby et al., 2013; C. Reynolds et al., 2010;
Steinfeld et al., 2006; P.K. Thornton, P.J. Gerber, 2010). Водночас зміна
клімату вплине на продукцію тваринництва через конкуренцію за
природні ресурси, кількість та якість кормів, захворювання тварин,
тепловий стрес та втрату біорізноманіття. Очікується, що до середини
ХХІ ст. попит на продукти тваринництва збільшиться на 100 % (T.
Garnett, 2009).
Потенційний вплив на тваринництво охоплює зміни у виробництві
та якості кормів, доступності води, збільшення поголів’я тварин та
виробництва молока, захворюваність тварин, проблеми з відтворення
(H.W. Polley et al., 2013, S.C. Chapman et al., 2012; B. Henry et al., 2012; A.
Nardone et al., 2010, C. Reynolds et al., 2010). Температура зовнішнього
середовища впливає на більшість критичних чинників виробництва
тваринництва, таких як наявність води, відтворення та здоров'я.
Вплив зміни клімату на рівень захворюваності тварин залежить від
географічного регіону, типу землекористування, особливостей хвороби та
сприйнятливості тварин (P.K. Thornton et al., 2009). Зміна клімату,
особливо підвищення температури, знижує стійкість тварин до хвороб,
впливає на резистентність збудників інфекційних та інвазійних хвороб,
профіль мікроорганізмів (A. Nardone et al., 2010; P.K. Thornton et al.; F.
Tubiello et al., 2008). Одна з основних причин зниження продуктивності
тварин – тепловий стрес і пов'язані з цим значні економічні втрати.
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Поєднання підвищення температури, зміни концентрації CO2 та
опадів впливають на кількість та якість кормів. Очікується, що зміна
клімату вплине на кормові культури та пасовищні системи (A. Hopkins,
2007).
Сільське господарство використовує 70 % прісноводних ресурсів
світу, зокрема тваринництво – 8 %. Підвищення температури може
збільшити споживання тваринами води вдвічі-втричі (A. Nardone et al.,
2010). Глобальний попит на воду призводить до посилення конкуренції
через її дефіцит. Прогнозується, що до 2025 р. 64 % населення світу не
матимуть достатнього доступу до питних водних ресурсів (M.W.
Rosegrant et al., 2002).
Питання змін клімату в останні роки набуло особливої гостроти та
активно обговорюється у різних країнах світу – від розвинених і до тих,
що розвиваються. Не залишається осторонь цієї дискусії Європа (А.Ю.
Лопатинська, 2011). Європейське Співтовариство також схвильоване
проблемами змін клімату і планує адаптувати свою систему харчової
промисловості до боротьби з ними. Зусилля країн ЄС спрямовані на
надання кредитів Європейського інвестиційного банку фермерам та
рибницьким господарствам з метою їх адаптації до змін клімату,
зменшення викидів парникових газів від сільськогосподарської
діяльності.
Висновки
Отже, зміни клімату впливатимуть безпечність продукції
тваринництва (через хвороби, дефіцит води, низьку якість та
недостатність кормів тощо), а відповідно й на продовольчу безпеку. Крім
того, зміна клімату вплине на якісні показники харчових продуктів,
зокрема на харчову цінність внаслідок змін хімічного складу та
співвідношення поживних речовин (білків, жирів, мікроелементів).
Адаптаційні заходи щодо харчової безпеки в умовах змін клімату
мають бути спрямовані на: розроблення систем моніторингу хвороб
рослин, тварин та шкідників, розроблення нових вакцин для тварин,
технологій і методів вирощування тварин, сільськогосподарських
культур, стійких до біотичних і абіотичних загроз; створення лісосмуг для
тварин, які перебувають за межами фермерського господарства, для
захисту від вітру та сонця; створення водної інфраструктури сільського
господарства, водосховищ і водозаборів; підвищення загальної
обізнаності серед сільськогосподарських громад про необхідність
адаптації.
Сприяти адаптації до змін клімату може система CRM (climate risks
management – управління кліматичними ризиками), яка ґрунтується на
систематичному використанні кліматичної інформації у плануванні та
прийнятті рішень на всіх рівнях з метою мінімізації ризиків.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЗОНІ
ПОЛІССЯ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ
Льон – найдавніша рослина, яка значно вплинула на розвиток
духовної та матеріальної культури наших предків. Льон і вироби з нього
високо цінувалися, льонарство забезпечувало селян як волокном, так і
олією.
Розквіту льонарство України набуло у 30-90 роки ХХ ст., коли
площа під льоном була збільшена з 10-15 тис. га до 225-236 тис. га, з якої
валовий збір волокна становив 120-130 тис. тонн, було побудовано 48
льонозаводів, Житомирський та Рівненський льонокомбінати, які
переробляли у середньому за рік 100 тис. тонн волокна та виробляли до
250 мільйонів погонних метрів тканин різного призначення. З ліквідацією
державної дотації на льон посівні площі скоротилися до 98,5 тис. га у
1995 році і до 21,9 – у 1999 році.
У Житомирській області, яка мала 64 тис. га посіву льону і
виробляла 30 тис. тонн волокна до 1990 року, площа посіву скоротилася
до 37,7 тис. га, а до 2007 року – до 3,5 тисяч.
За даними державної служби статистики України за 2016 рік,
посівні площі під льон-довгунець становили 1,7 тис. га. З 2010 по 2016 рр.
вони варіюють у межах 1,3-2,2 тис. га. Площа, з якої було зібрано льон у
2016 році, становить 1,5 тис. га у підприємствах всіх форм власності.
Виробництво льону-довгунця у 2016 році – 1,3 тис. тонн з урожайністю
9,0 ц/га. Площі посіву зосереджено у Хмельницькій області – 0,1 тис. га,
Чернігівській 0,7 тис. га. По Сумський та Житомирський областях дані не
оприлюднено з метою захисту конфіденційності інформації. За даними
державної служби статистики України, у 2017 році посівні площі під
льон-довгунець становили 1,5 тис га у цих областях.
Льон-довгунець маловимогливий до тепла, культура яка потребує
помірно теплої, навіть прохолодної погоди, оптимальна температура його
росту і розвитку у фазі «ялинки» та в період швидкого росту становить
14-16°С. Водночас в останні десятиріччя в Україні відмічається
потепління клімату зі зменшенням кількості опадів. Особливо чітко ця
тенденція проявляється в останні роки. Так, за даними таблиці, середня
температура за 2015-2017 рр. перевищувала середню багаторічну
температуру на 1,2 - 3,6°С, що мало негативний вплив на врожай льону418

довгунця і його якість. До вологи навпаки культура дуже вимоглива і
найбільше потребує води на кінець фази «ялинки» та в період швидкого
росту, що частіше припадає на кінець травня – початок червня, коли, за
даними таблиці, відбувалася значна нестача опадів.
Таблиця 1
Сума опадів та середня температура повітря за період вегетації льону
за даними Коростенської метеостанції
Середня температура, °С Різниця між
середньою
Різниця між
за 3 роки та
середньою
середньою
за 3
201 201 201 Серед Середня за 3 роки та 201 201
Місяць
багато
2017
багаторічно
рок
5 6 7 -ня за багато- середньо- 5 6
-річна
рік
ю
и
рік рік рік 3 роки річна багаторічно рік рік
температура
ю
-ми, °С
Квітень 28,6 21,6 29,8 26,7
42,2
-15,5
8,2 11,2 9,2 9,5 6,6
+2,9
Травень 64,2 44,0 57,4 55,2
47,4
+7,8
14,7 15,1 13,9 14,6 13,4
+1,2
Червень 4,8 29,8 19,6 18,1
75,3
-57,2
19,7 20,2 18,7 19,5 16,3
+3,2
Липень 17,4 79,6 80,2 59,1
89,6
-30,5
20,6 21,2 19,0 20,3 18,4
+1,9
Серпень 1,4 11,6 73,6 28,9
70,1
-41,2
21,9 19,9 20,9 20,9 17,3
+3,6
Сума опадів, мм

Із зменшенням площ льону-довгунця в останні роки на Поліссі
України, зокрема у Житомирській області почали культивувати льон
олійний. При цьому льон олійний – це культура, яка стала слугувати
альтернативою зменшенню посівних площ під соняшником.
Льон олійний, на відміну від льону-довгунця, є сировиною для
виробництва харчової та технічної олії: насіння льону олійного містить
42-49% олії, що на 7-12% вище, ніж у льону-довгунця. Лляна олія за
своєю біологічною цінністю є лідером серед рослинних жирів. Це
найбагатше джерело поліненасичених жирних кислот, за вмістом яких
лляна олія у декілька разів перевершує риб'ячий жир. Вміст незамінної
ліноленової жирної кислоти в лляній олії досягає 50-70 % , а вітаміну С –
50мг/100 г.
Важливими побічними компонентами переробки насіння льону на
олію є лляні макуха і шрот. У практиці більше використовують за шнекопресового віджиму лляної олії побічний продукт макуха.
У стеблах олійного льону міститься 10-15% волокна, придатного
для виробництва грубих тканин (брезент, мішковина), шпагату, мотузок
та інших виробів. Солома, яка містить до 85,0% целюлози, слугує
сировиною для виробництва високоякісного цигаркового паперу, картону.
З відходів (костриці) виготовляють будівельні плити, меблі, а також
використовують кострицю як альтернативний енергетичний вид палива у
технологічних процесах.
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Провідна роль у вирощуванні олійного льону на Україні належить
степовій зоні, яка характеризуються більш високою температурою повітря
і меншою кількістю опадів порівняно із зоною Полісся. Степова зона
здавна славилася вирощуванням олійного льону та високими валовими
зборами його товарної продукції.
Льон олійний високопродуктивний на насіння. У деяких сортів за
оптимальної густоти стеблестою і відповідному живленні формується
понад 200 коробочок на рослині, які забезпечують врожай насіння
1,8-2,5 т/га.
Коренева система льону олійного значно більш розвинена, ніж у
довгунцевого, яка забезпечує льону олійному посухостійкість. Однак для
утворення однієї частини сухої маси рослини потрібно 320–440 частин
води, що практично на рівні льону-довгунця та більше, ніж рослини
пшениці або вівса.
Зокрема на Житомирщині річна кількість опадів становить
550-700 мм, до того ж близько 2/3 їх припадає на теплий період року, у
квітні – липні дощі понад 5 мм випадають 14-17 разів, що є достатнім для
росту та розвитку рослин цієї культури.
Для повного розвитку рослин і достигання насіння льону олійного
необхідна сума середньодобових температур 1600-1800°.
Льон олійний вимогливіший до тепла і потребує його більше, ніж
льон-довгунець. Ця культура є посухостійкою, а потреба у воді менша,
ніж у льону-довгунця. Такі зміни погоди сприятливі для льону олійного.
Льон олійний більш вимогливий до родючості ґрунту, ніж льондовгунець. На формування 1 ц насіння з відповідною кількістю
льоносоломи (1,2-1,5 ц) льон олійний виносить з ґрунту: азоту – 5,0-6,5 кг,
фосфору (Р2О5) – 1,0-1,5 кг, калію (К2О) – 4,0-4,5 кг та інших елементів,
що у 4-4,5 рази більше, ніж льон-довгунець (N – 1,3-1,5, Р2О5 – 0,37-0,52,
К2О – 0,62-1,37 кг) на утворення 1 ц повітряно-сухої фіто маси (соломи і
насіння) та вдвічі більше, ніж зернові, через що олійний льон необхідно
розміщувати на ґрунтах з вмістом гумусу 1,6-2,2% та Р і К – 120-150 мг/кг
ґрунту.
За результатами досліджень, кліматичні та ґрунтові умови
Центрального Полісся за внесення необхідної кількості поживних
елементів відповідають особливостям льону олійного типу межеумку.
Льон олійний в умовах Житомирської області має нормальний ріст та
розвиток, формування врожаю льононасіння і льоносоломи, забезпечує
середній врожай насіння 1,5 – 1,6 т/га, льоносоломи 2,0 – 2,3 т/га та
волокна – 1,6 – 2,2 ц/га.
Попередні підрахунки економічної ефективності з урахуванням
витрат згідно з технологічними картами та вартості отриманої продукції
показали, що прибуток від вирощування продукції льону олійного може
бути на рівні 16,5-18,2 тис. грн з 1 га за рентабельності 105-115%, тоді як
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прибуток від вирощування льону-довгунця без дотацій може бути на рівні
12,5-14,8 тис. грн за рентабельності 42-46%.
Виходячи з результатів досліджень та підрахунків економічної
ефективності, вирощування льону олійного у Житомирській області є
економічно вигідним та перспективним за даних змін погодних умов.
Враховуючи, що в нашій області в останні роки мають місце значні
обсяги вирощування соняшнику, ріпака, сої та через 2-3 роки буде
16-20 тис. тонн олійного льону назріла необхідність будівництва власного
олійно-жирового комбінату.
Наявність переробного підприємства для олійних культур дасть нові
робочі місця як на самому комбінаті, так і в сільському господарстві,
забезпечить наповнення бюджетів, а жителів області необхідним
харчовим продуктом.
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ МАЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РУХОМИМ КАЛІЄМ
Збалансоване калійне живлення рослин є обов’язковою умовою
формування високих якісних урожаїв та відтворення родючості ґрунтів.
Уміст калію у земній корі становить майже 2,5 %, а у доступній формі для
рослин – майже один відсоток. Частка калію у сумі поглинутих основ не
може свідчити про ступінь забезпеченості ним рослин тому, що рослини
використовують лише частину обмінного калію.
Калій належить до макроелементів і відіграє важливу роль у житті
рослин: позитивно впливає на процеси метаболізму, продуктивність.
Калій бере участь у процесах обміну речовин у вищих рослин на рівні
молекулярних реакцій, у ферментативних реакціях утворення амідів і
активування амінокислот під час синтезу білків. Сполуки калію
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позитивно впливають на фотосинтез, утворення цукрів, регулюють
вуглеводний обмін і синтез білків.
Уміст калію в ґрунтах визначають мінералогічним складом
ґрунтоутворювальних порід, їх гранулометричним складом, а також
зональними умовами та характером землекористування.
За нестачі калію у поживному середовищі знижується стійкість
рослин до зміни температурного та водного режимів, послаблюється
загальний імунітет рослин до патогенного впливу, знижується якість
продукції.
Питання забезпечення орних земель області обмінним калієм
набуває ще більшої актуальності у сьогоденні через масу оренду земель
сільськогосподарського призначення. Житомирська філія державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» проводить постійно діючий
моніторинг ґрунтів, за результатами якого встановлюють стан родючості
ґрунтів та його зміни, розробляють агрозаходи щодо захисту ґрунтів від
деградаційних процесів, технології високоефективного застосування
мінеральних добрив, оптимізації доз, строків і способів їх внесення.
Метою проведення агрохімічного обстеження у 2014 році
сільськогосподарських угідь Малинського району було виявлення рівня
забезпечення поживними елементами орних земель, зокрема калієм.
Малинський
район
належить
до
південно-східного
агрокліматичного району. Це менш зволожений і більш теплий регіон, ніж
північно-західний. За даними гідрометеоцентру, температурний режим
2014 року відзначився стійким перевищенням норми, внаслідок чого
тривалість метеорологічних сезонів значно відрізнялася від кліматичних
строків. За вегетаційний період опадів випало майже 384 мм, що
відповідає 84 відсоткам до норми. За весь сільськогосподарський рік
випало 529 мм опадів, що відповідає 83 відсоткам норми.
Обстежена площа сільськогосподарських угідь у Малинському
районі становила 46,5 тис га. Дослідження щодо вмісту рухомих сполук
калію у ґрунтових зразках проводили фотометричним методом на
полуменевому фотометрі в атестованій лабораторії Житомирської філії
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».
За даними агрохімічного обстеження 2014 року встановлено, що
ґрунти угідь з дуже низькою та низькою забезпеченістю обмінним калієм
у Малинському районі займають відповідно 24,6 та 17,1 тис га або 52,8 та
36,7 відсотки обстежених площ. Сумарна кількість обстежених площ
ґрунтів угідь з підвищеним або високим умістом цього елемента в
вищезазначеному районі становить 0,8 тис га, що відповідає 1,8 відсотка
обстежених земель, а ґрунтів сільськогосподарських угідь з дуже високим
вмістом обмінного калію не виявлено.
Величина середньозваженого вмісту обмінного калію становить 46
мг/кг, що відповідає низькому рівню забезпеченості.
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За даними Головного управління статистики у Житомирській
області, за посівної площі в 11,9 тис га удобрено мінеральними добривами
було 8,5 тис га, тобто 71,4 % посівної площі. У 2014 році у Малинському
районі внесено мінеральних добрив – 5524 тонни поживної речовини,
зокрема 961,0 тонна калійних добрив, що становить 46,0 кг поживної
речовини на 1 га, з них калійних добрив – 8,0 кг на один гектар посівної
площі.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що наявний рівень
забезпеченості ґрунтів сільськогосподарських угідь рухомим калієм
недостатній та для його подальшого підвищення слід приділити належну
увагу збільшенню норм калійних добрив. Калійні добрива значно
підвищують урожайність сільськогосподарських культур, якщо їх
використовують разом з азотними та фосфорними, а також із внесенням
органічних добрив. Ефективність калійних добрив значно підвищується
на фоні хімічної меліорації на кислих ґрунтах, які становлять у
Малинському районі 60,1 відсотка обстежених земель.
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЗМІН КЛІМАТУ
ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Відсутність продовольчої безпеки і зміна клімату – два глобальні
виклики людству, причому зміну клімату дедалі більше сприймають як
одну із найсерйозніших загроз для продовольчої безпеки, подолання
бідності і досягнення сталого розвитку.
Значні кліматичні зміни, які відбулися в останнє століття, прямо і
опосередковано вплинули на продуктивність сільського господарства. В
умовах зміни клімату продовольча безпека у довгостроковій перспективі
залежить від адаптування сільського господарства до ймовірних погодних
та кліматичних зрушень.
За прогнозами ФАО, виробництво продовольства у світі до 2050 р.
має зрости на 70 %, щоб забезпечити потреби дев’ятимільярдного
населення. Базовою складовою продовольчого забезпечення в багатьох
країнах є зернові культури. У зв’язку зі зміною клімату скорочується
ресурс орнопридатних земель, спостерігається також збільшення
використання зернових ресурсів на виробництво біоенергії. За темпів
зростання населення у світі до 1,5–1,6% на рік виробництво зерна
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збільшується лише на 1 %. Все це створює напруження щодо перехідних
запасів продовольства, зокрема зерна, у світі [2].
За науковими прогнозами, підвищення середньорічної температури
на 1 оС спричиняє скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції на 10 %, а прогнозоване підвищення середньорічної
температури на 1–3 оС у найближчому майбутньому найбільшою мірою
вплине саме на виробництво зернових [4].
Крім підвищення середньорічної температури повітря, на сільське
господарство впливають й інші фактори (частіші посухи, паводки,
перепади температур), які теж спричиняють істотне скорочення обсягів
виробництва зернових, а також захворюваність худоби на небезпечні
хвороби, притаманні для регіонів з теплішим кліматом. У деяких країнах,
що розвиваються, сільське господарство потерпатиме від підвищення
солоності поверхневих вод і водоносних шарів ґрунтових вод унаслідок
підвищення рівня морів. Зменшення кількості опадів призведе до
скорочення запасів води для іригації та тваринництва (особливо в
посушливих зонах).
Одним із негативних аспектів, пов’язаних з потеплінням, є можливе
збільшення в 1,5–2 рази чисельності комах-шкідників, для яких
підвищення температури сприяє розмноженню і поширенню. В умовах
підвищених температур нестачу вологи комахи змушені будуть
компенсувати збільшенням ненажерливості, щоб отримувати зв’язану в
харчовому субстраті вологу [3]. Ареал існування шкідників розширився
на території, де раніше температурні умови для них були
несприятливими. Тому рослинництво та захист рослин слід віднести до
одних із найуразливіших секторів сільського господарства стосовно змін
клімату.
В останні десятиліття відбулося досить значне розширення площ
під культурами для виробництва біопалива – як етанолу, так і біодизелю.
Політика виробництва біопалива піддається критиці, оскільки це може
призвести до зростання цін на продовольство, відтак знизити продовольчу
безпеку. Крім того, таке виробництво не робить значного внеску у
скорочення викидів парникових газів і часто може навіть призводити до
збільшення таких викидів. Свідчень того, що більшість реалізованих нині
стратегій, які передбачають виробництво біопалива першого покоління,
сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату, вкрай недостатньо.
З огляду на те, що Україна належить до країн, де роль сільського
господарства в економіці є визначальною, негативний вплив змін клімату
на продовольчу безпеку може бути особливо значущим.
Кожні 10 років у регіонах України в середньому відбувається
підвищення температури на 0,3–0,4 ºС, тобто за 30 років – на 1 ºС. За
даними науковців Інституту ботаніки НАН України, це може призвести
до зсуву природних зон на 160 км. За прогнозами Українського
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гідрометеорологічного центру, до 2020 р. температура підвищиться в
середньому на 0,2–0,3ºС. За такої швидкості потепління в Україні в 2030
р. у південних регіонах вирощувати сільськогосподарські культури можна
буде лише за умови відновлення системи зрошення, оскільки посухи
постійно повторюватимуться. До 2050 р. збільшення температури на 2 ºС
може призвести до спустелювання в південних регіонах [6].
Внаслідок змін клімату передбачають збільшення кількості та
глибини прояву стихійних метеорологічних явищ. Спостерігається
тенденція до збільшення кількості опадів зливового характеру та
посилення вітрового режиму, що підвищує ризики прояву водної ерозії й
дефляції ґрунтів. Ці ризики зростають у зв’язку з прогнозованим значним
збільшенням площ посіву просапних культур, особливо таких як
кукурудза, соняшник та соя, оскільки інтенсифікується агротехногенний
вплив на ґрунтовий покрив. Площі прояву водної ерозії та катастрофічні
пилові бурі зростатимуть і можуть поширитися не тільки в південних
регіонах України, а й у зонах Лісостепу і Полісся з низькою
протиерозійною стійкістю ґрунтів. Все це негативно впливатиме загалом
на екологічний стан агроландшафтів, їх біорізноманіття, водний баланс,
стан малих річок, родючість ґрунтів, відтак, спричинюватиме значне
скорочення продуктивності агроекосистем [5].
На всій території України спостерігають зростання спекотних днів,
коли максимальна температура повітря перевищує 25 ºС. Спека негативно
впливає на продуктивність сільськогосподарських культур, особливо
овочевих і плодоягідних. У період вегетації рослин висока температура
збільшує випаровування та зменшує відносну вологість повітря, що
призводить до термічного опіку листя і плодів. Тривала спека послаблює
процеси фотосинтезу, відтак, зменшує кількість органічної речовини та
урожайність культур. Негативно спека впливає і на тваринництво. Високі
температури призводять до зниження темпів приросту ваги тварин і
надоїв молока, зростає смертність тварин через теплові стреси [1].
Сільське господарство як основа продовольчої безпеки водночас є
одним із значущих факторів зміни клімату. На світове рослинництво і
тваринництво сьогодні припадає приблизно 15 % викидів. Прямі викиди
парникових газів як результат ведення сільського господарства вносять
метан (CH4), який виділяється затопленими рисовими полями і
тваринництвом, оксид азоту (N2O) від використання органічних та
мінеральних азотних добрив і вуглекислий газ (CO2) від втрат
вуглевмісної ґрунтової органіки внаслідок сільськогосподарських робіт на
культивованих землях і на пасовищах внаслідок підвищення
інтенсивності випасання. Сільське господарство є причиною викидів, які
відносять до інших секторів (промисловість, транспорт, забезпечення
енергоресурсами та ін.), і виникають у процесі виробництва добрив,
пестицидів, а також використання енергоресурсів під час оранки,
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внесення добрив, збирання урожаю, транспортування. Ще 15–17 %
припадає на зміни характеру користування земельними ресурсами, більша
частина яких зумовлена розширенням сільськогосподарських угідь [1, 2].
Виробництво продукції тваринництва на основі рослинних та інших
кормових ресурсів охоплює біологічні процеси і пов’язані з ними
енергетичні потреби і втрати. Це означає, що для виробництва 1 кал.
продукції тваринного походження потрібно виробити на більш ранніх
стадіях виробничого процесу більше 1 кал. рослинного походження у
вигляді кормів. Тому частка продукції тваринництва в раціоні – один із
ключових факторів, які визначають викиди цього сектору.
Таким чином, зміна клімату має низку негативних наслідків для
продовольчої безпеки. З огляду на те, що сучасні тенденції глобального
потепління пояснюються, головним чином, чинниками антропогенного
походження, лише втручання людини спроможне допомогти у
пом’якшенні негативних наслідків змін клімату.
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ВПЛИВ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
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«АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»
Актуальність
теми.
Вологість
ґрунту
часто
виступає
обмежувальним фактором у формуванні врожайності. Важливе не тільки
надходження вологи у вигляді опадів, але і здатність ґрунту зберегти і
накопичити її. У цьому випадку суттєвого значення набувають заходи
основного обробітку.
У зоні Лісостепу основне значення відведено накопиченню запасів
вологи у ґрунті, доступної для коренів рослин, створенню максимальних
умов для створення максимальних умов для найкращого засвоєння талих
вод в осінньо-зимово-весняний період року. Саме ґрунти Лісостепу після
танення снігу мають далеко не повний запас вологи. Тому потрібно
розробляти саме такі системи основного обробітку ґрунту, які сприяють
накопиченню вологи в ньому. Оскільки пшениця озима займає значні
площі посіву, ця проблема суттєво позначається на виробництві зерна
загалом.
Методика та умови виконання досліджень. Дослідження
проводились у полі пшениці озимої після гороху у короткоротаційній
сівозміні з характерним для зони Лісостепу України чергуванням
культур: горох – пшениця озима, пожнивна редька олійна (на зелене
добриво) – буряки цукрові – ячмінь ярий, пожнивна редька олійна (на
зелене добриво) – кукурудза на зерно.
Грунт дослідної ділянки представлений чорноземом типовим
малогумусним середньосуглинковим грубопилуватим з умістом гумусу в
орному шарі 4,34 - 4,68% (за Тюріним), умістом загального азоту 0,27 0,31% (за Кєльдалем), рухомого фосфору 4,5 -5,5 мг/100 г грунту (за
Мачигіним), обмінного калію – 9,8 - 10,3 мг/100 г грунту (за Масловою).
За промислової системи землеробства (контроль) для відновлення
родючості ґрунту використовували 300 кг. мінеральних добрив
(N92P180K108) та 12 т. органіки у перерахунку на 1 га сівозмінної площі з
інтенсивним внесенням пестицидів. За екологічної системи вносили 24 т
органіки, що складалась з 12 т/га гною, 6 т/га побічної продукції і 6 т/га
маси пожнивних сидератів, а також 150 кг мінеральних добрив
(N46P49K55) з нормативним застосуванням пестицидів. Біологічна
охоплювала застосування лише природних органічних добрив 24 т/га для
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відтворення родючості ґрунту без внесення промислових агрохімікатів, а
також біологічні препарати для оптимізації живлення рослин і біологічні
засоби захисту посівів від шкідливих організмів.
Заходи основного обробітку ґрунту: 1. диференційований обробіток
(контроль) передбачає впродовж ротації у сівозміні одне плоскорізне
розпушування під ячмінь, два поверхневих обробітки дисковими
знаряддями під пшеницю озиму після гороху та різноглибинні оранки; 2.
плоскорізний обробіток здійснюють під всі культури, окрім дискування
під пшеницю озиму; 3. полицево-безполицевий обробіток охоплює
глибоку оранку під буряки цукрові на 28-30 см, а під решту культур –
плоскорізний і поверхневий (під вказане вище поле пшениці озимої)
обробіток; 4. поверхневий обробіток полягає в проведенні дискувань під
всі культури сівозміни на 8-10 см.
Згідно з програмою досліджень було визначено вміст доступної
вологи у посівах на період посіву, у фазу кущення, весняного відновлення
вегетації та перед збиранням урожаю термостатно-ваговим методом.
Результати досліджень. Як відомо, механічний обробіток ґрунту
змінює найбільш важливі агрофізичні показники ґрунту, від нього
найбільше залежить накопичення необхідних запасів вологи в ґрунті. Як
свідчать дані таблиці 1, вологість ґрунту в посівах пшениці озимої на
час початку виходу в трубку культури була обмеженою, оскільки
весняний період характеризувався незначною кількістю опадів.
Таблиця 1
Вміст запасів доступної вологи в ґрунті в посівах пшениці озимої
у фазу початку виходу в трубку (дані за 2016–2017 рр.)
Заходи обробітку
ґрунту

Диференційований

Полицевобезполицевий

Поверхневий

Шар
ґрунту, см.
0-10
10-20
20-30
0-30
0-100
0-10
10-20
20-30
0-30
0-100
0-10
10-20
20-30
0-30
0-100

Вологість, мм
Промислова Екологічна Біологічна
10,7
9,3
11,1
11,6
13,9
12,6
11,2
12,8
13,5
33,5
36,0
37,2
91,9
93,6
95,0
8,9
10,0
11,4
11,7
16,1
16,8
11,8
12,6
9,3
32,4
38,7
37,5
95,5
96,1
99,8
10,1
14,9
12,7
11,7
14,4
13,7
13,2
10,2
13,9
35,0
39,5
40,3
97,8
99,0
98,2
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Кількість вологи значно залежала від системи землеробства. Так, у
0-30 см шарі ґрунту за промислової та екологічної систем землеробства
найбільше вологи містилося в ґрунті за використання поверхневого (39,5
та 40,3) та полицево-безполицевого обробітку (38,7 та 37,5 мм) за
біологічної та екологічної систем землеробства, що дещо перевищувало
контроль – промислову систему за використання диференційованого
обробітку.
Загалом значної розбіжності за вмістом доступної вологи в ґрунті
дослідного поля залежно від використаної системи землеробства та
заходу основного обробітку грунту не спостерігалось, оскільки
відхилення за варіантами становило в середньому 5-8 мм. Нашими
дослідженнями було визначено, що кількість вологи на період фази
початку виходу в трубку в орному шарі була достатньою для вегетації
пшениці озимої, проте дещо нижчою за нормативну в шарі грунту
0-100 см.
Таблиця 2
Вміст запасів доступної вологи в ґрунті в посівах пшениці озимої
на час збирання врожаю (дані за 2017 р)
Заходи обробітку
ґрунту
Диференційований

Полицевобезполицевий

Поверхневий

Шар ґрунту,
см
0-10
10-20
20-30
0-30
0-100
0-10
10-20
20-30
0-30
0-100
0-10
10-20
20-30
0-30
0-100

Вологість, мм
Промислова Екологічна Біологічна
10,9
9,3
11,1
11,5
13,9
16,6
15,5
18,8
19,5
37,9
42,0
47,2
105,9
110,6
118,0
9,5
10,0
9,4
11,8
19,1
18,8
13,4
19,6
19,3
34,7
48,7
47,5
108,1
116,1
119,8
16,1
17,9
18,7
13,6
12,4
13,7
11,3
12,2
11,9
41,0
42,5
44,3
117,5
123,0
128,2

Згідно з даними таблиці 2, на час збирання врожаю кількість вологи
в ґрунті в посівах озимої пшениці дещо змінилася в бік підвищення,
оскільки в цей період кількість атмосферних опадів теж збільшилась, і
коливалася в орному шарі ґрунту від 47,2 до 34, 7 мм залежно від
варіанта.
Системи землеробства по-різному вплинули на накопичення та
використання вологи під час вегетації культури. Слід зазначити, що
варіанти досліду, які передбачають заробку в грунт післяжнивних
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решток та сидеральних культур, сприяли накопиченню більшої кількості
доступної для культури вологи.
Серед досліджуваних заходів обробітку ґрунту ефективнішим
використанням вологи впродовж вегетації пшениці озимої слід вважати
поверхневий та полицево-безполицевий, де накопичувалось її дещо
більше, порівняно з диференційованим, в усі фази вегетації культури не
залежно від системи землеробства.
Аналізуючи дані урожайності пшениці озимої, визначено, що вона в
середньому за 2016-2017 р. більше залежить від застосованої системи
землеробства, ніж заходів основного обробітку грунту. Зокрема, за всіх
варіантів обробітку найвищої урожайності культури було досягнуто за
використання промислової системи: за полицевого – 6,8 т/га, полицевоплоскорізного – 6,5, поверхневого – 5,8 т/га. За екологічної системи
урожайність культури була дещо нижча і становила за диференційованого
обробітку 6,15, полицево-безполицевого – 6,22, поверхневого – 5,12 т/га.
Екололгічна система показала значно нижчі показники, при цьому за
диференційованого та поверхневого обробітку було досягнуто практично
однакових результатів – в середньому 3,35-3,45 т/га, проте полицевобезполицевий забезпечив до 4,2 т/га.
Висновки. Отже, враховуючи все вищезазначене, вміст вологи у
грунті суттєво залежить як від використаної системи землеробства, так і
від заходів основного обробітку грунту. Дослідження ж показують, що не
завжди вищий їх уміст призводить до підвищення урожайності. Зокрема,
за біологічної системи, на нашу думку, високий ступінь засміченості не
дозволяє продуктивно використати наявні ресурси на формування зерна
культури.
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ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАПАС
ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО
Важливою складовою усього зернового господарства України є
виробництво зерна кукурудзи. Ця культура значною мірою визначає не
тільки економічний стан тваринництва, але й зернової галузі загалом.
Завдяки вигідному географічному розташуванню, сприятливим природно430

кліматичним умовам для кукурудзи в Україні існують об’єктивні умови
для її вирощування.
Агрокліматичні умови зон кукурудзосіяння у нашій країні
вирізняються надзвичайною різноманітністю, що істотно впливає на ріст,
розвиток рослин і формування зернової продуктивності культури.
Для одержання гарантованих дружних сходів кукурудзи
надзвичайно важливим є наявність продуктивної вологи у посівному шарі
ґрунту. Запаси продуктивної вологи під час сівби культури у шарі 0-10 см
вважають недостатніми за її вмісту в кількості 7-8 мм, задовільними — 913 мм, добрими –14-15 мм і більше.
Мета і завдання. Метою дослідженя було визначення найбільш
ефективної системи основного обробітку ґрунту, спрямованої на
створення оптимальних його агрофізичних властивостей для забезпечення
відповідності біологічним особливостям культури та досягнення її
продуктивності в межах 6-8 т/га.
Для досягнення цієї мети передбачалося вирішення таких завдань:
виявити закономірності впливу способів основного обробітку на воднофізичні властивості сірого лісового ґрунту та визначити шляхи
підвищення вологозабезпеченості за вегетаційний період рослин
кукурудзи; визначити оптимальний обробіток ґрунту для формування
високого урожаю культури.
Умови виконання досліджень. Для обґрунтування доцільності
різних заходів основного обробітку гнуту під кукурудзу на зерно в умовах
Правобережного Лісостепу України на сірих лісових великопилуватолегкосуглинкових грунтах у зерновій сівозміні з таким чергуванням
культур: пшениця озима – кукурудза на зерно – ячмінь ярий – соя
досліджували
варіанти основного обробітку ґрунту: різноглибинну
оранку на 28–30 см (контроль), плоскорізне розпушування на 28–30 см,
чизельне розпушування на 43–45 см та дискування на 10–12 см. Дослід
проводили на фоні внесення під кукурудзу N100Р80К80 та заробляння
побічної продукції попередника (5,5–6,0 т/га). Система захисту від
шкідників, хвороб і бур’янів – інтегрована. Площа ділянки варіанта – 200
м2, розмір облікової ділянки –120 м2, повторність досліду триразова.
Розміщення варіантів у дослідах було послідовне.
Методика виконання. Закладення польового досліду та
спостереження проводилося за загальноприйнятими в землеробстві
методиками польових досліджень.
Для достовірного оцінювання типовості погодних умов та їх впливу
на врожайність кукурудзи у роботі використано дані звітів відділу
обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства
НААН» за 2005–2013 рр.
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Результати досліджень:
1. Визначення динаміки вмісту вологи у полі кукурудзи свідчить,
що від збирання її попередника і до появи сходів кукурудзи накопичення
вологи у ґрунті залежало від способу основного обробітку та погодних
умов.
2. Накопичення вологи за осінньо-зимовий період за плоскорізного
обробітку і дискування було нижчим, ніж за оранки на 17 %, що
пов’язано, на нашу думку, із щільністю шару 0–30 см. За чизельного
обробітку накопичення вологи за осінньо-зимовий період було вищим на7
%, ніж за оранки.
3. Непродуктивні втрати вологи за плоскорізного і дискового
обробітків були вищими на 23 мм, ніж за оранки.
4. У середньому за вегетацію запаси продуктивної вологи в шарі
ґрунту 0–40 см за чизельного розпушування були на рівні 90–94 мм. За
плоскорізного та дискового обробітку вони були меншими на 13 і 21 мм,
або 14 і 22 % відповідно. Так, у шарі 0–100 см за оранки та чизельного
розпушування вологозапаси становили в середньому 175 мм і були
вищими на 24 і 30 мм, або 13 і 17 % відносно плоскорізного та дискового
обробітку (рис. 1).

Рис. 1. Запаси продуктивної вологи в середньому за вегетацію кукурудзи
залежно від способу основного обробітку сірого лісового ґрунту, мм

5. За низького рівня опадів – 120 мм, або 37 % від середньої
багаторічної кількості, за всіх способів обробітку спостерігали різке
зниження запасів вологи у ґрунті. Запаси вологи залежно від способу
основного обробітку ґрунту в шарі 0–40 і 0–100 см становили відповідно
48–60 і 92–109 мм.
6. На рівень урожайності кукурудзи суттєвий вплив мали
гідротермічні умови вегетаційного періоду. Сприятливими вони були у
2014 і 2016 рр., коли сума опадів за вегетацію кукурудзи становила 315 і
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197 мм, а врожайність зерна за оранки та чизельного розпушування була
на рівні 8,43 т/га, з нижчою на 5 і 8 % відповідно за плоскорізного
розпушування та дискування.
7. У 2015 р. формування врожаю кукурудзи відбувалося в умовах
спекотної погоди, урожайність була на 2,3 т/га, або 28 % нижчою від
рівня 2014 і 2016 рр. Застосування плоскорізного розпушування і
особливо дискування, за таких умов зумовило зниження продуктивності
кукурудзи на 14 %, порівняно із оранкою (рис. 2).

Рис. 2. Врожайність кукурудзи залежно від способу основного
обробітку ґрунту і погодних умов, т/га
Примітка. Врожайність кукурудзи за 2005–2013 рр. наведено за даними відділу
обробітку і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН»

8. Визначено, що між погодними умовами у липні і урожайністю
кукурудзи існують такі кореляційні зв’язки: тісний за дискового
обробітку
(r=0,75–0,86), середній – за оранки та чизельного
розпушування (r=0,49–0,53).
Висновки
Таким чином, утворення глибокого шару ґрунту з кращими воднофізичними показниками та родючістю за дискового обробітку, оранки та
чизельного розпушування знижувало залежність елементів формування
урожайності від несприятливих погодних умов і забезпечувало вищу
продуктивність кукурудзи на 6–8 %.
Визначено, що оптимальними за гідротермічними показниками для
одержання урожаю кукурудзи на рівні 5,83–9,47 т/га виявились умови,
коли ГТК за вегетацію становив 1,13–1,76.
Застосування плоскорізного розпушування і особливо дискування,
за посушливих умов зумовлює зниження продуктивності кукурудзи.
Отже, для досягнення урожайності кукурудзи на зерно в межах 7,6
т/га в умовах Правобережного Лісостепу України на сірому лісовому
ґрунті ефективним є одноразове використання чизельного розпушування
під цю культуру в сівозміні на глибину 43–45 см.
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ГОСПОДАРСЬКЕ ОЦІНЮВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
ЦУКРОВОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Кукурудза цукрова набула поширення завдяки свoїм харчовим,
лікувальним та господарсько-цінним властивостям. Її прoдукцiю
викoристoвують у перерoбнiй і xарчoвiй прoмислoвoстi. У США в мережi
супермаркетiв свіжі пoчатки мoжна придбати майже 10 мiсяцiв на рiк, а
пoсiвнi плoщi станoвлять близько 150 тис. га. Основними, найбільш
поширеними напрямами її виробництва та маркетингу є – для реалізації
початків у свіжому вигляді, заморожуванні та консервуванні.
В Україні кукурудзу цукрову досі відносять до малопоширених
овочевих культур. Oсoбливoї уваги заслугoвує її вирoщування для
реалізації у свiжoму виглядi надранньoї та ранньoї прoдукцiї. Важливими
елементами технології, що дозволяють отримати ранню продукцію є
правильний добір гібридів. Зважаючи на це, тема є актуальною і
перспективною.
Дослідження проводили у 2017 році у фермерському господарстві
«ВМС» Черкаської області. Oб’єктoм дoслiджень були п’ять гiбридiв
кукурудзи цукрoвoї: Спiрiт F1, Оверленд F1, Дoбриня F1, Лендмарк F1 і
Гаррiсoн F1. За кoнтрoль було взято Спiрiт F1. Дoслiдження прoвoдили за
Метoдикoю дoслiднoї справи в oвoчiвництвi та баштанництвi.
Пoвтoрнiсть дoслiду – триразoва з рендoмiзацiєю. Oблiкoва плoща
дiлянки становила 10 м2. Насіння висівали 5 травня з міжряддям 70 см.
Теxнoлoгiя вирoщування загальнoприйнята у вирoбничиx умoваx. Густoта
стoяння рoслин станoвила 50 тис./га.
Пiд час вегетацiї спостерігали такi фенoлoгiчнi фази: пoчаткoвi та
пoвнi сxoди (кoли у фазу вступилo 10 % та 75 % рoслин), цвiтiння вoлoтей
i пoчаткiв, теxнiчну стиглiсть пoчаткiв та тривалiсть перioду мoлoчнoї
стиглoстi. Тривалiсть вегетацiйнoгo перioду oбчислювали вiд дати появи
сходів дo молочної стиглoстi (збирання початків ).
Бioметричнi вимiрювання прoвoдили перед пoчаткoм збирання
врoжаю: кiлькiсть листкiв – шляxoм oбраxування, параметрів пoчаткiв,
висoти крiплення першoгo пoчатка та висoти стебла – за дoпoмoги мiрнoї
лiнiйки. Збирання врoжаю прoвoди в три-чoтири заxoди. Пiд час збирання
пoчаткiв прoвoдили їxнє зважування у кoжнoму пoвтoреннi oкремo дo
0,01 кг.
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Одним із важливих елементів технології вирощування кукурудзи
цукрової є підбір ранньостиглих, високоврожайних, стійких до
несприятливих факторів навколишнього середовища гібридів. Як
результат проведених досліджень визначено, що різниця у проходженні
фенологічних фаз гібридів стала помітною, коли рослини вступали у фазу
цвітіння волотей. Найпершими волоті зацвіли на рослинах контрольного
варіанта Спiрiт F1 – на 46 добу після сходів. Найпізніше в цю фазу
вступили рослини гібрида Гаррiсoн F1, на чотири доби пізніше контролю.
Інші гібриди відставали у цій фазі на одну-три доби.
Найраніше у фазу молочної стиглості вступили рослини
контрольного варіанта через 68 діб після появи сходів. Найпізніше в цю
фазу вступив гібрид Гаррiсoн F1, на вісім діб пізніше контролю. Інші
гібриди відставали у цій фазі на три-шість діб. Тривалість молочної
стиглості початків важлива ознака, яка залежить від умов навколишнього
середовища, а саме найбільшою мірою від температури і вологості
повітря. У наших досліджуваних гібридів вона становила чотири-шість
діб. Серед усіх відзначилися гібриди Лендмарк F1 і Оверленд F1 з
тривалістю молочної стиглості – шість діб.
Аналіз морфологічних ознак виявив значну різницю між гібридами.
Найбільш низькорослим був гібрид Спiрiт F1, висота рослин якого
становила 180 см, а найбільш високостебельними – гібриди Гаррiсoн F1 та
Оверленд F1 – 205 та 210 см відповідно.
Найбільшу висоту рослин до першого початка спостерігали у
рослин гібридів Гаррiсoн F1 та Оверленд F1, що відповідно на 12,8 і 15,9
см вище ніж у контролі. У рослин гібрида Дoбриня F1 цей показник був
дещо меншим за контроль і становив 50,9 см. Висота рослин та висота
прикріплення першого початка тісно взаємопов'язані. Між ними
встановлено сильний прямий кореляційний зв'язок – r = 0,843. У свою
чергу висота рослин та прикріплення початка корелюють із
скоростиглістю і врожайністю.
Найважливішими елементами структури врожаю кукурудзи
цукрової є кількість початків на одній рослині, довжина початка, маса
початка, товарність та вихід зерна. Ці показники, переважно, залежать від
сортових особливостей та ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Слід
ураховувати, що деякі показники структури врожаю визначають
подальший напрям використання гібрида.
Велике значення для отримання високої урожайності має кількість
початків на рослині і їхня маса. Гібриди кукурудзи цукрової Лендмарк F1,
і Оверленд F1 сформували в середньому по два початки на рослині (100
тис. шт/га на розрахункову густоту стояння рослин), гібриди Спiрiт F1 (к) і
Гаррiсoн F1 – 1,9 та 1,8 шт. на рослині, що відповідно становило 95 та 90
тис.шт/га. Найменше початків на рослині сформував гібрид Дoбриня F1 –
1,5 шт. (75 тис.шт/га).
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Найнижчу врожайність спостерігали у гібрида Добриня F1, яка
становила 13,4 т/га, що на 1,6 т/га менше за контроль. Гібрид Оверленд F1,
за врожайністю на 3,0 т/га переважав контроль – гібрид Спiрiт F1. У
гібридів Лендмарк F1 та Гаррiсoн F1 урожайність була близькою до
контролю, переважала лише на 0,6 і 0,4 т/га. Слід зазначити, що всі
досліджувані гібриди формували початки з високою товарністю 96-99 %.
Тaким чинoм, результaтaми дoслiджень визначено, щo всі гібриди є
висoкoврoжaйними. Однак найвищою врожайністю відзначилися гібриди
Оверленд F1 і Лендмарк F1, – 18,0 і 15,6 т/гa з кількістю початків на
рослині дві штуки і тoвaрнiстю 98 %.
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МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ ТА ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ
ЗА ВИРОЩУВАННЯ Citrullus vulgaris
Досліджено вплив мульчуючих матеріалів та органічних добрив на
врожайність сортів кавуна різних строків дозрівання. Визначено, що
використання мульчуючих матеріалів (солома + тирса, плівка,
агроволокно з внесенням компосту) збільшує урожайності кавуна на 3,34,8 т/га. За вирощування ранніх сортів кавуна рекомендується
застосовувати як мульчуючий матеріал суміші соломи з тирсою, за
вирощування середньоранніх сортів – агроволокно на фоні внесення
компосту.
Мета досліджень – обґрунтування ефективності мульчування ґрунту
різноманітними матеріалами за вирощування кавуна (Citrullus vulgaris) в
зоні Правобережного Лісостепу України.
Методика проведення досліджень. Дослідження проводили
впродовж 2013–2014 рр. на дослідному полі кафедри плодівництва,
овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської
продукції Вінницького національного аграрного університету, що
розташований у Правобережному Лісостепу України.
Грунт дослідної ділянки – сірий опідзолений середньосуглинковий
на лесових породах із умістом в орному шарі (0–25 см) гумусу 1,98 %; рН
сольової витяжки становить 4,2; сума увібраних основ – 18,6 мг-екв. на
100 г ґрунту; гідролітична кислотність–2,66 мг-екв. на 100 г ґрунту; азоту,
що гідролізується–34−45 мг/кг; рухомого фосфору – 112−126 мг/кг;
обмінного калію – 112−118 мг/кг сухого ґрунту.
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Польові досліди проводили згідно з «Методикою дослідної справи в
овочівництві та баштанництві» за ред. Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко
(2002) та інших методичних посібників з овочівництва та агрономії [5, 6].
Загальна площа ділянки становила 67,2 м2, облікова – 33,6 м2;
повторність – чотириразова, повторності розміщені в один ярус, ділянки в
межах повторень – рендомізовано.
Дослідження проводили з двома сортами кавуна – Північне сяйво та
Макс плюс, оригінаторами яких є Інститут овочівництва і баштанництва
НААН.
Результати досліджень. Вегетаційні періоди 2013-2014 років
різнилися за основними метеорологічними показниками. У 2013 році
кількість опадів була меншою, а у 2014 році – більшою порівняно із
середньобагаторічними даними. За роки досліджень сформувалися
оптимальні температурні умови для розвитку рослин кавуна.
Гідротермічний коефіцієнт загалом за вегетацію був майже на одному
рівні за роки досліджень, кількість надходження опадів подекадно разом
із різними температурами мала неоднаковий вплив на ріст та розвиток
рослин кавуна, що досить по-різному вплинуло на кількісні та окремі
якісні показники продукції. Упродовж вегетаційних періодів
досліджуваних років за ступенем відхилення від середньобагаторічних
даних до I категорії, що близькі до звичайних умов, відносилося 10
місяців, до ІІ категорії із сильним відхиленням – 8 місяців.
Було зазначено, що у 2013 році використання мульчуючих
матеріалів на сорті Північне сяйво забезпечувало суттєве підвищення
урожайності кавуна в межах 2-10 т/га або 9-45,5 % відносно еталонного
варіанта без мульчування з урожайністю 22,0 т/га (табл. 1). Істотне
зростання урожайності для сорту Макс Плюс забезпечувало тільки
використання як мульчуючих матеріалів агроволокна з внесенням
компосту; урожайність плодів при цьому збільшувалася на 3 т/га.
У 2014 році на обох сортах використання мульчуючи матеріалів
забезпечувало істотне збільшення урожайності плодів кавуна в межах 3,56,5 т/га. Найбільш ефективним було використання агроволокна з
внесенням компосту, що сприяло підвищенню урожайності кавуна сорту
Північне сяйво на 8 т/га або 30,7%, кавуна сорту Макс Плюс – на 5 т/га
або 14,7%.
Загалом за роки досліджень сорт Макс Плюс забезпечував
найбільший рівень урожайності (32,6 т/га), тоді як за вирощування сорту
Північне сяйво середня урожайність становила 28,6 т/га. Використання
мульчуючих матеріалів сприяло підвищенню урожайності в межах 3,3-4,8
т/га. Між собою в середньому по досліду різні види мульчуючих
матеріалів істотно не різнилися. Потрібно зазначити, що для
скоростиглого сорту Північне сяйво більш ефективним є використання як
мульчі суміші соломи з тирсою, тоді як для середньораннього сорту Макс
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плюс найбільший рівень урожайності формується за використання
агроволокна з внесенням компосту.
Висновки. Використання мульчуючих матеріалів (солома + тирса,
плівка, агроволокно з внесенням компосту) забезпечує підвищення
урожайності кавуна на 3,3-4,8 т/га або 12-17,5 %. За вирощування ранніх
сортів кавуна краще використовувати суміш соломи з тирсою, за
вирощування середньоранніх сортів – агроволокно на фоні внесення
компосту.
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ КУКУРУДЗИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА
В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
Багатьма вченими зазначено, що в останні роки на території
України відбулися часткові зміни клімату, вологий кліматичний цикл
змінився на сухий. Збільшується нерівномірність та інтенсивність опадів
(під час вегетації сільськогосподарських культур), зростає тривалість
бездощових періодів у критичні фази росту та розвитку рослин, зростає
ймовірність агрономічно несприятливих атмосферних явищ –
неефективних зливових дощів, посух, суховіїв тощо.
Дослідженнями визначено, що в Україні ймовірність весняних
посух, з урахуванням локальних, становить 84 %, літніх – 98 %, осінніх –
71 %, зокрема надзвичайно посушливих і катастрофічних – відповідно 8,3
і 5,0 % [1].
Індикатором зміни клімату на території України ще з кінця 80-х
років ХХ ст. виступає зміна льодового режиму річок басейну Дніпра,
замерзання річок відбувається на шість діб пізніше, а скресання – на 13
діб раніше. Тривалість періоду з льодовими явищами зменшилася на 25
діб, а товщина льоду – на вісім сантиметрів, що є досить вагомим доказом
істотного потепління клімату [2].
За останні роки в умовах східної частини Лісостепу України стали
очевидними зміни клімату, збільшилися коливання низьких температур у
зимовий період (спостерігають як низькі температури, так і більш високі).
Весняний період все частіше супроводжується посухою, повітряними
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бурями. Опади весною випадають нерівномірно, що характерно для зони
нестійкого зволоження. Літні місяці характеризуються жорсткою
посухою, яка нерідко припадає на фазу наливу зерна ярих зернових
культур (у червні-липні) і спричиняє зменшення їх врожаю. Осінній
період став більш продовженим через потепління [3].
За аналізу середньодобової температури повітря в умовах
Харківської області на дослідних полях Інституту рослинництва ім. В. Я.
Юр’єва НААН за період з 1947–2015 рр. зазначено суттєве її збільшення
(8,1 °С) впродовж майже всього періоду, порівняно зі середніми
багаторічними
показником
(6,8 °С). Близькими до 1910–1940 рр. температурами був період 1976–
1985 рр. (7,3 °С). Високими показниками річної температури повітря
характеризувалися період 1996–2005 роки (8,7 °С), а найбільш теплим за
всі ці роки відзначився період 2005–2015 рр. – 9,2 °С, що більше від
норми на 1,7 °С. (рис. 1.)

Рис. 1. Відхилення середньодобової температури
від середньобагаторічних показників, °С

Найбільше підвищення температури повітря за період 1986–1995
років спостерігали у січні, лютому, березні та квітні, на рівні 2,1, 3,7, 2,3
та 1,6 °С, а також у червні та жовтні на 1,3–1,4 °С. Період 1996–2005 років
характеризувався значними показниками збільшення температури
повітря, на 1,9 °С
в середньому за рік порівняно зі середньо
багаторічною. При цьому максимальне зростання показників температури
знову припадає на зимово-весняний період січня-квітня, на рівні 3,0, 5,0,
0,8 та 2,3 °С відповідно. У середньому за 1947–2015 роки найбільші
підвищення температури спостерігали в першу чергу у зимово-весняний
період грудень-квітень (на 2,0; 0,8, 2,7, 1,5 та 2,0 °С, відповідно), а також
у літній період у липні на 1,8 °С. При цьому коливання температури
повітря, порівняно з середньо-багаторічними показниками 1910–1940 рр.,
стають більш різкими, що особливо видно за показниками 1986–1995 рр.,
1996–2005 рр. та 2005–2015 рр.
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За кількістю опадів найбільш посушливим виявився період 1967–
1975 рр. – 435 мм, проти багаторічних показників 1910–1940 рр. – 465 мм.
Періоди 1976–1985 та 1986–1995 рр. характеризували більші або
наближені до норми показники кількості опадів, середня кількість опадів
за рік становила 586 та 546 мм відповідно. При цьому значне збільшення
кількості опадів припадало на осінньо-зимовий період: листопад, грудень,
січень та лютий: на рівні 9,0–31,5 мм.

Рис. 2. Відхилення кількості опадів від середньобагаторічних показників, мм

Також суттєві збільшення кількості опадів спостерігали за період
1976–1985 рр. у серпні (на 25,3 мм) та 1986–1995 рр. у червні та вересні
(на 16,6–17,5 мм). Значне вагоме зниження кількості опадів (на 4,8–8,4
мм) спостерігали у серпні. Періоди 1996–2006 рр. та 2006–2015 рр. також
відзначилися дефіцитом вологи (на 24,9 мм та на 21,0 мм) в серпні, що
негативно позначилося на зволоженості ґрунту та наливі зерна
середньоранніх та пізньостиглих гібридів кукурудзи.
Таким чином, погодні умови останніх років характеризує значне
потепління та більш різкі коливання середньодобової температури і
кількості опадів, порівняно з 1910–1940 роками, що ще раз свідчать про
зміни клімату. Зокрема, в період вегетації кукурудзи зменшилася
кількість атмосферних опадів, у критичні періоди розвитку рослин
кукурудзи, відзначено зниження відносної вологості повітря, збільшення
середньодобової температури повітря, що призводить до неповного
запилення і, як наслідок, зменшення врожайності через череззерницю.
Збільшується кількість днів із суховійними явищами. Атмосферні опади
носять зливовий характер, мають малоефективний, а іноді і негативний
вплив на ріст та розвиток рослин.
Отже, на перше місце виходить упровадження комплексу
раціонального
збереження
і
використання
вологи,
комплекс
агротехнічних заходів – оптимізація структури посівних площ,
вологозберігаючі способи обробітку ґрунту, система удобрення культур
та боротьба з бур’янами. Найбільш радикально серед елементів сортової
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агротехніки на агроекологічну обстановку впливає саме строк сівби,
визначаючи такі її складові, як тепло- і вологозабезпеченість, фотоперіод,
фітосанітарні умови і т. ін.
За аналізу досліджень за період 2005–2015 рр. спостерігали, що
найбільший рівень урожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп
стиглості формується за сівби в ранній строк – ІІІ дек. квітня. Але слід
зазначити, що по кожній групі стиглості гібриди мають свої біологічні
особливості, а саме холодостійкість. Найбільший рівень урожайності
зерна ранньостиглих гібридів одержано за сівби в ІІІ декаду квітня (4,53
т/га), оскільки вони більш холодостійкі. Більшість гібридів
середньоранньої групи сформували високий рівень урожайності за сівби в
І та ІІ декаду травня (4,84 та 4,88 т/га). Середньостиглі гібриди
найбільший рівень урожайності сформували за раннього строку сівби
(5,49 т/га). Це пояснюється тим, що в них подовжений вегетаційний
період і їм потрібно набрати більшу суму ефективних температур (1101–
1170 оС) (табл. 1). Таким чином, строк сівби – це генотиповий фактор
впливу на урожайність кукурудзи, який залежить конкретно від
біологічних особливостей гібрида.
Таблиця 1
Урожайність зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно
від строку сівби, т/га (2005–2015 рр.)
Строк сівби
Ранній
(ІІІ дек. квітня)
Оптимальний
(І дек. травня)
Пізній
(ІІ дек. травня)

Група стиглості
Середнє
Ранньостиглі Середньоранні Середньостиглі
4,53

4,72

5,49

4,92

3,72

4,84

5,27

4,61

2,82

4,88

5,33

4,35

З наведених даних можна зробити висновок, що потрібно науково
обґрунтовано підходити до цього агроприйому. Сівба гібридів у більш
ранні строки без протруєння насіння від шкідників і хвороб та нестійких
до ранньовесняних холодів призводить до зниження польової схожості,
крім того, є вірогідність потрапляння сходів в останні весняні заморозки,
які можуть зашкодити нормальному росту і розвитку рослин, що також
негативно впливають і як результат зменшується рівень урожайності.
У разі затягування строків сівби подовжується вегетаційний період і
є вірогідність того, що рослини можуть потрапити в перші осінні
заморозки і під час збирання мати високу вологість зерна, що потребує
додаткової витрати коштів на досушування зерна. Збільшення врожаю
кукурудзи може бути забезпечено з одного боку за рахунок найбільш
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повної реалізації адаптивного потенціалу кукурудзи, тобто за рахунок
добре відселектованої пристосованості до умов агроекологічного
середовища, а з іншого – за рахунок видозміни агроекологічного
середовища.
Для зниження ризику впливу негативних явищ у кожній конкретній
зоні рекомендуються до вирощування гібриди з різними біологічними та
агроекологічними властивостями за рівнем інтенсивності. Підбір гібрида
на сьогодні є найдешевшим агрозаходом, доступним для виробничників.
Під час формування сортової структури потрібно дотримуватися
зональних принципів її оптимізації. Крім того, слід завжди враховувати
сортову специфіку під час внесення добрив, планування норм висіву,
способів догляду за посівами та за інших агротехнічних заходів, що дає
можливість більш ефективно використовувати матеріальні ресурси.
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ПОШИРЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА З МЕТОЮ
ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНІ КЛІМАТУ
Як відомо, ґрунтово-кліматичні умови України є дуже
сприятливими для вирощування багатьох видів продукції рослинництва.
У зв’язку з цим, рішенням Продовольчої і сільськогосподарської комісії
ООН (ФАО) Україну віднесено до держав, які у найближчому
майбутньому мають стати донорами продовольства у світі. Водночас
природно-ресурсний потенціал України використовується незначною
мірою, що забезпечує перспективи розвитку сільськогосподарського
виробництва. Однак використання традиційних методів сільського
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господарства має негативний вплив на навколишнє середовище, не
забезпечує якість і безпечність продуктів харчування, опосередковано
впливає на рівень захворюваності людей.
Проте, вже давно відомо, що фізична праця, яка реалізується у
землеробстві, має здатність зберігати у десять разів більше енергії, ніж
було витрачено. Тому вважаємо, що сільське господарство має
використовувати принципи та методи органічного землеробства, які
використовуються на теренах України ще з XIX ст. і ґрунтуються на ідеях
української наукової школи фізичної економії. Окрім того, майбутнє
всього людства залежить від вміння зберігати енергію за допомогою
праці, а отже прогрес суспільства можливий за умови швидкого
нагромадження енергії.
Висновки С. Подолинського як одного з представників цієї школи
не лише не втратили актуальності, а навпаки, є актуальними, особливо в
контексті наукових свідчень наближення людства до певних біофізичних
меж:
1) привласнення людьми біомаси Землі перевищило 40 % продукції
фотосинтезу на суші або 25 % від загальної (якщо враховувати біомасу
океану);
2) руйнування озонового шару, що захищає живий світ на Землі від
жорсткого космічного опромінення;
3) деградація приблизно 35 % земельних ресурсів планети;
4) втрата біологічного різноманіття довкілля (від 5 тис. до 150 тис.
біологічних видів на рік за загальної кількості від 5 млн до 30 млн видів);
5) наростання зміни клімату і глобального потепління.
За нашими дослідженнями, перспективи розвитку органічного
землеробства як в Україні, так і всьому світі забезпечені його впливом на
навколишнє середовище, яке останнім часом вимагає до себе більшої
уваги через: збереження тваринного та рослинного світу, охорони ґрунтів
і вод, раціонального використання ресурсів, зменшення загального рівня
забруднення, пошуку альтернативних джерел енергії (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив на навколишнє середовище органічного землеробства
Показник
Біологічне
різноманіття
та ландшафт

Характер впливу
1. Використовується більше сільськогосподарських генетичних
ресурсів, враховуючи комах і мікроорганізми.
2. Більше різноманітність і повторюваність дикої флори та фауни.
3. Сприяє збільшенню різноманіття ландшафтів.
4. Сільськогосподарські угіддя сприяють кращому поєднанню
прилеглих біотопів.
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Показник

Ґрунт

Вода
Клімат і
повітря

Енергія

Характер впливу
1. Збільшується кількість перегною, фізична стійкість, здатність
використовувати воду, що призводить до зниження ризику ерозії.
2. Підвищується рівень біологічної активності, збільшується
кількість біомаси, прискорюється переробка поживних речовин,
покращується структура ґрунту.
3. Достатня кількість симбіотичних мікоризних грибків.
1. Відсутність загрози з боку синтетичних засобів захисту рослин,
які залужують підземні та поверхневі води.
2. Значно більший низький рівень вилуження азоту.
1. Більш низький рівень викидів парникових газів, менша кількість
реактивних речовин від використання засобів захисту рослин.
2. Високий показник секвестрації вуглекислого газу у ґрунті.
1. Значно більш низький показник використання прямої енергії
(легкозаймисті речовини, мастильні матеріали) та непрямої енергії
(добрива і пестициди) для цієї території.
2. Висока ефективність використання енергії (відповідно до
кількості видобутого або виробленого продукту); іноді краще, ніж у
традиційному виробництві.

Позитивний вплив органічного землеробства на клімат
підтверджується його впливом на біологічне різноманіття з точки зору
екології та агроекології (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив органічного землеробства на біологічне різноманіття
Рівень
біологічного
різноманіття

Генетичний

Видовий

Механізм впливу органічного
землеробства

Характеристика
Нестабільність видів тварин,
сортів рослин і штамів
мікроорганізмів, що
використовуються у
сільському господарстві або
пов'язаних з
сільськогосподарським
виробництвом
Широкий спектр пов'язаних із
сільськогосподарським
виробництвом видів (ґрунтові
організми, запилювачі,
фітофаги тощо) і одночасно
різноманітність
непродуктивних видів, які
пов'язані з іншими
(невиробничими) функціями
ландшафту
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Використання сортів, видів і
штамів, які ефективні в локальних
умовах (кліматичних, ґрунтових).
Для селекції рослин
використовуються також старі
місцеві сорти та матеріали, що
зберігаються у банках генів
Екологічні системи
господарювання є корисними для
різноманітності як рослин, так і
тварин. Практикується підвищене
агробіологічне різноманіття зі
широким і різним набором сівозмін
та кількістю вирощуваних культур,
з великою різноманітністю трав

Рівень
біологічного
різноманіття

Механізм впливу органічного
землеробства

Характеристика

Біотопний

Відображує різноманітність
ландшафтних біотопів

Екосистемний

Різноманітність
агроекосистем та їх роль
серед інших ландшафтних
екосистем, що становлять
ландшафтну структуру

Рекомендації з органічного
агровиробництва передбачають
охорону узбіччя полів, які є важливим
біотопом у землеробському
ландшафті, служать притулком,
екологічною нішею для зникаючих
видів рослин, зимовищем для
багатьох видів тварин, багаті
квітучими рослинами
Розміщення територій високо над
рівнем моря спонукає на ведення
органічного агровиробництва.
Використовується дроблення та
черезсмужжя посівів
сільськогосподарських культур, які
ведуть до підвищення біологічного
різноманіття

Позитивний вплив органічних фермерських підприємств на
збільшення біологічного різноманіття
порівняно з традиційними
підтверджує табл. 3, яка є результатом спостережень у фермерських
підприємствах Європи.
Таблиця 3
Вплив органічного землеробства на біологічне різноманіття
порівняно з традиційним
Представники
фауни і флори

Рослини

Безхребетні

Птахи

Щільність

Різноманіття

у 5 разів більший обсяг біомаси на ріллі на 57% більше дикорослих
супутніх рослин на ріллі,
видів рослин, у 2 рази більше
відносно невелика щільність
рідкісних рослин, деякі види
зустрічаються лише в органічних
господарствах
у 1,6 разів більше
у 1-2 рази більше видів павуків у
членистоногих, у 1-5 разів
посівах зернових культур
більше павуків
на 25% більше птахів на межах
полів, у 2,2 рази більше
⎯
жайворонків, що гніздуються

Таким чином, органічне землеробство забезпечує раціональне
використання природних ресурсів, відновлення ґрунтів, ландшафтів,
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зокрема багатих на представників фауни і флори луків, захищає
тваринний і рослинний світ, сприяє розвитку альтернативних джерел
енергії тощо, що у кінцевому результаті запобігає зміні клімату та
забезпечує стійкий довгостроковий розвиток всього сільського
господарства.
УДК 631.811:634.8(477.73)
Нікончук Н.В., доцент;
Ткачова Є.С., магістрант
Миколаївський національний аграрний університет
ВПЛИВ БІОРЕГУЛЯТОРІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЯГІД
ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Ставлення проблеми. За сучасних умов змін клімату, надмірного
використання хімічних добрив та засобів захисту від хвороб і шкідників
рослин, актуальності набуває пошук нових більш ефективних шляхів
підвищення продуктивності галузі виноградарства, перш за все, за
рахунок малозатратних технологій. У звязку з цим, дослідження
застосування біорегуляторів росту в виноградарстві набуває все більшого
значення. Біорегулятори росту визначають характер проходження таких
важливих процесів, як ріст і розвиток, формування врожаю, здатність
долати різні стресові ситуації, знімати короткочасні дефіцити в критичні
періоди росту. Застосування агрозаходів на основі регуляторів росту,
скрізь розглядається, як новий і перспективний напрямок хімізації
сільського господарства.
Враховуючи вищезазначене, метою дослідження було вивчення
впливу біорегуляторів росту Біолан та Біосил на показники врожайності
технічних сортів винограду в умовах південного Степу України.
Методика досліджень. Польові досліди проводилися на ділянках
технічних сортів винограду Каберне Совіньйон, Одеський Чорний та
Ркацителі на базі ПАТ «Радсад» Миколаївської області в період 2016–
2017 рр. Формування кущів – двоштамбовий кордон, схема садіння
3,0х1,5 м. Культура винограду неукривна і незрошувана. Кущі
обприскували водними розчинами 0,002% – вої концентрації препаратів
Біолан та Біосил. Обприскування кущів проводили з розрахунку 250
мл/кущ, 550 л/га. Обробку препаратами кущів винограду проводили у такі
строки: І – за 5 – 7 днів до цвітіння; ІІ – одразу після цвітіння; ІІІ – перед
достиганням ягід.
Результати досліджень. Підвищення інтенсивності фізіологічних
процесів у тканинах листків та кращий розвиток кущів винограду за
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обробки регуляторами росту впливало на показники врожайності кущів
винограду (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив регуляторів росту на структуру врожаю винограду в умовах
ПАТ «Радсад» (середнє за 2016 – 2017 рр.)
Варіанти

Кількість,
грон,
шт/кущ

Контроль
Біолан
Біосил

28,49
29,21
30,02

Контроль
Біолан
Біосил

38,85
39,37
39,38

Контроль
Біолан
Біосил

38,68
40,74
42,05

Середня масса грона
Середній
урожай з
г
%
куща, кг
Сорт Каберне Совіньйон (К)
2,96
104±3,60
100
3,28
112±7,9
108
3,42
114±5,30
110
Сорт Одеський Чорний
4,58
118±8,1
100
5,28
134±9,4
114
5,36
136±2,8
115
Сорт Ркацителі
4,64
120±1,3
100
5,38
132±7,8
110
5,63
134±1,2
112

Маса 100 ягід, г
г

%

110,30
115,40
117,73

100,00
104,62
106,74

138,70
162,80
164,50

100,00
117,38
118,60

180,00
208,40
210,70

100,00
115,78
117,06

Обробка кущів винограду сприяла збільшенню кількості грон на
кущ, середньої маси грона та маси 100 ягід винограду. Кількість грон на
кущ збільшувалася внаслідок кращого зав’язування ягід під дією
біорегуляторів росту на 0,53 – 3,037 шт./кущ. Сорт винограду Ркацителі
під дією препарату Біосил максимально збільшував кількість грон на –
3,37 шт./кущ.
Найістотнішим приріст середньої маси грона за роки досліджень
спостерігався у сорту Одеський Чорний після застосування регуляторів
росту – 134 -136 г, що перевищувало контроль на 14% -15%. Найменше
зростання середньої маси грона за обробки Біоланом та Біосилом
відзначали на контрольному сорті Каберне Совіньйон – 8–10%.
Суттєвий приріст маси 100 ягід винограду серед досліджуваних
сортів відзначали в сорту Одеський Чорний (17 – 19%).
Аналіз середньої врожайності з куща винограду показав, що
найбільшу прибавку врожайності порівняно з контролем було отримано у
сорту Ркацителі після обприскування препаратом Біосил – 21% (5,63 кг з
куща). Найменше реагував на обробку регуляторами росту контрольний
сорт Каберне Совіньйон.
Найбільш суттєвий вплив на врожайність досліджуваних сортів
винограду був за використання регулятору росту Біосил. За триразової
обробки цим препаратом врожайність сорту Одеський Чорний порівняно з
контролем зростала на 14,0 %, у сорту Ркацителі на 15,0 % (табл. 2).
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Таблиця 2
Урожайність сортів винограду залежно від регуляторів росту на базі
ПАТ «Радасад» Миколавської області
Варіанти
Контроль
Біолан
Біосил
Контроль
Біолан
Біосил
Контроль
Біолан
Біосил
НІР0,5
за фактором А
за фактором В
взаємодія
факторів

Роки досліджень
Середнє
2016
2017
Сорт Каберне Совіньйон
78,3
72,3
75,3
86,2
80,2
83,2
87,4
81,4
84,4
Сорт Одеський Чорний
90,8
85,2
88,0
106,2
89,7
98,0
107,9
92,7
100,3
Сорт Ркацителі
102,1
94,1
98,1
112,8
108,6
110,7
115,4
110,2
112,8
2,87
2,49

2,65
2,29

4,98

4,59

Приріст до контролю
ц/га
%
+7,9
+9,1

10,5
12,1

+10,0
+12,3

11,4
14,0

+12,6
+14,7

12,8
15,0

За застосування препарату Біолан у сорту Одеський Чорний
врожайність збільшилася на 11,4%, у сорту Ркацителі на 12,8%. Найменші
показники зростання врожайності під впливом біопрепаратів
демонстрував сорт Каберне Совіньйон.
Висновки
Отже, на тлі однакової потенційної продуктивності рослин, різниця
між контрольним (за обробки водою) та варіантами із застосуванням
препаратів Біолан та Біосил була суттєвою за показниками, що визначали
середню масу грона та врожаю, який був зібраний з одного куща.
Найбільше врожаю з одного куща серед дослідних сортів була одержана
на сорті Ркацителі за застосування препарату Біосил – 990 г. Найбільший
приріст середньої маси грона був отриманий у сорту Одеський Чорний –
більше від контролю на 14 – 15%. Також на цьому сорті був найбільш
помітний приріст маси 100 ягід винограду – на 17 – 19% більше за
контроль.
У середньому за два роки досліджень, кращі результати приросту
врожайності за – триразового обприскування водними розчинами 0,002%–
вої концентрації препаратів Біолан та Біосил демонстрував сорт Ркацителі
- 110,7 – 112,8 ц/га, приріст врожайності якого був на рівні 12,8 – 15%.
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ЕВТРОФУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ ВОДОЙМ-ОХОЛОДЖУВАЧІВ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Згідно з рішенням конференцій ООН з проблем навколишнього
природного середовища і розвитку, що проходили в містах Ріо-деЖанейро (1992) та Йоганнесбурзі (2002), важливими та пріоритетними
екологічними проблемами сучасності є забруднення, евтрофування та
деградація поверхневих вод планети, що відбуваються внаслідок
антропогенного тиску та кліматичних змін.
Евтрофування являє собою підвищення біологічної продуктивності
водних об’єктів внаслідок накопичення у воді біогенних елементів, серед
яких основну роль відіграють азот та фосфор, що, в свою чергу, зумовлює
збільшення інтенсивності первинного продукування органічної речовини,
стимулює ріст водоростей та вищих водяних рослин. Цю проблему
вперше почали розглядати на початку 30-х років минулого сторіччя в
США та країнах Західної Європи і поступово вона набула глобальних
масштабів. Зовнішніми проявами явища евтрофування є заростання
водних об’єктів та спалахи «цвітіння» фітопланктону. Цей процес у
водоймах безпосередньо пов’язаний з функціонуванням їх екосистем,
біопродуктивністю, формуванням якості води. Інтенсивний розвиток
первинної фотосинтезуючої ланки та макрофітів утилізує надлишок
біогенних елементів і є важливим адаптаційним механізмом збереження
гомеостазу водної екосистеми, що порушується екстремальними
впливами природних і антропогенних факторів.
Контрольоване збільшення продуктивності водойми в окремих
випадках навіть є економічно вигідним, оскільки сприяє підвищенню її
рибогосподарського потенціалу. Проте, зазвичай, антропогенна
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евтрофікація водойм досить швидко сягає рівня, на якому подальший ріст
продуктивності екосистеми погіршує якість водного середовища,
призводить до змін структури угруповань гідробіонтів, їх видового
складу. Водяні рослини продукують надлишкову органічну речовину, яка
не використовується в екосистемі. Її підвищений вміст призводить до
погіршення кисневого режиму, накопичення продуктів розкладу в процесі
відмирання рослинної маси та токсичних екзометаболітів (прижиттєві
виділення рослин).
Особливо гостро проблема евтрофування постає для водоймохолоджувачів енергетичних об’єктів, які постійно зазнають впливу
комплексу антропогенних факторів. Водойми такого типу є одними з
наймасштабніших антропогенних водних екосистем сучасної біосфери,
які зазнають істотного техногенного впливу. Водночас підвищені
температури скидних вод впродовж року зумовлюють порушення
рівноваги між процесами утворення органічної речовини та її
деструкцією, що погіршує якість води та впливає на ефективність роботи
технологічного обладнання електростанції. Така ситуація викликає
необхідність постійного контролю стану водного середовища водоймохолоджувачів та розробки методів відновлення і стабілізації їх
екосистем, що є умовою безпечної експлуатації енергоблоків.
Характер та масштаби евтрофування водних об’єктів, таким чином,
зумовлюються досить різноманітними факторами. Це можуть бути як
природні процеси, пов’язані з дією природних чинників і явищ (природне
евтрофування), так і наслідки господарської діяльності людини
(антропогенне евтрофування). Виокремлюють біотичні та абіотичні
фактори як складові природного евтрофування.
Розрізняють хімічне, термічне і дестратифікаційне евтрофування.
Хімічне евтофування водного середовища – найпоширеніший його вид.
Воно виникає внаслідок збільшення продуктивності (трофності) водойми,
спричиненого надходженням до них додаткової кількості біогенних
елементів з навколишньої території. Це призводить до збільшення
навантаження на трофічні ланцюги, порушення природної рівноваги між
абіотичною та біотичною складовими. Як наслідок, екосистема водойми
стає менш стійкою. Термічне евтрофування водного середовища полягає у
збільшенні трофності водойми через прискорення кругообігу біогенних
елементів внаслідок підвищення температури водного середовища.
Вивчення цього явища є особливо важливим на водоймах-охолоджувачах
електростанцій для своєчасної розробки природоохоронних заходів під
час проектування цих об’єктів.
Дестратифікаційне евтрофування водного середовища виникає
внаслідок підвищення продуктивності фотичної зони через збагачення
біогенами з глибоких шарів тієї ж водойми. Водна товща є
стратифікованою, тобто складається з шарів води, які суттєво
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відрізняються за своїми властивостями. Зазвичай, глибинні шари мають
більш високий вміст біогенних елементів. Як природне, так і
антропогенне порушення стратифікації водойми (дестратифікація)
призводять до різкого збільшення первинної продукції.
Одним з найпростіших методів оцінювання досягнення водоймою
статусу евтрофної є перевірка перевищення фактичних концентрацій
біогенів допустимих значень. Серед найбільш негативних наслідків
евтрофування водойм можна виділити масовий розвиток окремих
представників альгофлори, відомий під назвою "цвітіння" води. Розвиток
планктонних водоростей змінює колір води і надає їй специфічного
запаху, підвищує каламутність, погіршує органолептичні показники і
якість, створює перешкоди в роботі електростанцій, призводить до
виникнення задухи риб та інших негативних наслідків. Це явище в
прісних водоймах можуть викликати діатомові, синьо-зелені, зелені
водорості. «Цвітіння» води через масовий розвиток синьо-зелених
водоростей особливо поширене у внутрішніх водоймах багатьох країн, а
саме водоймах Прибалтики, Білорусі, Молдови, України тощо. Серед них
збудниками цього процесу є представники родів Aphanizomenon,
Microcystis, Anabaena, Oscillatoria. Найбільш поширені – Microcystis
aeruginosa Kutz. emend. Elenk., M. wesenbergii Komarek, Anabaena flos –
aquae (Lyngb.) Breb., A. spiroides Kleb., Oscillatoria agardhii Gom.,
Aphanizomenon flos – aqua (L.) Ralfs.
«Цвітінню» води сприяє низка фізичних, гідрохімічних та
гідрологічних факторів. Для синьо-зелених водоростей характерним є
високий темп розмноження клітин, змішаний тип живлення та стійкість
до екстремального впливу зовнішнього середовища, що сприяє їх
домінуванню в екосистемах. Їм притаманно декілька типів розмноження:
поділ клітин, поділ колоній, здатність до спороутворення, розвиток
спочиваючих клітин. Синьо-зелені водорості здатні використовувати
різноманітні джерела енергії, їм властива багатоканальність здійснення
типів метаболізму. Завдяки особливостям своєї пігментної системи вони
здатні утилізувати сонячні промені на різних глибинах. Серед фізичних
факторів важливу роль у виникненні "цвітіння" відіграють швидкість
течії, інтенсивність освітлення, температура води.
Таким чином бурхливий розвиток синьо-зелених водоростей
внаслідок евтрофікації призводить до збіднення якісного і кількісного
складу біоти, знижує рибогосподарський потенціал водних об’єктів,
перешкоджає нормальній та безпечній роботі електростанцій. У водоймах
цього типу інтенсивна внутрішня техногенна проточність зумовлює
швидкий розподіл евтрофікантів в товщі всього водного об’єму. З цієї
причини наслідки евтрофування можуть не виявляти себе протягом
довгого періоду з наступним швидким проявом на значній акваторії
водойми. Саме тому розробка та впровадження ефективних екологічно
451

безпечних методів боротьби з явищем евтрофування водоймохолоджувачів мають здійснюватись протягом всього періоду їх експлуатації
та бути невід’ємною складовою їх господарського використання.
УДК 631.5:633.53
Рожко В.М., доцент;
Романенко С.В., магістр
Національний університет біоресурсів і природокористування України
valentinaro@bigmir.net
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО У ТОВ «УКРАЇНА» РІПКИНСЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кукурудза на зерно впевнено займає все більші і більші посівні
площі не лише на теренах України, а і у всьому світі. Її використовують
як продовольчу, технічну та кормову культуру. Останнім часом площі її
посіву суттєво виросли і на Чернігівщині. Тому вибір для неї
оптимальних параметрів технології вирощування є актуальним. Як
відомо, значне місце тут мають відповідний обробіток грунту та
попередник. На сьогодні як попередник у господарствах часто
використовують такі культури, які є умовно допустимими з точки зору їх
впливу на показники родючості загалом і урожайність кукурудзи зокрема.
Уточнення цього моменту потребує це питання і в умовах ТОВ «Україна».
У господарстві площа ріллі становить 2500 га, культура займає
близько 700 га, або 28 % площі посіву польової сівозміни. Господарство
ТОВ «Україна» територіально розміщене в зоні Полісся, ґрунтовий
покрив господарства неоднорідний і має кілька ґрунтових відмін,
найбільшою за площею з яких є дерново-підзолистий ґрунт. Уміст гумусу
в них коливається від 1,16 до 1,80%, становлячи в середньому 1,40%.
Вони мають кислу реакцію ґрунтового розчину, середньозважений
показник рН сол. дорівнює 5,2-5,4.
Забезпеченість рухомими формами фосфору становить 111-140
мг/кг ґрунту, обмінним калієм – 97-128, легкогідролізованим азотом –2060 мг/кг ґрунту. Для них характерний низький вміст обмінних форм
кальцію 3,2-4,1 та магнію 0,6-0,7 мг-екв./100 г ґрунту.
Ринок на сьогодні диктує свої умови і тому у господарстві
основними попередниками кукурудзи у господарстві є пшениця озима,
кукурудза на зерно, соняшник. У системі удобрення під неї вносять у
середньому 110 кг/га азотних добрив, 95 фосфорних та 65 калійних за
діючою речовиною. Оскільки тип забур’янення полів сівозміни зазвичай
змішаний, заходи основного обробітку ґрунту виконуються відповідно до
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видового складу бур’янів. Проте за останні роки завдяки збільшенню
частки хімічного контролю господарство використовує після кукурудзи
на зерно соняшник та поверхневий обробіток грунту, що містить
дворазове дискування на глибину 8-10 см в різних напрямках. Після
пшениці озимої виконують лущення стерні одночасно зі збиранням
попередника, а також оранку або плоскорізний обробіток на 20-22 см
залежно від умов зволоження та забур’яненості поля.
Збільшення витрат на використання гербіцидів дозволило суттєво
очистити поля від бур’янів, їх кількість за останні три роки скоротилася в
середньому в 2,4 р., що в свою чергу забезпечило суттєвий приріст
врожаю. При цьому частка багаторічних бур’янів також суттєво
зменшилася. Захист посівів від бур'янів передбачає страхове внесення
гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с.(д.р. Метахлол, Тербутилазин)
в нормі 2 л/га в період 3-5 листків культури. Головними перевагами під
час вибору цього препарату були комплексний захист від однорічних
злакових і дводольних бур'янів та можливість комбінованого
застосування препарату як ґрунтового, так і страхового призначення.
Урожайність кукурудзи на зерно у СТОВ «Україна» досягла рівня,
який був обмежений комплексом факторів, де в першу чергу проявила
себе невисока природна родючість дерново-підзолистих грунтів, а також
обмежена кількість опадів. У середньому за 2016-2017 рр. у господарстві
отримали: після кукурудзи на зерно – 5,48, після соняшнику – 5,34, після
пшениці озимої – 5,68 т/га. Проте виробничі витрати показують, що
застосування поверхневого обробітку після попередників пізніх строків
збирання є менш витратним і тому собівартість основного обробітку
грунту буде нижчою, порівняно з виконаними заходами після традиційної
пшениці озимої. Незважаючи на те, що останній попередник є
перевірений і має низку переваг, проте площі посіву кукурудзи і
соняшнику
в
Україні
невпинно
зростають,
їх
активно
використовуватимуть під інші культури, зокрема і кукурудзу на зерно.
УДК 577.21; 633.11; 633.15
Михальська С.І.;
Комісаренко А.Г.;
Курчій В.М.
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
mykhalskasvitlana@gmail.com
ОТРИМАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОСЛИН
З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО СТРЕСІВ
Отримання рослин з підвищеною стійкістю до несприятливих
факторів довкілля – пріоритетний напрям сучасних наукових досліджень.
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Поряд з традиційними методами селекції увага дослідників приділяється
розробці системи методів генетичної інженерії з отримання стійких до
стресів форм шляхом інтеграції в геном культурних рослин
рекомбінантних молекул ДНК, здатних на генетичному рівні
контролювати процеси адаптації/стійкості.
Для розробки ефективних біотехнологій суттєве значення має
розуміння фундаментальних питань, пов’язаних з генетичним рівнем
регуляції. У разі отримання генетично-модифікованих рослин, стійких до
стресових факторів, значна увага приділяється деталізації структурнофункціональної організації геному, а саме: ідентифікації структурних
генів, продукти яких безпосередньо беруть участь у підтримці цілісності
компонентів клітин і їх нормального функціонування у відповідь на стрес,
регуляторних генів, що контролюють експресію цих генів, а також генів,
які беруть участь у шляхах передачі сигналів, що включають адаптивні
відповіді до окремих абіотичних чинників та їх комплексу. У стресових
умовах у рослин включаються складні багатокомпонентні захисні
механізми, що забезпечують адаптацію організмів до шкідливих умов.
Склад комплексу генів, експресія яких покладена в основу відповіді
рослин на стрес, залежить від виду шкодочинного впливу. Деякі гени
беруть участь у відповіді на декілька видів стресів, оскільки більшість з
них призводять до порушення водопостачання рослин та синтезу вільних
радикалів.
Одним із перспективних є напрям генетичної інженерії з
підвищення рівня стійкості культурних рослин до осмотичних стресів з
використанням генів, що контролюють метаболізм вільного проліну.
Всебічні фізіолого-генетичні дослідження сформували позицію про
пролін як поліфункціональну амінокислоту, яка може брати участь у
складних процесах адаптації/стійкості рослин. Також показана роль
проліну, як сигнальної, регуляторної молекули в ході росту,
диференціювання клітин та їх запрограмованої гибелі.
Аналізуючи можливості цього напряму метаболічної інженерії, для
різних видів та конкретних генотипів, перш за все, доцільно досліджувати
ефективність використання ключових генів, які контролюють або синтез,
або катаболізм проліну. Крім того, важливим є вибір стратегії, завдяки
якій підвищується вміст цієї амінокислоти до фізіологічно значущого
рівня. Це може бути додаткове введення кількості копій генів синтезу, або
часткова супресія ендогенних генів катаболізму проліну.
Сьогодні більшість біотехнологічних досліджень, пов’язаних з
інженерією генами, що контролюють метаболізм проліну, стосуються
модельних об’єктів – арабідопсису і тютюну. Результати не завжди
однозначні. Так, аналіз низки трансгенних рослин показав, що за спроби
збільшення вмісту вільного проліну генно-інженерними методами, у
деяких випадках спостерігається кореляція між вмістом вільного проліну
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та підвищенням рівня стійкості трансгенних рослин, в інших така
залежність просліджується слабо.
Нами для підвищення рівня стійкості трансгенних рослин кукурудзи
та пшениці були використані агробактеріальні штами LBA4404 та AGLO,
які містили однакову плазміду рВі2Е з дволанцюговим РНК-супресором
гена проліндегідрогенази Arabidopsis thaliana (ProDH) та селективний ген
nptII. Також використовувався агробактеріальний штам AGLO, що
містив кДНК гену орнітінамінотрансферази Medicago truncatula (ОАТ) та
селективний ген nptII в векторі pBi121, (конструкції люб’язно надані
д.б.н. Кочетовим А.В., Інститут цитології і генетики Сибірського
відділення РАН, м. Новосибірськ).
При цьому в першому випадку очікувалося збільшення рівня
проліну
за
рахунок
часткової
супресії
ендогенних
генів
проліндегідрогенази, що відбуватиметься шляхом постранскрипційного
сайленсингу РНК за рахунок утворення коротких інтерферуючих siРНК.
В другому ж - за рахунок того, що ОАТ бере участь в синтезі проліну,
хоча на даний час деякі дослідники заперечують це твердження і говорять
про те, що ген ОАТ регулює деградацію орнітину та пов'язаний з
системою рециркуляції азоту.
Agrobacterium-опосередковану трансформацію кукурудзи та
пшениці проводили в умовах in planta в процесі запилення.
Суспензію клітин агробактерії нарощували у живильному бульйоні
HIMEDIAR REF М002, потім розводили середовищем, яке містило 2 мМ
Na2S2O3 (оптична щільність при 600 нм = 0,5 оптичних одиниць).
Оскільки інтродукція рекомбінантних молекул ДНК в клітини та їх
інтеграція в геном рослин залежить від багатьох факторів, оптимізували
умови генетичної трансформації, варіюючи концентрацією суспензії
клітин агробактерії, складом середовищ для інокуляції та способом
нанесення.
Проникнення A. tumefaciens до зав’язі та сам процес зав’язування
зерна у пшениці можна контролювати шляхом вичленення (кастрації)
пиляків і подальшого запилення. Нами показано, що час нанесення
агробактеріальної суспензії та період запилення впливають на
зав’язування насіння. Так, у випадку, коли клітин A. tumefaciens наносили
в період кастрування, а примусове запилення здійснювали через деякий
час, спостерігали зав язування насіння в середньому від 4 до 8 штук на
колосі. За одночасного кастрування, нанесення бактерії та запилення
зав’язування зерна було меншим (3-4 на колосі). Найбільше зерна на
суцвітті утворювалось за природного запилення (без кастрування), коли
бактерію наносили примусово, відкриваючи квітку.
Agrobacterium-опосередковану
трансформацію
кукурудзи
проводили шляхом нанесення бактеріальної суспензії (нічної культури
агробактерії) на попередньо обрізані маточкові нитки з подальшим
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штучним запиленням пилком тієї самої рослини або лінії. Як результат
отримані качани із стиглими зернівками, які за морфологічними ознаками
та швидкістю проростання не відрізнялися від контролю.
Отриманий насіннєвий матеріал вводили в умови in vitro для
проведення селекції, яку здійснювали протягом двох пасажів на
середовищі з додаванням 50 мг/л канаміцинсульфату.
Оцінювання стійкості трансформованих рослин пшениці до дефіиту
вологи проводили в умовах модельованого обезводнення, додаючи до
середовища культивування 0,5 М маніту.
Стійкість до засолення оцінювали в умовах дії летальних
концентрацій сульфатно-хлоридного засолення (2,5% солей морської
води), хлоридного (1% NaCl), та сульфатного (1,2 %Na2SO4) .
Рослини, які витримували селективний тиск середовища та
залишались стійкими до дії канаміцину, переносили для дорощування в
грунт та перевіряли на наявність трансгенів методом ПЛР.
За пророщування насіннєвого матеріалу рослин кукурудзи,
трансформованих агробактеріальним штамом LBA4404 з векторною
конструкцією рВі2Е, що містить дл-РНК супресор гена ProDH
і
контрольних рослин в умовах водного дефіциту відмічали різницю в
швидкості проростання. Так, стійкі трансгенні варіанти проростали на 4-5
добу (майже 70%) тоді, як контрольні лише на 10-12 добу (біля16%). Крім
того, трансгенні проростки, стійкі до обезводнення (0,5 М маніту)
переносили в умови наджорсткого стресу (0,8 М маніту), при цьому
більшість трансгенних рослин продовжували ріст в таких умовах.
Рослини контрольного варіанту гинули за подальшого культивування на
середовищі з 0,5 М маніту.
Порівнюючи
інтенсивність
проростання
насіння
Т1,
трансформованого штамом AGLO з дл-РНК супресором гена ProDH та
геном ОАТ відмічали, що насіння з супресованою проліндегідрогеназою
проростало найшвидче в умовах сульфатного засолення на 5-6 добу
майже 20% (1,2 %Na2SO4), а насіння з геном ОАТ в цих самих умовах
проростало тільки на 8 добу, до того ж відсоток проростання був нижчим
майже вдвічі. В умовах хлоридного засолення (1% NaCl) проростала
майже однакова кількість насіння близько 10%.
При цьому у рослин кукурудзи з супресором гена
пролідегідрогенази стійкість до всіх типів досліджуваних стресорів
корелювала із підвищенням вмісту вільного проліну. Збільшення рівня
проліну для таких рослин було характерним і в умовах норми.
Щодо рослин з додатковою копію гена ОАТ, то рівень накопичення
проліну у трансформантів не відрізнявся від контролю. Згідно з
літературними даними, ген ОАТ бере участь у відповіді рослин на стрес,
хоча остаточна його роль до кінця не з’ясовано і залишається предметом
досліджень. Існують дані про участь ОАТ в підтримці ростових процесів в
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нормі і у разі стресу. Нами також показано, що рослини кукурудзи та
пшениці з додатковою копією гена ОАТ, мали більшу кореневу систему
та опереджали в рості не трансгенні варіанти. Також вони
характеризувалися здатністю розвиватися в умовах модельованого
засолення та водного дефіциту. Відомо, що тривале культивування в
умовах високого вмісту іонів чинить негативний вплив на фізіологічні
процеси, викликаючи при цьому анатомічні зміни в тканинах і органах,
особливо коренях, які більш чутливі до засолення, ніж наземні органи.
Можна передбачити, що ріст генетично-змінених рослин в умовах стресу
можливий за рахунок розвиненої кореневої системи, яка характерна для
рослин з підвищеним синтезом ОАТ.
Таким чином, можна зробити висновок, що підвищення рівня
стійкості рослин до осмотичних стресів можливе за рахунок збільшення
вмісту
вільного
проліну
шляхом
часткової
супресії
гена
проліндегідрогенази. Також перспективним для підвищення стійкості до
стресів
може
бути
введення
додаткової
копії
гена
орнітинамінотрансферази, що впливає на ріст та розвиток кореневої
системи.
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АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
ДО УМОВ ПОСУШЛИВОГО КЛІМАТУ
Наведено результати досліджень із зменшення негативного впливу
посушливого клімату під час вирощування картоплі.
Мета. Зменшення негативного впливу посушливого клімату на
урожайність картоплі.
Проблема. В останні роки відзначаються негативні наслідки
глобальних змін клімату для сільського господарства України. Клімат
стає не тільки більш теплим, але і більш сухим. Відбуваються різкі
коливання погодних умов в одному регіоні протягом вегетаційного
періоду, що збільшує ризики отримання повноцінного врожаю (якісь,
товарність).
Картопля на коливання погоди (клімату) реагує урожайністю
більше, ніж інші культури. Відомо, що оптимальні умови для формування
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столонів та бульб картоплі створюються за температури 16-20оС. За
температури вище 30оС рослини картоплі сильно пригнічуються [1,2].
Висока температура повітря не лише затримує ріст бульб картоплі, а й
викликає так зване екологічне виродження, коли у спекотні засушливі
періоди бульби формуються близько до поверхні, стають м’якими або
губчатими, їх м'якоть чорніє від викликаних спекою некрозів і під час їх
проростання виникають ниткоподібні паростки. Якщо на наступний рік
користуватися таким посадковим матеріалом, то частіше всього бульби
будуть виродженими.
Деякі сорти картоплі сприятливі до аномального повторного
відростання, коли посушливі періоди змінюються дощами або коли
відбуваються різкі коливання температури.
Тому актуальною є проблема пошуку нових технологій та
агротехнічних заходів вирощування картоплі, які спрямовані на створення
оптимальних водного та теплового режимів грунту.
Результати. Найефективнішим заходом є полив (дощування,
крапельне зрошення). За інформацією VII Голландсько-Українського
форуму з професійного картоплярства в 2016 році вирощування картоплі
без поливу в Україні стає все більш ризикованим. Правда, полив потребує
вкладення додаткових коштів, і не всі аграрії можуть правильно
розрахувати затратність і дохідність таких капіталовкладень.
Крім поливу є й інші агротехнічні заходи для зменшення
негативного впливу посушливого клімату. Перш за все, потрібно
переходити на більш раціональні схеми розміщення рослин, а саме
вирощування з міжряддям 85 та 90 см. Вирощування картоплі за таких
міжрядь в поєднанні зі збільшенням площі живлення рослин поліпшує
умови водоспоживання, підвищує ефективність використання засобів
механізації під час виконання технологічних операцій догляду за
рослинами і значно скорочує витрати посадкового матеріалу та
мінеральних добрив за локального способу їх внесення. Збільшення
ширини міжрядь пов'язане з потребою формувати великий гребінь, що дає
можливість рослинам сформувати більше столонів, зменшує ризик
виникнення захворювань, великий гребінь захищатиме бульби картоплі
від перегрівання.
Ефективним є вирощування посухостійких сортів картоплі, які без
поливу дозволяють отримувати в посушливі роки пристойний урожай.
Важливим чинником є обробка бульб картоплі перед садінням та
обприскування посівів препаратами, які підвищують посухостійкість
рослин та ослаблюють негативну дію температурних стресів.
Спираючись на попередні дослідження, перспективним є
вирощування картоплі із застосуванням укривних і мульчуючих
матеріалів, що дозволяє поліпшити водний і тепловий режими грунту,
оптимізувати мікроклімат у насадженнях картоплі та сприяти
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повноцінному формуванню урожаю. Для цього використовують солому,
торф, листя, хвою, тирсу, чорну поліетиленову плівку, біле та чорне
агроволокно.
У багатьох регіонах проблемою є нестача вологи, що лімітує ріст
рослин картоплі. У таких регіонах уміле застосування мульчування може
не тільки збільшити урожай, але також дозволяє заощадити поливну воду.
Мульча також пом'якшує ударну силу дощових крапель, запобігаючи
таким чином ущільненню грунту і захищаючи його від поперемінного
впливу дощу і сонця, що викликає утворення кірки.
Для створення оптимальних умов росту і розвитку рослин картоплі
ми пропонуємо спосіб вирощування картоплі під шаром соломи, який не
передбачає застосування мінеральних добрив і гербіцидів для боротьби з
бур’янами. Тому такий спосіб вирощування картоплі можна віднести до
системи органічного землеробства.
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W, %

Під шаром мульчі

В гребенях

20
18
16
14
12
10
8
6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фази розвитку

Рис. 1. Динаміка абсолютної вологості грунту в зоні розташування
клубнів під час вегетації картоплі, %
Фази розвитку: 1 – садіння, 2 – поява сходів (контроль), 3 – поява сходів (під
шаром мульчі), 4 – початок бутонізації (контроль), 5 – початок цвітіння
(контроль), 6, 7, 8 – накопичення урожаю, 9 – початок пожовтіння листя
(контроль), 10 – відмирання бадилля (контроль), 11 – збирання урожаю

У ННЦ «ІМЕСГ» проведено дослідження впливу мульчування
картоплі шаром соломи на водний режим грунту. Грунт – сірозем
опідзолений з вкрапленнями чорнозему. У іншому випадку картопля була
посаджена традиційним способом – у гребені. Визначено, що в умовах
2015 року забезпечення рослин картоплі вологою під шаром соломи в зоні
формування бульбоплодів було рівномірним протягом усього періоду
вегетації, тоді як в гребенях спостерігався її дефіцит. Так, абсолютна
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вологість ґрунту під шаром соломи у фази бутонізації та цвітіння рослин
картоплі була в межах 16,1–16,2 % (оптимальна – 22 %), у фазу
формування врожаю – 13,7 %, водночас в гребенях – 9,3–14,0 % і 6,4–
7,8 % відповідно – рис. 1.
За результатами 2013-2016 рр. визначено, що урожайність картоплі
під шаром соломи на 32–43 % більша ніж на контролі.
Бульби картоплі, вирощені під шаром соломи, мають більший
розмір, правильну, недеформовану форму і знаходяться близько до
поверхні грунту.
Висновок
1. Ефективними заходами зі зменшення негативного впливу
посушливого клімату на урожайність картоплі є полив, збільшення
ширини міжрядь, вирощування посухостійких сортів, застосування
препаратів, які підвищують посухостійкість рослин та зменшують дію
температурних стресів, мульчування.
2. Мульчування є ефективним заходом збереження вологи грунту,
поліпшує водний та тепловий режими грунту, оптимізує мікроклімат у
насадженнях картоплі та сприяє збільшенню урожайності картоплі.
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ВПЛИВ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА МОЛОЧНУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ
ЗМІН КЛІМАТУ
У моніторингових дослідженнях останніх років повідомляється про
глобальне потепління клімату. Це є суттєвою проблемою для молочного
тваринництва більшої частини Європи, особливо для центральних і
південних регіонів, про що повідомляють останні дослідження.
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На жаль, тепловий стрес залишається невизнаною проблемою у
вітчизняному скотарстві, хоча фінансові втрати від його згубного впливу
в європейських країнах у середньому оцінюються в розмірі понад 400
євро на корову в рік. При цьому високопродуктивна молочна худоба
вкрай чутлива до високих спекотних температур, наслідком яких є значне
зниження удоїв та якості молока. Попередні дослідження свідчать про
високу ймовірність виникнення теплового стресу в корів за високих
температур в умовах центра України [1] та значні економічні втрати за
його дії в молочному скотарстві [2].
Метою нашої роботи було дослідити вплив високих температур на
молочну продуктивність корів швіцької породи в умовах цілорічного
стійлово-вигульного утримання в умовах центра України. Для цього в
теплий період 2017 року (з травня по вересень) щодня в різний час доби (о
6:00; 15:00; 21:00 і 00:00 год.) проводили реєстрацію температури і
вологості повітря загальноприйнятими методами. Удій корів в умовах
промислового молочного комплексу оцінювали за допомогою системи
управління стадом «Dairy Comp 305». Середню величину удою, вмісту
жиру і білка по стаду корів враховували щодоби. Для оброблення
отриманих даних і оцінювання достовірності показників використовували
програмне забезпечення Statistica 10.
Встановлено, що в минулому році, порівняно з багаторічними
даними (+26,4 °С), середня температура в теплий період року (травеньвересень) хоча загалом й не мала достовірних відмінностей (td = 1,07; P
<0,95), однак дещо зросла – на 0,6 °С. Проте в серпні ця різниця
становила +3,0 °С і виявилася достовірною (td = 2,89; P> 0,95). В окремі
періоди цього місяця максимальна температура перевищувала багаторічні
значення на 8,0 °С. Особливо спекотним видався вересень. Різниця між
багаторічним максимумом і температурою в окремі періоди цього місяця
становила + 10 ... + 13 ° С, за найбільших підвищень денної температури
до +35 °С.
Аналіз стану повітряного середовища та рівня продуктивності
тварин у спекотний період вказує на істотну залежність добового удою
від температури повітря, між якими виявлено середній ступінь від’ємного
кореляційного зв’язку (r = -0,45; P> 0,95). Як бачимо з наведених даних
(рис. 1), періоди зростання зовнішніх температур супроводжувалися
істотним зниженням добових удоїв корів.
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Рисунок 1. Залежність добового удою корів від температури зовнішнього повітря
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Порівняно з найбільш сприятливими погодними умовами в травні
(за середньодобового надою корів по стаду на рівні 27 кг), в червні, липні,
серпні та вересні, рівень удою знижувався на 3,0 (td = 5,4; P> 0,999); 4,6
(td = 7,9; P> 0,999); 5,5 (td = 6,3; P> 0,999) і 3,5 % (td = 5,9; P> 0,999) або
на 0,85; 1,39; 1,54 і 0,99 кг відповідно. Влітку, за впливу високих
температур, також істотно змінювався якісний склад молока (рис. 2).
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Рисунок 2. Динаміка молочної продуктивності корів у теплий період 2017 року

Зокрема, кількість жиру порівняно з травнем в червні зменшувалася
на 5,2 % (td=5,4; Р>0,999), липні – на 3,1 (td=3,5; Р>0,99) і в серпні – на 7,3
% (td=6,5; Р>0,999) або на 50; 30 70 г. Кількість молочного білка
зменшувалась відповідно на 3,4 (td = 4,3; Р >0,999); 3,4 (td = 4,7; Р >0,999)
і 5,7 % (td = 5,9; Р >0,999) або на 30; 30 та 50 г відповідно. При цьому
місячні коливання вмісту (у %) цих компонентів виявилися
недостовірними.
Для попередження впливу високих температур у корівниках
комплексу використовують активне вентилювання за допомогою
поздовжнього розташування потужних вентиляторів. Однак їх самостійне
застосування (без зволоження повітря) виявилося недостатньо
ефективним. Внаслідок цього, за період з червня по вересень 2017 року
включно, втрати на одну корову по стаду склали близько 146 кг молока.
Значно ефективнішим може бути поєднання активного
вентилювання зі зволоженням повітря, запропоноване співробітниками
ДДАЕУ [3]. До переваг використання систем типу туман на фермах
можна віднести автоматичне підтримання оптимального мікроклімату
(вологість/температура), усунення пилу та хвороботворних бактерій,
нейтралізацію неприємних запахів та знешкодження летких сполук (аміак,
метан, вуглекислота тощо). У разі випаровування не відбувається
надмірного зволоження повітря, завдяки чому підстилка залишається
сухою, на відміну від менш ефективних систем. Є також можливість
використання комплекту обладнання для дезінфекції широкогабаритних
приміщень промислового комплексу [4].
Таким чином, високі температури зовнішнього повітря в теплий
період року викликають зниження молочної продуктивності корів. Тому
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за цілорічного утримання тварин в корівниках полегшеної конструкції
доцільно застосовувати системи активного вентилювання зі зволоженням
повітря.
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ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА СТАН
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ЛІСІВ
Найбільші площі на території Херсонської області займають штучні
соснові ліси з сосни звичайної та сосни кримської, які переважно
зростають на аренах Нижньодніпровських пісків. Ліси Херсонщини
виконують здебільшого екологічні функції – водоохоронні, захисні,
рекреаційні.
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З кінця ХХ ст. у створених лісах активізувалися процеси
погіршення їх стану. Вони супроводжуються появою осередків всихання
насаджень, збільшенням площ масових розмножень шкідників лісу,
підвищенням пожежної небезпеки тощо. Ці процеси набувають
динамічного розвитку і засвідчують наявність проблем лісорозведення в
зоні Нижньодніпровських пісків.
Екологічною проблемою для Херсонщини стали лісові пожежі, які
знищують великі площі соснових лісів. Це безпосередньо пов’язано зі
зростанням середньомісячної температури та зменшенням кількості
опадів. Збитки від пожеж ускладнюють екологічну обстановку ще й тому,
що згорілі лісові площі не відновлюються в тих самих обсягах. Все це і
зумовлює актуальність цих досліджень.
Величезну роль в процесах ослаблення активно-реактивних
властивостей соснових насаджень Нижньодніпров'я відіграє регіональна
зміна клімату. Добре відомо, що за останні 100 років середня температура
на Україні підвищилася майже на 1°С, а лише за останні 10 років – на
0,3°С. Насадження сосни (за межами природного ареалу), які знаходяться
і без того в екстремальних умовах, реагують на це адекватним чином, тим
більше, що глобальна зміна клімату відбивається на регіоні дослідження
чи не в першу чергу.
За інформацією обласного управління лісового господарства, в
середньому згорає 1900 га в рік. Однак динаміка великих лісових пожеж
швидко посилюється. Якщо раніше циклічність великої лісової пожежі
становила 7 років, то тепер вона становить вже 5 років. Однією з причин
такого прояву пожеж може бути зміни клімату.
Зміни клімату – об’єктивна реальність. Нині переважна більшість
відомих матеріалів наукових досліджень і спостережень, а також
статистичних даних свідчать про їх природну циклічність.
Для встановлення та подальшого аналізу можливих змін клімату на
території, яку займають Нижньодніпровські ліси, були проаналізовані
метеорологічні дані (температура повітря, °С та кількість опадів, мм) за
період з 1945 по 2017 роки включно. Для кожного з наведених років була
розрахована середньорічна величина температури повітря та визначена
річна кількість опадів, побудовані графіки розподілу кліматичних
показників, та були оброблені за допомогою статистичних методів.
Аналіз багаторічних даних Херсонського гідрометеоцентру показує,
що в Херсонській області за останні 12 років середньорічна температура
повітря збільшилася на 1,4-1,8°С, що є підтвердженням змін температури і
на регіональному рівні. Якщо наприкінці ХХ ст. середньорічна
температура повітря на території міста Херсону та прилеглих до нього
територій становила 9,8°С, то зараз вона має значення на рівні 10,1°С.
З регіональною зміною клімату та зі зниженням рівнів ґрунтових
вод, в першу чергу, пов'язані і продовжуються понині процеси всихання
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соснових насаджень. Саме процеси всихання призводять до колосального
збільшення кормової бази стовбурних шкідників.
Особливе місце в процесах структурних змін фауни шкідників
відіграють останнім часом випадки лісових пожеж. Саме вони призвели
до різкого збільшення чисельності таких видів, як шістьозубий короїд,
волосатий лубоїд, кавказький гравер і багатьох інших.
Одним із наслідків пожежі, який негативно впливає на
приживлюваність лісових культур у перші роки створення, є
післяпожежний стан ґрунту. Так, пожежі навіть слабкої інтенсивності
суттєво впливають на фізико-хімічні властивості ґрунту, що призводить у
перші роки до зниження маси лісової підстилки і органічних речовин,
ущільнення верхнього шару ґрунту. Виявлено, що на поверхні ґрунту
залишається скорина продуктів згоряння, товщиною 2 – 3 см.
Продуктами згоряння, що виявлені в цій скорині, були лісова
підстилка, живий надґрунтовий покрив, хвоя, бруньки, листя, частини
кори, дрібні пагони дерев. Під час горіння виділялася живиця та смола,
що призвело до певного зв’язування продуктів згоряння. Крім того, на
поверхні ґрунту залишаються обгоріла деревина, яку не можна
використовувати у господарських цілях. На базі згорілих залишків
починають дуже швидко розпліднюватися шкідники дерев, які з часом
можуть перекинутися на здоровий ліс.
Вище перелічені негативні наслідки пожеж викликають
необхідність розробки агротехнології штучного відтворення соснових
лісів, яка б передбачала б зведення до мінімуму впливу таких негараздів.
Така агротехнологія вже частково розроблена і складається з етапів.
1. Перетворення обгорілих рештків деревини до стадії тирси за
допомогою спеціальної техніки. 2. Розбивання скорини продуктів
згоряння та змішування її з отриманою вже сосновою тирсою за
допомогою культиваторів. 3. У такому стані ґрунт згарища залишають на
рік. 4. На другий рік проводять залуження території згарища
багаторічними травами, до яких мають входити медоноси. 5. У стані
залуження територію залишають ще на 2 роки. 6. На четвертий рік
виконують заліснення території колишнього згарища використовуючи так
званий торф’яно–гніздовий спосіб. При цьому, сіянці висаджують так,
щоб коренева шийка була на 2-3 см нижче поверхні ґрунту. Коренева
система сіянців весь час (під час викопування, перевезення та посадки)
має бути у вологому стані.
Треба пам’ятати, що у посадках культур сосни, створених сіянцями
із закритою кореневою системою, не треба проводити агротехнічні
догляди, оскільки ці культури не відчувають великого впливу основних
видів живого надґрунтового покриву, і переводити їх в покриту лісом
площу слід у віці 5 років. Ще однією особливістю застосування цієї
агротехнології є значне підвищення температурного режиму ґрунту та
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повітря, що викликає необхідність у забезпеченні сіянців дерев
достатньою кількістю води, оскільки агрогідрогель, який використовують
сьогодні для поповнення запасів ґрунту водою, не виконує свої функції
через низьку вологість повітря, що викликане змінами клімату.
Для підвищення продуктивності відтворення лісів нами
запропоновано використовувати сапропель як замінник торфу. 1, 2 та 6
стадії агротехнології відновлення лісу на згарищах передбачають
внесення органічних добрив та соснової тирси у ґрунт. Для торфу
дослідження такого плану були проведені наприкінці ХХ століття.
Застосування сапропелю для цього способу є новим.
Звідси виникає необхідність в обґрунтуванні застосування
сапропелю у таких стадіях: 1) з ґрунтом насиченим тирсою; 2) з ґрунтом
висадки (який представлений піщаними ґрунтами).
Склад сапропелю, який використаний для досліджень: органіка –
19,6 %; гумінові кислоти – 12,34%; азот легкогідролізований – 20,2 мг/100
г ґрунту; фосфор з окисленням – 14,0 мг/100 г ґрунту; фосфор без
окислення – 17,0 мг/100 г ґрунту.
Як результат проведених досліджень встановлено. 1. Протягом
експерименту штучно створений ґрунт постійно, дуже швидко пересихає,
що потребує необхідності постійного поливу. Це пояснюється хімічною
реакцією між тирсою та сапропелем, за якої виділяється значна кількість
тепла, і що більша доза внесення сапропелю, то більший термін хімічної
реакції, особливо при поливі. Це передбачає під час застосування
сапропелю в умовах відновлення лісів на згарищах обов’язкового
залуження на термін як мінімум 2 роки. Але водночас тирса на другий рік
значно втримує вологу, розпушує ґрунт і не утворює грудок. 2. Часті
поливи викликають зростання рослин без належного укореніння, і
рослина стає більш ламкою. Сапропель незначно структурує будову
ґрунту, що показує у стадії після поливу та висихання, коли ґрунт стає
грудкуватим, але грудки із зусиллям можна привести у попередній стан.
Крім того, треба зазначити, що де більше сапропелю, там менше
кіркоутворення.
За результатами досліджень було побудовано графіки динаміки
росту рослин та темпу приросту рослин за кожним з варіантів.
Статистична обробка показала, що кращим варіантом із швидкості росту
рослин є: варіант 1:1 (R2 = 0,9628) та варіант 1:3 (R2 = 0,9826). За темпом
приросту рослин найкращими варіантами є: варіант 1:1 (R2 = 0,3767) та
варіант 1:4 (R2 = 0,3522). Аналізуючи вищенаведене, можна
рекомендувати для впровадження у виробничих умовах такі 2 варіанти:
1. Варіант – сапропель+піщаний ґрунт у співвідношенні 1:3, за
якого розвиток рослин з першої фази розвитку стабільний, відповідає всім
параметрам: має високу енергію росту, яка надає можливість рослині
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інтенсивно рости і розвиватися; менше уражується хворобами; високу
ефективність початкового росту (силу росту).
2. Варіант – сапропель+піщаний ґрунт у співвідношенні 1:1, в якому
швидкість росту рослин (R2 = 0,9628) та темп приросту (R2 = 0,3767)
мають сприятливі умови протягом всього вегетаційного періоду. Рослини
стійкі до несприятливих і навіть стресових факторів. Серед найбільш
несприятливих абіотичних факторів на півдні України є нестійкі,
важкопрогнозовані погодні умови: восени (дефіцит вологи в ґрунті),
взимку (морози, часті відлиги) та у весняно-літній період (дефіцит
ґрунтової та повітряної вологи, високі температури).
Дослід показав, що за варіанта 1:1 просліджується тенденція росту
рослин, добре розвивається коренева система, яка є головним органом, що
сприймає дію керованих людиною факторів: полив, обробіток ґрунту та
інше.
З огляду на вищесказане рекомендуємо варіанти 1:3 та 1:1, які
доцільно впроваджувати у виробництво, виявляючи найбільш раціональне
поєднання економічних та еколого-енергетичних чинників.
Таким чином, як органічну речовину за торф’яно–гніздового
способу відновлення лісів замість торфу доцільно використовувати
дніпровський сапропель, вирішуючи ще одну екологічну проблему
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О НЕОБХОДИМОСТИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕБАЧКА АМУРСКОГО (Pseudorasbora Parvа)
В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Cмена климатических условий обитания в сторону потепления
создает новые условия существования гидробионтов. Именно этот фактор
является, по мнению ряда исследователей, причиной увеличения в
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настоящее время биологических инвазий рыб в бассейнах наибольших
рек Азово-Черноморского бассейна [1].
В 2006 году в Харьковской области мы впервые обнаружили
чебачок амурский в р. Волчья [2,3]. В 2007 году этот вид рыб отмечался и
в других водных объектах области [4].
Естественный ареал амурского чебачка находится в Восточной
Азии, где он широко распространен, встречаясь от бассейна Амура,
Монголии, рек западного побережья Японского моря и Японии на юг до
рек п-ова Корея, Северного Вьетнама, островов Тайвань и Хайнань. В
настоящее время рыба широко расселилась в водных объектах Средней
Азии и Европы, реках черноморского бассейна, водоемах Литвы, Швеции,
Дании и др. [5,6].
На территории Украины амурский чебачок впервые был обнаружен
в 1972 году в низовье Днестра и Дунае [5], а в 1973 году – в сбросных
каналах и прудах Цюрупинского нерестово-выростного хозяйства на
нижнем Днепре. При этом у рыбы, попавшей в водные объекты Украины,
за короткое время (1–2 года) наблюдались изменения отдельных
морфологических признаков [5,7].
Половой зрелости в украинских водных объектах, как и в
естественном ареале, рыба достигает на втором году жизни [8], имеет
растянутый (порционный нерест) и охраняет отложенную икру. Эти
факторы, а также ее способность быстро адаптироваться в непривычной
обстановке, высокая выживаемость молоди за счет преимуществ в
биологии размножения, отсутствие в первое время на новом месте
естественных врагов, ограничивающих его численность и большая
стойкость к различным заболеваниям обусловливают большие
преимущества в конкуренции с аборигенными видами рыб. Это,
несмотря на относительно небольшую плодовитость, обусловливает
быстрое увеличение численности амурского чебачка при попадании в
благоприятные условия обитания. Особенно значительные вспышки
численности рыбы наблюдались при появлении ее в рыбоводных
хозяйствах [9].
При увеличении численности амурский чебачок может нарушать
экологический баланс животного сообщества водного объекта, в
частности оказывать отрицательное влияние на состояние кормовой базы
молоди ценных промысловых видов рыб [10], а в прудовых условиях
чебачок активно потребляет искусственные корма, в результате чего
сеголетки ценных промысловых рыб ко времени зимовки могут
существенно недобрать вес, что приводит к их значительной смертности,
а рыбоводные хозяйства несут большие убытки [11].
Кроме пищевой конкуренции с молодью других видов рыб,
амурский чебачок при достаточно большой плотности ценных рыб,
например, в рыбоводных хозяйствах, может оказывать негативное
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воздействие на рыб, близкое, по мнению И. Д. Тромбицкого и
А. Е. Каховского [9], к довольно редко встречающемуся у рыб
факультативному паразитизму. Работами авторов на рыбоводных прудах
в Молдавии было обнаружено, что в отдельных прудах двухлетки белого
и пестрого толстолобиков, а также белого амура имели по бокам тела
выше анального и позади спинного плавников разрушение кожных
покровов, а нередко – появление глубоких язв, достигающих
позвоночника. При этом поражению подвергалось от 10,7 до 100%
содержащихся в прудах толстолобиков. Из пораженных тканей
выделялась условно-патогенная микрофлора. У белого амура подобные
повреждения встречались реже. В прудах, где наблюдались поражения
выращиваемых рыб, при осенней разгрузке обнаруживались большие
скопления амурского чебачка. После обследования прудов были
проведены эксперименты в садках, установленных на акватории прудов, и
аквариумах. Полученные сведения доказали способность амурского
чебачка травмировать выращиваемую в прудах рыбу. Это происходило
несмотря на колоссальную разницу в размерах: чебачок – до 8 г,
толстолобики – 410 г. Ввиду этого, амурский чебачок был признан
крайне нежелательным компонентом ихтиофауны рыбоводных прудов,
так как помимо конкуренции в питании эта рыба на втором году жизни
может поражать кожные покровы и мускулатуру культивируемых рыб,
что способствует проникновению в организм рыб через поврежденные
участки возбудителей инфекционных заболеваний [9].
Кроме факультативного паразитизма амурский чебачок может
проявлять и хищническую реакцию к соразмерной молоди промысловоценных видов карповых рыб Азово-Донского бассейна. Это было
экспериментально
установлено
(и
статистически
достоверно)
М.И. Абраменко в аквариальных условиях при имитации режима
длительной голодовки в ограниченном пространстве с постепенным
повышением температуры. Подобное же явление автор наблюдал в
природных условиях на Цимлянском водохранилище (р. Дон) в августе–
сентябре 2011г., когда был проведен резкий сброс воды ниже критической
отметки. В результате этого крупный мелководный Новоцимлянский
залив (12800га), являющийся основным нагульным участком молоди
промыслово-ценных рыб (леща, плотвы, сазана, судака и других),
оказался практически отрезанным от русловой части водоема вплоть до
последней декады марта 2012г. По отчетным данным Волгоградского
отделения ГосНИОРХ, в этот период амурский чебачок занимал
лидирующее положение среди мелких непромысловых рыб Цимлянского
водохранилища
по
темпам
воспроизводства
и
возрастанию
общей численности вида, в том числе и в вышеуказанном заливе.
Вследствие пересыхания и промерзания ложа Новоцимлянского залива
основная гибель молоди рыб проходила в осенне-зимний период.
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Перезимовавшая во впадающих в залив руслах рек и балках ослабленная
молодь промыслово-ценных рыб могла стать потенциальной добычей для
голодного чебачка, поскольку сроки развития его естественной донной
кормовой базы заведомо отодвинулись, а свободный выход молоди
карповых рыб в открытое пространство залива затрудняла его малая
водность (полузамкнутые условия) [12].
Изложенные данные свидетельствуют о необходимости проведения
исследований состояния популяций чебачка амурского (размеры, рост
особей, плотность поселения, питание и др.) в нашем регионе. Тем более,
что несмотря на многочисленность сообщений об обнаружении чебачка
амурского в Харьковской области, таких исследований в нашем регионе
до сих пор не проводилось.
В пользу необходимости такой работы свидетельствуют также
результаты работ Г.А. Коломицева и Ю.К. Куцоконя, которые на
основании анализа современного распространения чебачка амурского
и пакета климатических карт создали цифровую модель изменения
ареала рыбы до 2050 года. Результаты проведенного моделирования
свидетельствуют об увеличении зоны ее распространения на 40%
площади современного ареала [13].
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПОНИЗЗЯ ДНІПРА
Зміна клімату сьогодні має глобальний характер, основним
чинником якого є надходження в атмосферу парникових газів. За останні
130 років температура в світі зросла приблизно на 0,85 °С, а за останні 25
років темпи глобального потепління прискорилися на 0,18 °С [1]. При
цьому спостерігається підняття рівня моря, зміна характеру атмосферних
опадів. Екстремальні метеорологічні явища стають більш інтенсивними,
частими та непередбачуваними. Незважаючи на те, що глобальне
потепління може приносити деякі місцеві переваги, такі, як зменшення
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кількості випадків смерті через зростання виробництва харчових
продуктів у певних районах, загальні наслідки зміни клімату здебільшого
є негативними особливо стосовно стану водних ресурсів.
Доведено, що потепління клімату викликає коливання рівневого
режиму та впливає на гідрологічний та гідрохімічний режими
поверхневих вод. Не всі фактори впливу однакові за своїм значенням, їх
сукупність діє по-різному на окремі компоненти і на екосистему загалом.
Тому надзвичайно важливою задачею є дослідження впливу кліматичних
та інших природних чинників на якість водного об’єкта. Це дасть змогу
більш об’єктивно оцінювати екологічний стан поверхневих вод, а отже,
точніше визначати пріоритетні проблеми і тенденції змін у майбутньому,
планувати довгострокові природоохоронні заходи [2].
Основну роль у формуванні клімату відіграють термічні умови
території. На формування термічного режиму Херсонської області, крім
залежності від географічної широти, впливають особливості атмосферної
циркуляції, підстилаючої поверхні та інтенсивності радіації. Вплив
кожного з цих факторів протягом року різний. Так, узимку на
температурний режим істотно впливає атмосферна циркуляція повітря. У
теплий період року термічний режим визначається радіаційними хвилями,
поряд із якими значну роль відіграє підстилаюча поверхня. Основною з
характеристик, що відображає зміну клімату в області, є температура
повітря [3].
Аналіз спостережень за зміною клімату в Херсонській області
показав, що за останні роки існує чітка тенденція до збільшення
середньорічної температури повітря 9,3-10° С та відповідно збільшення
кількості опадів до 449 мм. Зміна метеорологічних показників сприяє
дегазації води, циклічному коливанню поверхневого стоку, збільшує
токсичність хімічних речовин за їх синергізму, прискорює біохімічні
процеси водойм. Зміна теплового, кисневого режимів водної екосистеми
р. Дніпро впливає на життєдіяльність гідробіонтів. При цьому
порушуються межі їх витривалості та трофічні зв’язки [4].
Визначення впливу клімату на якісний стан поверхневих водойм є
надзвичайно важливим завданням. Існує безліч методів вивчення зв’язків,
вибір яких залежить від цілей дослідження і від поставлених пріоритетів.
Одним із найпоширеніших методів вивчення зв’язків між кліматичними
показниками та показниками якості поверхневих вод є кореляційний
аналіз. При цьому було встановлено тісний кореляційний зв’язок між
досліджуваними параметрами (табл. 1). Сульфати, хлориди, поверхневоактивні речовини належать до найбільш поширених забруднюючих
речовин поверхневих вод Пониззя Дніпра, які надходять з господарськопобутовими і промисловими стічними водами, талою та дощовою водою з
прилеглої території.
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Згідно з наведеними результатами встановлено, що із збільшенням
середньорічної температури та кількості опадів збільшується концетрація
сульфатів, хлордів, поверхнево-активних речовин (ПАР), хімічного
споживання кисню (ХСК). При цьому знижується ступінь самоочищення
поверхневих вод.
Таблиця 1
Зв'язок температури повітря та кількості опадів із якісними
показниками поверхневих вод
Показники якості води
Сульфати
Хлориди
ХСК
ПАР

Коефіцієнт кореляції
температура
опади
0,99
0,98
0,95
0,97
0,99
0,98
0,79
0,81

Статистично-достовірний вплив середньорічної температури,
збільшення кількості опадів на концентрацію забруднюючих речовин у
водоймі р. Дніпро може використовуватися для короткострокового
прогнозу змін його якісних характеристик.
Важливим фактором впливу періоду потепління на водні ресурси є
сезонна зміна метеорологічних параметрів. Влітку підвищення
температури призводить до збільшення випаровування водного дзеркала,
взимку спостерігається збільшення кількості опадів, що змінюють
показники річкового стоку та періоди зволоження досліджуваної
території. Враховуючи той факт, що за останні роки середньорічна
кількість опадів становить 449 мм, а випаровуваність – 570 мм, коефіцієнт
зволоження досягає 0,7. При цьому спостерігається інтенсифікація водної
ерозії ґрунтів, посилення процесів яроутворення та депресійних форм
рельєфу на досліджуваній території.
Динаміка середньорічної температури та кількості опадів у нашому
регіоні є синхронним відбиттям планетарної ситуації. Згідно з висновком
міжнародної групи експертів ООН, Україна не належить до держав, які
найбільш уразливі до глобальних змін кліматичних характеристик. Однак
прогнозується, що внаслідок глобального потепління, клімат південних
областей країни стане більш сухим та теплим, що призведе до зменшення
річкового стоку, видозміни великої частини ландшафту досліджуваної
території [5]. Через погіршення екологічних умов зміниться господарське
використання водних ресурсів та їх якісні показники. Тому в умовах
незакономірних тенденцій змін кліматичних характеристик необхідності
набуває розроблення відповідних адаптивних заходів щодо забезпечення
раціонального використання та збереження водних ресурсів Пониззя
Дніпра.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
У СП ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН-АГРО»
Актуальність теми. Пшениця озима з давніх-давен є традиційною
зерновою культурою Вінничини, тому вибір для неї оптимальних
параметрів технології вирощування є актуальним. Як відомо, значне місце
тут мають відповідний обробіток грунту та попередник. На сьогодні в
якості попередника у господарствах часто використовують такі, що
вважаються умовно допустимими з точки зору їх впливу на показники
родючості загалом і урожайність культури зокрема. Уточнення цього
моменту потребує це питання і в умовах СП ТОВ «РАЙФФАЙЗЕНАГРО».
Умови, програма та методика виконання досліджень. У
господарстві культура займає близько третини площі посіву польової
сівозміни.
Основними
ґрунтовими
відмінами
господарства
є чорноземи глибокі
малогумусні
умістом
гумусу
5,0 %
та
середньогумусні умістом гумусу трохи більше 5,5 %. Значні площі тут
займають також чорноземи опідзолені, темно-сірі опідзолені та сірі
опідзолені ґрунти. Частину з них відносять до категорії реградованих. А
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загалом грунти господарства достатньо оструктурені, мають сприятливі
водно-фізичні властивості. Проте у посушливі роки рослини пшениці
озимої можуть відчувати недостатню кількість вологи.
Ці грунти мають високі запаси загального азоту та рухомого
фосфору (120-150 мг/кг грунту), усіх форм калію. Реакція грунтового
середовища нейтральна, або слабокисла. Згідно з даними останнього,
десятого туру обстеження грунтів, таку властивість набули чимало площ
на Вінниччині.
Сума ввібраних катіонів коливається від 5
(легкосуглинкові) до 50 (важкосуглинкові) мг-екв на 100 г грунту.
Ринок на сьогодні диктує свої умови і тому у господарстві
основними попередниками пшениці озимої є кукурудза на зерно,
соняшник та соя. У системі удобрення під неї вносять у середньому
95кг/га азотних добрив, 82 фосфорних та 55 калійних за діючою
речовиною. Оскільки тип забур’янення полів сівозміни зазвичай
змішаний, заходи основного обробітку ґрунту виконуються відповідно до
видового складу бур’янів. Проте за останні роки, завдяки збільшенню
частки хімічного контролю, господарство використовує поверхневий
обробіток, що охоплює дворазове дискування на глибину 8-10 см в різних
напрямках, а також чизелювання на 20-22 см.
З метою з’ясування ефективності впливу різних попередників та
заходів основного обробітку ґрунту ми спостерігали за зміною деяких
ґрунтових параметрів залежно від указаних факторів.
Результати досліджень. Дослідження вмісту доступної вологи в
ґрунті показало, що за використання чизельного обробітку після всіх
досліджуваних попередників формувалося більше вологи (в середньому
на 8-10 мм у метровому шарі ґрунту), порівняно з дискуванням. Серед
попередників, кукурудза і соняшник забезпечили практично однакові
показники – 84,7 мм, водночас соя – лише 68,8.
Використання гербіцидів дозволило суттєво очистити поля від
бур’янів, їх кількість за останні три роки скоротилася в середньому в 2,4
р., що в свою чергу забезпечило суттєвий приріст врожаю. Проте на
сьогодні проблемним залишається вирощування пшениці озимої після сої,
оскільки ця культура дуже вразлива до пирію повзучого. Після неї
залишаються залишки кореневищ, які неможливо ефективно знищити
завдяки дискуванню. Якщо середня кількість бур’янів за варіантами
досліду відрізняється не значно, то видовий склад – навпаки.
Дослідження показали, що після соняшнику та кукурудзи на зерно
зростає частка малорічників, серед яких до 20% може становити амброзія
полинолиста. Частка багаторічних, і зокрема пирію повзучого, тут
незначна – 3-5%. Загальна кількість бур’янів суттєво менша там, де
використовували чизелювання. Після сої ж на обох варіантах обробітку
ґрунту кількість пирію збільшується і за дискування вона становить 22%,
а за чизелювання – 17.
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Урожайність пшениці озимої досягла рівня, який був обмежений
комплексом факторів, де в першу чергу проявила себе недостатня
кількість опадів. У середньому за 2016-2017 рр. у господарстві отримали:
після кукурудзи на зерно за дискування – 5,58, чизелювання – 5,83 т/га,
після сої відповідно – 3,45 та 3,68, після соняшнику – 3,26 та 3,34 т/га.
Проте виробничі витрати показують, що застосування дискування, хоч і
частково, знижує урожайність, проте є менш витратним і тому
собівартість основного обробітку ґрунту буде нижчою на 3-5% залежно
від вартості пального та необхідності запроваджених обробітків.
Висновки. Отже, в умовах СП ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН-АГРО» з
метою поліпшення родючості ґрунту та отримання оптимального врожаю
пшениці озимої серед попередників ефективнішими виявились кукурудза
на зерно та соя, серед заходів основного обробітку грунту – чизелювання
на 20-22 см.
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ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
Сільськогосподарське виробництво у Закарпатській області має
свою особливу специфіку. У природно-історичному відношенні область
поділяється на гірський, передгірний та рівнинний ландшафтні регіони,
які доволі відмінні один від одного за агрокліматичними умовами.
Особливістю земель є лісистість та невисокий відсоток придатних для
сільськогосподарського виробництва площ. Землі сільськогосподарського
призначення у Закарпатській області станом на 2016 рік займають
469,2 тис. га, що становить 37 % від загальної кількості. З них 200,2 тис.
га це рілля – найменша по Україні площа орних земель.
Низка економічних та природнокліматичних чинників мають вплив
на розвиток агропромислового комплексу Закарпаття. Область
характеризується вертикальною зональністю. Дві третини території
становить гориста місцевість. Тут наявні низинна, передгірська і гірська
підзони. З огляду на вищезазначені чинники потенційні можливості
нарощування виробництва екологічно чистої сільськогосподарської
продукції доволі обмежені. Суворі погодні умови, низька родючість
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ґрунтів та обмеженість орних земель у гірській підзоні не залишають
перспективи для розвитку землеробства.
Таблиця 1
Земельна площа Закарпатської області
2010 2011
Усього земель
у тому числі
сільськогосподарські землі
ліси та інші лісовкриті площі
забудовані землі
відкриті заболочені землі
відкриті землі без
рослинного покриву
води

2013

2014

2015

2016

1275,31275,3 1275,3 1275,3 1275,3 1275,3

2016 до
2010 %
100

470,4
724,1
46,6
0,9
15,0

470,2 470,2
724,1 723,7
46,8 47,2
0,8
0,8
15,0 15,0

469,8
723,7
47,5
0,8
15,1

469,3 469,2 99,7
723,9 724,0 99,9
48,0 48,2 103,4
0,8
0,8
88,9
14,9 14,8 98,7

18,3

18,4

18,4

18,4

18,4

18,3

100

Метою проведеного нами дослідження є аналіз економічної
ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств
залежно від розміру їх землекористування та розробка рекомендацій,
спрямованих на підвищення ефективності використання землі в
органічному взаємозв’язку з іншими чинниками сільськогосподарського
виробництва.
Нині виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської
продукції можливе лише на основі всезростаючої культури землеробства.
Підвищення родючості ґрунтів є необхідною умовою для запровадження
передових агротехнологій за раціонального використання місцевих
грунтово-кліматичних ресурсів, засобів інтенсифікації та системи
сівозмін.
У Закарпатській області України переважає сільське населення –
63,2%, при 31,1% по Україні. Сільське господарство посідає провідне
місце в економіці області, у ньому створюється 14,8% валової доданої
вартості. Основними товаровиробниками є особисті господарства
населення. Тут значно вищі показники діяльності, ніж в господарствах
суспільного сектору, оскільки господар є власником землі, майна,
продукції і прибутку, що значно підвищує його інтерес до роботи.
Така форма господарювання виправдала себе і виявилася найбільш
пристосованою у гірській зоні Закарпаття. Особисті підсобні господарства
населення працюють на принципах самофінансування і без значних
капітальних вкладень збільшують виробництво екологічно чистої
сільськогосподарської продукції.
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Таблиця 2
Урожайність основних сільськогосподарських культур у
Закарпатській області
(ц/га)
Зерно
Картопля
Овочі
Соняшник
Плоди і ягоди у
плодоносному
віці
Виноград у
плодоносному
віці
Зерно
Картопля
Овочі
Соняшник
Плоди і ягоди у
плодоносному
віці
Виноград у
плодоносному
віці

2010
2011
2013
Сільськогосподарські підприємства
22,9
32,8
31,3
167,3
197,7
139,9
198,7
294,4
251,5
9,1
15,8
13,2
33,8
31,7
69,8

2014

2015

42,9
171,2
248,4
17,4
141,4

45,4
133,5
327,0
17,7
180,9

34,5

40,4

44,7

Господарства населення
35,2
38,7
38,5
140,7
165,0
170,3
186,7
189,7
211,3
11,9
16,5
16,0
83,9
84,6
96,7

37,6
174,0
223,4
14,9
99,1

35,6
160,4
210,0
17,2
88,7

81,1

100,6

89,6

11,3

13,1

81,8

89,5

Проте
екологічна
ефективність
використання
сільськогосподарських угідь ще досить низька. Тому для забезпечення
підвищення економічної ефективності використання землі, на нашу
думку, потрібно виробити систему управління земельними ресурсами
відповідно до природнокліматичних чинників області.
Результати досліджень Закарпатського інституту та інших науководослідних установ Української академії аграрних наук показують, що
науково обґрунтована сівозміна є основою землеробства і запорукою його
стабільності, оскільки істотно виливає на водний, поживний, біологічний
режими ґрунту та швидкість детоксикації шкідливих речовин, які
надходять у ґрунт в процесі сільськогосподарського виробництва. Така
сівозміна допоможе не лише виростити високий урожай, а й забезпечити
охорону довкілля, зберегти й підвищити природну родючість ґрунтів. А
для фінансування заходів з охорони та збереження родючості ґрунтів
вчені економісти аграрного сектору пропонують спрямовувати за
цільовим призначенням кошти, сплачені сільськогосподарськими
товаровиробниками за землю.
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Маючи за мету оздоровити навколишнє середовище і подолати
екологічну кризу, необхідно напрацювати нові напрями взаємодії
суспільства із земельним фондом, зокрема з використанням
сільськогосподарських угідь, що базуватимуться на принципах розвитку
приватного землеволодіння і землекористування. Необхідно розробити та
впровадити науково обґрунтовані рекомендації розміщення галузей
окремих напрямів та культур сільськогосподарського виробництва
відповідно до специфіки місцевих умов у природно-економічних зонах і
районах області, досягти соціальної справедливості у перерозподілі
земель різних форм власності, забезпечити територіальні умови високої
економічної ефективності і екологічно безпечного землекористування.
Встановлення оптимального співвідношення між господарською
діяльністю людини та охороною навколишнього середовища сьогодні є
надзвичайно важливою справою. Логічним продовженням комплексних
обстежень земель сільськогосподарського призначення є бонітування
ґрунтів, яке сприяє успішному вирішенню вищезазначених завдань.
Отже, науково обґрунтовані розробки будуть дуже корисними, а їх
практичне впровадження має стати економічно вигідним для тих
господарів нового тисячоліття, які орієнтуються на новітні технології
вирощування сільськогосподарських культур, прагнуть досягти високої
врожайності, бережно і відповідально ставляться до природних ресурсів
власних земельних угідь та по області в цілому.
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ НА ВИРОЩУВАННЯ
СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
Соняшник – культура, яка має дуже багато спільних хвороб із
культурами, які використовують у сівозмінах, в окремих регіонах його
частка сягає 25%, а в окремих господарствах – до 60%. Однією з причин
недоотримання врожаю соняшнику є ураження посівів хворобами, які
спричиняються грибами, вірусами та бактеріями. Також погіршення
відбувається через наявність на полях рослинних решток, засміченість
посівів бур’янами, які можуть бути резерваторами збудників хвороб,
зміни кліматичних умов які постійно вносять корективи у агротехнічні
заходи під час вирощування соняшнику. Через всі ці обставини рівень
втрат може збільшитися вдвічі.
Тому на цьому етапі у рослинництві постає питання про захист
рослин від хвороб. У системі інтегрованого захисту використовують
хімічні препарати – фунгіциди. Але сучасний стан екосистеми вимагає
новітніх технологій захисту рослин. Тому біологічні фунгіциди є
рішенням цієї проблеми.
Загалом соняшник можуть уражати понад 20 видів збудників
хвороб, основні з яких: фомоз (Phoma macdonaldii Sacc.), фомопсис
(Diaporthe helianthi Munt), іржа (Puccinia helianthi Schw), переноспороз
(Plasmopara halstedii Novot), біла гниль (Sclerotinia sclerotiorum) тощо.
Уся надземна частина рослин соняшнику та коріння є живильним
середовищем для збудників хвороб. Ступінь ураженості рослин із року в
рік коливається через зміни погодних умов та порушення технології
вирощування культури. У фазі сходів на сім’ядольних листках можуть
з’явитися симптоми несправжньої борошнистої роси, білої та сірої
гнилей, фомопсису тощо. За сухої і теплої погоди хвороби розвиваються
слабко й ураженість не перевищує 5 %, але якщо в цей період сума опадів
вища за середню багаторічну норму, то ураженість може досягати 5070%.
Першим кроком в отриманні врожаю є якісне насіння. В нашому
досліді вибрано гібриди компанії Limagrey, які вони мають генетичну
стійкість до хвороб, також добре реагують на позакореневе підживлення
та профілактику препаратами, які запобігають їх виникненню.
Польові і лабораторні досліди проводили на дослідному полі ДВНЗ
«ХДАУ», в процесі роботи ми виявили хворобу фомопсис, яка уражує
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листки, черешки, стебла. Шкідливість хвороби полягає в передчасному
засиханні рослин, унаслідок чого недобір урожаю становить 20-80%, що
зумовлено зменшенням розміру кошика на 25%, маси 1000 насінин – на
25-45%. Олійність насіння знижується на 2-8%, крім того, збільшуються
втрати врожаю під час збирання через ламкість і вилягання уражених
рослин.
Наступна хвороба – попеляста гниль стебла (вугільна гниль) на
соняшнику завдає шкоди незалежно від погодних умов. Зараження
досягало 50-60 %, в деяких місцях і 90 %. Рослини більш сприятливі до
ураження попелястою гниллю у фазі бутонізації. Зовнішні ознаки хвороби
проявляються в другій половині вегетації культури у вигляді пожовтіння,
засихання листя й утворення в базальній частині стебла бурої плями, яка
не розм’якшується навіть у вологу погоду та поступово набуває світлопопелястого забарвлення. З часом пляма охоплює кільцем стебло й
поширюється вгору рослиною. Уражені рослини в’януть, засихають,
стебло розм’якшується і внаслідок зсихання серцевини може повністю
розсипатися. Кошики та насіння не уражуються, і хвороба з насіння не
передається. За зовнішнім виглядом прояв вугільної гнилі нагадує
прикореневу форму білої гнилі, але відрізняється від останньої
попелястим забарвленням уражених тканин та значно дрібнішими
склероціями. Поширенню хвороби сприяє висока температура грунту,
суха спекотна погода й використання як попередника люцерни.
Шкідливість хвороби полягає в передчасному засиханні рослин,
унаслідок чого врожай знижується на 20-60%, що зумовлено зменшенням
розміру кошика на 30%, маси 1000 насінин – 25-35%. Олійність насіння
знижується на 2-8%, крім того, збільшуються втрати врожаю під час
збирання через ламкість і вилягання уражених рослин.
Також прогресуюча хвороба, яку ми спостерігали, біла гниль. За
сприятливих для збудника умов вона уражує соняшникові рослини в
будь-якій фазі їх розвитку – від сходів до повної стиглості, але частіше
проявляється на рослинах у фази цвітіння і достигання.
У період бутонізації – достигання на прикореневій частині стебла
уражених рослин проявляються плями буруватого кольору, мокрі на
дотик. У вологу погоду на плямах з’являється білий наліт міцелію гриба, а
за посушливих умов на уражених стеблах утворюються безбарвні плями,
розміщені концентричними колами. Листя, розташоване вище над
ураженою частиною, в’яне та засихає. Згодом поверхневий шар стебла
руйнується й оголюються провідні пучки, стебло розщеплюється на
повздовжні волокна, розм’якшується та легко надламується. Всередині
стебла утворюються чорні, щільної консистенції й різні за формою
склероції. Вся рослина відмирає і всихає.
Шкідливість білої гнилі проявляється в зрідженості посівів через
загибель уражених рослин, зниженні врожаю на 15-25%, погіршення
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посівних якостей та товарних властивостей насіння: вміст олії
зменшується на 10%, а кислотне число олії навпаки зростає в 10-100 разів,
що робить її непридатної для вживання в їжу.
Для профілактики та запобігання перерахованим захворюванням,
ми розробили методику застосування біологічним препаратів і
стимуляторів росту для соняшнику у різні фази росту. Перший спосіб у
фазу утворення листя (поява 4-5 пар справжніх листків ); другий спосіб –
обробіток у фазу бутонізації або активного росту (від 9-10 пар листків);
третій спосіб – обробіток препаратами у фазу утворення листа і повтор у
фазу бутонізації.
На цьому етапі досліджень найефективнішим для захисту
соняшнику від хвороб та покращення урожайності ми отримали у разі
застосування третього способу – обробітку позакореневого живлення
рослини у (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка дослідження середніх ознак соняшника з застосуванням
препаратів згідно з третім способом випробовування (середнє за
препаратами)
Гібриди ( LG)
Показники Тунка
2016р 2017р.
14
15
Середній
діамерт
кошика
Контроль 11,5
12
71
73
Середня
маса 1000
н
контроль
60
62

5635
2016р.
12

2017р.
14

5582
2016р.
13,4

2017р.
13,9

5580
2016р.
13,9

2017р.
14

10,9
62

12
64

10
63

11,7
68

11,8
70

12
71

57

53

58

60

59

62

Після вдалого застосування біологічних фунгіцидів (Фітоспорин,
Фіто Хелп, Фітоцид Р) з стимуляторами росту (Гарт Супер, Агростимулін,
Домінант) нам вдалося попередити хвороби, та поліпшити показники
біологічних ознак соняшнику.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ
ЗА ВИРОЩУВАННЯ В МОНОКУЛЬТУРІ
На сучасному світовому ринку агропродукції кукурудза є однією з
основних зернових культур. Україна входить до п’ятірки найбільших
експортерів зерна кукурудзи у світі, що спричинило збільшення посівних
площ цієї культури на території країни та застосування нових найбільш
рентабельних агротехнологій. Проте однією з основних причин втрати
врожайності та низької продуктивності є розвиток шкідливих організмів в
агроценозах (Іващенко, 2016; Борзих, 2014, 2015), зокрема і в технологіях
монокультури,
що
особливо
актуально
для
сучасного
сільськогосподарського виробництва за умов змін клімату.
За даними ФАО, щороку втрати врожаю від комах, бур’янів та
хвороб оцінюють у межах 20−40% подібно до тих, що були 50 років тому.
Це своєю чергою змушує агровиробників збільшувати обсяги
застосування засобів захисту рослин. За даними досліджень «Глобального
ринку з виробництва пестицидів», обсяг виробництва пестицидів на
світовому ринку до 2019 р. планується довести до 3,2 млн т. При цьому
ринкова вартість глобального ринку засобів боротьби із шкідниками
рослин досягне 151 млрд доларів США до 2025 р. (Grand View Research
Inc.).
Низкою наукових досліджень доведено, що втрати врожаю зерна
культури кукурудзи за умови засміченості посівів бур’янами впродовж
усього періоду вегетації становлять 40–60%. Різке зниження врожайності
відбувається, якщо бур’янова рослинність у посівах активно вегетує в
інтервалі 30–40 діб від появи сходів кукурудзи, а за суцільного масового
забур’янення − культура практично не утворює повноцінно сформованих
качанів (Брухаль та ін., 2016). Тому застосування хімічних засобів захисту
рослин для боротьби і контролю шкідливих організмів залишається
невід’ємною складовою сучасних інтенсивних економічно вигідних
агротехнологій.
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У світовому агровиробництві інтенсивно розробляються і в багатьох
країнах використовують пестициди п’ятого покоління, норми внесення
яких становлять 15–20 г/га. Це свідчить про те, що це дуже концентровані
й високоактивні препарати, які передбачають науково обґрунтоване їх
застосування з урахуванням як економічних, так і екологічних й
агротехнічних аспектів (Фурдичко, 2014; Корецький, 2016).
Метою наших досліджень було провести порівняльний аналіз
ефективності застосування сучасних хімічних препаратів у схемах
захисту кукурудзи за вирощування в монокультурі. Дослідження
проведено в тимчасовому польовому досліді Панфильської дослідної
станції ННЦ «Інститут землеробства НААН». Дослідне поле належить до
зони достатнього зволоження Лівобережного Лісостепу. Тип ґрунту –
чорнозем типовий легкосуглинковий із умістом гумусу 2,9%, азоту, що
легкогідролізується – 123,3 мг/кг (за Корнфілдом), рухомого фосфору –
128,3 і обмінного калію – 125,7 мг/кг (за Чириковим), рН 6,5. За
вегетаційний період кукурудзи в середньому надходить близько 400 мм
опадів. Дослідження проводили в агроценозі кукурудзи середньостиглого
гібриду Аrgо (ФАО 250).
Схема досліду передбачала поєднання ґрунтових і страхових
гербіцидів, що їх широко застосовують у системах захисту, при цьому всі
препарати належать до різних хімічних груп, а також містять один
компонент за діючою речовиною. У досліді застосовували ґрунтові
гербіциди: ацетохлор, 900 г/л, 2,0 л/га (група хлорацетаміди),
пендиметалін, 330 г/л, 4,5 л/га (група динітроаніліни), ізоксафлютол, 750
г/кг, 120 г/га (група фторорганічні кислоти); та страхові: мезотріон, 480
г/л, 0,2 л/га (група трикетони), нікосульфурон, 240 г/л, 1,0 л/га (група
сульфанілсечовини), дикамба, 480 г/л, 0,6 л/га (група бензойні кислоти),
2,4-Д або 2-етилгексиловий ефір, 905 г/л, 0,7 л/га (феноксиалкарбонові
кислоти). Внесення препаратів виконували згідно з рекомендаціями.
Результати польових досліджень засвідчили, що вирощування
кукурудзи в монокультурі без застосування гербіцидів сприяє активному
розвитку бур’янової рослинності (рис. 1а).
На контрольному варіанті у фазі 3−5 листків кукурудзи було
зафіксовано найвищу кількість бур’янів – 125 шт./м2, а у фазі 7−10 листків
– 378 шт./м2. Унесення лише ґрунтових гербіцидів забезпечило
зменшення забур’яненості посівів кукурудзи на 42−74% у фазі 3−5
листків і на 86–94% − у фазі 7−10 листків. При цьому найефективнішим
було застосування препарату ацетохлору у дозі 2,0 л/га.

484

а

б

Рис. 1. Забур’яненість посівів кукурудзи після застосування ґрунтових
гербіцидів (а) (облік у фазі 3−5 листків культури) і після застосування лише
страхових гербіцидів (б) (облік на 21 добу після внесення), шт./м2

Застосування лише післясходового гербіциду із діючою речовиною
мезотріон дає можливість порівняно з іншими страховими гербіцидами
забезпечити належний контроль бур’янової рослинності (рис. 1б). Це
підтверджено мінімальною кількістю бур’янів у варіанті досліду 27,3
шт./м2, що майже у 9 разів менша порівняно із іншими схемами
самостійного післясходового захисту. Ефективність таких страхових
гербіцидів із діючими речовинами як нікосульфурон, дикамба і 2,4-Д була
незначною, забур’яненість посівів становила 153−241 шт./м2 (36−60%
проти контрольного варіанта).
Найефективнішого контролю забур’яненості посівів кукурудзи за
умови вирощування в монокультурі було досягнуто в системі захисту
поєднання препаратів ацетохлору (2,0 л/га) та мезотріону (0,2 л/га). За
такої системи захисту агроценоз кукурудзи був без бур’янів. Також
ефективними (знищення бур’янів більше 96% проти контролю) були
системи захисту кукурудзи: ацетохлор + дикамба, ацетохлор +
нікосульфурон, пендиметалін + мезотріон, ізоксафлютол+мезотріон. І
навпаки, найбільшу кількість бур’янів (105,3 шт./м2) було зафіксовано у
варіанті досліду ізоксафлютол+дикамба, тобто така система захисту є
неефективною і не може бути рекомендована до впровадження у
виробництво за вирощування кукурудзи у монокультурі.
Облік отриманого врожаю зерна кукурудзи та розрахунок
показників економічної ефективності показав (Корецький, 2016), що за
застосування лише ґрунтового гербіциду найвища прибавка до контролю
одержана за використання ацетохлору та ізоксафлютолу – 3,96 та 3,82
т/га. Внесення лише страхового гербіциду дозволило одержати прибавку
врожаю зерна 4,52 т/га із мезотріоном та 3,44 т/га із нікосульфуроном. У
системі повного захисту рослин найвищу урожайність одержано у
варіанті з внесенням ацетохлору і мезотріону – 8,89 т/га.
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ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСУШУВАЛЬНИХ
СИСТЕМ ДО ЗМІН КЛІМАТУ
Одними з основних ознак глобальних змін клімату є зростання
середньорічної температури повітря та частоти й інтенсивності
екстремальних погодних явищ: посух, злив, повеней, паводків тощо. За
даними
дослідників
Всесвітньої
метеорологічної
організації,
Національного управління океанічних та атмосферних досліджень
(NOAA) США, Національного управління з аеронавтики і дослідження
космічного простору (NASA) США 2015-2017 роки були найбільш
теплішим періодом від доіндустріальних часів. При цьому 2016 рік став
найбільш спекотним за всю історію метеоспостережень. У 2017 році
середня глобальна приповерхнева температура суші та океану була вища
на 0,840C за середні показники ХХ ст. і на 1,10C вища доіндустріального
рівня.
В Україні зміни клімату характеризуються вищими, порівняно з
глобальними, темпами зростання середньорічної температури повітря.
Вони призводять до зростання посушливості клімату, тривалості
вологодефіцитних періодів, інтенсивності випадіння атмосферних
опадів.За спостереженнями метеорологів, найбільше потепління останнім
часом спостерігається в Київській, Чернігівській, Сумській і
Житомирській областях.
У такому контексті для забезпечення сприятливих умов ведення
землеробства, адаптації аграрного виробництва до змін клімату, захисту
сільськогосподарських угідь від підтоплення та затоплення в цих регіонах
країни надзвичайно важливу роль мають відігравати наявні
гідромеліоративні
(осушувальні,
осушувально-зволожувальні,
зрошувальні) системи.
У зв’язку з цим нині надзвичайно актуальним завданням є
забезпечення ефективного функціонування меліоративних систем на
осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього господарського
використання та трансформації кліматичних умов і вимог екологічної
безпеки. Підвищення рівня регульованості водного режиму осушуваних
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грунтів потребує відповідного наукового обґрунтування удосконалення
режимів експлуатації меліоративних систем і підвищення їхньої
водозабезпеченості на засадах басейнового принципу та інтегрованого
підходу до питань земле- та водокористування.
Напрями поліпшення водорегулювання на осушуваних землях, як
одного з шляхів мінімізації негативних наслідків кліматичних змін для
функціонування окремих територій і секторів виробництва, розглянуто на
прикладі осушувальних та осушувально-зволожувальних систем басейну
річки Ірпінь, розташованих в межах Київської області.
Нині в басейні р. Ірпінь функціонують дві осушувальнозволожувальні системи (ОЗС): Ірпінська та «Бучанка», а також низка
осушувальних систем. Площа осушуваних земель становить близько
15,2 тис.га, з яких 14,6 тис.га – сільськогосподарські угіддя. При цьому
четверта частина осушуваних сільськогосподарських угідь нині не
використовується за цільовим призначенням. На орних землях
вирощують, переважно, зернові та олійні культури, поширеним є
городництво. Значні площі зайняті сіножатями та пасовищами.
Останнім часом у басейні р. Ірпінь значного поширення набуло
явище забудови територій меліоративних систем: здійснюється забудова
на Ірпінській ОЗС (Горенська та Гореницька сільські ради, Гостомельська
селищна рада, Ірпінська міська рада), на ОЗС «Бучанка», осушувальних
системах «Копилово», «Колонщина» та ін. на площі не менш як 200 га. Як
негативну тенденцію також слід відмітити постійне зростання площ
згарищ на осушуваних торфовищах унаслідок торфових пожеж.
Сучасні види землекористування на осушуваних землях басейну
р.Ірпінь у концентрованому вигляді простежуються на пілотному об’єкті
в межах Ірпінської ОЗС на відтинку від перетину її автомобільною
дорогою Київ-Бишів (між сс.Білогородка та Гнатівка) та автомобільною
дорогою Київ-Житомир. За характером фактичного використання
меліорованих сільськогосподарських угідь тут виокремлюються площі
вирощування
сільгоспкультур
(зернових,
олійних,
кормових,
коренеплодів), сіножаті, пасовища, городи,
локально (точково)
забудовані території і торфові згарища, а також землі, що нині не
використовуються, які характеризуються різними вимогами до водного
режиму та умов вологозабезпечення (рис. 1).
Проведені в 2016-2017 рр. рекогносцирувальні обстеження
Ірпінської ОЗС свідчать про певне нарощування площ осушуваних
земель, які використовуються для вирощування сільськогосподарських
культур (пшениця, овес, буряк, капуста, соняшник, картопля тощо), що
вимагає забезпечення відповідного водного режиму на освоюваних
площах меліоративної системи.
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Рис. 1. Схема використання меліорованих земель Ірпінської ОЗС
(пілотна територія, станом на 2017 р.):
1. зернові культури (пшениця, овес, тритікале); 2. олійні культури (соняшник);
3. овочеві культури (капуста–зрошення); 4. городництво; 5. сіножаті;
6. пасовища; 7. забудова; 8. не використовуються; 9. торфове згарище.

Регіональні прояви глобальних змін клімату, пов’язане з ними
зростання температур і посушливих періодів, необхідність оперативного
управління водним режимом як складової агротехнологій зумовлюють
необхідність
застосування
зрошення
для
вологозабезпечення
сільськогосподарських рослин на осушуваних землях. Використання
дощувальної техніки для поливів на осушуваних угіддях зафіксовано в
межах ОЗС «Бучанка» (за вирощування дернини для зелених газонів, ДМ
«Фрегат» і шлангобарабанна дощувальна техніка), Ірпінської ОЗС (район
с.Гореничі – шлангобарабанна машина, полив капусти, смт Гостомель –
ДМ «Valley» для виконання поливів насаджень картоплі). З цим пов’язана
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необхідність акумулювання
достатньої кількості води як у
магістральному каналі, так і в осушувальних каналах нижчого порядку.
Крім того, перспективним напрямом ефективного використання
осушуваних земель у басейні може стати вирощування ягідних культур
(чорниці або лохини, суниці, малини, черешні тощо), що набуває
поширення у суміжному басейні р. Здвиж (ОЗС «Здвиж», «Майданівка»,
осушувальна система «Небилиця»), із застосуванням для поливу
краплинного зрошення.
Ефективними заходами щодо підвищення пожежної безпеки
осушуваних торфовищ є їх використання за цільовим призначенням,
зволожування під час весняної повені або шляхом контрольованого
затоплення чи підтоплення, а також ренатуралізація.
Виходячи з вищезазначеного, режими експлуатації меліоративної
системи мають визначатися вимогами щодо забезпечення ефективного й
безпечного використання та функціонування меліорованих територій з
відповідним типом чи характером землекористування, їх поєднання тощо.
Складність вирішення проблеми при цьому полягає у наявності різних
вимог щодо водозабезпечення у межах певної території та часового
відрізку, які можуть бути навіть діаметрально протилежними, тобто для
одних користувачів чи ділянок актуальним може бути додаткове
зволоження, а для інших, у той же час, – водовідведення (осушення).
Ускладнюючим чинником може бути недостатня кількість води у
маловодні, посушливі періоди або неможливість чи складність, за
існуючої технологічної системи, подачі її на певні ділянки меліоративних
систем. Це стосується, зокрема, і двобічного регулювання РГВ, особливо
за сучасного, переважно несприятливого, технічного стану меліоративних
систем подвійної дії. Крім того, недоліком способу підґрунтового
зволоження є неоперативне управління водним режимом грунту через
значну інерційність піднімання та спадання РГВ, а також суттєва
нерівномірність зволоження. Так, на переважній більшості територій
заплави р.Ірпінь наявний закритий горизонтальний дренаж, який може
бути використаний для оптимізації водного режиму меліорованих грунтів.
Двобічне водорегулювання з допомогою використання мережі
меліоративних каналів і закритого дренажу, згідно з функціональним
призначенням ОЗС, ускладнюється як станом регулювальних споруд,
дренажних гирл, можливим замуленням пригирлових частин дренажних
колекторів, так і зменшенням глибини залягання дрен через спрацювання
та просідання торфів.
Таким чином, підвищення адаптаційних можливостей наявних
осушувальних та осушувально-зволожувальних систем для забезпечення
ефективного оперативного регулювання водного режиму території і
грунтів, з урахуванням сучасних умов землекористування та змін клімату,
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потребує їхньої реконструкції або модернізації з трансформацією
переважно у осушувально-зволожувальні.
Штучне зволоження сільгоспкультур доцільно здійснювати шляхом
дощування або краплинного поливу. З метою підвищення
водозабезпеченості території у маловодні періоди, створення джерел
гарантованого забору води у разі потреби гасіння торфових пожеж
пропонується улаштування водойм (ставків) на меліоративних каналах
шляхом розширення та поглиблення останніх. Це забезпечить доступ до
ґрунтових вод за відсутності достатньої кількості поверхневих і
дренажних вод, як для гасіння пожеж, так і для інших цілей, зокрема
проведення поливів сільськогосподарських культур мобільними засобами
зрошення, рекреації.
УДК 635.621:631.5:551.58(477.7)
Євтушенко О.Т., канд. с.-г. наук
Херсонський державний аграрний університет
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВИРОЩУВАННЯ
ГАРБУЗА МУСКАТНОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Актуальність напряму досліджень. Серед умов вирощування, що
визначають рівень урожайності овочевих і баштанних культур, й
практично не піддаються агроґрунтовому впливу, є сонячна радіація,
ресурси тепла. Найбільш важливим життєвим фактором є температурний
режим вегетаційного періоду. Потреба рослини в теплі характеризується
значеннями, необхідними для проходження всього вегетаційного циклу й
окремих міжфазних періодів, а також значенням температурних
оптимумів, мінімумів і максимумів [1].
Овочеві рослини за відношенням до температури поділяють на
тепловимогливі і холодостійкі. До перших належать рослини тропічного
походження, зокрема культури з родини Гарбузових). Для проростання
насіння тепловибагливих рослин потрібна мінімальна температура 9-16°,
зокрема, для насіння гарбузів 12-13°, динь та кавунів мінімальна
температура для проростання насіння становить 27-30°, а максимальна –
40-44° [2].
Для жаростійких тепловибагливих культур (кавун, диня, мускатний
гарбуз) оптимальні значення температури для фотосинтезу становлять
близько 30 °С, максимум – близько 40 °С. Опушення молодих зав’язей
рослин характеризує жаростійкість сортів баштанних культур. Так,
найбільш густе опушення зав’язі спостерігається у гігрофільних форм, в
яких перед розкриттям квітки опушення закриває понад половину
поверхні, а в основі волоски стикаються один з одним. У менш
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вологовимогливих рослин розташування волосків рідке, вони не
змикаються [1, 2].
З огляду на вищезазначене, найкраща зона для вирощування гарбуза
мускатного – місцевості, де сума температур вище + 10 °С дорівнює 30003500 °С, тобто регіон південного Степу України, де площі під гарбузом
мускатним поширюються з кожним роком. Найбільш ефективні дощі для
баштанних культур у травні й червні, однак саме ці місяці на півдні
України буває посушливими. Великої шкоди посуха заподіює у весняний
і літній періоди, коли йде формування генеративних органів рослин.
Саме тому для посушливих районів півдня України Південна
державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ НААН розробляє
і реалізовує програму зі створення жаростійких сортів гарбузових
культур, зокрема гарбуза мускатного. Так, вченими Південної ДСДС як
результат гібридизації та подальших доборів було створено низку сортів
гарбуза (Гілея, Диво, Альба), які мають таку цінну властивість, як
скоростиглість (95-100 днів від сходів до початку достигання плодів), що
дає можливість починати збирання врожаю в більш ранні, сприятливі за
погодними умовами строки та рано звільняти площі. Урожайність цих
сортів на суходолі може сягати 50 т/га, а за зрошення – до 108 т/га,
урожайність насіння в умовах зрошення – до 0,9 т/га [3].
Для Півдня України необхідний широкий асортимент сортів та
гібридів гарбуза мускатного, здатних задовольнити попит як овочівниківлюбителів, так і професіоналів. Тому селекція і впровадження у
сільськогосподарське виробництво високопродуктивних сортів гарбуза
мускатного, що відповідають запитам сучасного ринку, є досить
актуальним питанням.
Результати досліджень. В Україні найпоширенішим сортом
гарбуза мускатного є Гілея. Це середньостиглий сорт, призначений для
використання в переробній промисловості, передусім як продукт для
дієтичного харчування. Плоди починають дозрівати на 110-120 день після
появи сходів – у третій декаді вересня. Рослини сорту Гілея середньої
потужності. Плід короткоовальний, шароподібний, сегментований.
Середня маса товарного плоду 7-8 кг. Забарвлення рожево-коричневе.
Кора тонка, шкіряста. М’якуш яскраво-помаранчевий, ніжно червоний
товщиною 5-6 см, хрусткий, солодкий. Смакові якості оцінюють в 4-4,5
бали [1, 6].
У проведених нами дослідженнях встановлено, що на формування
урожайності плодів гарбуза мускатного впливали всі фактори, які
досліджували: сорти, фони та площі живлення. Найбільш адаптованим до
посушливих умов Півдня України виявися ранньостиглий сорт Яніна, що
відрізнявся інтенсивністю проходження фаз розвитку, і, маючи більш
короткий період вегетації, тим самим формував вищу на 2,5 т/га або 17 %
урожайність плодів порівняно з середньостиглим сортом Гілея.
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Яніна є порівняно новим, ранньостиглим сортом універсального
напряму використання, придатний для переробки на дієтичні продукти
харчування. Період від повних сходів до збирання плодів становить 95110 днів. Рослина довгоплетиста (до 8 м), потужна, з брунькоподібними
крупними листками. Плід видовженої овальної та коротко овальної
форми, слабко ребристий, оранжевого кольору, іноді зеленими плямами,
які зникають після повного дозрівання. Середня маса плоду – 6,5-7 кг.
М’якуш оранжевого кольору, соковитий, солодкий. Сорт має добру
транспортабельність, урожай може зберігатися до року [1, 6].
У незрошуваних умовах Півдня України внесення мінеральних
добрив підвищувало врожай плодів гарбуза мускатного на 3,4-6,1 т/га
порівняно з неудобреним контролем. До того ж доза N30P45K30, внесена
локально, за ефективністю не поступалася N60P90K60, внесеною врозкид.
Так, за зменшення рекомендованої дози удвічі був також отриманий
високий врожай плодів – 19,4 т/га по сорту Яніна та 16,6 т/га по сорту
Гілея, що забезпечило приріст до контролю у межах 50 та 54 % відповідно
(середнє по площі живлення). Саме у цих двох варіантах удобрення за
розміщення рослин на площі 5 м2 на рослину формувалися найвищі рівні
врожаю плодів: по сорту Яніна – 20,6-20,7 т/га та по сорту Гілея – 17,818,0 т/га.
Фактор сорту також впливав не лише на рівень урожайності плодів
гарбуза, а й на їх біохімічний склад. З погляду харчової цінності найбільш
якісним виявився м'якуш сорту Яніна, а вирощування культури за
внесення N60P90K60 врозкид і N30P45K30 локально та розміщенні однієї
рослини на площі живлення 5 м2 дозволяє отримати максимальний вихід
каротину – 33,0-36,1 кг/га та високий вміст сухої речовини, цукрів,
аскорбінової кислоти та пектину у його плодах. М'якуш плодів гарбуза
досліджуваних сортів містив солі важких металів та нітрати у кількостях,
значно менших, ніж їх гранично допустимі концентрації.
Розрахунки економічної ефективності вирощування гарбуза
показали, що в посушливих умовах Півдня України один лише
правильний добір сорту може суттєво вплинути на собівартість плодів
гарбуза і чистий прибуток з 1 га. Згідно з нашими даними, перевага
вирощування гарбуза сорту Яніна з економічної позиції є безперечною.
Адже у середньому за три роки мінімальна собівартість 1 т плодів цього
сорту становить 279,78 грн (середнє за фонами та площами живлення).
Рівень рентабельності вирощування гарбуза мускатного сорту Яніна
досягав 160% проти 123% у сорту Гілея. Аналіз чистого прибутку з 1 га
від вирощування досліджуваних сортів гарбуза мускатного показує, що
найбільший прибуток забезпечує сорт Яніна – він досягав 7683,31 грн/га,
що на 1825,17 грн/га вище порівняно з сортом Гілея.
Висновки. На Південній ДСДС ІВПіМ НААН як результат
багаторічних досліджень було розроблено сортову технологію
492

вирощування гарбуза мускатного, яка у посушливих умовах Півдня
України забезпечує одержання урожайності на рівні 20 т/га, зменшення
норми використання мінеральних добрив на 50 % за рахунок локального
внесення ½ рекомендованої дози, зменшення виробничих витрат на 1844
грн/га, зростання чистого прибутку на 1698-5860 грн/га.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У РАМКАХ
МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ«ECOIMPACT»
Аграрний сектор залишається основою економічної діяльності країн
світу та джерелом існування людства, тому його залежність від змін
клімату відчувається найбільше.
Міжнародний проект «ECOIMPACT» спрямований на застосування
результатів метеорології в економіці та суспільстві, є науковопросвітницьким (http://e-impact.net/) для поширення практичних знань у
метеочутливих секторах (наприклад, сільське господарство, транспорт,
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енергетика, будівництво, страхування, телекомунікації, туризм, логістика,
сектора води та охорони здоров'я). Тому робоча група проекту від
Херсонського державного аграрного університету працює над створенням
окремих навчальних курсів, зокрема, «Вівчарство», «Викиди парникових
газів із відходів тваринництва» та «Страхування у сільському
господарстві».
Навчальні курси мають декілька рівнів підготовки залежно від
потреби та ступеня підготовленості слухачів. Навчання планується
проводити у групах, які відрізняються за рівнем підготовки та
компетенціями. Робота проводитиметься зі студентами різного ступеня
підготовки (базового рівня підготовки):
- рівень бакалавра;
- рівень магістра;
- рівень аспіранта;
- рівень підвищення кваліфікації;
- бізнес-рівень.
Курси для кожного рівня підготовки складаються з опису курсу з
блоком знати, вміти та оволодіти компетенціями. Також розроблено
електронний курс лекцій та практичних занять, матеріалу для відеолекцій.
Окремим блоком подаються презентації лекцій.
Після вивчення лекційного матеріалу курсу «Вівчарство» студенти
знатимуть:
- основні принципи становлення і розвитку зоометеорологічних і
зоокліматічних досліджень;
- особливості впливу клімату на географічне поширення і
морфологічні особливості сільськогосподарських тварин;
- закономірності поведінки сільськогосподарських тварин за різних
умов погоди;
- методику оцінювання і обліку впливу погодних умов на
проведення зимового випасу овець;
- особливості зоокліматичних умов випасу овець у період окоту,
стрижки овець та літнього періоду;
- теоретичні основи моделювання впливу погодних умов на
продуктивність овець;
- моделювання впливу погодних умов літнього періоду на
продуктивність овець;
Проходження занять практичного курсу дасть можливість
студентам:
- проводити
безпосередні
термінові
виміри
показників
навколишнього середовища (температура, тиск, швидкість вітру тощо);
- складати рівняння теплового балансу організму овець;
- визначати величину фізіологічної теплопродукції, потік тепла у
вовновому покриві, радіаційні втрати тепла (ефективне випромінювання)
494

через турбулентний потік тепла між поверхнею організму і приземним
шаром повітря, витрату тепла на випаровування з поверхні органів
дихання, витрати тепла та випаровування з поверхні і витрати тепла на
нагрівання видихуваного повітря ;
- порівнювати поведінку овець під час пасовища за різних умов
погоди;
- розраховувати критичні значення висоти снігового покриву на
пасовищах;
- визначати енергетичну потребу овець.
Надбані знання нададуть слухачеві курсу здатність глибоко
розуміти і аналізувати закономірності поведінки сільськогосподарських
тварин за різних умов погоди.
Після вивчення лекційного матеріалу курсу «Викиди парникових
газів із відходів тваринництва» студенти знатимуть:
- основні екологічні проблеми з відходами тваринництва;
- особливості емісії парникових газів в Україні;
- особливості емісії парникових газів від галузі тваринництва;
- сучасний рівень використання біогазових установок та
обґрунтування економічної переваги їх використання.
Проходження занять практичного курсу дасть можливість
студентам:
‐ оцінювати економічні переваги використання біогазових
установок;
‐ розрахувати емісію метану від внутрішньої ферментації
домашньої худоби на тваринницькому комплексі;
‐ розрахувати викиди метану від систем збору, зберігання й
утилізації гною на тваринницькому комплексі;
‐ розрахувати викиди закису азоту від систем збору, зберігання й
утилізації гною на тваринницькому комплексі.
Вивчений матеріал дає можливість застосувати одержані знання для
унеможливлення збільшення екологічної проблеми з відходами
тваринництва.
Після вивчення лекційного матеріалу курсу «Страхування у
сільському господарстві» студенти знатимуть:
- специфіку страхування в сільському господарстві;
- механізми, об'єкти та форми страхування в сільському
господарстві;
- особливості страхування продукції рослинництва;
- особливості страхування сільськогосподарських тварин;
- закономірності страхування будівель, споруд та іншого майна в
сільському господарстві.
Проходження занять практичного курсу дасть можливість
студентам:
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- розраховувати періоди страхування у рослинництві;
- розраховувати страхове покриття у рослинництві;
- розраховувати тригер у рослинництві;
- визначати загальну страхову суму в тваринництві;
- визначати суму обов’язкового платежу страхувальника в
тваринництві;
- розраховувати страхові відшкодування у тваринництві.
Набуті знання нададуть можливість слухачеві оволодіти
компетенціями щодо здатності застосовувати їх за особливостей
страхування рослин за умов впливу погоди на ріст і розвиток різних видів
культур та страхування тварин з урахуванням впливу погодних умов.
Для виявлення відомостей про рівень підготовки слухачів і
володіння ними достатнім комплексом знань та умінь щодо вивчення
курсу
проводитимуть
вхідні
он-лайн-тестування
(тести
для
самооцінювання).
Оцінювання
відповідності
навчання
його
результату
здійснюватиметься шляхом тестування. Упродовж навчання оцінювання
теоретичного курсу проводитиметься у вигляді тестування за кожним
засвоєним модулем (навчальним блоком). Оцінювання виконання
практичних робіт проводитиметься шляхом перевірки алгоритму рішення
поставлених задач та виконання індивідуальних навчальних проектів.
Крім того, для оцінювання ефективності курсу плануються усні
опитування студентів та оцінювання результатів практичних робіт. Після
засвоєння курсу (окремих модулів) передбачається підсумковий контроль
у вигляді тестування.
Експеримент впровадження курсу «Вівчарство» в освітньому
процесі
проводиться
на
стаціонарному
відділенні
другого
(магістерського) рівня вищої освіти за дисципліною «Зоометеорологія».
Викладається дисципліна на п’ятому курсі у дев’ятому семестрі і має
загальний обсяг навчального навантаження 90 годин. За рекомендаціями
навчально-методичного центу університету аудиторне навантаження і
самостійна робота становлять 25:75 від загального навантаження на
дисципліну (відповідно 23 та 67 годин). Із аудиторного навантаження
лекції становлять 12 годин, решта – практичні роботи.
Поширення знань щодо ефективного застосування метеорогічних
наук і розроблених навчальних курсів зокрема, «Вівчарство», «Викиди
парникових газів із відходів тваринництва» та «Страхування у сільському
господарстві» у аграрному секторі зумовлює підвищення не лише
економічної ефективності окремого сектору аграрного виробництва, але й
розвинення зацікавленості виробників сільськогосподарської продукції.
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ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИРОДНОЇ
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
МЕКСИКАНСЬКОГО ФІЗАЛІСУ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Актуальність напряму досліджень: За останні два десятиріччя
середня за рік температура повітря в Україні підвищилась на 0,8 °С
відносно кліматичної норми. Найбільш істотно зросла температура у
літній та зимовий сезон, які стали теплішими на 1,3 °С та 0,9 °С
відповідно. При цьому найбільші зміни характерні для січня, який став
майже на 2,0 °С теплішим. Підвищення середньої температури повітря
літніх місяців призвело до суттєвого збільшення теплових ресурсів, що
дає можливість вирощувати вимогливих до температурного режиму
рослин більшого спектра та пізньостиглих сортів різних рослин на
території України, ареал вирощування яких поширюється далі на північ, а
урожайність зростає [1, 2, 3, 4, 5].
Результати та їх інтерпретація: Аналізуючи дані за 2016 р. щодо
суми активних температур вище 5 °С,.. встановлено, що найбільша
температура вище 5 °С спостерігалась у липні місяці – 785,0 °С, дещо
менша температура спостерігалась у травні місяці – 562,0 °С. Сума опадів
за вегетаційний період становила 183,0 мм. Найбільше опадів випало у
травні місяці з показником 54,0 мм, найменшим показником
характеризувався вересень місяць, де сума опадів становила лише 3 мм.
Гідротермічний коефіцієнт протягом вегетаційного періоду коливався від
0,1 до 1,0 (табл. 1).
Таблиця 1
Сума активних температур, опадів та гідротермічний коефіцієнт,
2016 р.
Період
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Вегетаційний

Сума
активних
опадів, мм
температур
(вище 5 оС)
562,0
54,0
698,0
52,0
785,0
44,0
775,0
30,0
642,0
3,0
3462,0
183,0
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Гідротермічний
коефіцієнт (ГТК)

Характеристика
вегетаційного
періоду за ГТК

1,0
0,7
0,6
0,4
0,1
0,5

Сухий

У 2017 р. сума активних температур за вегетаційний період
становила – 3417,0 °С. Найбільша сума активних температур
спостерігалася у серпні місяці – 805,0 °С, а менша сума активних
температур – 567,0 °С у травні місяці. Сума опадів упродовж
вегетаційного періоду коливалася від 20 мм до 91,0 мм. У вересні місяці
спостерігалася максимальна кількість опадів – 91,0 мм, а у червні місяці
мінімальна сума опадів – 20 мм. Гідротермічний коефіцієнт за
вегетаційний період становив 0,7. Максимальне значення гідротермічного
коефіцієнта спостерігалося у вересні місяці – 1,5, а мінімальне значення у
червні – 0,3 (табл. 2).
Таблиця 2
Сума активних температур, опадів та гідротермічний
коефіцієнт у 2017 р.
Період
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Вегетаційний

Сума
активних
опадів, мм
температур
(вище 5 оС)
567,0
28,0
699,0
20,0
753,0
50,0
805,0
37,0
593,0
91,0
3417,0
226,0

Гідротермічний
коефіцієнт (ГТК)

Характеристика
вегетаційного
періоду за ГТК

0,5
0,3
0,7
0,5
1,5
0,7

Посушливий

Таким чином, 2016 р. був за характеристикою вегетаційного періоду
за ГТК сухий, а 2017 р. посушливий, що вплинуло на ріст і розвиток
досліджуваної рослини, оскільки опадів випадало більше на 43 мм, сума
активних температур була практично однаковою в роки проведення
досліджень.
Один із факторів, який впливав на величину врожаю фізалісу
мексиканського у 2016 р. – вид біопрепарату. Від застосування біопрепаратів
урожайність по сортах змінювалась і коливалась від 18,3 т/га до 25,7 т/га.
Значним збільшенням її характеризувались сорти Ліхтарик від
застосування гумісолу. У вказаному варіанті урожайність становила
25,7 т/га, а прибавка становила 7,4 т/га. Дослідами встановлено
збільшення врожайності плодів у 2017 р. від застосування біопрепаратів.
Варіація урожайності коливалась від 26,3 т/га до 32,9 т/га. Так, по сорту
Ліхтарик, урожайність була вищою від контролю на 6,6 т/га під час
застосування біополіциду (табл. 3).
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Таблиця 3
Урожайність фізалісу мексиканського залежно від застосування
біопрепаратів під час вирощування розсади та вплив біопрепаратів
у відкритому ґрунті, т/га
Біопрепарат
(В)
Контроль
Гумісол
Емістим С
Ростмомент
Ліхтарик
Азотобактерин
Біомаг
Біополіцид
Фосфоентерин
Комплекс
Контроль
Гумісол
Емістим С
Ростмомент
Ананасовий Азотобактерин
Біомаг
Біополіцид
Фосфоентерин
Комплекс
НІР05 (А)
(В)
(АВ)
Сорт (А)

Урожайність, т/га
2016
2017
Середнє
18,3
26,3
22,3
25,7
32,4
29,1
23,8
28,8
26,3
22,6
29,9
26,3
23,0
28,5
25,8
24,3
28,1
26,2
22,6
32,9
27,8
22,9
29,4
26,2
22,1
26,6
24,4
22,6
28,0
25,3
22,9
32,1
27,5
24,2
31,5
27,9
23,6
32,6
28,1
23,1
32,7
27,9
23,5
28,5
26,0
23,3
29,3
26,3
24,3
31,2
27,8
25,2
31,5
28,4
0,6
1,0
1,3
2,1
1,9
2,9

± до контролю
т/га
%
–
–
+ 6,8
+ 30,5
+ 4,0
+ 17,9
+ 4,0
+ 17,9
+ 3,5
+ 15,7
+ 3,9
+ 17,5
+ 5,5
+ 24,7
+ 3,9
+ 17,5
+ 2,1
+ 9,4
–
–
+ 2,2
+ 8,7
+ 2,6
+ 10,3
+ 2,8
+ 11,1
+ 2,6
+ 10,3
+ 0,7
+ 2,8
+ 1,0
+ 4,0
+ 2,5
+ 9,9
+ 3,1
+ 12,3

Висновок
Рівень природної водозабезпеченості вегетаційного періоду впливає
на урожайність плодів мексиканського фізалісу, тобто він був вищим у
2017 р. на всіх варіантах дослідження застосування біопрепаратів, що
доведено математичним обробітком рівня врожаю.
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ОБҐРУНТОВАНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
«ЗООМЕТЕОРОЛОГІЇ»
Відомо, що тварини пристосовуються до умов того середовища, де
мешкають, й традиційно рекомендуються певні види та породи тварин
для певних регіонів, але питанню наукового обґрунтування зв'язку між
продуктивними ознаками сільськогосподарських тварин і птиці та
кліматичним умовам у нашій країні до цього часу приділялося
недостатньо уваги.
Тривалий час науковці зарубіжних країн вивчають особливості змін
кліматичних умов у країнах Європи, Танзанії і Бразилії. Так під
керівництвом Irenilza de Alencar (2007) досліджували питання
терморегуляції сільськогосподарських тварин і птиці за різних технологій
утримання, визначали особливості формування продуктивності у
молочної худоби та кіз. Під час аналогічних досліджень El-Raffa, A.M.
(2013), F. Calegari, P.D’Alessio and E. Frazzi та ін., встановили, що
підвищення температури повітря вище 30 °С призводить до термічного
шоку тварин і птиці, впливає на зниження їх продуктивності.
У останні п'ять років провадилися комплексні дослідження у
країнах з посушливим кліматом: Єгипет, Ефіопія та інш. За даними
Gashaw T, Asresie A, Haylom M (2014), Berihu H, Aleme A, Mulata H
(2014), Global Climate Adaptation Partnership and Partners, (2011), та інші
встановлено зв'язок між змінами температурних режимів, вологістю
повітря із показниками росту молодняку, формуванням кінцевої
продуктивності худоби та птиці. Moradband F. (2011), визначив
особливості поліморфних груп білків у овець, які утримувалися в окремих
географічних зонах. Фактично підтверджено існування механізмів
адаптації не лише на рівні модифікаційних, але й генетичних змін.
Російський дослідник Мороз В.А. (1992) вказує на вплив
чисельності опадів на продуктивність овець та зазначає, що існує зв'язок
типу вовнового покриву австралійських мериносів із чисельністю опадів у
місцевості, де їх розводять.
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Науковцями низки країн визначено вплив середовищних факторів
на рівень прояву продуктивних ознак корів та свиней, їх репродуктивну
здатність. Визначено загальний вплив кліматичних факторів на рівень
чисельності поголів'я тварин та птиці на прикладі Ефіопії та Танзанії. На
вівчарських підприємствах визначено вплив факторів середовища на
поліморфізм окремих ознак. Також існує низки досліджень щодо
оцінювання особливостей репродуктивної функції баранів-плідників у
певні сезони року. Раніше вивчалося питання адаптації плідників під час
їх переміщення із Австралії до Євразії.
Таким чином, деякі науковців різних країн визнають зв'язок між
продуктивними ознаками та кліматичними умовами середовища, в яких
утримують й розводять тварин. Водночас безпосередній вплив людини на
навколишнє середовище призводить до змін, що також відображається на
темпах росту тварин й продуктивних ознак.
Вітчизняні дослідники вказують на коливання температурного
режиму на планеті та в окремих регіонах (Барановський ВЛ.,2002.,
Гавриленко О.П., 2004., Пилипенко Ю.В., 2007., Бойко М.В., 2008, 2010).
Зміни у температурному та водному режимах впливають на ефективність
сільського господарства загалом та окремі напрями – вівчарство.
Професори Нежлукченко Т.І (2010)., Вовченко Б.О., Штомпель М.В.
(2009), академік Мороз В.В.(2009, 2010, 2012) та ін. визначили здатність
овець пристосовуватися до змін умов середовища за збереження наявного
рівня вовнової продуктивності. Однак, питання впливу змін кліматичних
й антропогенних факторів на відтворювальну здатність, молочну
продуктивність, багатоплідність за різних методів розведення та селекції
потрібно вивчати додатково. У працях Польської П.І. (2012), Лобачової
І.В. (2012) визначено зв'язок продуктивних ознак, зокрема показників
відтворення з умовами навколишнього середовища.
Подальше підвищення ефективності галузі вівчарства базується не
тільки на додаткових капіталовкладеннях, удосконаленні технологічних
прийомів, але й на використанні сучасних методів розведення і селекції
для одержання якісної вовни та збільшення її настригу. При цьому значну
роль відведено розробці методів підвищення плодючості вівцематок.
Якщо враховувати, що рівень відтворювальних якостей пов'язаний з
ефективністю розвитку галузі, то актуальною постає розробка методів
селекції, спрямованих на збільшення високої репродуктивної здатності,
притаманної цим тваринам.
Ефективність застосування еколого-генетичних параметрів у
селекційній роботі з вівцями доведено у працях Нежлукченко Т.І. (2000),
Нежлукченко Н.В. (2013) та науковцями Одеського державного
екологічного університету. Розроблено сучасні методики оцінювання
стану агросистем та прогнозування окремих кліматичних процесів.
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Вивчення та наукове обґрунтування зв'язків між коливаннями
показників продуктивності різних видів тварин не можливе без розвитку
зоометеорології, яку вже впроваджено до навчальних курсів студентів
окремих закладів вищої освіти України й запропоновано в інтерактивних
навчальних курсах (www.e-impact.net) міжнародного проекту Еразмус+
«Adaptive learning environment for competence in economic and societal
impacts of local weather, air quality and climate» (561975-EPP-1-2015-1-FIEPPKA2-CBHE-JP).
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
НА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Актуальність. Глобальні та регіональні кліматичні зміни вже
сьогодні, навіть без проведення спеціальних досліджень, чітко
відобразились на території України. Незважаючи на те, що кліматичні
умови в Україні загалом сприятливі для сільськогосподарського
виробництва, їх зміни, як очікується в майбутньому, можуть значно
підвищити ризики для землеробства. Сільськогосподарське виробництво в
Україні значною мірою залежить від природного вологозабезпечення,
адже сьогодні зрошувані землі не перевищують 2 % від загальної площі
ріллі.
Підвищення термічного режиму має неоднозначний як позитивний,
так і негативний вплив на розвиток землеробства України. До позитивних
наслідків можна віднести збільшення тривалості вегетаційного періоду та
забезпечення рослин теплом, особливо на півночі країни, що вже сьогодні
відобразилось на структурі посівів у цих регіонах. А до негативних, перш
за все, зростання дефіциту вологозабезпечення, особливо на півдні країни.
Загальновідомо, що водний режим відіграє важливу роль у живленні і
фізіологічному розвитку польових культур, накопиченні та витратах
поживних речовин ґрунту. Він змінюється як у часі, так і в просторі, тому
дослідження стану агроекосистем з точки зору мінливості водного
режиму з урахуванням кліматичних змін залишається актуальним
питанням.
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Метою цих досліджень є просторове оцінювання умов
вологозабезпечення території України з урахуванням сучасних
кліматичних змін.
Результати. На основі значень річного кліматичного водного
балансу, який визначають як різницю між сумарною кількістю опадів та
потенційним випаровуванням, на території України виокремлено шість
основних зон – від надмірно вологої до дуже сухої.
І. Надмірно волога – охоплює 66 % Закарпатської, 30 Чернівецької,
55 Івано-Франківської і 32 % Львівської областей (гірські та пригірські
регіони Українських Карпат). Загальна площа зони становить 4,5 %
території країни і за період 1991–2015 рр. зменшилась на 8% порівняно з
нормативним періодом (1961– 990 рр.).
Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) вегетаційного періоду відповідає
надмірно вологим умовам і становить у середньому за 1991–2015 рр. 2,00
проти 2,26 в 1961–1990 рр., а річний коефіцієнт зволоження зони
перевищує 1,20, що притаманно гумідній зоні. Кліматичний водний
баланс (КВБ) протягом всього року залишається позитивним і становить
загалом за рік 223 мм, проти 321 мм у нормативний період. Найбільш
значимо КВБ знизився в листопаді – грудні (на 12–14 мм), травні – червні
(на 17–31 мм) та серпні (на 18 мм). Незважаючи на зниження КВБ зони,
його позитивне значення зберігається до кінця вегетації як ранніх, так і
пізніх культур, навіть на 90 % рівні забезпечення.
ІІ. Волога – займає найбільшу частку, її відносна площа становить
30 % від загальної території України. Порівняно з 1961–1990 рр. частка
зони зменшилась на 2 %. Вона охоплює західну та північно-східну
частину Лісостепу та Полісся: всю територію Волинської, Рівненської та
Тернопільської областей, 87 % Хмельницької, 97,5 Житомирської,
68 Львівської, 66 Сумської, 51 Чернівецької, 48 Чернігівської, 45 ІваноФранківської, 28 Київської, 23 Закарпатської та 13 % Вінницької
областей.
Середнє значення ГТК вегетаційного періоду зони становить 1,47,
що відповідає вологим умовам. У середньому зону характеризує близький
до нуля річний КВБ, який коливається залежно від регіону від мінус 50 до
плюс 50 мм. Загалом у регіонах зони КВБ порівняно з 1961–1990 рр.
зменшився на 49 мм. Позитивне значення КВБ у середньому по зоні
спостерігається до кінця липня, тоді як в нормативний період, позитивний
водний баланс відзначався до кінця серпня – вересня.
Підвищення термічного режиму саме в регіонах цієї зони має і
позитивний вплив на рослинництво. А саме, сприяє розширенню площ
вирощування теплолюбних культур. Наприклад, площі кукурудзи на
Поліссі збільшилися від 82 тис. га в 1990 р. до 695 тис. га в 2012–2016 рр.
разом з цим, за вказаний період підвищилася і її врожайність від 3,8 до
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6,6 т/га, тоді як в Степу вона практично не змінилась і становить близько
4 т/га.
ІІІ. Недостатньо волога – займає 11 % крайніх регіонів південнозахідної частини Закарпатської, 13 % південно-східної частини
Хмельницької та 18 % Чернівецької областей, 74 % Вінницької, 22 %
північно-західної частини Черкаської, 65 % Київської, 52 % Чернігівської,
34 % Сумської та 41 % Полтавської областей. На сході вона охоплює
північні регіони Харківської (20% території області) і незначну частину
Луганської (4 %) областей. Порівняно з 1961–1990 рр. відносна площа цієї
зони збільшилася на 6 % за рахунок суттєвого її поширення на північ до
південних і центральних районів Полісся, особливо в центральному
Лісостепу, і становить 16 % від загальної території України.
Загалом по зоні вологі умови вегетаційного періоду відзначаються з
ймовірністю 45 %, з аналогічною ймовірністю можливі і посушливі та
недостатньо вологі умови. Загальна тенденція ГТК квітня – вересня з
1961 р. спрямована у бік зниження від 1,33 до 1,24. Коефіцієнт
зволоження зони коливається від 0,82 до 0,95. Середній по зоні КВБ є
від’ємним і становить мінус 89 мм, проти мінус 42 мм в 1961–1990 рр.,
тобто він знизився на 47 мм, а в північній частині – на 58–59 мм. Загалом
позитивний водний баланс зони зберігається до кінця травня і становить
25 мм, тоді як у нормативний період він зберігався до кінця червня. На
кінець липня дефіцит КВБ становить 162 мм за 70 % забезпеченості й
222 мм – 90 %.
ІV. Посушлива – охоплює північні регіони степових областей: 13 %
Одеської, 67 Кіровоградської, 17 Дніпропетровської, 44 Донецької (на
півдні і півночі) і 72 % Луганської. Північна частина зони охоплює
південну частину Вінницької (13 % території області), Київської (7 %),
Полтавської (59 %) та Харківської (80 %) областей. Загальна площа зони
становить 20 % території України.
ГТК зони становить у середньому 1,06. З імовірністю 40%
відзначаються посушливі та дуже посушливі умови вегетаційного періоду
і лише в 20 % випадків – вологі. Коефіцієнт зволоження зони коливається
від 0,70 в південній частині до 0,80 – у північно-східній. Річний КВБ
становить в середньому мінус 222 мм і коливається від мінус 287–297 в
південній частині зони до мінус 160–207 мм у північній і північно-східній.
У середньому за 1991–2015 рр. він знизився на 34 мм і ця тенденція
зберігається по сьогодні. Загалом по зоні позитивний КВБ наростаючим
підсумком з початку року зберігається до кінця травня і становить 8 мм,
проте на 90 % рівні забезпеченості його дефіцит сягає 54 мм. До кінця
вегетаційного періоду ранніх зернових культур середній дефіцит КВБ
становить 131 мм, а на 90-відсотковому рівні забезпеченості – 370 мм.
V. Суха – охоплює 50 % території Одеської, 90 % Миколаївської,
40 % Херсонської, 33 % Кіровоградської, 83 % Дніпропетровської, майже
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100 % Запорізької, 56 % Донецької і 24 % території Луганської областей.
Загальна площа зони збільшилась, порівняно з 1961–1990 рр. на 3,5 % і
займає 22 % території України.
ГТК зони за квітень – вересень становить у середньому 0,87, що
відповідає посушливим умовам вегетаційного періоду. З імовірністю 30 %
в зоні спостерігаються дуже сухі умови вегетаційного періоду, а в 40 %
випадків недостатньо вологі і лише в 10 % випадків спостерігали
достатній рівень зволоження. Річний коефіцієнт зволоження коливається
від 0,53 в південних регіонах до 0,70 – північно-східних.
Середньорічний дефіцит кліматичного водного балансу зони
коливається від 300 до 450 мм і становить у середньому мінус 366 мм. За
1991–2015 рр. КВБ знизився загалом на 38 мм, а в західній частині зони
на 63–88 мм. Позитивний водний баланс сумарним підсумком у зоні
зберігається до кінця квітня і становить 12 мм, проти 30 мм в 1961–
1990 рр., однак на 90-відсотковому рівні забезпечення дефіцит водного
балансу на кінець цього місяця становить 46 мм. Наприкінці червня
дефіцит КВБ сягає 112 мм, при цьому на 90-відсотковому рівні
забезпечення це значення зростає до 223 мм.
VI. Дуже суха – займає південну частину Одеської (38 % території
області), Миколаївської (10 %), Херсонської (60 %) областей та майже
всю територію (81 %), за виключенням крайнього півдня, АР Крим.
Загальна площа зони становить 7,5 % території України і за період 1991–
2015 рр. також збільшилася на 3,5 % за рахунок її поширення на північ
Херсонщини та південь Миколаївської і Одеської областей.
У середньому по зоні ГТК за квітень – вересень становить лише
0,67, а на півночі АР Крим 0,53–0,65, що відповідає дуже посушливим
умовам. У середньому по зоні за 1991–2015 рр. дуже посушливі умови
спостерігали в 60 % випадків, а в 30 % – посушливі. Загальна тенденція
ГТК в 2015 році знизилася до 0,66, проти 0,78 в 1961 році. Річний
коефіцієнт зволоження відповідає в середньому по зоні аридним
територіям і становить 0,50 а подекуди і 0,43.
Середньорічний дефіцит річного кліматичного водного балансу
зони за 1991–2015 рр. збільшився на 69 мм і становить мінус 479 мм. Його
загальна тенденція з 1961 р. скерована у бік зниження, особливо з кінця
90-х років минулого століття, тобто з початку періоду найбільш
інтенсивного підвищення температурного режиму. Оцінювання сумарних
значень КВБ наростаючим підсумком на кінець кожного місяця року
свідчить, що станом на кінець березня він, незважаючи на зниження
порівняно з базовим періодом, залишається позитивним і становить
27 мм. Поряд з цим, наприкінці березня за період 1991–2015 рр. в 30 %
випадків спостерігали і негативний КВБ, який сягав мінус 20–30 мм. На
кінець квітня середній дефіцит КВБ становить 8 мм, проти позитивного
показника в 1961–1990 рр., а на кінець вегетації ранніх культур (липень)
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сумарний дефіцит КВБ вже досягає 272 мм, а пізніх (вересень) – 458 мм,
що на 50–68 мм більше порівняно з нормативним періодом.
Експериментальними дослідженнями доведено, що максимальна
продуктивність сільськогосподарських культур формується за КВБ
вегетаційного періоду близьким до нуля. Наприклад, в дуже сухій зоні, де
дефіцит КВБ до кінця вегетації пізніх культур у середньому становить
450–550 мм, за зрошувальної норми 4,4 тис. м3/га (краплинне зрошення)
врожайність зерна кукурудзи становила понад 18 т/га, а сої за норми
зрошення 5,4 тис. м3/га – 6,2 т/га. Тобто, отримання високих урожаїв
можливе лише за умови компенсації природного дефіциту вологи шляхом
зрошення.
Висновки
Кліматичні зміни в Україні за період 1991–2015 рр. суттєво
вплинули на рівень вологозабезпечення території у бік погіршення, що
збільшує потребу в зрошенні. Зонування території країни на основі
річного КВБ свідчить, що площі з недостатнім зволоженням збільшилися
від 56 до 66 %, а регіони з надмірним зволоженням скоротилися. Річний
КВБ знизився в середньому на 49 мм в посушливих та сухих зонах і на
75–103 мм в дуже сухій та надмірно вологій зонах. У середньому в 1961–
1990 рр. позитивний водний баланс наростаючим підсумком з початку
року спостерігався у вологій зоні до кінця серпня, а в 1991–2015 рр. –
лише до кінця липня. У сухій та дуже сухій зонах середня тривалість
періоду з позитивним КВБ змістилася з кінця червня на травень і квітень
відповідно. Це свідчить на те, що для забезпечення бездефіцитного
балансу природної вологи в дуже сухій зоні вже в квітні необхідне її
додаткове залучення шляхом зрошення.
Отже, за впровадження, відновлення та модернізації систем
зрошення потрібно враховувати їх можливість у додатковому
водоподанню для формування оптимального КВБ. На 90 % рівні
забезпечення, оптимальний водний баланс до кінця вегетації пізніх
культур може формуватися за додаткового водоподання: в сухій і дуже
сухій зонах – 5,6–5,8 тис. м3/га; посушливій – 3,8 тис. м3/га; недостатньо
вологій – 2,8 тис. м3/га; вологій – 1,5 тис. м3/га.
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РАДІАЦІЙНО СТИМУЛЬОВАНЕ НАКОПИЧЕННЯ
ФЛАВОНОЇДІВ У СИРОВИНІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ПІД ЧАС КУЛЬТИВУВАННЯ В УМОВАХ
ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ У 2015–2017 РР.
Актуальність
теми
дослідження.
У
медичних
цілях
використовують понад 300 видів рослин, з них близько 100 введені в
культуру (Кунах, 2005). При цьому більшість цінних лікарських рослин –
рідкісні або зникаючі види. Ресурси вітчизняних лікарських рослин різко
скоротилися і продовжують скорочуватися, значно зменшилися території
для збирання дикорослих трав через хімічне і радіаційне забруднення.
Багато видів рослин сьогодні знаходяться на межі зникнення внаслідок
значного зростання обсягів заготівлі, а також варварських методів збору
рослинної сировини. Тому актуальним є вирощування таких рослин у
культурі. Установлено, що багато рослин під час їх культивування з
використанням добрив та засобів агротехніки утворюють велику біомасу,
але з низьким умістом вторинних метаболітів, що знижує якість
лікарської сировини. Одним з методів підвищення вмісту вторинних
сполук з лікарськими властивостями є вплив на рослини стресових
факторів, зокрема опромінення. Відомо, що за гострого опромінення
рослин у досить високих дозах може посилюватися синтез вторинних
метаболітів, зокрема може збільшуватися концентрація алкалоїдів,
глікозидів, фенольних сполук тощо [Гродзинский, 1989].
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Наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea)
Рис. 1. Відносний вихід флавоноїдів із сировини лікарських рослин, вирощених
в умовах відкритого ґрунту, в перерахунку на одиницю культиваційної площі,
% до контролю

Результати та обговорення. Протягом останніх років наш
колектив працює над розробкою безпечної радіаційної технології
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стимуляції продуктивності лікарських рослин та вивченням можливості її
практичного застосування. Установлено ефективність передпосівного
опромінення лікарських рослин під час вирощування в умовах відкритого
і захищеного ґрунту (Grodzinsky, 2016; Пчеловська, 2017), а також під час
культивування опромінених експлантів in vitro (Lioshina, 2017).
Визначено інтервал доз, що стимулюють приріст біомаси лікарської
сировини та підвищення вмісту біологічно активних сполук у ній.
Достовірні дані отримано для рослин ромашки лікарської та наперстянки
пурпурової. Для першого виду стимулюючими є дози рентгенівського
опромінення 10 Гр і 20 Гр, для другого 5 Гр та 10 Гр. Проте в різні роки
культивування в умовах відкритого ґрунту було отримано різний за
величиною ефект стимуляції накопичення флавоноїдів після
передпосівного опромінення насіннєвого матеріалу. Крім того, було
з'ясовано, що максимальний ефект досягається за посіву насіння «під
зиму» відразу після опромінення. Результати польових дослідів
показують, що стимулюючі дози залишались однаковими в різні роки,
однак ефективність цих доз була різною (рис. 1). Зокрема,
радіостимуляція накопичення флавоноїдів у квітках ромашки лікарської
була максимальною у 2015 р., більш теплому порівняно з 2016 і 2017 рр.
(середньорічні температури становили у 2015 р. 10,5 °С, у 2016 р. 9,5 °С, у
2017 р. 9,7 °С). Відмінністю річних погодних умов за кількістю опадів
можна знехтувати, оскільки оптимальний водний режим підтримували за
допомогою штучного поливу. Виснаження ґрунту на ділянці також було
нівельовано внесенням добрив відповідно до агротехнічних регламентів.
Тим не менше, у 2017 р. ефективність опромінення насіння ромашки
лікарської та наперстянки пурпурової в стимулюючих дозах іонізуючої
радіації була нижчою, ніж у 2106 р. При цьому у 2017 р., порівняно з
2016 р., в районі, де знаходиться дослідна ділянка (м. Київ), середньорічна
температура була дещо вищою, як більшою була і річна кількість
сонячних днів: 9,7 °С, 95 ясних днів – 2017 р., 9,5 °С, 87 ясних днів –
2016 р.
Висновки
Наведені дані дають підставу для попереднього висновку про те, що
у 2015–2017 рр. незначні відмінності середньорічної температури та
інсоляції не мали суттєвого впливу на реалізацію ефекту стимуляції
накопичення флавоноїдів у сировині ромашки лікарської та наперстянки
пурпурової після передпосівного рентгенівського опромінення. Під час
культивування в умовах відкритого ґрунту ефект визначали дозою
опромінення та умовами пророщування. Максимальний стимулюючий
ефект досягався за підзимого посіву насіння відразу після його гострого
опромінення у стимулюючій дозі 10 гр.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗЕРНОВОГО
НАПРЯМУ ЗА УМОВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Загальною характерною особливістю клімату зони південного
Степу є недостатня кількість атмосферних опадів, низька відносна
вологість повітря, часті суховії, теплі осінь та зима, а також тривалий
безморозний період. У зв'язку зі змінами клімату у бік збільшення
позитивних температур та дефіциту вологи умови для вирощування
зернових культур погіршуються. Зменшити негативний вплив
несприятливих погодних умов на неполивних землях можливо лише за
рахунок вирощування посухостійких культур та правильного розміщення
їх у сівозміні.
Метою наших досліджень було оптимізувати співвідношення
культур у сівозмінах короткої ротації зернового напряму, які дозволять
підвищити продуктивність земель за умов збереження родючості ґрунтів і
поліпшення фітосанітарного стану посівів.
Дослідження проводилися в довготривалих польових дослідах на
неполивних землях дослідного поля Інституту зрошуваного землеробства
НААН. Ґрунти дослідного поля темно-каштанові середньосуглинкові.
Уміст гумусу в орному шарі ґрунту 2,2 %, польова вологоємність
метрового шару ґрунту 21,5 %, вологість в'янення 9 %. Ґрунтові води
залягають глибше 10 м.
За роки досліджень погодні умови були різними і не однаковими
для росту та розвитку озимих і ярих культур. Практично в усі роки друга
половина березня і квітень були сухими з підвищеною температурою
повітря. Опади розпочинались у першій-другій декадах травня. У
подальшому погодні умови в роки досліджень дещо розрізнялись. Однак
практично у всі роки друга половина липня-серпня були дуже спекотними
і сухими.
Такий хід природних умов впливав на ґрунтові процеси і
формування продуктивності сільськогосподарських культур залежно від
їх місця в сівозміні (табл. 1).
Попередники озимої пшениці, впливаючи на водний режим ґрунту,
його агрофізичні властивості та фітосанітарний стан посівів, значною
мірою визначали і врожайність культур у сівозмінах.
Урожайність зерна пшениці озимої була найвищою на чорному пару
– 4,01 т/га. На 0,89 т/га меншою вона була після гороху і на 1,34–1,48 т/га
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меншою після інших попередників. Аналогічну залежність від
попередників озимої пшениці мала і урожайність наступних культур
сівозмін. Заміна ячменю ярого у сівозмінах більш посухостійкою
культурою сорго збільшила продуктивність третього поля на 0,83–
1,57 т/га, залежно від попередника пшениці озимої.
Таблиця 1
Продуктивність культур залежно від їх місця в сівозміні,
(середнє за 2006-2010 рр.)
№
поля

Культура

1
2
3
3а
4
1

Чорний пар
Озима пшениця
Ярий ячмінь
Сорго
Соняшник
2

1
2
3
3а
4

Горох
Озима пшениця
Ярий ячмінь
Сорго
Соняшник

1
2
3
3а
4

Зайнятий пар
Озима пшениця
Ярий ячмінь
Сорго
Соняшник

1
2
3
3а
4

Сидеральний пар
Озима пшениця
Ярий ячмінь
Сорго
Соняшник

1
2
3
3а
4

Кукурудза на
силос
Озима пшениця
Ярий ячмінь
Сорго
Соняшник

Збір основної та побічної продукції, т/га
Кормових
Перетравного
одиниць
протеїну
Сівозміна № 1/1а
4,01
5,57
0,501
2,06
3,01
0,192
3,63
5,59
0,418
1,89
3,20
0,274
3
4
5
Сівозміна № 2/2а
1,60
2,35
0,368
3,12
4,33
0,390
1,89
2,76
0,175
3,04
4,68
0,350
1,71
2,91
0,248
Сівозміна № 3/3а
9,47
1,70
0,237
2,66
3,69
0,332
1,72
2,51
0,16
2,72
4,19
0,13
1,58
2,68
0,23
Сівозміна № 4/4а
2,67
3,71
0,333
1,76
2,57
0,163
2,68
4,12
0,307
1,50
2,55
0,217
Сівозміна № 5/5а
17,70
3,36
0,195

Урожайність,
т/га

2,53
1,63
2,46
1,40

3,51
2,38
3,79
2,38
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0,317
0,151
0,283
0,203

Найбільший вихід зерна (1,91–1,94т) та кормових одиниць
(3,57–
3,59 т) з 1 га сівозмінної площі одержано в сівозмінах з горохом та
чорним паром за умови, що в полі № 3 висівали сорго замість ячменю
ярого (табл. 2). Найменш продуктивними були сівозміни із зайнятим та
сидеральним паром. У сівозмінах, де було замінено ячмінь ярий на сорго
зернове вихід зерна з 1 га сівозмінної площі збільшився на 0,21–0,39 т.
Таблиця 2
Продуктивність сівозмін, т з 1га сівозмінної площі,
(середнє за 2006-2010 рр.)
Показник
Вихід зерна –
всього
Вихід
кормових
одиниць –
всього
В т.ч. з
основної
продукції
Вихід
перетравного
протеїну –
всього
В т.ч. з
основної
продукції
Забезпеченість 1к.од
перетравним
протеїном –
всього
В т.ч. з
основної
продукції

Сівозміна
3
3а

1

1а

2

2а

4

4а

5

5а

1,52

1,91

1,65

1,94

1,09

1,35

1,10

1,34

1,04

1,25

2,94

3,59

3,09

3,57

2,64

3,07

2,20

2,59

2,90

3,26

2,42

2,89

2,52

2,86

2,24

2,54

1,81

2,08

2,53

2,78

0,242

0,298

0,295

0,339

0,240

0,278

0,178

0,214

0,217

0,250

0,214

0,260

0,257

0,292

0,217

0,248

0,156

0,186

0,196

0,222

82,3

83,0

95,5

95,0

90,9

90,6

80,9

82,6

74,8

76,7

88,4

90,0

102,0

102,0

96,9

97,6

86,2

89,4

77,4

80,0

Розрахунок економічної ефективності сівозмін показав, що як
найвищий прибуток – 2201 та 2551 грн з 1 га сівозмінної площі, так і
найвищу рентабельність виробництва продукції – 114 та 126 % забезпечує
сівозміна з чорним паром. Це пов'язано з тим, що чорний пар позитивно
впливає на формування всіх трьох наступних культур сівозміни,
підвищуючи їх урожайність.
На 21,7–24,1 % зменшується прибуток з 1 га сівозмінної площі за
заміни чорного пару на горох. А найменший прибуток (996 і 1134 грн) і
рентабельність (47 і 51 %) спостерігали у сівозміні з сидеральним паром.
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Висновки:
1. Урожайність як пшениці озимої, так і наступних за нею ярого
ячменю, сорго і соняшнику була на 8,3–31,7 % вищою в сівозміні з
чорним паром порівняно з іншими варіантами.
2. Найвищий вихід зерна (1,91-1,94 т) та кормових одиниць (3,57–
3,59 т) одержано в сівозмінах чорний пар – пшениця озима – сорго –
соняшник та горох – пшениця озима – сорго – соняшник.
3. Найвищий прибуток – 2551 грн/га та рентабельність – 126 %
одержано в сівозміні чорний пар – пшениця озима – сорго – соняшник, а
найменший у сівозміні сидеральний пар – пшениця озима – ячмінь ярий –
соняшник – 996 грн/га та 47 % рентабельність.
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Nesterenko_markiv@ukr.net
КАРТОГРАФІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО
СТАНУ МЕЛІОРОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД ВПЛИВОМ
ЗМІН КЛІМАТУ
Зміни клімату суттєво впливають на стан та рівень ґрунтових вод
(РГВ), що в свою чергу значно може впливати на підтоплення та
затоплення територій, і зміну екологічного стану меліорованих територій.
Для оцінювання зміни стану меліорованих територій використовують дані
спостережень у просторі і часі та результати математичного моделювання
у вигляді розв'язку прямих і обернених задач фільтрації.
Оцінювання зміни екологічного стану меліорованих земель,
підтоплення та затоплення територій, візуалізації цих процесів у просторі і
часі застосовують картографічні методи з використанням геоінформаційних
технологій (інструментальні ГІС, ГІС–переглядачі, довідкові картографічні
системи, векторизатори растрового зображення, спеціалізовані засоби
просторового моделювання).
Для моделювання РГВ використовують спеціалізовані засоби
просторового моделювання. Це клас систем, у завдання яких входить
моделювання просторового ширення різних параметрів (рельєфу, зон
екологічного забруднення, ділянок підтоплення та затоплення). Системи
базуються на роботі з матричними даними та забезпечуються
розвиненими засобами візуалізації. Типовими для них є наявність
інструментарію, що виконує різні операції з просторовими даними.
Прикладом таких систем є: GMS 3.1, Geostatistical Software Tool V 3.03,
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MAG Software, Visual Modflow і т. інше.
Моделювання РГВ здійснено на основі спеціалізованої ГІС, яка має
такі переваги перед існуючими:
- застосування для визначення граничних умов гідрогеологічних
формул кривих депресії між спостережними свердловинами;
- використання даних спостережень гідрогеолого-меліоративних
експедицій у спостережних свердловинах, тоді як в моделі Visual Modflow –
тільки крайові умови (граничні і початкові) на межі області, що
розглядається.
Оцінювання працездатності дренажних систем та контроль зміни
стану території проводять на основі постійно діючої моделі конкретного
об'єкта, що описується системою математичних співвідношень, безперервно
вдосконалюється та використовується протягом тривалого терміну для
вирішення гідрогеологічних задач.
З метою управління екологічним станом земель вводять поняття зон
ризику, що відображають якісне і кількісне оцінювання ризику
підтоплення, породжують різноманітні шкали ризику. Такі шкали є
основою екологічного і економічного аналізу в ситуації прийняття рішень
за необхідності реконструкції та модернізації дренажних систем,
розрахунків режимів зрошення і зрошувальних норм стосовно екологомеліоративних умов території.
Якісний аналіз на основі картографічних методів передбачає
виявлення джерел і причин ризику; ідентифікацію всіх можливих ризиків;
з'ясування потенційних зон для кожного з можливих ризиків. Результати
якісного аналізу є першим кроком для здійснення кількісного аналізу, що
характеризує рівень збитків (корисностей) за реалізації того чи іншого виду
збитків, пов'язаних з шкідливою дією води, підтопленням або заболоченням
земель, спричинення інших негативних наслідків.
Картографічний
метод
використовують
за
дослідження
закономірностей, взаємозв'язків під час розвитку явищ. Найпростіший
метод для дослідження взаємозв'язків – це накладання двох карт та
вивчення співставлення контурів на них. У практиці існують чисельні
способи додавання, віднімання або множення поверхонь карт природних
або техногенних явищ, а також візуальні чи картометричні засоби
кореляції цих явищ.
Для вивчення динаміки природних та техногенних явищ у просторі і
часі використовують карти. Динаміку у просторі відслідковують шляхом
фіксації карт станів залягання РГВ на території, а динаміку зміни в часі
досліджують за картами, складеними за певний проміжок часу.
За серією послідовних карт глибин залягання першого від поверхні
водоносного горизонту, складених на дати проведення моніторингу,
вивчають динаміку процесу та дають прогноз майбутнього стану явища
підтоплення.
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Під час побудови карт глибин залягання РГВ з використанням
формул гідрогеологічних розрахунків визначають гіпотезу фільтрації.
Правильно вибрана гіпотеза фільтрації дає можливість вибрати потрібне
диференціальне рівняння, метод розв'язання задачі. Карту РГВ на основі
запропонованої
геоінформаційної
системи
будують
за
умов
квазістаціонарного руху ґрунтових вод. У таких випадках задача
знаходження поверхні РГВ у різні моменти часу зводиться до розв'язання
задачі Диріхле для рівняння Лапласа за певних граничних умов першого
роду.
Для побудови карт території між спостережними свердловинами
створюють тріангуляційну сітку та виконують розрахунки між ними за
допомогою формул гідрогеологічних розрахунків. Всередині кожного
трикутника задача знаходження поверхні РГВ фактично зводиться до
розв'язання задачі Диріхле для рівняння Лапласа. За допомогою методу сіток
будують цифрову модель рельєфу (ЦМР). Для її створення використовують
горизонталі рельєфу, які є граничними значеннями для розрахунків.
Спостережні свердловини в цьому випадку заносять на ЦМР у вигляді точок
із зазначенням абсолютних позначок устя кожної свердловини.
Узагальнений алгоритм побудови запропонованої ГІС складається з
таких етапів:
- перевіряють гіпотезу квазістаціонарного руху (зміни РГВ),
враховуючи гідрогеологічні умови та дані вимірювань у спостережних
свердловинах;
- на основі планового розташування та технічних (паспортних)
даних спостережних свердловин, які входять до постійно діючої
спостережної мережі гідрогеолого-меліоративної експедиції для
вимірювання РГВ, будують тріангуляційну сітку (мережу) цієї території;
- між окремими точками трикутника, що знаходяться в
тріангуляційній сітці, будують криві депресії за формулами
гідрогеологічних розрахунків;
- для області трикутника розв'язують задачу Диріхле для рівняння
Лапласа, в якій граничними умовами першого роду є поверхні натягу на
сторонах трикутника;
- розраховують поверхню натягу, за стандартною методикою
проводять гідроізогіпси і будують карту РГВ.
Для оцінювання зміни стану території використовують
статистичний метод визначення розподілу площ за рівнями ґрунтових вод
(РГВ) або зонами ризику підтоплення території.
Для аналізу динаміки нестаціонарних процесів підтоплення земель
на півдні України в системі використовують метод статистичного
моделювання побудови гістограм розподілу площ за РГВ під час
зрошення і без зрошення та емпіричних функцій розподілу накопичених
часток площ до цього РГВ.
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Якісне оцінювання еколого-меліоративного стану земель виконують
з використанням кількісних критеріїв на основі вербально-казуальних
(словесних) характеристик (класифікації станів, класів, зон ризику тощо)
за лінгвістичним оцінюванням типу «добрий», «задовільний»,
«незадовільний», «катастрофічний».
Кількісне оцінювання еколого-меліоративного стану земель на
певний момент часу виконують за частками площ, що розраховують під
час побудови гістограм або функцій розподілу площ з різними РГВ.
Важливим гідрогеологічним показником оцінювання екологомеліоративного стану є глибина залягання РГВ, кількісне та якісне
оцінювання його в багаторічній динаміці. На досліджуваній території в
поточному році динаміку РГВ визначають, зазвичай, кліматичними і
водогосподарськими факторами, геодезичним положенням ділянки на
місцевості, а на дренованих ділянках – роботою систем вертикального і
горизонтального дренажів.
Система спостережень для ведення еколого-меліоративного
моніторингу використовує абсолютні та відносні оцінювання показників.
Абсолютні показники вимірювань визначають за певною первинною
класифікацією та за узагальненими інтегральними оцінюваннями.
Відносні показники вимірювань використовують для оцінювання та
прогнозних розрахунків еколого-меліоративного стану земель. Аналіз
динамічних властивостей площ з різним РГВ проводять в абсолютних
оцінюваннях (на основі діаграм, критеріїв) та відносних оцінюваннях цих
спостережень (частках одиниці) на основі використання математичних
статистичних методів – побудови гістограм та функцій розподілу.
Функції розподілу щільності ймовірностей площ з різним РГВ у
вигляді гістограм застосовують для аналізу річної та багаторічної
динаміки розвитку процесів підтоплення сільськогосподарських угідь. За
зміною гістограм доцільно відслідковувати зміну тих чи інших параметрів
процесу, які задаються певним класом або зоною ризику (інтервалом)
випадкової змінної – РГВ.
Оцінювання ефективності зміни стану території під впливом
антропогенних або природних факторів або в наслідок роботи дренажу на
меліорованій території може бути здійснена на основі розробки системи
певних критеріїв, які оцінюють цей технологічний процес з різних точок
зору. Це вимагає використання багатокритеріальних оцінок.
Обґрунтування проекту захисту території від підтоплення в режимі
експлуатації дренажних систем здійснюють за кількома групами
показників:
- технічними – оцінюється технічний стан об'єкта, надійність його
роботи в цей час і на перспективу, надійність забезпечення
електроенергією тощо;
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- технологічними – проводять якісно-кількісне оцінювання зміни
стану території як результат роботи дренажних систем, порівняння за
зміною РГВ кількох станів території в окремих точках;
- екологічними – розглядають допустимість системи захисту
території чи окремої технології за критеріями збереження стійкості,
збереження рівноваги й мінімізації впливу на навколишнє середовище,
екологічної ефективності відкачок для забезпечення знаходження РГВ в
заданих межах, виявлення загальної тенденції до збільшення чи
зменшення підтоплених територій;
- економічними – передбачають ефективність проекту чи процесу
експлуатації системи за критеріями приведених витрат, терміном
окупності, запобіганням збиткам, тощо;
- соціальними – визначають критерії забезпечення соціальної
надійності й високого ступеня соціальної прийнятності систем захисту
територій порівняно з можливими альтернативними варіантами.
Для оцінювання ефективності систем захисту в технологічному,
екологічному, економічному та соціальному аспектах формалізують
відповідні критерії. Одні з них вузько оцінюють кожний з цих аспектів,
інші критерії дають нам комплексні (інтегровані) оцінювання технології
стосовно захисту території від підтоплення.
Для прийняття рішень про ефективність застосування певного
заходу, а також для порівняння ефективності технологій потрібно
використовувати локальні, локально-інтегральні та інтегральні критерії.
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МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
МЕРЕЖІ РЕГІОНУ
Актуальність теми. Для отримання оптимального балансу між
територіями, які використовуються інтенсивно і такими, що підлягають
режиму охорони й відтворення, рекомендується створення екологічної
мережі, яка б дозволяла зберегти біотичне і ландшафтне різноманіття,
вирішувати екологічні проблеми розвитку сільського господарства,
лісівництва, транспорту, промисловості, туризму тощо. Для вирішення
цих питань рішенням 9 сесії 4 скликання від 22 жовтня 2003 року № 429
прийнято «Регіональну програму екологічної мережі Вінницької області
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на 2004–2015 роки», заходи якої включені до Регіональної програми
охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів на 2013–2018 роки (рішення сесії
Вінницької обласної ради від 18.12.2012 р. № 418), а також Стратегії
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до
2020 року.
Мета дослідження. Аналіз стану біотичного різноманіття Східного
Поділля.
Аналіз останній досліджень і публікацій. Питанню збереження
біорізноманіття присвячено цілу низку праць вітчизняних та іноземних
науковців, зокрема Ю.Р. Шеляга-Сосонко, Т.Л. Андрієнко-Малюк, Я.П.
Дідуха, А.Ю. Александрової, О.О. Веклич, О.В. Врублевської, Л.С.
Гринів, Ю.М. Грищенка, П.І. Гетьмана, Л.Г. Мельника, І.М. Синякевича,
А.Я. Сохнича, С.Н. Бобильова, Г.А. Моткина, А.С. Тулупова, О.В.
Мудрака, І.М. Коротченко, Г.Б. Марушевського, О.М. Байрак, О.І.
Бондаря, А.О. Бондаря, A.N. James, M.J.B. Green, J. Paine, J. Dixon, S.
Pagiola, B.I.E. Brink, R. W. Butler та ін. [5].
Виклад основного матеріалу. Для проведення ефективних заходів
із збереження біотичного та ландшафтного різноманіття в сучасному
навколишньому середовищі необхідна більш точна інформація про
сучасний стан загальної моделі екологічної мережі України та низки
моделей екологічних мереж регіональних рівнів, шляхом розробки
окремих екологічних мереж для адміністративних одиниць, з
урахуванням при цьому їх індивідуальних особливостей та проблем.
Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття, може стати новим і стимулюючим підходом, спрямованим
на те, щоб зупинити процес деградації біорізноманіття та ландшафтного
різноманіття як в Європі, так і в Україні [3].
Оскільки ця Стратегія охоплює усю сферу збереження та виконує
стимулюючу функцію з урахуванням міркувань, які пов'язані з
біологічним та ландшафтним різноманіттям, в соціальних та економічних
секторах.
Всеєвропейська стратегія спрямована на сприяння по здійсненню
уже прийнятих рішень та визнанню додаткових заходів, яких необхідно
вживати протягом усього життя. Згідно з положенням Конвенції про
охорону біологічного різноманіття, ця стратегія уже закладає підвалини
для сприяння послідовного підходу та визначення загальних завдань у
межах національних та регіональних зусиль.
Сьогодні розвиток національної екомережі є пріоритетним
завданням в сфері охорони довкілля. Основна мета створення екомережі –
це розширення простору країни з природними ландшафтами й освітньотериторіальною системою, яка б забезпечувала збереження природних
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екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. З огляду
на антропогенний вплив на біорізноманіття Східного Поділля, створення і
реалізація екологічної мережі території має особливе значення.
Східне Поділля – стародавній східноподільський лісостеповий край
на південному заході країни. Більша частина приурочена до східних
відрогів Волино-Подільської височини, значно менша частина території
розташована на західних околицях Придніпровської височини. Рельєф
Східного Поділля досить однорідний: його територія – це хвиляста
рівнина, що найбільш припіднята на північному заході, а понижена – на
півдні біля Дністра. Вся територія краю густо посічена щільною мережею
річкових долин, ярів і балок, особливо на південному заході. Найбільші
річки на території – Дністер, Південний Буг, Мурафа та деякі інші. Значне
поширення мають широколистяні ліси, але якщо в минулому вони щільно
вкривали практично всю територію Східного Поділля, то тепер від них
залишились тільки окремі масиви. Однак, і зараз практично всю
центральну частину в геоботанічному районуванні відносять до
широколистянолісової частини Поділля [4].
Методика збереження біотичного різноманіття ґрунтується на низці
принципів і методів, що лежать в їх основі (рис. 1).
Державна екологічна політика (в т.ч. розробка національних,
державних, місцевих та об’єктних програм і проектів)
Ведення Червоної книги (оновлення даних про стан, поширення
рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин).
Створення природно-заповідних об'єктів.
Міжнародне співробітництво у галузі збереженні
біорізноманіття.
Національні програми збереження біорізноманіття.
Програми охорони і відновлення біорізноманіття.
Створення екологічної мережі.
Розвиток природоохоронних технологій.
Рис.1. Методи збереження біотичного різноманіття

Основним завданням із збереження біорізноманіття для
підтримання екологічного стану в регіоні є екологічні (природні) ядра.
Екологічні ядра мають з'єднюватися між собою екологічними коридорами
– смугами чи масивами відносно малозмінних, відновлених чи штучно
створених природних ландшафтів. Це можуть бути долини річок, ставки,
болота, балки, лісові масиви та прибережно-захисні смуги, меліоративні
канали тощо [4].
У межах Східного Поділля виділено Південнобузький і
Дністровський субмеридіональні екокоридори. Площа Південнобузького
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субмеридіо-нального екокоридору 141973,3 га, тобто 5,4 % від території
області. Дністровський екокоридор займає площу 20599,7 га або 0,8 % від
території області [2].
Південнобузький субмеридіональний екокоридор поєднує елементи
регіональних екомереж Східного Поділля з такими областями, як
Хмельницька та Кіровоградська.
Дністровський національний субмеридіональний екокоридор
поєднує елементи екомережі з областями Хмельницька та Республіки
Молдова, а тому має міжнародне значення [1, 2].
На території Східного Поділля виділено три національних
природних ядра: Буго-Деснянське, Чечельницьке та ДністровськоМурафське. Їх загальна площа 48067,4 га, тобто 1,8 % від території
області. Загальна площа регіональних центрів біорізноманіття 135983 га,
що становить 5,1 % від території Вінницької області (табл.1) [2].
Показники значного біологічного та ландшафтного різноманіття
характеризують велика різноманітність, форми ландшафтів і середовищ
існування, які відіграють винятково важливу роль для збереження
ендемічних, реліктових і рідкісних видів.
За достатнього представництва і площі така екологічна мережа
створює прийнятні умови для збереження біотичного та ландшафтного
різноманіття певного природно-територіального комплексу. Останнє,
поряд з іншими природоохоронними заходами, значно сприяє
підтриманню сталості різних видів екосистем. Складовою Європейської
екомережі є екомережі окремих держав, регіонів, територіальних
громад [5].
Таблиця 1
Загальна площа екологічної мережі Східного Поділля
Площа екомережі тис. га
Площа екомережі/ до загальної кількості
області, у тому числі:
Сіножаті та пасовища
Ліси та лісовкриті площі
Відкриті заболочені землі
Радіоактивно забруднені землі, що не
використовуються у господарстві
Відкриті землі без рослинного покриву
або з незначним рослинним покривом
Води

676,8/ 25,54
287,9
352,4507
18,68
15,84
1,93

Площу в 320914,3 га, тобто 12,1 % від території області займають
19 регіональних екокоридорів території Східного Поділля.
Висновок
Основними заходами щодо зниження загроз біорізноманіттю має
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стати зменшення суцільного вирубування лісів, екологічне ведення
сільського і промислового виробництва, протидія браконьєрству й
забрудненню навколишнього середовища. Найбільш ефективними
способам збереження видів природної фауни, флори і локальних
популяцій є організація у місцях їхнього зростання заповідників,
заказників та інших категорій об'єктів природно-заповідного фонду,
широка просвітницька робота, введення системи заохочень.
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ПЛАНЕТИ
Екологічна ситуація на планеті з кожним роком ускладнюється. Це
пов'язано із постійно наростаючою потужністю промислових
підприємств, відкриттям нових заводів і фабрик, зростанням виробництва,
використанням мінеральних добрив і отрутохімікатів, появою нових
технологічних процесів, хімічних речовин, а також збільшенням кількості
транспортних засобів. Все це призводить до значного забруднення
довкілля. Тільки в атмосферне повітря планети щорічно потрапляє до 200
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млн т оксиду карбону, 50 млн т оксиду нітрогену, 145 млн т оксиду сірки,
50 млн т вуглеводнів, близько 700 млн м3 техногенних газів [1, 2, 5, 6].
Аналіз статистичних даних і оцінок негативного впливу
автомобільного транспорту на навколишнє середовище і населення
показує, що загальна сума викидів забруднювальних речовин в атмосферу
в країнах СНД щорічно становить майже Збірник тез доповідей
міжнародної науково-практичної конференції – 77–21,2 млн т, зокрема,
19,2 млн т, (90 %) – від автомобільного транспорту, і 2,0 млн т, від інших
викидів [2, 5, 6]. Автотранспорт, чисельність якого на вулицях міст і сіл
України постійно зростає, негативно впливає на самопочуття їх
мешканців (потрапляючи на слизові оболонки та у кров, оксиди азоту
утворюють азотні і азотисті кислоти та інші небезпечні для здоров'я і
життя сполуки). Оксид вуглецю утворюється, переважно, в бензинових
двигунах під час роботи багатьох паливно-повітряних сумішей.
Причиною його виникнення у цьому випадку є нестача кисню для
повного окислення вуглецю, який входить до складу палива. Оксид
вуглецю – високотоксична сполука, цей газ інертний і може зберігатись у
повітрі до 5 років [5, 6]. Черкаси, як місто обласного значення, так і
невелике місто Умань не є виключенням, і тут також можна спостерігати
надмірне забруднення повітря СО, що надходить з викидами
автотранспорту. Тому є актуальним контролювання вмісту шкідливих
речовин у повітрі міста та пошук шляхів зменшення їх концентрації. Мета
і завдання дослідження – оцінювання стану забруднення чадним газом
повітря міст Черкас і Умань та порівняння його з гранично допустимою
концентрацією, а також вжиття заходів щодо зменшення забруднення
повітря. Оцінювали рівень забруднення повітря міст оксидом карбону за
допомогою розрахункового методу визначених модельних ділянок [3, 4].
Порівнювали одержану концентрацію СО з ГДК чадного газу (СО) для
повітря (5 мг/м3 ) (ГОСТ–17.2.2 03–77). Беручи до уваги наближення
автошляху до житлових та адміністративних будівель, робили висновок
щодо екологічної ситуації в досліджуваному районі. Найбільший рівень
вмісту чадного газу, що надійшов від автотранспорту, в м. Умань
спостерігали на вулиці Леніна–Тищика, перевищення ГДК у 11,1 разів.
СО в межах норми спостерігали на перехресті вулиць Ленінської Іскри –
Жовтневої Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної
конференції – 78 – Революції; 24-го Партз'їзду; вул. Котляревського–
Фрунзе. На усіх інших вулицях вміст СО перевищує рівень ГДК майже на
однаковому рівні, у 2 рази. У м. Черкаси на основних транспортних
артеріях вміст СО вищий, ніж у м. Умань. Наприклад, на перехресті
вул. Косовського – бул. Шевченка рівень забруднення атмосферного
повітря перевищує ГДК у 16 разів, на перехресті вул. Ільїна – Котовського
– у 13 разів, на перехресті вул. Сумгаїтська – Одеська – у 34 рази.
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Одним із прикладів екологічного вирішення проблеми перевищення
вмісту чадного газу у повітрі міст є насадження захисної смуги із зелених
порід. У листках містяться хлоропласти, які у свою чергу, накопичують
хлорофіл. Цей фермент поглинає СО і перетворює його на кисень.
Наприклад, однорядна смуга дерев здатна поглинути, і тим самим
зменшими вміст СО до 10, дворядна смуга дерев з дворядною смугою
кущів до 40, трирядна смуга дерев з дворядною смугою кущів до 50,
чотирирядна смуга дерев з дворядною смугою кущів до 60 % [3]. Для
озеленення автомобільних доріг придатні такі породи дерев і чагарників,
що є газостійкими, невибагливими до ґрунтів, висушування останніх (не
потребують поливу), стійкі проти вітролому. Також допускаються квіти,
низькі чагарники.
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ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Вплив на глобальні процеси зміни клімату, які ми вочевидь
спостерігаємо за останні роки є невід'ємною складовою сталого розвитку
сучасної цивілізації. Пошук шляхів та реалізація проектів, спрямованих
на пом'якшення антропогенного (тобто людського) впливу на зміну
клімату стає одним з ключових напрямів сталого розвитку.
Питання сталого розвитку та зміни клімату під час формування
цілей та завдань розвитку країн, регіонів, континентів й цивілізації
загалом виходять на перший план з позицій збереження існування
людства на найближчий (в межах одного покоління) проміжок часу.
Для України, яка перебуває в пошуку «свого шляху», дуже важливо
не припуститися принципових помилок у виборі напряму цього шляху.
Ризик полягає в тому, що значно легше надати перевагу зовні
привабливому економічному розвитку, без урахування в єдиній, цілісній
моделі, якою є модель сталого розвитку, екологічної і соціальної
складової.
В Україні нераціональне господарське освоєння територій,
лісовикористання, штучне обводнення ґрунтів призвели до активізації
повеней, процесів зсуву і осідання, підтоплення і засолення значних
територій і, одночасно, до зникнення більш як 1000 малих річок. Тому
втілення концепції сталого розвитку нашої держави вимагає напруженої
роботи і консолідованих зусиль політиків, управлінців, учених і всього
населення України.
Україна
характеризується
сприятливим
кліматом
для
життєдіяльності людини. Проте особливості місцеположення, розвиток
атмосферних процесів створюють умови для виникнення стихійних
метеорологічних явищ, які приймають іноді катастрофічний характер і
приносять значні збитки [2].
За даними гідрометеорологічної служби, протягом 1986–2015 років
зафіксовано 3384 випадки лише стихійних метеорологічних явищ, або в
середньому 170 на рік.
В Україні за рік у 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 %.
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Найбільш поширеними стихійними метеорологічними явищами в
Україні є дуже сильний дощ (47 %), сильний вітер (14 %) та дуже
сильний снігопад (8,5) [4].
Найбільш катастрофічними для України протягом останніх
десятиліть були паводки у Закарпатті у березні 2001 р. та липні 2008 р.,
сильні снігопади по всій території України, урагани у Вінницькій, ІваноФранківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях України у 2000 р.,
на Сумщині у травні 2013 р., на Одещині у травні 2017 р.
Результати наукових досліджень, проведених за останні роки,
свідчать, що зміна клімату в Україні помітно впливає на сільське та
лісове господарство [1].
Для оцінювання вразливості природних ресурсів та секторів
економіки України використано надані Національним центром
атмосферних досліджень США (NCAR) дані розрахунків за моделями
загальної циркуляції атмосфери та океану (МЗЦ). При цьому розглядали
такі моделі: GISS-модель Інституту Годдарда з космічних досліджень
США, GFDL – модель Лабораторії геофізичної гідродинаміки США,
СССМ – модель Канадського кліматичного центру, UKMO – модель
Метеорологічного бюро Об'єднаного Королівства. Ці розрахунки за
перерахованими моделями відносять до стану рівноваги, тобто є
оцінками кліматичних умов за «одномоментного» подвоєння
концентрації в атмосфері. Більш реалістичним можна вважати
моделювання в перехідному стані, а саме умовах, коли концентрація С02
підвищується поступово (зокрема на 1 % в рік). У цьому випадку є
можливість простежити інерцію кліматичної системи, тобто природне
відставання її реакції від зміни складу парникових газів в атмосфері.
Враховуючи цю обставину, було розроблено спробу використати дані
розрахунків за моделями GFDL та МРІ (Інститут Макса Планка,
Німеччина) для нестаціонарного стану. [3].
Для інтегрального оцінювання впливу глобальних змін клімату на
лісовий сектор України було розроблено модель функціонального відгуку
лісового сектору на зміни показників стану лісів. Ця модель дозволяє
поєднувати використання статичних даних про стан лісів з експертним
оцінюванням значимості головних функцій лісів.
Порівняння наслідків реалізації різних сценаріїв зміни клімату для
лісового господарства свідчить, що найбільш несприятливі зміни
відбудуться за сценарію GFDL, а найбільш сприятливим буде сценарій
GISS.
Найбільш вразливими за сценарієм на основі СССМ є функції лісів
із забезпечення рекреації, збереження біорізноманіття та соціального
захисту населення, пов'язаного з лісопромисловим комплексом, які
знизяться відповідно на 62, 60 та 56 % порівняно зі сучасним станом.
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Найменш вразливими, за реалізації сценарію СССМ, є можливість
переведення сільськогосподарських земель у лісокористування на
забруднених територіях, яку можна поліпшити, порівняно зі сучасним
станом, більш ніж на 40 %, а також функції лісів із забезпечення
лісопромислового комплексу та внеску в глобальний кругообіг вуглецю,
які знизяться відповідно на 11 та 15 % порівняно з сучасним станом.
За сценарієм на основі GFDL найбільш вразливі функції лісів із
запобігання міграції радіонуклідів та соціального захисту населення,
пов'язаного з лісопромисловим комплексом, які знизяться відповідно на
87 та 80 % порівняно зі сучасним станом. Найменш вразливими під час
реалізації сценарію GFDL є водоохоронні та ґрунтозахисні функції лісів,
а також вклад лісів у глобальний кругообіг вуглецю, показники за якими
знизяться відповідно на 31, 44 та 47 %.
За сценарієм на основі GІSS може відбутися послаблення функцій
лісів із збереження рекреації та збереженню біорізноманіття на 11 та
13 % відповідно.
Прогноз за сценарієм UKMO загалом збігається зі сценарієм GISS,
за виключенням того, що за сценарієм UKMO очікується зниження на
10 % соціального захисту населення, пов'язаного з лісопромисловим
комплексом.
Вірогідна зміна клімату може помітно вплинути на
сількогосподарське виробництво України. При цьому зараз ступінь
готовності галузі до впровадження заходів з адаптації до очікуваних змін
достатньо низька. Суттєвим фактором, який впливає на сільське
господарство, є процес децентралізації та перетворення відносин
власності в аграрній сфері.
Головною зерновою культурою в Україні є озима пшениця, в
загальному обсязі виробництва вона займає близько 50 %.
Зона гарантованого вирощування озимої пшениці в умовах
потепління клімату може зсунутись в більш високі широти, на територію
західного Полісся та правобережного Лісостепу. За орієнтовними
оцінками, в цьому випадку її частка в структурі зернових може
зменшитися до 20–25 %. При цьому складаються умови для збільшення
посівів ячменю, вівса, кукурудзи, зернобобових (до 20%), а також
суттєвого збільшення обсягів вирощування фуражного зерна, розширення
посівів багаторічних трав.
Така ситуація сприятиме формуванню зони інтенсивного
молочного тваринництва в західному Поліссі та правобережному
Лісостепу, а також м'ясного тваринництва в степових регіонах України.
Слід врахувати, що для забезпечення населення хлібопродуктами
буде необхідно виокремити 5,1–5,3 мли тонн зерна. Отже, зросте попит
на зерно твердої пшениці.
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Результати досліджень свідчать, що зміна агротехніки вирощування
озимої пшениці, в тому числі передпосівної обробки ґрунту, строків
посіву рослин, глибини посадки насіння, кількості садивного матеріалу,
чергування попередників, застосування різних засобів хімічної обробки
ґрунту, не забезпечує достатнього підвищення врожайності культури та
зниження собівартості її виробництва. Позитивний ефект, тобто
збільшення обсягу виробництва можливо отримати лише за
оптимального збільшення внесеної кількості мінеральних добрив.
У степовій зоні за сценарієм на основі СССМ можна підвищити
якість та урожайність культури 10–20 %, збільшуючи для цього дози
внесених мінеральних добрив (азотних, фосфорних, калійних). При
цьому зросте продуктивність стеблини та маса зерна в колосі як
результат формування в ньому більшої кількості зерен, та загалом
поліпшиться якість зерна. Слід також відзначити, що головна прибавка
врожаю (7–15 %) досягається в першу чергу за рахунок збільшення
кількості внесених азотних добрив.
За кліматичних умов за сценарієм на основі UKMO також можна
підвищити врожайність озимої пшениці шляхом збільшення дози
внесених мінеральних добрив, переважно також азотних. Збільшення
кількості азотних добрив дає прибавку врожаю на 3–6 ц/га (1–6 %).
Таким чином, адаптаційні можливості культур, за зберігання
вітчизняних сортів та сучасних технологій їх вирощування, збільшується
за оптимального збільшення внесення комплексу мінеральних добрив.
Однак збільшення кількості внесення комплексу мінеральних добрив
підвищить собівартість виробництва 1 центнера озимої пшениці, за
попереднім оцінюванням, на 20–30 доларів США порівняно зі сучасним
рівнем.
Стабільний рівень виробництва зерна та зниження його
собівартості за зміни кліматичних умов в Україні можливо забезпечити,
створюючи нові вітчизняні сорти з високою адаптаційною здатністю.
Актуальною залишається необхідність комплексу досліджень за
наступними основними напрямами: розробка систем землеробства з
підвищеними ґрунтозахисними та вологозберігаючими функціями,
орієнтованими на застосування контурно-меліоративної організації
територій, використання ресурсоощадливих технологій та дослідження
процесів ґрунтоутворення, розробка заходів зі збереження родючості
ґрунтів, захисту їх від процесів водної та вітрової ерозій, засолення,
осолонцювання, підтоплення та інших деградаційних процесів;
Сьогодні в Україні формуються головні принципи державного
регулювання в аграрній сфері. Це стосується, в першу чергу, формування
нормативно-правової бази розвитку земельної реформи, розробки
економічно обґрунтованих заходів з формування оптимальної структури
земельних угідь, упровадження автоматизованої системи державного
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кадастру та моніторингу земель, програми розвитку агропромислового
комплексу та реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна–2020».
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ
ГІБРИДА БІЛОГО ІЗ СТРОКАТИМ ТОВСТОЛОБІВ У РІЗНИХ
ГОСПОДАРСТВАХ
Інтенсивність сонячної радіації, температура повітря, вітрова
активність атмосфери, опади, терміни настання останніх весняних та
перших осінніх приморозків – кліматичні фактори, що впливають на стан
іхтіофауни водойм. Серед них провідне місце щодо впливу на
інтенсивність протікання фізичних, хімічних, біохімічних, біологічних
процесів у водоймі займає температура води, яка, по суті, сама є функцією
складної взаємодії вищеозначених факторів. Значення температури
використовують для обчислення ступеня насичення води киснем,
різноманітних форм лужності, стану карбонатно-кальцієвої системи,
багатьох гідрохімічних, гідробіологічних, особливо лімнологічних
дослідженнях, за вивчення теплових забруднень [1, 3].
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Крім того, у виробничих умовах легко зробити вимірювання
кількісного показника температури води та оцінити її вплив на
рибопродуктивність, на відміну від більшості інших кліматичних
факторів.
Вплив температури на рибопродуктивність водойм відбувається як
через безпосередню реакцію організму риби на відповідну температуру
води, так і через інтенсивність розвитку кормових організмів та
формування гідрохімічного режиму під впливом життєдіяльності
гідробіонтів. За різних технологій вирощування риби потрібно
враховувати вплив температурного фактора. Для різних зон рибництва
запропоновано різні норми рибопродуктивності, середньої маси товарної
риби і пов’язані з ними показники щільності посадки, які враховують
доцільність вирощування тих чи інших видів риб у кожній кліматичній
зоні.
Для зони Полісся замість білого і строкатого товстолобів у склад
полікультури потрібно використовувати їх гібрид, який отриманий як
результат схрещування білого та строкатого товстолобів. Метою
схрещування було одержання гібрида, що поєднує в собі кращі якості
батьківських форм. Гібридний товстолоб зовні схожий на білого, має
світле забарвлення і невелику голову, але за темпом росту не
поступається строкатому, оскільки має подібний з ним раціон живлення.
Гібридний товстолоб вважають кращим, тому що має швидкий темп
набору маси, краще пристосований для життя у більш низьких
температурних умовах, ніж батьківські форми [2].
У житті риб температура води має величезне значення. Виняткова її
роль виявляється перш за все у тому, що вона є неодмінною умовою
життя. На відміну від багатьох інших абіотичних чинників, температура
діє не тільки у випадку оптимальних значень, що визначають
межі існування виду, але і за межами оптимальної зони загалом,
визначаючи швидкість і характер всіх життєвих процесів. Вплив її не
обмежується лише безпосередньою дією на живі організми, а відбувається
і побічно, через інші абіотичні чинники.
У кожного виду риб є власні температурні умови, за дотримання
яких вони відчувають себе найбільш комфортно. Зниження температури
води для гібрида товстолобів нижче критичної позначки призводить до
уповільнення в організмі риб життєвих процесів, водночас її підвищення
(до певних меж) сприяє їх активізації. Перевищення норми відхилення
температури (особливо найбільшу небезпеку становлять раптові
перепади) в деяких випадках призводять до загибелі риб, що ми
спостерігали у Ташлицькій водоймі-охолоджувачі Південно-Української
АЕС за досягнення температури води +40 °C. Перегрів води може
спричинити також зменшення вмісту розчиненого кисню. Отже, контроль
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і аналіз температури рибогосподарських водойм є актуальним завданням
сьогодення.
Основною метою наших досліджень було встановлення динаміки
показників температури води впродовж вегетаційного періоду у водоймах
різного рибогосподарського призначення.
Дослідження проводили у господарствах у квітні, липні та вересні
2017 року в невеликі проміжки часу. Температуру води вимірювали у
водоймах різних рибницьких господарств, а саме в риборозплідному
господарстві «Нивка» (м. Київ), навчально-науково-виробничій
лабораторії рибництва НУБіП України в смт Немішаєве.
Вимірювання температури води біля дна і поверхні у водоймах
проводили на трьох станціях (водовпуск, середина, водовипуск) в
польових умовах за допомогою портативної гідрохімічної лабораторії з
набором приладів «ЕКОТЕСТ-2020» і «TDS».
Після проведених досліджень приладами портативної гідрохімічної
лабораторії визначено, що температура води в нагульних ставах у період
досліджень була характерною для цієї пори року (таблиця). Слід також
звернути увагу на суттєві відмінності температурного режиму води біля
поверхні та біля дна, на різних ділянках кожної із водойм та порівнюючи
водойми одна з одною, що впливає на стан та біологічні особливості риб й
інших гідробіонтів.
Таблиця
Температурні показники води нагульних ставів різних рибницьких
господарств за результатами вимірювань приладами портативної
гідрохімічної лабораторії «ЕКОТЕСТ-2020» і «TDS»
№
з/п
1
2

1
2

1
2

Показники
Тд., °C
Тпов.,
°C

Тд.,°C
Тпов.,
°C

Тд.,°C
Тпов.,
°C

ННВЛР НУБіП України
(смт Немішаєве)
Квітень
Водовпуск Середина Водовипуск
8,5
8,8
9

Водовпуск
12,3

Середина
12,0

Водовипуск
11,4

9

10

20

22

25

Водовпуск Середина

Липень
Водовипуск

Водовпуск

Середина

Водовипуск

25,3
25

25
26

27,3
28

24,3
30

25,7
31

9

24,9
26

РГ «Нивка»
(м. Київ)

Водовпуск Середина

Вересень
Водовипуск

Водовпуск

Середина

Водовипуск

16,6

16,3

15,5

20,5

20,6

22,9

19

20

18

22

22

23
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Екологічне значення температури в першу чергу виявляється через
дію на розподіл гідробіонтів у водоймищах і на швидкість протікання
різних життєвих процесів, кількісно пов'язаних з температурою.
Таким чином, під час планування виробничого процесу у ставовому
рибництві та аналізу результатів вирощування риби, потрібно
враховувати динаміку показників температури води у водоймах протягом
вегетаційного сезону як головного кліматичного фактора.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЛЕПТОСПІРОЗУ
ТА РИНОПНЕВМОНІЇ КОНЕЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Різноманітність природних ландшафтів та біоценозів, економічного
стану на території України створює сприятливі умови для довготривалого
існування природно-вогнищевих інфекцій, одними з яких є лептоспіроз та
ринопневмонія. За цієї умови необхідність гарантування біобезпеки
не викликає сумніву. Завданнями фахівців ветеринарної медицини
полягає у недопущенні поширення захворювань та їх ліквідації за умови
мінімальних фінансових збитків. Великою проблемою є наявність
постійноциркулюючих латентних інфекцій у господарствах з цінними
племінними тваринами, оскільки схеми профілактики та лікування часто
не вирішують поставлених завдань.
Лептоспіроз та ринопневмонія коней є висококонтагіозними і
небезпечними інфекціями, що завдають значних економічних збитків
внаслідок падежу, недоотримання приплоду, втрати продуктивності
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тварин. Лептоспіроз – гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, що
перебігає із гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок,
печінки, серцево-судинної та нервової систем, геморагічним синдромом.
Часто збудник персистує в організмі тварини латентно, лиш час від часу
відмічають спорадичні клінічні прояви хвороби. В Україні лептоспіроз
реєструється в усіх областях, до того ж зберігається тенденція до
подальшого зростання захворюваності. На лептоспіроз хворіє і людина.
Ринопневмонія коней – гостра контагіозна хвороба, що
характеризується катаральними явищами верхніх дихальних шляхів,
гарячкою, абортами конематок на пізніх термінах жеребності та
народженням нежиттєздатного приплоду. Викликається вірусом герпесу
пнршого типу, що хронічно персистує у організмі. В Україні не
впроваджено планових ветеринарно-санітарних заходів щодо діагностики
та профілактики ринопневмонії коней. Незважаючи на відсутність
офіційної статистики ринопневмонії в Україні, аналіз статистичних даних
попередніх досліджень конегосподарств наштовхує на досить широку
розповсюдженість вірус, особливо у племінних господарствах.
Метою досліджень було виявити морфобіохімічні зміни крові коней
у разі ураження персистуючими інфекціями та встановити залежність
функціонального
стану
організму
залежно
від
інфекційного
навантаження. Також вперше досліджено гематологічні зміни крові коней
за сумісного латентного перебігу лептоспірозу та стронгілідозів.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторії кафедри
мікробіології, фармакології та епізоотології
Житомирського
національного агроекологічного університету та на базі одного з кінних
заводів України.
Епізоотологічний моніторинг щодо поширення
ринопневмонії серед племінного поголівя коней проводили шляхом
ставлення РЗГА та РДП згідно з методичними рекомендаціями
«Діагностика герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у коней».
Дослідження на лептоспіроз в РМА проводилась на базі Житомирської
обласної державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини.
Ставлення та облік РМА і лізису проводили відповідно до методичних
рекомендацій з діагностики лептоспірозу в сільськогосподарських тварин.
В Україні, як і у більшості інших держав, реакцію враховують через 1 год
у розведенні з антигеном 1:50 для невакцинованих та 1:100 для
вакцинованих тварин. Копрологічні дослідження для виявлення яєць
гельмінтів проводили методом Філіборна, а виявлення личинок
проводили методом Бермана.
Загальну кількість еритроцитів і лейкоцитів визначали
меланжерним методом, величину гематокриту – мікрометодом, вміст
гемоглобіну – гемоглобінціанідним методом, визначення лейкограми за В.
І. Левченко та спів. (2002), ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) –
електронно-автоматичним методом. Загальний білок у сироватці крові
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визначали рефрактрометрично, вміст глобулінів – нефелометричним
методом (Левченко В. І. та спів., 2004). У сироватці крові визначали
загальний протеїн – біуретовим методом, сечовини – ферментативним
методом, креатиніну – методом Яффе, загального кальцію – з
комплексоном Арсеназо-3, неорганічного фосфору – фосфомолібдатним
методом, глюкози – ферментативним. Активність аспарагінової та
аланінової амінотранспептидаз (АсАТ і АлАТ) визначали методом
Райтмана-Френкеля, лужної фосфатази – кінетично.
Результати досліджень
Дослідженням піддавали племінне поголів’я підприємства, за
результатами якого було сформовано дослідні та контрольні групи
тварин. Першу – контрольну групу коней становили негативні до
лептоспірозу в РМА, без гельмінтозів, n=10. У другу групу ввійшли 10
тварин, позитивно реагуючих в реакції мікроаглютинації (РМА) щодо
лептоспірозу з титрами 1:50 та в яких не виявлено яєць нематод. У третій
групі було 5 коней, позитивно реагуючих в реакції мікроаглютинації
(РМА) щодо лептоспірозу з титрами 1:50 та з яйцями нематод до 50 шт. в
1 грамі фекалій. У четвертій групі було 5 коней, позитивно реагуючих в
РМА щодо лептоспірозу з титрами 1:/50 та з яйцями нематод понад 100
шт. в 1 грамі фекалій. У п’ятій групі було 4 коней, позитивно реагуючих в
РМА щодо лептоспірозу з титрами 1:100 та з яйцями нематод до 50 шт.в
1 грамі фекалій. Шосту групу представляли 4 коней, позитивно реагуючих
в РМА щодо лептоспірозу з титрами 1:100 та з яйцями нематод понад 100
шт. в 1 грамі фекалій. Сьома група включала негативні до ринопневмонії
в РЗГА та РДП у кількості 10 голів. Восьма – позитивні до ринопневмонії
в РЗГА та РДП з титрами 1:50, n=10. Дев’ята – позитивні до
ринопневмонії в РЗГА та РДП з титрами 1:100, n=10.
Отримані результати досліджень свідчать, що за сумісного перебігу
лептоспірозу та нематодозів у крові коней збільшується кількість
лейкоцитів, еозинофілів, нейтрофілів та загального білка. У коней
позитивних в РМА щодо лептоспірозу та вільних від нематодозів
спостерігається
зменшення
кількості
еритроцитів,
лімфоцитів,
еозинофілів та збільшення кількості лейкоцитів, нейтрофілів та
загального білка. У коней позитивних в РМА та уражених стронгілідами
відмічається тенденція до збільшення кількості еритроцитів, лейкоцитів,
еозинофілів. Відносна кількість лімфоцитів, нейтрофілів та вміст
загального білка достовірно не розрізнялися із здоровою групою коней.
Разом з тим, встановлено, що за збільшення титрів антитіл в РМА 1:100 та
інтенсивності інвазії стронгілідами до 100 і більше яєць в 1 грамі фекалій
відмічається достовірне зменшення (Р<0,001***) абсолютної кількості
лімфоцитів та достовірне збільшення (Р<0,001***) абсолютної кількості
еозинофілів та нейтрофілів. Достовірне зменшення абсолютної кількості
лімфоцитів у коней з латентним перебігом лептоспірозу за титру антитіл
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1:100 в РМА та наявності 100 і більше яєць в 1 грамі фекалій може
свідчити про розвиток імунодифіцитного стану в таких тварин. Отримані
дані свідчать про доцільність проведення моніторингу латентного
перебігу лептоспірозу та гельмінтозів у 10% поголів’я в племінних кінних
господарствах з метою профілактики клінічного прояву захворювань.
Тварини, що були серонегативними до вірусу ринопневмонії, мали
середньонормативні гематологічні показники, харктерні для клінічно
здорових коней. Кількість лейкоцитів десятої дослідної групи були
нижчими за показники дев’ятої групи, котрі вже були нижче фізіологічної
норми, що може свідчити про імуносупресивний стан тварин з високим
вірусним навантаженням. У тварин 8 та 9 груп спостерігається
підвищений рівень імуноглобулінів (1163,33±42,22) та (1210±73,33) проти
(970±95), що може свідчити про посилений синтез білкових глобулінових
фракцій у відповідь на наявність інфекції. Досить цікавим виявився факт
збільшеного рівня печінкових трансаміназ. Так, у тварин інфікованих
герпесвірусом, рівень АЛТ знаходився вище фізіологічної норми
(18,6±4,23) у тварин з титром герпесвірусу 1:50 та (16,59±6,03) у тварин з
титром 1:100, а рівень АСТ знаходиться на межі фізіологічної норми.
Окрім того, на ураження печінки також вказує збільшення кількості
лужної фосфатази. У ветеринарній медицині досі немає фактів, що
свідчать про гепатотропність герпесвірусів першого та другого типів,
однак, не можна виключати таку можливість, позаяк у гуманній медицині
такі факти законстатовано.
Висновки
За сумісного перебігу лептоспірозу та стронгілідозів у коней
відмічається незначне збільшення відносної кількісті лейкоцитів,
еозинофілів, нейтрофілів та вмісту загального білка.У коней з латентним
перебігом лептоспірозу та стронгілідозів за збільшення титрів антитіл в
РМА 1:100 та інтенсивності інвазії стронгілідами до 100 і більше яєць в 1
грамі фекалій відмічається достовірне зменшення (Р<0,001***)
абсолютної кількості лімфоцитів та достовірне збільшення (Р<0,001***)
абсолютної кількості еозинофілів та нейтрофілів. Отримані дані свідчать
про доцільність проведення моніторингу латентного перебігу
лептоспірозу та гельмінтозів у 10% поголів’я в племінних кінних
господарствах з метою профілактики клінічного прояву захворювань.
Хронічна персистенція вірусу ринопневмонії знижує рівень лейкоцитів у
крові, при цьому спостерігається певний імуносупресивний стан.
Результати проведених досліджень свідчать про негативний вплив
герпесвірусної персистенції, що відображається у зміні гематологічних та
біохімічних показників за загального задовільного стану тварин. Цікавим
фактом є збільшення рівня печінкових трансаміназ у трьох групах
інфікованих герпесвірусами і відсутність підвищення таких у
контрольних серонегативних до вірусу ринопневмонії групах.
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Відношення печінкових трансміназ у комплексі досліджень має певне
діагностичгн та прогностичне значення і його доцільно визначати у
високоцінних коней. Це може свідчити про гепатотропність вірусів
герпесу коней та потребує подальшого вивчення.
УДК 639.09:614.31:637:615.9:504.05
Яценко І.В., д-р. вет. наук, професор;
Бусол Л.В., канд. вет. наук, доцент;
Цивірко І.Л., канд. вет. наук, доцент;
Головко Н.П., канд. вет. наук, старш. викл.
Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
natalia-golovko0911@ukr.net
ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ВИДОВИЙ СКЛАД Fusarium
І НАСЛІДКИ ЇХ ТОКСИНІВ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Нині активно обговорюють різні аспекти проблеми зміни клімату,
зокрема його істотний вплив на сільське господарство, здоров’я тварин і
харчові продукти. Науковці вказують на той факт, що в останні
десятиліття, внаслідок зміни клімату, форм господарювання і технологій
вирощування сільськогосподарських культур, відбулася значна
трансформація агробіоценозів, що призвело до суттєвих змін у
патогенному комплексі збудників хвороб в умовах Лісостепу України [1].
Проблема забруднення продукції сільського господарства, зокрема
харчових продуктів мікотоксинами є глобальною, їх продукують багатьом
видів грибів. При цьому мікотоксини видів Fusarium є одним з найбільш
небезпечних для людини і тварин.
Необхідно враховувати, що останніми роками відбулися істотні
зміни в патогенному комплексі фузаріозу колосу в зв’язку із зміною
кліматичних умов. Частка поширених збудників хвороби F. graminearum i
F. culmorum поступово зменшується, а на домінуюче місце виходять F.
sporotrichioides та F. poae – гриби, що можуть розвиватися за посушливих
умов і не утворюють типових симптомів на колосі, проте синтезують
небезпечні трихотеценові мікотоксини, які здатні вражати організм
тварин і через продукти їх забою наносити шкоду здоров’ю
споживача [2].
Більшість видів Fusarium є продуцентами фузаріотоксикозів
дезоксиніваленол (ДОN), ніваленол (NIV), зеараненона (ZEN), Т-2
токсина, фумонизинів і т. інше.
Одними з найтоксичніших метаболітів виду Fusarium вважаються Т2 і НТ-2-токсини. Вони порушують баланс між антиоксидантами і
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пероксидантами в організмі загалом та на окремих клітинах. Дисбаланс
виникає за стресових умов, як результат підвищення кількості вільних
радикалів у клітинах. Фузаринотоксини володіють нефротоксичними,
імуносупресивними та коцерогенними властивостями.
Під час
дослідження дії Т-2 токсину було з’ясовано, що він індукує окисний
стрес, який супроводжується змінами експрес генів, що регулюють
метаболізм організму [3].
Левитин М. М. вказує на численні патології людей, які вживали в
їжу харчові продукти, вражені токсичними видами Fusarium, а саме Т-2
токсину [4].
В останні роки проводять широкомасштабні дослідження з
визначення як шляхів біосинтезу мікотоксинів, так і запобігання
накопиченню небезпечних для людини і тварин ксенобіотиків в урожаї.
Автори детально розглядають шляхи синтезу мікотоксинів, зокрема класу
трохихотеценів [5, 6], що представляють серйозну проблему для здоров’я
людей і домашніх тварин [5-7].
Максимально допустимі державні рівні вмісту мікотоксинів
міжнародним вимогам. Оптимізація вітчизняних вимог можлива через
розширення переліку мікотоксинів і доведення норм до відповідності
міжнародним вимогам [8, 9].
Здійснювати детоксикацію мікотоксинів у рослинній сировині та
кормах і, як наслідок, у продуктах харчування практично неможливо.
Вирішення проблеми полягає в об’єднанні зусиль із захисту рослин від
токсичних
мікроміцетів,
селекції
хворобостійких
сортів
сільськогосподарських культур мікологів, фахівців із захисту рослин,
гігієни харчових продуктів.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ НА СТАН
ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
В останні роки як результат господарської діяльності людства в
атмосфері збільшується кількість парникових газів які сприяють
утриманню зайвого тепла і поступової зміни клімату.
За повідомленнями кліматологів, за останні 130 років метеорогічних
спостережень середньорічна температура в світі збільшилася на 0,85 °С.
Водночас за останні 20 років середньорічна температура зростає на 0,18
°С кожні десять років.
Глобальне потепління призводить до зміщення ареалів поширення
низки інфекцій з півдня на північ. Кліматичні зрушення можуть
викликати зміни в поведінці збудників інфекцій або їх переносників
(комах, які є векторами хвороб тварин), прискорення поширення хвороб
або появу нових нозологічних одиниць.
В останні роки ми бачимо постійне зростання кількості і
інтенсивності повіней в Європі. Повінь сприяє утворенню місць,
сприятливих для розмноження комах (наприклад таких як комарі та
мокреці), які є переносниками хвороб.
Широке поширення блютангу в Європі, розпочавшись в 1998 р,
переросло в епізоотію. Хвороба охопила Туреччину і Болгарію. У 2005 р.
блютанг почали реєструвати в країнах Північної Африки, Близького
Сходу, Південної Європи (Сербія, Хорватія, Греція, Косово, Італія,
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Іспанія, Португалія). Надалі епізоотія поширилася на Францію.
Загострилася ситуація також в Південно-Східній Азії і Південній
Америці. Найбільш гостро проблема позначилася в 2006 р, після
проникнення хвороби в Німеччину.
Швидке просування вірусу блютангу в Європі, а також недавні
спалахи емерджентної хвороби Шмаллєнберг змушують реально
оцінювати вплив клімату на епізоотологію і епідеміологію інфекцій, що
переносяться комахами.
Експерти попереджають, що глобальне потепління може
прискорити поширення вірусу Зіка в Європі і Сполучених Штатах
Америки.
Однією із загроз для України є нодулярний дерматит, історичний
нозоареал якого поширювався на країни Південної, Східної та Північної
Африки. У 60-роки спалахи нодулярного дерматиту виникли в Ізраїлі,
Палестині і Лівані. В подальшому хвороба поширилася на Йорданію,
Саудівську Аравію, Туреччину, Грецію та Сирію. В період 2013-2014 рр.
у Туреччині зареєстровано 325 спалахів хвороби.
У 2014 році захворювання нодулярним дерматитом реєстрували в
Азербайджані, а в 2015 р. – в Дагестані і Чечні, що демонструє поступове
переміщення ареалів захворювання на північ.
Враховуючи те, що глобальні зміни клімату в світі продовжуються,
слід очікувати поширення ареалів кровосисних комах на північ, і, як
наслідок, можливого виникнення осередків таких захворювань як блютанг
або нодулярний дерматит.
Це вимагає переглянути стратегію захисту країни від трансмісивних
інфекцій, і розробити плани запобігання і реагування на випадок
інфекійних хвороб. У цьому напрямі Держпродспоживслужба проводить
заходи із створення резерву вакцин для профілактики нодулярного
дерматиту великої рогатої худоби.
УДК 619.636.1
Фотіна Т.І., д-р. вет. наук, професор;
Петров Р.В., д-р. вет. наук, професор
Сумський національний аграрний університет
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ НА ВИНИКНЕННЯ
ХВОРОБ ТВАРИН
Проблема зміни клімату сьогодні надзвичайно актуальна. Клімат на
нашій планеті змінюється, і змінюється досить швидко, що вже доведено
вченими. Через зміну клімату вимерли динозаври. Відомо, що близько 65
млн років тому на Землі зникла майже половина всіх живих істот, які тоді
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жили. Таке вимирання пояснюють раптовою зміною клімату. Одні вчені
вважають, що клімат змінився внаслідок падіння на земну поверхню
великого космічного тіла, від якого в атмосферу потрапила значна
кількість пилу. Це зменшило прозорість повітря, а отже, надходження
сонячного тепла. Інші вчені стверджують, що винен у зміні клімату і
зникненні живих організмів вулкан, виверження якого також значно
зменшило надходження сонячного світла і тепла. Сьогодні кліматичні
зміни не означають просте підвищення температури. Під усталеним
терміном «глобальна зміна клімату» розуміють перебудову всіх
геосистем. А потепління розглядають лише як один з аспектів змін. Дані
спостережень свідчать про підвищення рівня Світового океану, танення
льодовиків і вічної мерзлоти, посилення нерівномірності випадання
опадів, зміну режиму стоку річок та про інші глобальні зміни, пов’язані з
нестійкістю клімату. Наслідки кліматичних змін проявляються вже зараз,
зокрема у вигляді збільшення частоти та інтенсивності небезпечних
погодних явищ, поширення інфекційних захворювань, як серед людей, так
і серед тварин. Вони завдають значних економічних збитків, загрожують
стабільному існуванню екосистем, а також здоров’ю та життю тварин та
людей. Висновки вчених свідчать про те, що кліматичні зміни, які зараз
тривають, можуть у майбутньому призвести до ще більш небезпечних
наслідків, якщо людство не вживе відповідних запобіжних заходів.
Аномально високі температури можуть призвести до загострення
серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань. Підвищення
температури може призвести до зміни географічного поширення різних
видів, які є переносниками захворювань. З підвищенням температури
ареали теплолюбних тварин і комах (наприклад, енцефалітних кліщів і
малярійних комарів) поширюватимуться на північ, водночас тварини, що
знаходяться на цій території, не матимуть імунітету до нових
захворювань. Підвищення температури та більш часті періоди
надзвичайної спеки вплинуть на якість кормів та води, що створить
загрозу виникнення діарей та інших бактеріальних захворювань.
Потепління прибережних вод і підвищення температури поверхні води в
озерах і річках можуть викликати частіші випадки розростання токсичних
водоростей та поширення інфекційних бактеріальних захворювань.
Зазначені кліматичні зміни впливають і на поширення інвазійних хвороб.
Наприклад, піроплазмоз, анаплазмоз великої рогатої худоби та овець
реєструється на півдні України, тоді як у середній, тим більше північній
частині країни, їх не буває, оскільки там немає біологічних переносників
збудників цих хвороб. Рясні опади влітку призводять до спалахів гострого
перебігу парамфістоматидозів серед телят. Диктіокаульоз великої рогатої
худоби також останнім часом частіше реєструють у районах Полісся та
Лісостепу, а диктіокаульоз овець – у деяких областях степової зони.
Поширенню монієзіозу сприяє насиченість ґрунту орибатидними
540

кліщами, величезна кількість яких на цілинних степових пасовищах,
лісових галявинах. У посушливе літо кількість орибатидних кліщів
зменшується, восени зростає, досягаючи максимуму в умовах степової
зони в грудні, а у Лісостепу – в середині листопаду. Таким чином, щоб
підвищити ефективність протиепізоотичних заходів у тваринницьких
господарствах, потрібно проводити моніторинг збудників хвороб тварин з
урахуванням кліматичних факторів.
УДК 619:636.2:636.082.454(477.42)
Ревунець А.С., канд. вет. наук, доцент;
Грищук Г.П., канд. вет. наук, доцент;
Веремчук Я.Ю., канд. вет. наук, ст. викладач
Житомирський національний агроекологічний університет
revunets@ukr.net
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ
ЗДАТНІСТЬ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ
ЖИТОМИРЩИНИ
Відтворення тварин – це явище біологічне і відображає реакцію
організму на умови життя. В умовах неповноцінної годівлі, догляду та
експлуатації властива їм відтворна здатність реалізується не повністю і
значна частина тварин виявляються неплідними.
На сьогодні важливим є вивчення реакції організму на зовнішні
фактори, оскільки є багато повідомлень про розповсюдження
захворювань з порушенням функції репродуктивної системи великої
рогатої худоби у різних природно-кліматичних зонах. Їх обґрунтування
засноване на втраті рівноваги і порушенні активності абіотичних,
біотичних і антропогенних факторів.
Житомирська область є одним з аграрних регіонів України, де добре
розвинута галузь рослинництва та інтенсивно займаються розвитком
тваринництва.
Метою досліджень було вивчити вплив кліматичних факторів на
відтворювальну здатність великої рогатої худоби в умовах Полісся і
Лісостепу Житомирщини.
Дослідження проведено протягом 2015–2016 років у 23 районах
Житомирської області, сімнадцять із них в зоні Полісся та шість – у зоні
Лісостепу Житомирщини.
Взаємозв'язок між екологічними факторами і відтворювальною
функцією ВРХ на території Житомирщини вивчено недостатньо. Тому
проводячи дослідження, звертали увагу на зв'язок між рівнем
відтворювальної здатності тварин і зміною погодних умов
(температурних коливань та опадів).
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Клімат Житомирської області помірно-континентальний, але в
останнє десятиріччя простежується стійка тенденція до потепління у всі
районах. Відбуваються глобальні зміни, які характеризуються
перевищенням норми температурного режиму в більшості місяців, що
позначилося на стабільно високій для сучасного клімату середній
температурі всього року.
2015 рік характеризується довготривалим, аномально сухим із
спекотними періодами літом, малосніжною та теплою зимою. Середня
температура найхолоднішого місяця (січня) становить – 19-220 С,
найтеплішого (липня) +34-350 С. За середніми оцінками достатня
кількість опадів відмічалась у холодний період року, а влітку, коли,
зазвичай, внесок опадів у річний обіг найбільший, спостерігалась жорстка
нестача опадів. Загалом їх сума за рік виявилася обмеженою проти норми
– 424-586 мм , або 65-88 % від стандартної кількості.
У 2016 році відмічали довготривале та тепле літо, малосніжну,
коротку та з достатньою кількістю опадів зиму. Середня температура
січня становить – 19-210 С, найтепліших місяців (липня, серпня) +33-340
С. Опади розподілились нерівномірно, як в часі, так і по території області.
Добре зволоженими виявились зимові періоди на початку та наприкінці
року, більшість весни та осені. Недостатньо було дощів влітку та на
початку осіннього сезону: суха погода переважала у червні та серпнівересні, що зумовило тривалий посушливий період. Загалом їх сумарна
кількість за рік була оптимальною: 566-711 мм, що в межах 85-104 % до
норми.
За даними, отриманими від Житомирської обласної лікарні
ветеринарної медицини, на 100 корів в господарствах різної форми
власності в 2015 році отримано в середньому 68 телят, зокрема в районах
зони Полісся області – 67, а в районах Лісостепової зони – 69 телят. У
2016 році отримано 67 телят відповідно, зокрема в районах Поліської зони
– 64, а в Лісостепової зони – 70 телят. Зменшення виходу телят у 2016
році, перш за все, в зоні Полісся порівняно з попереднім роком можна
пояснити значним переважанням посушливої, жаркої погоди в літній
період та на початку осені у 2015 році.
За нашими дослідженнями (табл.), річні перепади температури та
сумарної кількості опадів негативно впливають на відтворювальну
здатність, збільшуючи показник яловості. Річна температура в усіх
чотирьох районах суттєво не відрізнялась, проте спостерігали відмінність
у кількості опадів. Так, у Овруцькому районі сума опадів у 2015 році
становила 440 мм, яловість – 38 %, що становить 1206 голів, у 2016 році,
відповідно, – 659 мм, 39 % та 1233 голови від загальної кількості
поголів’я корів.
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Таблиця
Вплив температури та кількості опадів на відтворювальну
функцію корів
Райони

Сума опадів
за рік, мм

Кількість
корів, голів

Олевський

Середня
температура,
Cº
2015
2016
9,3
8,7

2015
576

2016
711

2015
253

2016
210

Вихід телят
на 100
корів
2015 2016
74
83

Овруцький

9,4

8,7

440

659

3175

3162

62

61

Коростенський

9,7

8,9

473

622

565

493

75

56

НовоградВолинський

9,8

9,2

586

566

3377

3367

79

85

Яловість,
%, голів
2015
26
66
38
1206
25
141
21
709

2016
17
36
39
1233
44
215
15
505

В Олевському та Новоград-Волинському районах збільшення
виходу телят на 100 корів у 2016 порівняно з 2015 роком, відповідно, з 74
до 83 та із 79 до 85 голів і, як наслідок, зменшення кількості неплідних
тварин та зниження відсотку яловості з 26 до 17 і з 21 до 15 % відбулося
за рахунок поповнення поголів’я худоби нетелями, закупленими в інших
господарствах України та за її межами.
Завданням спеціалістів ветеринарної медицини області було
осіменити та спарувати протягом 2016 року 6355 телиць, але з них
запліднилось лише 5844 голови, що на 8 % менше від запланованого.
Переведено нетелей у корови на підприємствах Житомирщини у зоні
Лісостепу в середньому 26,6 голів на 100 корів, тоді як в районах зони
Полісся – 21,4.
У Попілянському районі, що належить до Лісостепової зони, де
нараховується найбільша кількість поголів’я ВРХ – 9857 голів, із них
3759 корів та 363 телиці, за 2016 рік було спаровано 4122 голови, але
запліднилось 2803 голови, таким чином, яловість становить 32 %.
Слід зазначити, що кліматичні фактори, а особливо різкі перепади
високих і низьких температур, відносної вологості, стан атмосферного
повітря, сонячна радіація, спекотливий період року призводять до
порушення відтворювальної здатності тварин, що проявляються
неповноцінними статевими циклами та частими перегулами. Між тим,
несприятливий вплив кліматичних факторів є однією з головних причин
неплідності, що супроводжується складними змінами в організмі –
функціональними розладами органів розмноження, серед яких домінують
гіпофункція, атрофія, склероз, кісти та персистентне жовте тіло яєчників і
субінволюція матки.
За результатами проведених досліджень в 2004-2006 роках та
аналізуючи дані, отримані за 2015-2016 роки, нами встановлено, що у
посушливі роки на відтворювальну функцію тварин негативно впливає не
543

тільки кількісна нестача кормів, але й їх біологічна неповноцінність, а
також дія таких екологічних факторів, як висока температура та її
коливання, відносна вологість та стан атмосферного повітря, сонячна
радіація. Варто відмітити, що зниження відтворювальної здатності у корів
частіше спостерігається в спекотливий період року. Отже, для підвищення
виробництва продукції тваринництва необхідно проводити осіменіння,
враховуючи пори року і кліматичні умови.
УДК 619.614.7:636.2.083.37
Лясота В.П., д-р. вет. наук, професор;
Букалова Н.В., канд. вет. наук, доцент;
Богатко Н.М., канд. вет. наук, доцент;
Мазур Т.Г., канд. вет. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет
lyasota777@gmail.com
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
Актуальність напряму досліджень. Водні ресурси будь-якої країни є
одним зі стратегічних факторів, які забезпечують функціонування її
економіки, задоволення соціальних, культурно-естетичних та гігієнічних
потреб. Україна за ступенем водозабезпечення посідає одне з останніх
місць серед країн Європи, а за водомісткістю валового суспільного
продукту випереджає їх. На виробництво одиниці продукції у нашій
державі витрачається у 6–8 разів більше води, ніж у розвинутих країнах.
Тому водні ресурси використовуються, а отже, і забруднюються у
декілька разів інтенсивніше, ніж в інших країнах.
На сьогодні в Україні майже не залишилося поверхневих водойм,
які б за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками можна
віднести до першої категорії водопостачання. Високий рівень
техногенного навантаження на водойми, застарілі технології
водопідготовлення, розраховані на доведення природних вод до якості
питної лише у випадку, коли вихідна вода відповідає першій категорії, до
того ж переважна більшість водойм за рівнем забрудненості наблизилися
до третьої категорії, а технології водоочищення не дозволяють
забезпечити населення якісною питною водою.
Результати досліджень. Матеріали ВООЗ свідчать про те, що 80 %
усіх захворювань людського організму спричинені вживанням неякісної
води. Шкідливі речовини, які є у воді, впливають на здоров`я поступово,
руйнуючи імунну систему, проявляючись у вигляді різних захворювань.
Успішне ведення тваринництва значною мірою залежить від якості води,
яка використовується в господарстві, та її відповідності санітарногігієнічним вимогам.
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Нестача питної води в організмі призводить до затримки в ньому
азотистих шлаків та інших продуктів обміну речовин. Залишення тварин
без води на декілька днів, може призвести до їх загибелі. Смерть наступає
за втрати організмом 20 % загальної кількості води, що є в ньому. Крім
того, недопоювання або перебої в напуванні тварин призводять до
зниження їх продуктивності на 7–10 %. З іншого боку, надмірне
прийняття води може призвести до порушення водно-сольової рівноваги в
організмі тварини і збільшити навантаження на серцево-судинну систему
та органи виділення.
Проблема охорони і використання джерел водопостачання
пов’язана з обмеженістю запасів прісної води та нерівномірним її
розподілом. У посушливі роки запаси прісної води в Україні
зменшуються приблизно на 40 % порівняно із середньорічними.
Санітарно-гігієнічне оцінювання якості води, призначеної для
потреб тваринництва, здійснюють відповідно до державних стандартів
ДСТУ ISO 5667–4–2003, ДСТУ 3041–95 та ДСТУ 4107–2002 «Якість
води», «Вода питна», «Охорона природи. Гідросфера». Правила вибору і
оцінки джерел централізованого господарського водопостачання».
Питну воду використовують для задоволення фізіологічних вимог
тварин, а також в санітарно-гігієнічних і господарських цілях. Вода бере
участь у всіх фізико-хімічних процесах що проходять в організмі, відіграє
основну роль в обміні речовин, теплообміні та його регуляції. Питна вода має
велике санітарно-гігієнічне значення, оскільки вона необхідна для очищення і
дезінфекції приміщень, підготовки кормів для згодовування, для миття
посуду, інвентарю і догляду за тваринами. Таким чином, успішне ведення
тваринництва значно залежить від якості води, яка використовується в
господарстві, та її відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.
Проблема водопостачання на території України та якість питної
води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують
комплексного рішення.
Санітарно-гігієнічні вимоги до питної води згідно з ДСТУ 3041−95
та ДСТУ 4107−2002 охоплюють наступне: питна вода має бути прозорою,
за можливості безколірною, без будь-якого запаху та присмаку, мати
освіжаючу температуру (5–15°С); не містити домішок отруйних речовин у
токсичних концентраціях; бути вільною від патогенних мікроорганізмів,
головним чином фекального походження, а також від гельмінтів та їх
личинок; не забруднена стічними водами (фекальними, побутовими,
промисловими тощо).
Повну оцінку якості води можна дати на основі комплексного її
дослідження, в яке входять: санітарно-топографічне обстеження джерела
водопостачання і навколишньої території; визначення фізичних
властивостей води; визначення хімічного складу води; визначення
бактеріологічного забруднення води; біологічний аналіз води.
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Ветеринарно-санітарний нагляд за джерелами водопостачання
передбачає: проведення санітарно-топографічного обстеження джерела
водопостачання і навколишньої території; спостереження за станом і
організацією його охорони з метою запобігання забрудненню води;
організацію лабораторного дослідження води з урахуванням пори року та
погодних умов; встановлення залежності між якістю води та спалахами
хвороб у тварин. Ця обставина вимагає детального вивчення
епізоотичних, топографічних і технічних умов.
План санітарно-топографічного обстеження вододжерела і
навколишньої території охоплює: поштову адресу вододжерела (область,
район, село, вулиця); назву вододжерела (колодязь, став), призначення
або мету використання; дату будівництва та введення в експлуатацію;
рельєф розташування; наявність джерел забруднення (розташування їх по
рельєфу, походження нечистот); обладнання підходу до вододжерела;
наявність та обладнання гідроізоляції
(водяного замка); розміри
вододжерела (глибина, ширина, довжина), розрахунок запасу води; як
змінюється запас води залежно від погодних умов; характеристику
ґрунтових порід, а також ґрунту дна вододжерела; характеристику зрубу,
матеріал, стан, висоту колодязя; спосіб забору води, напування тварин,
обладнання корит; охорону від забруднення (кришка, навіс, відра); оцінку
вододжерела за даними огляду; дату, місце роботи, посаду, підпис.
Висновок
Якість питної води залежить від поверхневих водойм – основних
джерел централізованого господарсько-питного водопостачання. Стан
джерел водопостачання та якість питної води безпосередньо впливають на
здоров`я як людського, так і тваринного організмів. За даними ВООЗ,
25 % населення земної кулі ризикує захворіти хворобами, пов’язаними зі
споживанням недоброякісної питної води. Тому вкрай важливо проводити
належний санітарно-гігієнічний контроль якості питної води.
УДК 581.93:581.41.52:634.0.18
Павлов В.В., канд. біол. наук, доцент
Херсонський державний аграрній університет
pavlovv1973@ukr.net
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВІДБІР
РИТМОЛОГІЧНИХ ГРУП РОСЛИН НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОГО
ПРИСИВАШШЯ
Річний ритм росту і розвитку рослин ми розуміємо за
І.Г. Сєрєбряковим. У своїх роботах він порівняв вивчених до того часу
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зональних типів рослинності за деякими ритмологічними ознаками і
сформулював чіткий розподіл рослин на групи за ритмом розвитку
асимілюючих листків протягом року. Вічнозелені – із листками, що
живуть більше астрономічного року; літньозелені – з зеленими листками з
весни до осені; літньозимовозелені – із зеленими листками протягом
всього року, ця група дає дві і більше генерацій листків за рік, що
змінюють одна одну; зимовозелені з літнім періодом спокою – з листками
з осені до весни, які відмирають літом.
Ритмологічні дослідження проводились переважно в різних зонах
Східноєвропейської рівнини і частково на території України.
Клімат району помірно континентальний з м’якою малосніжною
зимою та спекотним посушливим літом. Річна кількість опадів 280-400
мм. Для району характерні щорічні бездощові періоди різної тривалості,
середня тривалість бездощових періодів перевищує 100 днів. У річному
ході найбільша кількість опадів випадає восени та у зимово-весняний
період. З усієї сукупності факторів на розвиток рослин найбільш суттєво
впливають засоленість ґрунту, рівень залягання ґрунтових вод, наявність
літньої посухи (високі температури повітря, зменшення опадів у літній
час та сильні вітри, що висушують ґрунт). Позитивна температура
протягом року забезпечує осінньо-зимову вегетацію рослин. Цілорічна
вегетація багатьох видів у літній посушливий період переривається
високими температурами повітря та ґрунту і різким дефіцитом вологи.
Виходячи з цього можна сказати, що найбільш сприятливі умови для
вегетації рослин існують у осінньо-зимово-весняний період, коли у ґрунті
достатньо вологи та тепла. Таким чином, ураховуючи вищевказане,
розглянуто особливості розподілу асимілюючої поверхні рослин в
еколого-флористичних комплексах Північного Присивашшя залежно від
кліматичних умов, режиму ґрунтового зволоження та географічного
ареалу, до якого вони належать.
За тривалістю вегетації асиміляційної поверхні рослин протягом
року виділено 5 ритмологічних груп: літньозимовозелені (308 видів, 39%),
літньозелені (256, 33%) і зимовозелені (188, 24 %) рослини, а ефемероїди
(32, 4%) і вічнозелені (3, 0,4%) мало характерні для дослідженої флори
(табл. 1).
Аналіз данних показав, що в разі зменшення вологості у ґрунті
зменшується участь літньозимовозелених, літньозелених рослин, а
кількість зимовозелених, вічнозелених рослин, ефемероїдів і видів, які
мають перерву у вегетації у посушливий період, збільшується. Серед
рослин мілководь водойм, лучних та болотних територій властива
одноманітність ритмологічних груп, що характерно для ценозів з
автохтонною флорою, а у всіх інших еколого-флористичних комплексах
флори кількість ритмологічних груп більша, що характерно для флор
міграційного характеру.
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Таблиця 1
Співвідношення ритмологічних груп (%) за станом пагонів в
еколого-флористичних комплексах Північного Присивашшя
Ритмологічні групи

ЕФ
К
Hyd
Hyg
Pal
Prt
Arc
Sol
Slg
Stp

л
80
53
25
28
38
43
21
14

лз
20
47
69
60
52
34
43
48

зз
6
9
11
18
28
32

в
2
-

еф
3
4
6
6

З них з
перервою
вегетації
20
23
27
38
61
82

Умовні позначення: л – літньозелені; лз – літньозимовозелені; зз –
зимовозелені; в – вічнозелені; еф – ефемероїди; ЕФК – екологофлористичний комплекс, Hyd – мілководдя водойм; Hyg – прибережноводні ділянки; Pal – болота; Prt – луки; Arc – піщано-черепашкові смуги;
Sol – солончаки; Slg – солонці; Stp – степи; Sin – порушені
місцезростання.
УДК 632.913.574.4
Дрозда В.Ф., д-р с.-г. наук;
Ушкалов В.О., д-р вет. наук;
Данчук В.В., д-р вет. наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
biomethod@quality.ua
БІОЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ АГРОЦЕНОЗІВ
ВІД ЕКСПАНСІЇ КАРАНТИННИХ ФІТОФАГІВ У КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ
Проблема чужорідних (адвентивних) видів раніше не виділялася в
особливий напрям і вивчалася в ході виконання досліджень з
систематики, флористики та фауністики різних регіонів України. Саме
тому актуальною є проблема інвентаризації видів-інвайдерів, а також
виявлення основних регіонів на фоні існуючої інформації стосовно
біорізноманіття країни. Вплив людини на природні екосистеми
проявляється у таких напрямах: уніфікація рослинного покриву;
згладжування зональних та провінціальних кордонів; конвергенція у
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складі та структури спільнот біоти географічних подібних регіонів; прояв
симетрії у поширенні організмів; збіднення або збагачення флор та фаун,
трансформація їх складу; підсилення біотичного обміну в екосистемах;
зміни границь ареалів окремих видів перетворені структури ареалів.
Трансформація та фрагментація природних екосистем як результат
антропогенного впливу, а також як наслідок глобального потепління стає
причиною послаблення природних факторів, що протидіють розселенню
видів рослин та тварин. У підсумку екологічно-пластичні організми
отримують можливість натуралізації у нових умовах. У загальному
вигляді проблема біологічних інвазій, як наслідок глобального
потепління, формулюється як проблема біологічного забруднення з
аналогією з фізичним та хімічним забрудненням навколишнього
середовища.
Проблема біологічних інвазій в контексті глобального потепління
формулюється як екологічний феномен біологічного забруднення.
Найбільш відомим джерелом біологічного забруднення вважають
інтродукцію чужорідних організмів як важливий фактор трансформації
аборигенного біорізноманіття. Саме це визначає необхідність розробки
біогеографічних основ карантину видів-інвайдерів з метою попередження
негативних наслідків їх інтродукції.
Серед провідних фізичних факторів, що визначають життєві
параметри на Землі, головним є температура. Її параметри визначаються
балансом між швидкістю надходження в біосферу Землі променевої
енергії Сонця і швидкістю відображення її інфрачервоної частини
поверхнею Землі в космосі.
Газова складова атмосфери Землі визначила можливість утворення
унікального температурного режиму, який сприяв формуванню біосфери.
Саме вона поглинає поверхнею Землі променисту енергію Сонця в ділянці
інфрачервоної частини спектра, накопичуючи тим самим тепло в
приземному шарі атмосфери.
Найбільший внесок у цю динаміку вносять такі речовини, як водяна
пара, двоокис вуглецю (СО2), закис азоту (N2О), метан (СН4), озон (О3),
котрі
поповнилися
новим
класом
надзвичайно
активних
хлорфторорганічних речовин (галогеновуглецеві сполуки).
Вся ця суміш має в науковій літературі назву парникових газів, що
супроводжується парниковим ефектом атмосфери. Більше половини
встановленого перевищення концентрації парникових газів припадає на
період після 1950 р.
Згідно з висновком авторитетних експертів до середини ХХI ст.
очікується підвищення середньої глобальної температури на 1,5-3,00С, що
може стати наслідком радикальної зміни клімату та перебудови біоти. Ці
висновки робляться на підставі посилення феномену парникового ефекту,
який, в свою чергу, корелює зі збільшенням загального фонду парникових
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газів в складі атмосфери. При цьому, значна питома вага у складі
парникових газів припадає на частку двоокису вуглецю. Відомо також і
те, що головна причина цього – господарська діяльність людини. Тверді
форми вуглецю трансформуються у газоподібний стан, утворюючи при
цьому вуглекислий газ – основний продукт згоряння природного палива –
вугілля, торфу, деревини, нафти, газу.
Конференція ООН (1992) з навколишнього середовища і розвитку
констатувала реальну небезпеку глобального зміни клімату, що стало
головною причиною підписання Рамкової конвенції про зміну клімату.
Згідно з цим документом країни зобов'язані оновлювати національні
програми, спрямовані на пом'якшення клімату переважно шляхом
обмеження викидів і посилення поглинання парникових газів
рослинністю. Істотним стало і те, що країни мають постійно проводити
інвентаризацію антропогенних викидів та поглинання парникових газів.
Особливого значення набуває феномен глобального зміну клімату
щодо природних популяцій комах. Клас комах, еволюційний вік яких
перевищує 400 млн років, характеризується великим видовим
різноманіттям, унікальними фізіологічними та інформаційними
характеристиками. Вони освоїли майже всю біосферу, придатну для
існування членистоногих, включаючи грунт, океанські і річкові води,
рослини і тварин. За допомогою крил, вітру, транспортних засобів вони
переносяться на величезні відстані. Маючи виняткову адаптивну
мінливість, комахи закріплюються
на будь-якому острівці життя.
Практичне значення комах величезне і беззаперечне.
Упродовж тривалого часу в природних екосистемах, лісових
насадженнях, а також в агроценозах плодових та ягідних культур, котрі
характеризуються високим рівнем екологічної місткості, досліджували
динаміку чисельності, поширення та шкідливість домінуючих видів
фітофагів та ентомофагів за різних гідротермічних умов та на фоні
реалізації технологій хімічного та біологічного захисту. Використовували
традиційні методи фітосанітарного моніторингу – візуальні та
інструментальні, зі збором зразків комах, з наступним лабораторним
аналізом рівня життєздатності, потенційної та реальної шкідливості.
Визначали видовий склад та рівень зараження домінуючих фітофагів
ентомофагами та ентомопатогенами грибної, вірусної, бактеріальної та
протозойної етіології. Враховувалося також те, що
визначальним
фактором локальних та глобальних змін структури популяцій комах, були
кліматичні аномалії, пов’язані із суттєвими змінами теплового балансу
атмосфери. Цей природний фактор є найбільш суттєвим чинником у
контексті різноманітних аномалій, що супроводжуються різкими
спалахами чисельності комах з непередбачувальним негативним впливом
на екосистеми та агроценози.
Загалом глобальне потепління не тільки збільшує такі
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характеристики комах-фітофагів, як зростання чисельності, шкідливість,
кількість генерцій, розширення ареалу, а й, що найнебезпечніше, збільшує
ймовірність проникнення чужорідних видів-інвайдерів. Дослідженнями
встановлено, що тільки за останні десятиліття в екосистемах країни
закріпилися такі небезпечні види, як американський білий метелик,
середземноморська плодова муха, а також томатна та каштанова мінуючі
молі.
Для захисту агроценозів сучасні інтенсивні технології передбачають
багаторазове використання високотоксичних пестицидів переважно
хімічного походження. Досить зазначити, що тільки Державний реєстр
України налічує понад тисячу таких препаратів. Тотальне їх використання
– серйозна екологічна проблема. Потепління клімату вирішальний фактор
зміни кордонів і структури ареалів окремих видів комах. Трансформація і
фрагментація природних екосистем – суттєвий фактор ослаблення
синоптичних причин, які протидіють експансії чужорідних видів. Як
показала практика і реальна ситуація, екологічно пластичні організми
отримують можливість натуралізації в нових ареалах. Досвід останніх 30ти років показує, що види-інвайдери дестабілізують агроценози і
екосистеми, руйнуючи при цьому складну систему часткової
саморегуляції екосистем.
На підставі багаторічних експериментів, проведених з такими
видами, як яблунева плодожерка, середземноморська плодова, вишнева і
динна мухи, а також бавовникова і помідорна совки, встановлено рівень їх
домінування в різноманітних агроценозах. Встановлено, що їх життєві
стратегії підпорядковані переважно К-відбору. Ніші, які вони заселяють,
наближаються до фундаментальних. Основна причина цього феномена –
виражені тенденції потепління клімату, а також відсутність
високоспеціалізованих видів ентомофагів і ентомопатогенів. Практично
всі вони відіграють модифікуючу роль в онтогенезі цих фітофагів. Це
означає, що під їх впливом елімінується тільки фізіологічно ослаблена
частина популяцій. Ефективна складова фітофагів, а це 25-35% з усього
фонду, досить інтенсивно освоює екологічні ніші, пошкоджуючи
практично всі органи рослин. Особливо небезпечні види, гусениці і
личинки яких живляться генеративних органами і плодами.
Прямі експерименти, проведені з популяціями кукурудзяного
стеблового та американського білого метеликів і кров'яної попелиці,
показали високий рівень освоєння ними екологічних ніш, з вираженою
адаптивністю відносно усього спектра сучасного асортименту
інсектоакарицидів. Проведені нами дослідження показали високий рівень
стійкості популяцій кров’яної попелиці відносно інсектицидів. Значний
репродуктивний потенціал самиць, велика кількість генерацій дозволяє їм
не тільки відновлювати початкову чисельність, але і зберігати високі
темпи наростання. Проведені дослідження показали перспективність
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комплексного використання біологічних інсектицидів, а також
промислових і лабораторних культур ентомофагів. Саме таким шляхом
вдалося вирішити проблему поширення кров'яної попелиці. Розселення
високоспеціалізованого паразита афелінуса спільно з використанням
мікробіологічних грибних препаратів – Боверину та Пециломіну стало
наслідком різкого зниження чисельності не тільки кров’яної попелиці, але
і супутніх сисних фітофагів. У подальшому ці види перебували у
тривалому депресивному стані з втратою статусу фітофагів.
Як показали наші дослідження, потенційно небезпечні такі види, як
середземноморська плодова муха і томатна мінуюча міль. Згідно з
нашими прогнозами, їх поява в агроценозах України – це питання часу.
Виняткова шкідливість у сукупності з високим темпом розмноження
становлять реальну загрозу плодовим і овочевим культурам України.
Проведені дослідження показали перспективність використання
біологічних прийомів захисту, зокрема, ведеться пошук перспективних
ентомофагів місцевої фауни з комплексним використанням агротехнічних
та мікробіологічних прийомів.
Таким чином, ґрунтуючись на аналізі результатів першоджерел, а
також власних досліджень, доходимо висновку про реальну загрозу
експансії видів-інвайдерів в екосистеми та агроценози в Україні.
Акцентується на тому, що в агроценози України може проникнути низка
вкрай небезпечних комах-інвайдерів, екологічно і трофічно пов'язаних з
плодовими, овочевими і технічними культурами. Зокрема існують
синоптичні і екологічні передумови появи в Україні таких небезпечних
фітофагів, як середземноморська плодова муха і томатна мінуюча міль.
Спостерігаються високі темпи розширення ареалів таких
карантинних фітофагів, як американський білий метелик, кров'яна
попелиця, динна муха і бавовникова совка. Аналіз їх життєвих стратегій
показав, що більшість з них підпорядковані К-відбору з незначною
регуляторною роллю ентомофагів і ентомопатогенів.
Показано також, що винищувальна стратегія, що ґрунтується на
інтенсивному використанні інсектицидів, не забезпечує необхідного
захисту рослин і водночас супроводжується масовою загибеллю
природних популяцій ентомофагів. Акцентується на тому, що найбільш
ефективними є прийоми комплексного використання агротехнічних,
хімічних і біологічних засобів на основі збереження всього видового
різноманіття природних популяцій ентомофагів і ентомопатогенів.
Встановлено також, що ефективне протистояння локальній і
масовій експансії видів-інвайдерів – це детальне та глибоке вивчення їх
біології, екології і тільки на цій основі можливе формування ефективних
прийомів і технологій захисту агроценозів.
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ПРОГНОЗ ЗМІНИ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЗАХІДНОМУ
ЛІСОСТЕПУ
Зміна клімату, яка помітна на всій земній кулі, безпосередньо
впливає на продуктивність усіх сільськогосподарських культур і на кожну
зокрема. Ця зміна, основною рисою якої є підвищення температури
повітря внаслідок збільшення вмісту парникових газів (переважно
вуглекислого газу СО2), призводить до зміни екологічних умов
вирощування тієї чи іншої культури.
Потепління клімату у зоні західного Лісостепу стало помітним з
кінця 80-х років минулого століття, та вплинуло на умови проходження
вегетації усіх культур.
З
метою
оцінювання
продуктивності
основних
сільськогосподарських культур у минулому і прогнозування на
найближче майбутнє було використано матеріали метеорологічних
спостережень агрометеорологічного поста (АМП) Тернопільської ДСГДС
ІКСГП, які ведуться з 1955 року, а також моделі розрахунку
продуктивності
культур
В.П.
Дмитренка,
за
основними
агрометеорологічними показниками, розробленими в УкрНДГМІ [1].
Прогноз середньомісячної температури повітря та суми опадів
здійснювався з використанням моделі загальної циркуляції атмосфери та
океану (МЗЦАО) [2]. Ця модель має декілька сценаріїв. Для найбільш
об’єктивного оцінювання майбутніх кліматичних змін було використано
А1В, який передбачає їх помірну еволюцію. Результати розрахунку
фактичних значень у період до потепління (1955-1987 рр.), сучасних
(2000-2017 рр.) прогностичних на 2030 та 2040 рр., за трендом, наведено у
табл. 1.
Як бачимо з таблиці прогноз погоди передбачає на найближчі два
десятиліття подальше зростання температури повітря, до того ж у більшій
мірі з травня по серпень на – 1,2–1,4 0С порівняно з сучасним періодом, і
на 2,1–2,8 0С порівняно з періодом до початку потепління. У весняний
період це стає причиною більш швидкого визрівання ґрунту для сівби
ранніх ярих культур. Як наслідок, строки сівби зміщуються у бік більш
ранніх на 10–15 днів раніше, ніж у період до потепління.
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Таблиця 1
Прогноз змін основних метеорологічних показників для АМП
Хоростків
Роки
1955–1987
2000–2017
2030
прогноз
2040

квітень
7,6
8,9
9,5
10,0

1955–1987
2000–2017
2030
прогноз
2040

41
35
38
40

Температура повітря, 0С
травень червень липень
13,6
16,9
18,2
14,7
17,6
19,7
15,4
18,6
20,6
15,9
19,0
21,0
Сума опадів, мм
65
87
96
56
71
94
59
68
88
61
65
84

серпень
17,6
19,1
19,9
20,3

вересень
13,4
14,4
14,9
15,3

52
96
89
85

51
55
50
47

Зміна кількості опадів за місяцями має більш неоднозначний
характер. Загалом прогнозується деяке їх зменшення влітку та восени, а
навесні очікується невелике зростання.
Враховуючи ці зміни, ми розрахували коефіцієнти продуктивності
за показниками температури повітря та суми опадів. Результати
розрахунку для культур пшениці озимої, ячменю ярого, гороху, кукурудзи
на зерно та буряку цукрового по місяцях наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Фактичні та прогнозовані коефіцієнти продуктивності основних
сільськогосподарських культур за показниками температури повітря
та кількості опадів
Коефіцієнти продуктивності за середньомісячною температурою повітря
Культура
Роки
квітень травень червень липень серпень вересень
2000–2017
0,99+
0,96+
0,98+
0,92Пшениця
2030 0,97+
0,93+
0,96+
0,94озима
прогноз
2040 0,94+
0,91+
0,94+
0,972000–2017
0,95+
0,98+
0,990,99+
Ячмінь
2030 0,92+
0,96+
0,99+
0,97+
ярий
прогноз
2040 0,89+
0,93+
0,97+
0,94+
2000–2017
0,88+
0,96+
0,96+
0,94+
Горох
2030 0,82+
0,93+
0,93+
0,91+
прогноз
2040 0,77+
0,90+
0,90+
0,88+
2000–2017
1,00
0,98+
0,98+
1,00
1,00
0,97+
Кукурудза
2030 0,98+
0,95+
0,96+
0,98+
0,99+
0,94+
на зерно
прогноз
2040 0,95+
0,93+
0,94+
0,96+
0,97+
0,92+
Цукрові
2000–2017
0,99+
0,94+
0,980,86+
0,90+
0,96+
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Коефіцієнти продуктивності за середньомісячною температурою повітря
Культура
Роки
квітень травень червень липень серпень вересень
буряки
2030 0,98+
0,89+
1,00
0,80+
0,83+
0,92+
прогноз
2040 0,96+
0,85+
0,99+
0,76+
0,78+
0,87+
Коефіцієнти продуктивності за місячною сумою опадів
Культура Роки
квітень травень червень липень серпень вересень
2000–2017
0,910,86+
0,81+
0,78+
Озима
2030 0,960,83+
0,83+
0,82+
пшениця
прогноз
2040 0,970,81+
0,86+
0,84+
2000–2017
0,830,790,860,80+
Ячмінь
2030 0,860,810,880,82+
ярий
прогноз
2040 0,880,820,900,84+
2000–2017
0,970,990,931,00
Горох
2030 0,980,990,911,00
прогноз
2040 0,980,980,890,992000–2017
0,901,00
0,940,930,93+
0,79+
Кукурудза
2030 0,920,99+
0,920,900,95+
0,82+
на зерно
прогноз
2040 0,930,98+
0,900,880,96+
0,85+
2000–2017
0,910,870,920,960,950,86+
Цукрові
2030 0,920,890,890,930,960,88+
буряки
прогноз
2040 0,930,900,860,900,960,91+

Примітка: «+»– вище оптимальних значень, «–»– нижче за них

Коефіцієнти продуктивності у межах 0,96–1,00 вважають
оптимальними, у межах 0,86–0,95 – добрими, у межах 0,70–0,85 –
задовільними, менше 0,70 – незадовільними. Значна їх більшість
відповідає біологічним потребам культури, і такі умови оцінюють як
добрі та в межах оптимальних. Задовільних умов за температурою повітря
на сучасному етапі немає, за опадами відмічаються у липні для пшениці
озимої та ячменю ярого в зв’язку з їх надмірною кількістю. Водночас
прогнозовані кліматичні зміни на найближчі два десятиліття сприяють
підвищенню їх продуктивності у цьому місяці за двома показниками.
Також підвищення продуктивності для цих культур прогнозують за
показником зволоження у квітні. Зростання температури у цьому місяці
дещо негативно впливатиме на продуктивність, але, враховуючи те, що
відновлення вегетації пшениці озимої та посів ячменю ярого, а також
гороху проходитиме у більш ранні строки, то негативний вплив цього
фактору буде істотно знижено. Серед негативних тенденцій за
температурним показником слід відмітити погіршення умов вирощування
цукрового буряку у другій половині вегетації (липень – вересень). За
показником зволоження позитивні зміни очікуються для кукурудзи на
зерно у серпні – вересні, водночас у червні – липні – негативні. Такі самі
зміни очікуються щодо цукрового буряку.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДОБАВКИ
ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В СВИНАРСТВІ
Зміни клімату дедалі більше впливають на розвиток економіки
України. За даними NASA, середньорічна температура в нашій країні до
2100 року може підвищитися на 3,2-4,5 Со. Традиційною галуззю
тваринництва в Україні є свинарство. Серед негативних абіотичних
факторів особливу увагу слід приділяти температурному режиму в
приміщеннях, що пов’язано із фізіологічними особливостями поросят,
оскільки їх тіло покрито дуже незначним волосяним покровом, що
фактично не захищає від зовнішнього температурного впливу, також
прошарок жиру в підшкірній клітковині у молодняку практично відсутній.
Тому, для підтримки сталої температури тіла організм поросят витрачає
певну кількість енергії. За оптимальної температури зовнішнього
середовища ці витрати мінімальні. Таким чином невідповідність умов
утримання призводить до порушення природної резистентності свиней,
що призводить до захворюваності та зменшення продуктивності особливо
у молодняку [2].
Сьогодні для створення локального мікроклімату поросят у період
відлучення розроблено різні способи обігріву: інфрачервоний (кварцові
галогенні, керамічні інфрачервоні випромінювачі та ін.), контактний
(теплі підлоги, що обігріваються, електричні і водяні килимки) і
комбінований. Правильне застосування будь-якого з перерахованих
способів дає позитивні результати щодо підвищення продуктивних і
фізіологічних показників у поросят. Поряд з цим, використання
біологічно активних речовин для підвищення продуктивних та
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фізіологічних показників у свиней є актуальною проблемою сучасного
тваринництва [3,4].
Метою
наших
досліджень
було
встановлення
впливу
інфрачервоного опромінення та біологічно активного препарату «Люкон»
на організм поросят за негативної дії абіотичних факторів.
Матеріал і методи дослідження. Робота була виконана у науковонавчальному центрі рослинництва і тваринництва Харківської державної
зооветеринарної академії. Для досліджень було відібрано 20 поросят
української білої породи віком 60-65 днів. Було сформовано 4 групи
тварин по 5 голів у кожній. Поросят утримували в індивідуальних
станках, умови годівлі та утримання були задовільними. Перша група
тварин була контрольною, друга група тварин отримувала препарат
«Люкон» в дозі 5 мг/кг із водою по 10 днів із 10-денною перервою, третя
група тварин отримала локальне місце обігріву із застосуванням
інфрачервоних ламп PAR 38, в четвертій групі тварин опромінення
поєднували із застосуванням препарату «Люкон».
У процесі досліджень використовували зоотехнічні, біохімічні,
морфологічні та статистичні методи досліджень. Кров для досліджень
відбирали із орбітального синуса поросят до початку досліду та через 30
днів після давання препарату [5]. Як результат було враховано:
морфологічні (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (вміст гемоглобіну),
імунологічні (фагоцитарна, бактеріальна та лізоцимна активності)
зоотехнічні показники (жива маса, середньодобовий приріст), які
визначали за загальноприйнятими методиками, та статистичні показники
(середнє арифметичне, помилка середньої арифметичної) за допомогою
програми «Exel-2000», достовірність різниці показників між групами
встановлювали за методом Ван-дер-Вардена.
Результати дослідження
На початку експерименту всі тварини перебували в однакових
умовах, причому слід зазначити, що показники температури в
індивідуальних станках в усіх групах були меншими за норму в
середньому на 4-5 С0, відносна вологість була більшою на 3-4%,
швидкість руху повітря була в межах норми. Застосування інфрачервоних
ламп локального обігріву в третій та четвертій групі тварин збільшило
температуру і вологість повітря до нормальних значень.
Важливими показниками добробуту тварин є показники приросту
маси тіла поросят, так можна зазначити, що середньодобовий приріст
поросят порівняно з контролем був достовірно вищим у тварин 4 групи на
22%, абсолютний приріст становив у другій групі 11%, третій 12%
(р<0,05) та четвертій 27% (р<0,01). Таким чином змішення температури в
індивідуальних станках зменшило витрати корму на підтримання маси
тіла поросят, і як наслідок збільшилися прирости живої маси поросят, а
паралельне застосування препарату «Люкон» у четвертій групі посилило
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цю дію на 15% порівняно із третьою групою, що свідчить про анаболічну
дію цього препарату на організм свиней.
Окрім технологічних показників росту свиней ми дослідили
морфологічні та імунологічні індекси поросят для об’єктивізації впливу
опромінення та застосування препарату «Люкон»
З даних таблиці 3 бачимо, що у тварин четвертої групи достовірно
збільшився рівень еритроцитів 7,2±0,3 Т/л (р<0,05) та особливо
гемоглобіну 124±7 г/л (р<0,001), підвищилася бактеріальна 58,8±1,1
(р<0,05) та лізоцимна 38,3±1,1 (р<0,01) активності сироватки крові і
фагоцитарна активність лейкоцитів 39,6±1,1 (р<0,05). Це свідчить як про
поліпшення загального еритропоезу, так і посилення гуморального і
клітинного імунітету.
Висновок. Отже, можна зробити висновок, що для зменшення
негативної дії низької температури на організм поросят поряд із
фізичними методами (інфрачервоне опромінення) можливо застосовувати
загально-стимулюючі біологічні препарати.
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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА СПЕКТР КУЛЬТУР У ЗОНІ СТЕПУ
Глобальні спостереження за кліматичною системою розпочалися з
1950 року. Багато із зареєстрованих змін кліматичної системи є
нетиповими або безпрецедентними за останні десятиріччя. Використання
фізичних та біогеохімічних вимірювань, дистанційного зондування та
палеокліматичних реконструкцій надає можливість отримати повну
картину варіативності та довгострокових змін в атмосфері, океані,
кріосфері та земній поверхні. Потепління кліматичної системи не
викликає сумнівів. Внаслідок підвищення температури атмосфери та
океану спостерігається тенденція зменшення снігового та льодовикового
покриву та підвищення рівня світового океану.
Проблема зміни клімату висунулася в перший ряд глобальних і
довгострокових викликів ХХІ ст. й пріоритетів міжнародного порядку
денного. Ця проблема являє собою комплексну міждисциплінарну
проблему, що охоплює всі ключові аспекти стійкого розвитку –
екологічні, економічні й соціальні. Своєчасні попереджувальні заходи із
адаптації сприяють зниженню ризиків і потенційного збитку, пов'язаних з
погодно-кліматичними впливами, зокрема в умовах мінливого клімату, і
одержанню можливих додаткових вигід. Україна вже потерпає від
дефіциту адаптації до теперішнього клімату і потребує підвищення
здатності адаптуватися до майбутніх кліматичних умов.
Підтверджено залежність клімату від температурних змін
поверхневого шару приекваторній частині Тихого океану. Так, за
збільшення температури води на 0,5 ºС впродовж не менше 5 місяців,
наступний рік завжди буває вкрай спекотним. Українська погода
зароджується в районі Ісландії та Азорських островів, там зароджуються
циклони й антициклони, що приносять нам тепло або холод, вологу або
посуху.
Спека в Україні – «заслуга» Азовського антициклону, потужного і
сухого. Застійна екстремальна спека в Україні пояснюється поведінкою
так званої струменевої течії на великій висоті в атмосфері.
В Україні може з'явитися, зона помірно теплого сухого лісу,
характерного для центральних штатів США, яка не існувала раніше. А в
степовій зоні формуватимуться умови, характерні для степів Іспанії, в
кримських же степах умови трансформуються у бік субтропічних.
559

Внаслідок глобального потепління теплові ресурси збільшуються,
як і тривалість вегетаційного періоду, при цьому збільшується можливість
вирощування теплолюбних культур.
Збільшення різниці між денними та нічними температурами
призводить до того, що вдень культура не розвивається і витрачає багато
вологи. Рости починає вночі, але пошкоджується шкідниками.
Глобальне потепління впливає на найбільш родючу зону України–
Степову. Внаслідок цього врожайність пшениці в Степу може
зменшитися до 5,5 ц/га. Зараз вона на рівні 25-35 ц\г.
Понад усе температура збільшиться на сході країни – на 3°C.
Температурні умови в холодний період, коли визначають
схоронність озимих культур, підвищилася у середньому на 1–3 °C.
Тривалість холодного періоду скоротилася.
За різкого коливання погодних умов та температур рослини
отримують значний холодовий стрес.
Підвищення середньодобової температури, зменшення кількості
опадів та суховії призводять до значних втрат запасів вологи у ґрунті, до
зсуву початку посівної кампанії в останні роки. Збільшується кількість
малоефективних дощів. Інтенсивна злива приносить більше шкоди, ніж
користі. Сильні вітри заважають вчасному внесенню засобів захисту
рослин та призводять до вітрової ерозії ґрунтів.
Останні роки на території Донецької області спостерігаються
довготривалі ґрунтові та повітряні посухи, які викликають стресові дії на
ріст та розвиток рослин, при цьому знижується продуктивність сортових
посівів зернових культур до 50-60% від врожайності цих сортів у
сприятливі за погодними умовами.
Результати спостережень у посушливих умовах вирощування
підтверджують, що переваги для врожайності мали сорти з високим
рівнем адаптивного потенціалу за підтримки онтогенетичного гомеостазу
рослини у критичний період розвитку – фази колосіння – початок
формування зерна.
Так, у найбільш посухостійких сортів ярого ячменю Донецький 12,
Донецький 14, Чудовий, Дану частка рослин без насіння в посіві за
посушливих умов вирощування формувався найбільш щільний
стеблистій.
Одним з наслідків зміни клімату є зміщення кліматичних поясів:
напівпустелі заміщуються пустелями, степи заміщаються напівпустелями,
лісостепи заміщуються степами, а ліси, відповідно, лісостепом.
Головний виклик для зони Степу – це дефіцит зволоження
територій зони і проблеми, пов’язані зі збільшенням посушливості та
опустелювання.
Це
призведе
до
втрати
продуктивності
сільськогосподарських угідь.
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Вже зараз відмічаються негативні тенденції в агросфері нашого
регіону, а саме довготривала посушлива осінь, тепла зима, рання
довготривала весна, спекотне літо з ґрунтовими та повітряними посухами.
Важливим під час формування врожайності є сума опадів у
вегетаційний період культур, особливо в фазу формування колосу
(травень). Завдяки цьому, кількість посушливих сільськогосподарських
років в останній час тільки збільшується.
Відмічено зниження вмісту гумусу в ґрунті по регіону, а це
пов’язано не тільки зі зменшенням внесення органічних добрив, але й з
відмиранням гумусопродутуючих мікроорганізмів завдяки високим
температурам ґрунту. (Для відома, у літні місяці температура на поверхні
ґрунту досягає в середньому 58-68°С).
Це потребує зниження антропогенного навантаження на грунт,
зменшення використання агрохімікатів та використання протиерозійних
засобів обробки ґрунту.
Поновлення та стабілізація потенційної продуктивності ґрунтів
досягається за використання азотофіксуючих, фосформобілізуючих
мікроорганізмів, біогумусів, гуматів. Однозначно забезпечується
оптимальний вміст поживних речовин в ґрунті у разі захворювання
соломи з внесенням азоту.
Що ж робити для адаптації до нових умов?
У сільському господарстві головним завданням селекціонерів є
створення пластичних сортів пшениці та ярого ячменю,які відрізнялися б
толерантністю до дії ґрунтових та повітряних посух.
Через сильні вітри, температури слід переносити виконання робіт
на нічний час, вирощувати більш посухостійкі сорти та гібриди,
застосовувати вологоощадні технології, безумовно, розвивати систему
зрошення.
Оптимізація строків сівби сільськогосподарських культур особливо
– важлива для сівби озимих культур, оскільки для перезимівлі вони мають
бути в потрібній фазі органогенезу та накопичити достатню кількість
цукру.
Наприклад, якщо раніш оптимальним строком сівби озимих в зоні
Степу була перша декада вересня, то зараз вона змістилася на 15-25
вересня.
Зсув у часі посівної, а відповідно, і всіх інших стадій, залежить від
погодних умов. Користуючись тим, що жнива закінчуються раніше до
сівби озимих треба провести додаткові операції для підживлення та
захисту від бур’янів. Збереження вологи в ґрунті досягається шляхом
зменшення глибини та інтенсивності обробітку ґрунту і наявності
залишків рослин.
Мінімізувати обробку ґрунту (застосування технології поверхневого
розпушування ґрунту (mini-till) та безорної технології (no-till)).
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Переходити на богарне землеробство. Ці технології дозволяють
зменшити ерозію ґрунту та відновити його родючість.
Наша Земля – це живий організм і з ним потрібно поводитися
відповідно. Сьогоднішню діяльність людини на Землі можна
характеризувати як паразитичну (вирубка лісів, виснаження надр Землі,
забруднення поверхневих і підземних вод, гігантське нагромадження
шкідливих відходів виробництва, забруднення повітряного середовища
тощо). Як результат космічних, природних і антропогенних факторів на
Землі періодично відбувається зміна клімату. Всі ці три фактори
комплексно і взаємопов'язано впливають на стан клімату Землі.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ТА АГРАРНОЇ СФЕРИ
Водні ресурси безпосередньо пов’язані як із соціальним
становищем країни, так і зі станом здоров’я населення. Використання
водних ресурсів в Україні є одним з найбільш високих у світі й становить
до 100 % техногенного перетворення поверхневих вод й до 10–20 %
підземних.
На сучасному етапі водні ресурси відіграють важливу роль в
аграрному секторі економіки. Це зумовлено багатьма обставинами:
необхідністю збільшення продуктивності сільського господарства,
несприятливими
агрокліматичними
умовами
в
багатьох
сільськогосподарських районах, диспропорціями в співвідношенні
земельного потенціалу і можливостей щодо його забезпечення водними
ресурсами та іншими факторами.
Основною проблемою, що стримує нарощування використання
водних ресурсів у сільському господарстві, є дефіцит води. Зараз у світі
для потреб аграрного виробництва і промисловості знімається 20% стійкої
частини світового річного стоку. Зміни глобального клімату, які
спостерігають протягом останніх десятирічь, зумовлюють й певні зміни
водних ресурсів. Кліматичні умови впливають не тільки на формування
стоку річок України, а й на окремі складові водогосподарських балансів,
величини яких залежать від коливань клімату (норми зрошування,
осушування тощо). Із зміною клімату можуть змінитися доцільність та
допустимі масштаби водогосподарських заходів[1].
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Наслідками зміни клімату є:
- підвищення зимових температур повітря, що сприяє нестійкості
снігового покриву і випаровуванню снігу, внаслідок чого зменшується
поповнення грунтових вод і грунтової складової річкового стоку
(знижується водність річок у період зимової межені);
- зменшення кількості атмосферних опадів і зростання температури
повітря у теплий період року підвищує екологічний ризик нестабільності
річкового стоку і значного зниження водності річок у періоди зимової,
літньої та осінньої меженей, що зумовлює необхідність удосконалення
управління водними ресурсами (зокрема врахування під час прийняття
рішень щодо водопостачання, будівництва міні ГЕС, поглиблення
очищення зворотних вод на очисних спорудах і перегляду нормативів
гранично-допустимих скидів у водні об’єкти);
- підвищення температури повітря (особливо у весняно-літній
період) сприяє висушуванню грунтів, внаслідок чого воду, яка надходить
у грунт з атмосферними опадами після посушливого періоду, поглинає
грунт і не надходить у підземні води, що призводить до зниження рівня
підземних вод і, як наслідок, «висихання» колодязів, а також зменшення
грунтової складової річкового стоку;
- зміна клімату спричиняє періодично повторюване формування
екстремальних факторів середовища (стресорів), таких як дуже високі /
низькі температури повітря, висушування або перезволоження грунтів
(особливо у періоди інтенсивного росту рослин), які зумовлюють
виникнення в біотичних компонентах геосистем (біоценозах) стресів,
наслідками яких є зниження стійкості та продуктивності лісових, лучних і
аграрних екосистем, всихання ялинових лісів, поширення шкідників і
хвороб. Темпи зміни кліматичних факторів можуть випереджати
можливості біологічних видів адаптуватися до змінених умов середовища,
що негативно впливатиме на життєвість та збереженість видів і, як
наслідок, може призвести до збіднення біорізноманіття;
- збільшення частоти аномально великих атмосферних опадів за
короткий проміжок часу призводить до формування паводків, зокрема і
катастрофічних, а також розвитку процесів водної ерозії грунтів, зсувів,
селів, руйнування берегів річок[3].
Зазнає змін також і хімічний склад поверхневих вод. За
результатами проведених досліджень якості води річок Полтавської
області (Ворскла та Сула)[2] було виявлено перевищення ГДК за
нафтопродуктами, цинком, марганцем, міддю та залізом. Порівняння
отриманих значень гідрохімічних показників зображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Сезонна динаміка значень гідрохімічних показників проб води р.
Ворскла та р. Сула [2]

Бачимо, що більші значення забруднювальних речовин виявлено у
пробах води р. Сула. Так, восени 2013 р. перевищення ГДК за
нафтопродуктами становить 2,8 рази, за Cu – 140 разів, Zn – 20 разів та
Мn – 35 разів. Варто також зауважити, що у пробах води р. Сула не
виявлено чіткої сезонної залежності вмісту забруднювальних речовин. А
у р. Ворскла вищі значення концентрацій спостерігають у пробах, які
були відібрані навесні 2014 року. Це явище можна пояснити вторинним
забрудненням води за рахунок зкаламучування донних відкладів під час
водопілля.
Висновки
Отже, зміна клімату потребує невідкладного вжиття заходів з
пом’якшення його негативного впливу на агроландшафти і пристосування
сільськогосподарського виробництва до нових умов.
Збільшення екстремальних явищ погоди (наприклад, тривалість
високої температури і посух) призведе до того, що врожайність буде
нестійкою і погано прогнозованою. Зокрема, в Європейському регіоні
збільшення частоти екстремальних кліматичних явищ під час певних
стадій розвитку культури, таких як високі температури в період цвітіння,
дощові дні на дати сівби разом з більш високою інтенсивністю дощів і
більш тривалими сухими періодами, скоротить урожайність літніх
культур.
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ЯРОГО ЯЧМЕНЮ У ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
Вступ. Зернове господарство є основою всього сільського
господарства в Україні. Потреба в зерні постійно збільшується. Це
пов'язано з необхідністю мати більше зерна для поповнення зернових
резервів країни та забезпечення внутрішнього ринку.
Ефективне управління сільськогосподарським виробництвом
неможливе без аналізу ходу чинників, від яких залежить його діяльність.
У сільськогосподарському виробництві найбільш впливовими на розвиток
та урожай культур є метеорологічні умови, які значно зумовлюють
продуктивність усіх сільськогосподарських культур, зокрема і зернових.
Ярі зернові культури за величиною посівних площ на території СНД
посідають перше місце. Це яра пшениця, ярий ячмінь, овес, кукурудза,
гречка, просо та інші. Найбільш поширені посіви ранніх ярих культур у
районах з родючими чорноземними та каштановими ґрунтами, але з різко
континентальним кліматом і великою повторюваністю посух та суховіїв.
Недостатнє та нестійке зволоження є головною причиною значних
щорічних коливань урожайності.
Фахівці присвячують багато уваги вивченню динаміки врожаїв,
впливу основних агрометеорологічних чинників на стан рослин.
Дослідженнями встановлено, що продуктивність зернових культур
коливається синхронно з коливаннями агрометеорологічних умов їх
вирощування. Врожайність зернових має тенденцію до зростання з часом,
але темпи зростання різні у різних культур та в різних регіонах.
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Збільшення врожайності з часом зумовлено підвищенням культури
землеробства (особливостей системи землеробства, використання добрив,
засобів обробітку ґрунту, засобів захисту від шкідників, меліорації тощо),
виведенням нових сортів.
Ми ставили завдання дослідити, як впливає зміна клімату на
агрокліматичні умови вирощування та продуктивність ярого ячменю на
території центральних областей України. Дослідження проводили шляхом
порівняння середніх багаторічних показників базового періоду (період
1990-2010 рр.) та
показників, розрахованих за сценаріями за два
періоди: 2011-2030 та 2031-2050 рр. Як теоретична основа для виконання
розрахунків та порівняння результатів була використана модель
агроекологічних врожаїв сільськогосподарських культур, розроблена
А.М. Польовим [1-4].
Основна частина. Дослідження агрокліматичних умов вирощування
ярого ячменю в центральних областях України показало, що за
оптимальної забезпеченості вологою, теплом і мінеральним ґрунтовим
живленням максимальні врожаї фітомаси посівів ярого ячменю,
визначаються приходом фотосинтетичної активної радіації (ФАР),
коефіцієнтом її використання і вмістом вуглекислого газу в атмосфері
впродовж вегетаційного періоду.
За даними надходження ФАР, загалом можна сказати, що у
початковий період вегетації базового періоду рівень сум ФАР становить
174 кал/(см2·добу).. У наступній декаді ця сума збільшується до
191 кал/(см2·добу) і, поступово зростаючи, досягає максимуму в сьому
декаду, становлячи величину 249 кал/(см2·добу). Після цього до кінця
періоду вегетації ярого ячменю йде плавне зниження величин сум ФАР і
перед настанням повної стиглості ці величини досягають значень 245
кал/(см2·добу).
Аналіз розрахунків дозволив встановити, що динаміка декадного
надходження ФАР протягом вегетаційного періоду ярого ячменю за
перший сценарний період (2011-2030 рр.) повністю збігається з
середньою багаторічною величиною. У початковий період вегетації за
другий сценарний період (2031-2050 рр.) сума ФАР становить
129 кал/(см2·добу), тому що сходи починаються раніше, ніж в базовий
період. Після цього до кінця періоду вегетації ярого ячменю йде
повторення величин сум ФАР за базовим періодом і перед настанням
повної стиглості ці величини досягають значень 250 кал/(см2·добу).
Концентрація СО2 у перший кліматичний період дорівнює 380 ррm,
у другий період очікується її збільшення до 470 ррm, ще більше вона буде
в третьому періоді – 520 ррm. З розрахунків бачимо, що прирости ПУ
ярого ячменю в базовий кліматичний період становлять 130 г/м2. дек. У
наступній декаді приріст зростає до рівня 176 г/м2. дек. Період третій лист
– кущіння відзначений плавним ходом кривої динаміки приростів ПВ.
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Після кущіння спостерігається підвищення ΔПВ від декади до декаді і
максимального значення (389 г/м2.дек) досягає в період колосіння –
молочна стиглість. Після настання фази молочної стиглості рівень
приростів ПУ починає знижуватися і до кінця вегетації становить
84 г/м2.дек. У перший та другий кліматичний період за сценаріями
прирости потенційного врожаю повторюватимуть хід базового періоду.
Таким чином встановлено, що збільшення концентрації СО2 в атмосфері з
380 до 470 ppm спричиняє збільшення приростів ПВ порівняно з базовим
варіантом.
Багатьма дослідниками визнається, що кращим інтегральним
показником ступеня сприятливості грунтово-кліматичних умов території
стосовно сільськогосподарських культур є їх врожайність. Однак без
залучення повної інформації про умови навколишнього середовища і, в
першу чергу, від тепло- та вологозабезпеченості культурних рослин
неможливо дати конкретних рекомендацій щодо раціонального
використання агрокліматичних ресурсів з метою отримання стабільних
урожаїв високої якості. У цьому зв'язку заслуговують на увагу підходи
щодо кількісного оцінювання впливу агрокліматичних умов на
продуктивність сільськогосподарських культур.
На підставі виконаних розрахунків ми оцінили узагальнені
характеристики агрокліматичних умов вирощування та продуктивності
ярого ячменю за період 1990-2010 рр., та за періоди 2011-2030 рр. і 20312050 рр. (табл. 1).
Ступінь сприятливості метеорологічних умов вирощування ярого
ячменю характеризує співвідношення ММУ і ПУ. Сприятливість
ґрунтових умов відображає співвідношення ДМВ і ММВ. Ступінь
сприятливості кліматичних умов (СВУ) ярого ячменю за період вегетації
за період 1990-2010 рр. становить 0,737 відн.од., за сценарні періоди
2011-2030 рр. та 2031-2050 рр. – 0,708 відн.од.
Співвідношення УВ і ММУ дає можливість оцінити ефективність
використання агрокліматичних ресурсів (С0). В обидва розрахункові
кліматичні періоди не зміниться оцінка рівня використання
агрокліматичних ресурсів ярого ячменю і становитиме 0,620 відн.од.
Відношення УВ
до ПУ характеризує рівень реалізації
агроекологічного потенціалу (Сd) ярого ячменю.
Описуючи оцінку рівня реалізації агроекологічного потенціалу (Сd)
для ярого ячменю, з табл. 1 бачимо, що найбільш високий рівень
Сd>0,282 відн. од. у другому сценарному періоді. У першому сценарному
періоді рівень Сd знижується до 0,263 відн.од. Рівень реалізації
агроекологічного потенціалу в базовий період становить 0,230 відн. од..
За реальних ґрунтових умов співвідношення УВ та ДМВ можна
розглядати як показник досконалої агротехнології.
Переходячи до опису оцінки культури землеробства (Са) для ярого
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ячменю, з табл. 1 бачимо, що у другому сценарному періоді найбільший
рівень Са складатиме 0,398 відн.од. Знижується рівень Са (0,372 відн.од.) у
першому сценарному періоді. В базовий період Са становитиме 0,312
відн.од. Значення приростів потенційного врожаю ярого ячменю за
період 1990-2010 рр. становить 2290 г/м2, за період 2011-2030 рр. – 2498
г/м2 та за період 2031-2050 рр. становить 2335 г/м2.
Таблиця 1
Узагальнені характеристики агрокліматичних умов
вирощування і продуктивності ярого ячменю у центральних областях
України
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Загальні показники за період вегетації
Сума ефективних температур, °С
Сума ФАР за період, кДж/см2
Концентрація СО2 в атмосфері, ppm
Тривалість вегетаційного періоду, доба
Сума опадів, мм
ГТК середнє за вегетацію, від. од.
Потреба рослин у воді, мм
Сумарне випаровування, мм
Дефіцит вологи за вегетаційний період, мм
ПУ сухої маси, г/м2
ММУ сухої маси, г/ м2
ДМУ сухої маси, г/ м2
ПУ зерна, ц/га
Фотосинтетичний потенціал за період
вегетації, м2/м2
Оцінка ступеня сприятливості кліматичних
умов, відн.од. (СВУ)
Оцінка рівня використовування
агрокліматичних ресурсів, відн. од.(Со)
Оцінка рівня реалізації агроекологічного
потенціалу, відн. од. (Сd)
Оцінка рівня господарського
використовування метеорологічних і
ґрунтових умов, відн. од.(Ca)

Кліматичні періоди
1990201120312010
2030
2050
1021
1044
977
160
168
174
380
470
520
81
91
91
152
173
187
0,98
0,94
0,93
398
447
399
225
267
239
173
180
160
2290
2498
2335
1688
1769
1652
1047
1067
1024
47,7
50,0
46,7
224,7
250
258
0,737

0,708

0,708

0,620

0,620

0,620

0,230

0,263

0,282

0,312

0,372

0,398

Як бачимо з табл. 1, розподіл приростів ММВ по території
відрізняється від розподілу ПУ і найбільше значення його (1769 г/м2)
спостерігається в першому сценарному періоді, зменшуючись до 1688 г/м2
у базовий період. Найменше значення приросту ММВ спостерігається в
період 2031 – 2050 рр. і становитиме 1652 г/м2.
Переходячи до опису приростів ДМВ ярого ячменю в центральних
областях України можна зазначити, що найбільше значення ДМВ
568

спостерігається в першому сценарному періоді. Значення ДВУ тут
становитиме 1067 г/м2.
Нижче значення приросту ДМВ спостерігається у другому
сценарному періоді і становитиме 1024 г/м2, що менше на 23 г/м2 від
базового періоду.
Описуючи розподіл виробничих врожаїв в центральних областях
України, можна відзначити, що врожаї характеризується меншим
розмаїттям. Значення виробничих врожаїв по території коливаються від
46,7 до 50,0 ц/га. Найбільш високий виробничий врожай спостерігається в
перший сценарний період і становитиме 50,0 ц/га.
Висновок
На підставі виконаних розрахунків впливу змін клімату на
агрокліматичні умови вирощування та продуктивність ярого ячменю
впродовж вегетації можна дійти висновку, що найсприятливіші умови для
отримання високих врожаїв складаються в період 2011-2030 рр.
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ВПЛИВ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ НА РОСТОВІ ПАРАМЕТРИ
ТОПОЛІ ТА ВЕРБИ В КУЛЬТУРІ IN VITRO
Глобальні зміни клімату значною мірою спричинені викидами
парникових газів, зокрема вуглекислого газу. Тому багато країн
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працюють над заміщенням викопного палива відновлюваними джерелами
енергії [Klašnja та ін., 2012]. Плантаційне вирощування енергетичних
рослин, а саме тополі та верби, є актуальними для вирішення цієї
проблеми. Адже це – відновлювальне тверде біопаливо органічного
походження та джерело енергії, яке під час згоряння в котлах не порушує
баланс вуглецю в атмосфері.
Тополі та верби характеризується значним видовим різноманіттям
та наявністю великої кількості гібридів, що здатні рости в
найрізноманітніших умовах та мають широкий спектр адаптацій [Ye та
ін., 2011].Через значну генетичну варіацію видів, гібридів та клонів цього
роду важливими є скринінгові експерименти для виявлення толерантних
генотипів. У багатьох країнах світу (США, Канада, країни ЄС, Китай,
Ізраїль та ін.) проводяться роботи з генетичної модифікації тополь,
розроблення
підходів
їх
продуктивного
вирощування
на
швидкопоновлюваних плантаціях. Зокрема, в Китаї вже протягом кількох
років вирощують промислові плантації трансгенних тополь, стійких до
засолення та поїдання комахами.
Порівняно з вирощуванням інших енергетичних культур тополі та
верби мають низку переваг, оскільки їх можна вирощувати на ділянках, не
придатних для ведення сільського господарства. Такими територіями є
зони з несприятливими температурними умовами, засолені ґрунти,
території, що потерпають від посухи, антропогенно забруднені чи змінені
ділянки [Куцоконь, 2011]. Вирощування деревних рослин сприяє
укріпленню та оздоровленню еродованих і забруднених ґрунтів; зокрема,
подібну практику впроваджено в заплавах річок північної Італії, де для
відновлення антропогенно змінених ділянок використовують переважно
осокір. Інколи на таких ділянках навіть вирощують колекційні зразки
[Vietto та ін., 2010].
Проростки тополь здатні переживати як раптові літні повені, так і
посушливі, високотемпературні умови, що дозволить успішно
використовувати їх і в майбутньому за прогнозованих змін клімату, які
нерідко спостерігаються вже зараз. При цьому за оптимальних умов,
зокрема, достатнього зволоження, можна очікувати навіть зростання
продуктивності короткоротаційних енергетичних плантацій [Kutsokon et
al., 2015]. Хоча ці рослини не є галофітними, деякі види відносно
солестійкі. Вирощування їх на засолених територіях матиме не лише
екологічний ефект оздоровлення грунту, важливе значення для
озеленення міста, але й може принести економічний прибуток, оскільки
середня продуктивність короткоротаційних енергетичних плантацій за
сприятливих умов може сягати 25 т/(га*рік) [Куцоконь та ін., 2017].
Останнім часом у селекційній практиці все частіше використовують
біотехнологічні методи. Застосування культури in vitro дозволяє
моделювати силу тиску стресового агента на організм, дослідити його
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вплив на біооб’єкт, контролювати фізичні та хімічні показники
вирощування рослинного матеріалу, проводити роботу незалежно від
погодних умов та пори року [Дорохина и др., 2008].
У цій роботі було оцінену солестійкість осики (Populus tremula),
гібридної тополі клону ‘INRA 717-184’ (P. tremula × P. alba) та верби
клону ‘Олімпійський вогонь’ (Salix alba × Salix fragilis) за дії різних
концентрацій (25 мМ, 50 мМ та 100 мМ) хлориду натрію. In vitro рослини
вирощували в пробірках на модифікованому середовищі MS (Murashige &
Skoog medium, Duchefa, Netherlands) із додаванням 0,1 мг/л
індолілмасляної кислоти протягом 2 місяців за температури 25°C і 16годинному фотоперіоді. Стан рослин, інтенсивність їх росту (за
довжиною пагона) та коренеутворення (за кількістю коренів) оцінювали
на 10-й, 30-й та 60-й день культивування. Контрольні рослини
вирощували на вільному від хлориду натрію середовищі. Статистичний
аналіз проводили за загальновизнаними методами.
Досліджувані клони показали різну стійкість до засолення хлоридом
натрію. Після двох місяців культивування рослин гібридної тополі клону
‘INRA 717-184’ на живильному середовищі з 25 мг/мл NaCl
життєздатними залишились 80% і при цьому інтенсивність їх росту та
коренеутворення суттєво знизилися. За концентрації 100 мм NaCl в
живильному середовищі на 10-й день вирощування у рослин цього клону
спостерігали почорніння та скручення листків, а після 30 днів – повну
загибель рослин. Рослини осики проявили більшу стійкість до дії
сольового стресового фактора. За концентрації хлориду натрію в
живильному середовищі 25 мм після місяця культивування рослин не
виявлено суттєвих відхилень від контролю. Істотне зниження ризогенезу
(58%) порівняно з контролем на 30-й день вирощування показали лише
рослини, які культивували на середовищі з 100 мм NaCl. Після двох
місяців культивування рослин на середовищі з максимальною
концентрацією NaCl виживаність становила 40%. Найбільшу стійкість до
дії NaCl серед досліджуваних рослин показала верба клону ‘Олімпійський
вогонь’. Порівняно з клонами тополь, у верби спостерігали інтенсивніше
коренеутворення за вирощування на всіх варінтах живильних середовищ.
Після місяця культивування рослин на середовищах з 25 та 50 мм NaCl
зниження інтенсивності росту рослин не виявлено, навпаки, спостерігали
її підвищення. Однак у 40% рослин, культивованих за концентрації NaCl
50 мм, спостерігали некроз листків та верхівки. Виживаність рослин
клону ‘Олімпійський вогонь’ після двох місяців культивування на
середовищі з 100 мм NaCl становила 40%.
Таким чином, досліджені тополь та верби відносно засолення
хлоридом натрію за збільшенням ступеню солестійкості слід розташувати
таким чином: гібридна тополя (P. tremula x P. аlba) клону ‘INRA 717-184’
→ осика (P. tremula) → верба (Salix alba × Salix fragilis) клону
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‘Олімпійський вогонь’. Отримані результати можуть бути використані під
час вибору рослин для вирощування на засолених територіях, зокрема й
для озеленення мегаполісів.
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ПРЕПАРАТ «BIOSPRINT» ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН
В останні десятиліття на слуху не тільки аграріїв, а й більшості
жителів планети проблеми змін клімату, що стали актуальними, тому що
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їх наслідки впливають на кожного із нас. Сильні вітри, нерівномірне
розподілення опадів, глобальне потепління, часті посухи, зміщення
природних зон – і ситуація стає все більш несприятливою для ведення
аграрного виробництва та сільського господарства загалом.
Сьогодні і в найближчому майбутньому у зв’язку із демографічним
зростання в світі та з наступним зростанням попиту на продовольство та
одночасним скороченням орних земель – сільськогосподарська система
потребує більшої ефективності виробництва продуктів харчування
тваринного походження.
Удосконалення технологій виробництва молока та м’яса передбачає
підвищення вимог до кормової бази тваринницьких підприємств а також
якісно новий підхід до питань годівлі тварин. Гостро постає проблема
забезпечення тваринництва білком. Це і пояснює підвищення інтересу до
застосування різноманітних кормових добавок пробіотичної дії у годівлі
тварин, але досі ця проблема є відкритою для досліджень.
До однієї із таких належить мікробіальна добавка «Biosprint», яка
містить живі дріжджові культури (Saccharomyces cerevisiae, штам MUCL,
39885). З багатьох штамів дріжджів найціннішою у тваринництві є група
Saccharomyces cerevisiae широко відома як пекарські дріжджі. Живі
дріжджі містять живі й здатні до ферментації клітини, тому їх
розглядають як пробіотик.
Особливо підходять живі дріжджі для годівлі високопродуктивних
дійних корів у перехідний період, який продовжується останні 2-3 тижні
сухостою і перші місяці лактації, коли в раціоні після отелення домінують
концентрати.
У спекотну погоду у тварин, підданих стресу (наприклад,
транспортування), у випадку зміни кормів або в періоди різких перепадів
у годівлі, викликаних відсутністю кормів, посухою чи потребою знизити
витрати на годівлю,
використання добавки «Biosprint» полегшує
адаптацію тварин до нових умов.
З метою визначення впливу живих культур Saccharomyces cerevisiae
у формі мікробіальної добавки «Biosprint» на молочну продуктивність,
хімічний склад молока та на процеси травлення в рубці було проведено
дослідження на високопродуктивних коровах симентальської породи.
Дослідження проводилося у фермерському господарстві ПчаниДенькович, Жидачівського району Львівської області на чотирьох групах
корів, по сім голів у кожній групі. Середній надій за лактацію – 6439 кг
молока. Групи сформовані з корів аналогічного віку, лактації та
продуктивності. Збір молока відбувався щодня після ранкового доїння та
охолодження сировини. Дослідження розділено на два періоди: літній – з
15 травня по 1 вересня та зимовий – з 15 жовтня до 15 лютого. Основу
раціону становило: Сіно злаково-бобове – 18%, Сінаж – 15%, Силос
кукурудзяний – 35%, Концентрати – 31%, премікс – 1% Раціон тварин
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досліднх груп був доповнений добавкою «Biosprint» з розрахунку 4,5,та
6 г на гол/добу.
Вихід молока та вміст жиру, білків, лактози та кількості соматичних
клітин визначали на основі контрольного доїння та аналізу молока . Вміст
жиру, білка та лактози визначали за допомогою Milkoscan та кількості
соматичних клітин – Fossomatic.
Зібраний
числовий
матеріал
характеризувався
середнім
арифметичним (М), стандартним відхиленням (m) та розрахунками
вірогідності різниць за методом Стюдента з використанням програмного
забезпечення «Microsoft Excel 2003»
За однакового споживання кормів корови дослідних груп мали
надій на 1,2 - 2,0 кг молока вище, порівняно з контрольною тобто на 5,5 9,2%.
Аналогічні результати було отримано шляхом аналізу результатів у
зимку : надій молока в контрольній групі становив 19.9 кг, у дослідних
відповідно 21,0 - 21,4- 21,7 кг . Ці результати вказують на значний вплив
добавки «Biosprint» на молочну продуктивність.
Про інтенсивний перебіг обмінних процесів свідчить перерозподіл
чисельності мікроорганізмів, зокрема, виявлено вірогідне зростання
чисельності амілолітичних та целюлозолітичних бактерій кількісна
перевага порівняно з контрольною відповідно становить 21,8 – 29,3 та
22,3 – 39,5%
Після обробки результатів було також визначено, що рівень
перетравлення клітковини в групах, які отримували живі дріжджі
«Biosprint» був значно вищий, ніж у контрольних. Введення в раціон
живих дріжджів знизило вміст клітковини в калі більш ніж на 10%. Слід
підкреслити, що продуктивна відповідь на введення препарату «Biosprint»
в раціон також пов'язана зі збільшенням споживання сухої речовини.
Лабораторне оцінювання молока виявило зниження вмісту в ньому
сечовини на 16,67 мг/% проти 18,75 мг/% у корів контрольної групи.
Не було також виявлено негативного впливу раціону, який містив
досліджуваний препарат на стан молочної залози.
Згідно з нашими даними, вартість використання препарату
«Biosprint» у годівлі корів становить 1,2 грн на голову/день, а коефіцієнт
корисності та ціни становить 4: 1.
Збагачений мікроелементами препарат в організмі тварини,
поводять себе як хелати. Як результат органічні форми мікроелементів
краще засвоюються, що має велике фізіологічне та екологічне
значення. Як результат зменшується забруднення навколишнього
середовища залишками важких металів.
Зменшення викидів метану – це так звана "гаряча тема" досліджень
в агрозоотехнічній галузі. Що стосується препарату «Biosprint», то
зменшення виділення з організму метану зумовлено стимулом, який
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позитивно впливає на ріст бактерій, що виробляють ацетат, та
конкурують з метаногенними бактеріями, тим самим обмежуючи
виробництво та виведення метану в навколишнє середовище .
Отже, використання добавок дріжджової структури у раціонах
молочних корів виправдано тільки тоді, коли вони поліпшують здоров'я
тварин, підвищують продуктивність і якість молока, забезпечують
оптимальні умови в рубці і позитивно впливають на обмінні процеси, які
відображаються у збільшеному обсязі споживання кормів та більш
ефективному засвоєнні поживних речовин раціону, тим самим
досягається зростання економічних показників виробництва. З огляду на
сучасний стан знань, виявляється, що всі ці умови можна задовільнити
використанням в годівлі лактуючих корів препарату «Biosprint® »
УДК 174:658
Приходько Т. М.,
Юрченко Л. І.
Харківська державна зооветеринарна академії
ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Аналіз різних наукових поглядів як минулого, так і сучасності на
проблему свідчить, що екологічна етика тільки «стає на ноги» і має безліч
суперечливих і невирішених питань. Так, вона базується на двох
фундаментально розбіжних ідеологіях – піклування про індивідуальних
живих істот як прямих об’єктів моральної уваги і турботу про види,
екосистеми, навколишнє середовище, біосферу загалом. В обох випадках
розвиток екологічної етики вимагає активізації совісті і відчуття
обов’язку. Екологічна етика починається не з наукових аргументів, а з
відчуття солідарності з природою, благоговіння перед нею.
Сьогодні ще рано говорити про екологічну етику як остаточно
сформовану гілку екологічної культури. Її принципи будуть ще
предметом дебатів не одне десятиліття. І хоча жодна область у прикладній
етиці не торкається більш фундаментально філософських питань, ніж
екологічна етика, їхню остаточну форму вірогідно буде встановлено не
філософами, а простими людьми, коли вони почнуть успадковувати ці
принципи у своїй практиці прийняття рішень і для виправдання своїх дій.
Спираючись на досить вагомий матеріал щодо міркувань навколо
екологічної етики, здійснено спробу розглянути, проаналізувати і врештірешт дослідити внутрішні моральні бар’єри в суспільстві, так звані
«табу», які забороняють певні дії відносно природи. Відправним є
положення, що вони не мають повторювати помилок, наприклад,
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християнських заповідей, як виключно антропоцентричних або таких, що
стосуються людей та їх взаємин.
Прихильники традиційних методів виходу з екологічної кризи
великі надії покладають на економіку, право, екологічну освіту. Однак
економічні закони найчастіше змушують людину діяти за принципом «що
йому вигідно». На відміну від традиційного економічного підходу до
природи на основі схеми «вигідно – невигідно – нерозумно», екологічна
етика орієнтує наші стосунки з природою з погляду дилеми «добре –
погано».
Знання екології не завжди викликають бажання захищати природу,
а закони – це обмеження волі. Екологічна освіта може допомогти
перебороти неуцтво. Однак проти байдужності вона мало ефективна. Тут
треба згадати, що у людей має бути добровільна відповідальність, яка
виявляється у вигляді моралі. Можливо, добровільно прийнята
відповідальність на основі екологічної етики є набагато більш
ефективним способом охорони природи, ніж економічні важелі,
екологічна освіта чи право. Тільки етика зможе нам допомогти змінити те
недобре стосовно природи, що ми в нашому повсякденному житті стали
вважати нормальним. Екологічна етика відображає існування екологічної
совісті.
З іншого боку, екологічна етика, звичайно, є менш вигідним для
людини засобом, ніж, наприклад, економіка. Але ж і брехати, красти
безкарно теж часто вигідно, та багато людей так не чинять, тому що це
аморально.
Досліджуючи норми і принципи екологічної етики, слід зазначити,
що етика взагалі ніколи не була відірвана від природи. Необхідність
спільної праці і соціальної гармонії стверджувалася прикладами з життя
тварин. Кропоткін зауважував, що боротьба в природі значно обмежена
боротьбою між різними видами; але для існування кожного виду взаємна
допомога є загальне правило. Взаємодопомога — важливий фактор
природи, і можна вважати цілком доведеним, що практика
взаємодопомоги має силу, яка завжди веде до прогресивного розвитку в
природі. Таким чином, моральні якості у людині є не що інше, як
подальший розвиток інстинкту товариськості, властивого майже всім
живим істотам і спостерігається у всій живій природі. Це дає підстави
стверджувати: принцип взаємодопомоги – один із основних, головна база
екологічної етики. Сучасна етологія і концепція коеволюції багато в чому
підтверджують ці думки.
Принципи екологічної етики деякою мірою пов’язані з уявленнями
про походження людей від
тварин чи рослини, що називається
тотемізмом. Тотемна мораль, міфологічна єдність людини з природою
покладали певні обмеження щодо впливу людини на природне
середовище, і це були так звані внутрішньолюдські механізми
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стримування. До речі, піклування
про природу, що виражається
найчастіше у формі заборон, характерно для багатьох релігій як минулого,
так і сучасності.
Своїм корінням екологічна етика сягає видатного пам'ятника
староіндійського епосу «Махабхарати», у якому передбачається
батьківське піклування людини про все живе, ненанесення шкоди йому ні
справою, ні словом, ні помислом.
Уявлення про відповідальність людини за перетворену природу
близькі поглядам екзистенціалістів. Ще до загострення екологічної кризи,
але після створення атомної зброї, М. Хайдеггер вважав, що завдання
його покоління полягає в тому, щоб не дати світу загинути.
Безумовно, що коренем екологічної етики є любов до природи.
Постає питання: як можна любити всю природу, де є такі види, що
приносять шкоду людині? Насправді ж, як справедливо відзначив Д.
Андреєв, почуття скоріше веде до альтруїзму, ніж розум. Альтруїзм
породжується і розвивається під час переходу від розумової моралі до
моралі почуття за тієї умови, що почуття симпатії і любові є основами
альтруїстичного вчинку. Розуму важко буває побороти розуміння власної
вигоди, а для почуття любові, жалю досить буває миті. Тому до
екологічної етики ближче шлях через почуття любові, ніж розрахунок,
через благоговіння перед природою, ніж виконання екологічного
законодавства. У зв’язку з цим значне місце в екологічній етиці займає
принцип екологічної чутливості, за якою розуміється більш тонке
проникнення за допомогою почуттів людини у світ природи.
Крім того, екологічна етика проповідує повагу до природи
відповідно до встановлених правил та стандартів, таким як ненанесення
зла, невтручання, справедливість і доброзичливість. Повага до природи,
заснована на об’єктивній незацікавленості, відрізняється від любові до
природи, що базується на почуттях та прихильності, які породжуються
нашим особистим інтересом до природного світу і реакцією на нього.
Оскільки наша любов до окремої людини відрізняється від нашої поваги
до всіх інших особистостей, так і любов до природи відрізняється від
нашої поваги до неї. Повага до природи – це таке почуття, що ми
відчуваємо незалежно від того, любимо природу чи ні.
Для того щоб зрівняти рівні духовної цінності різних видів живих
істот, можна скористатися принципом морального боргу, суть якого
полягала б у наступному: обов’язок істоти стосовно нижчого за ієрархією
виду зростає в міру сходження до вищих ступенів, закінчуючи людиною.
Таким чином, екологічна етика уникає протиріччя в дискусійному питанні
про рівноцінність усього живого через незрівнянну внутрішню цінність
кожної істоти.
Сьогодні, коли людина одержала значну силу і владу над
природним середовищем, особливо гостро постала проблема
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встановлення гармонії з ним. На її вирішення якраз і націлену екологічну
етику, розвиток якої можна виразити не тільки через філософські, але і
через екологічні поняття. Можна сказати, що етика в екологічному
відношенні – це обмеження волі та дій у боротьбі за існування.
Екологічна етика багато в чому стимулює прояснення екологічних
ситуацій, настільки нових та складних, що розглянути соціальну
доцільність їх людина відразу не в змозі.
Екологічна етика має три головних джерела: релігію, філософію і
екологію. Суть екологічної етики проявляється у синтезі різних галузей
культури, зокрема мистецтва, релігії, філософії, політики, моралі, науки.
Сьогодні, коли людина в змозі зробити з природою все, що їй заманеться,
постає необхідність повернутися до принципу глобалізації екологічної
етики, відповідно до якої людина відповідальна за всю природу. Не тільки
жива, але і нежива природа має бути об’єктом любові. Глобальна
екологічна етика бере початок ще з часів Стародавньої Греції, коли
людина розглядалася як «мікрокосмос», що відображає в собі весь
Всесвіт як «макрокосмос». Так само для сучасної людини важливо не
тільки відчувати себе частиною Універсуму, але і відчувати
відповідальність за весь навколишній світ.
Принцип глобалізації екологічної етики веде до так званого
екологічного гуманізму. У цьому зв’язку слід зазначити, що з часів, коли
в цивілізованих країнах як результат досягнень науки і техніки стало
засуджуватися та долатися насильство над людиною, почала зростати
нищівна експлуатація природи людиною. Німецький філософ Г. Йонас
центральною етичною проблемою, пов’язаною з розвитком технологічної
цивілізації, вважає відповідальність людини за поводження в біосфері.
Виникає необхідність в екологічному гуманізмі, який поширювався б як
на людину, так і на природне середовище. Екологічний гуманізм має
стати своєрідною відповіддю на виклик сьогодення, на нинішні екологічні
кризи, тісно переплетені зі соціальними. Головною його ідеєю є відмова
від насильства над природою і людиною.
Принцип екологічного гуманізму в етиці заснований на гармонії
людини і природи та визнанні рівноцінності всього живого. Якщо ми
хочемо перебороти екологічну кризу, потрібно вчитися ненасильницької
взаємодії з природою і назавжди відмовитися від бажання скорити її.
Звичайно, життя неможливе без насильства, але людина має прагнути до
його зменшення. Не треба думати, що від нашої поведінки нічого не
залежить у величезному Всесвіті. Людина має жити з вірою, що її
особиста поведінка все-таки має сенс і значення.
Для того щоб звільнитися від влади природи, історично людина
вдавалася до насильства над нею. Але людина не може бути вільною від
природи, оскільки і природа переможена нею. Люди починають розуміти,
що насильство над природою обертається проти них самих. А гуманність
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стосовно природи буде ще одним аргументом в обґрунтуванні
необхідності відмови від насильства в міжособистісних взаєминах між
людьми. Тому що збереження існуючого різноманіття зберігає світ, і не
тільки матеріальний, котрий що більш різноманітний, то більше стійкий,
але і душу людини, як стверджує сучасна психологія.
Не можна виключати допустимість регулювання силами і явищами
природи, але любов’ю, а не насильством. Любов до природи, що
протистоїть прагненню до панування над нею, залишається важливим
фактором взаємодії в системі «людина-природа»,
незважаючи на
популярні елементи «управління», «регулювання», «оптимізації».
Матеріальний прогрес споживацької цивілізації веде до кризи, тому що
матеріальні потреби ростуть безмежно, переходячи в протиріччя з
можливостями біосфери їх задовольнити. Екологічна етика дозволяє
послабити антагонізм цього протиріччя.
Екологічна етика впливає і на екологічне право, тобто систему
юридичних норм, що регулюють взаємодію людини і природи.
Екологічне право має два боки. Насамперед, це право людей на здорове
природне середовище; відшкодування збитків конкретним людям і
державі підприємствами-забруднювачами; екологічну гласність, тобто
повну інформацію про стан природного середовища, об'єднання в різні
екологічні організації. З іншого боку – це права самих тварин. Так,
наприклад, у Швеції прийняті закони, що забороняють жорстокі форми
поводження з тваринами.
З’являється нова ідеологія, що звертається до загальнолюдських
цінностей розуму, духу, совісті, так звана екологічно орієнтована
ідеологія. Її новизна і специфіка полягає в тому, що вона переборює не
тільки класові, національні і релігійні розбіжності, але і властивий всім
існуючим ідеологіям антропоцентризм, орієнтуючись не тільки на
загальнолюдські, але і загально- життєві цінності, єдині для людини і
природи. Екологічна ідеологія – це ідеологія життя, солідарності людини і
природи. Вона, безсумнівно, ближче до моральної, ніж споживчого боку
ідеології, оскільки солідарній з природою людині доводиться відмовитися
від домінанти приватних потреб.
Аналізуючи проблему, доцільно виокремити загальні джерела і
складові частини екологічної ідеології. Перш за все, – це філософія
екзистенціалізму, далі – філософія Хайдеггера, що підійшли в XX ст. до
розуміння найважливішого значення природного середовища для
існування і розвитку людства. У рамках широкого розуміння філософії як
любові до мудрості, одним з основоположників екологічної ідеології
може вважатися вже згаданий А. Швейцер з його концепцією
«благоговіння перед життям». Потрібно назвати і такі гуманітарні
напрями досліджень, як екософія, ноософія, вітософія, в рамках яких,
виходячи з філософських основ, формулюються деякі «правила життя» як
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сукупність екологічних заповідей.
Залучення понять східної філософії, таких як «ахимса» –
ненасильство і неспричинення шкоди живому, і «дао» – природний шлях
розвитку, вносять в екологічну ідеологію глибокий історичний вимір.
Проте екологічна ідеологія, маючи глибокі історичні корені, все-таки –
продукт XX століття і відповідь на виклик небезпечної ситуації у
взаємодії людини із середовищем її проживання.
Зупинимось на основному принципі екологічної ідеології:
врахування у всіх сферах людської діяльності реакції природного
середовища на внесені в нього зміни, діяльність не всупереч природі, що
порушує кругообіг речовин, трофічні рівні і нищить її складові, а разом із
природою, що враховує її можливості і закони функціонування. Цей
практичний принцип діяльності має своє юридичне втілення в концепції
прав природи, що інтенсивно обговорюють сьогодні. В основі її лежить
ствердження рівноцінності усіх форм життя, не дивлячись на очевидні
розбіжності в складності побудови і рівнях організації. Людина з «вінця
природи» від епохи Відродження, перетворюється в один з видів, що не
мають ціннісних переваг над іншими. На зміну антропоцентризму
приходить екоцентризм. Юридичний принцип рівноправності знаходить
моральне обґрунтування і завершення в екологічній етиці.
Не може бути світла і згоди в душі без того, щоб екологічні
відносини не стали людяними у вищому розумінні слова, як не може бути
гармонії людини з природою без згоди в суспільстві. Екологічна ідеологія
затверджує примат моральності над формами економічного і політичного
устрою.
Екологічна ідеологія розглядає розвиток суспільства як дві
історичні стадії: єдності, гармонії людини з природою і розриву між
ними. Нині перед людством постала нагальна потреба повернення на
новому рівні до гармонії людини з природою – створенню екологічного
суспільства. Ідеал, до якого закликає екологічна ідеологія, – сформоване
на її принципах екологічне суспільство. У такому випадку майбутнє має
охоплювати екологічний вимір, оскільки науково-технічна могутність
людини зробила її настільки «великою», що вона нагадує слона в
посудній крамниці і змушена погоджувати свій рух з оточенням, у якому
живе.
Таким чином, природа входить у сферу моралі як наслідок
зростаючої науково-технічної могутності людини. Екологічні кризи
змушують людство піднятися на новий теоретичний ступінь свідомості.
Шлях до справді глобальної свідомості і всесвітньої культури лежить не
через придушення одних культур іншими або раціональне конструювання
нових еколого-соціальних систем, а через об’єднання людей і націй на
базі загальнолюдської моральної мудрості. Нова екологічна етика має
поєднатися з традиційним гуманізмом, в основі якого лежить
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ненасильство. Етика сучасного суспільства, охоплюючи природу, входить
у культуру як її складова, і через етику культура в екологічному гуманізмі
і екологічній ідеології поєднується з природою.
Висновок
Підсумовуючи вищесказане, звертаємо увагу на такі концептуальні
положення:
– головним завданням екологічної етики є створення моральних
бар’єрів у суспільстві, внутрішніх «табу», що забороняють певні дії
стосовно природи;
– на відміну від екологічної науки, яка описує те, що є, екологічна
етика декларує те, що має бути;
– екологічну етику можна вважати свого роду інструментом
керівництва для з’ясування абсолютно нових, на перший погляд
незрозумілих і непередбачуваних екологічних ситуацій;
– екологічна етика породжує екологічний гуманізм, що
поширюючися переходить в екологічну ідеологію, на основі якої
створюють екологічну культуру.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТВАРИН ТА ЛЮДИНИ
Засновником учення про здоров’я тварин та людей є грецький
учений Гіпократ. Він навчав, що лікар має лікувати не хворобу, а хворого,
враховуючи його індивідуальні особливості і середовище, яке його
оточує, – екологію. Значний внесок у вчення про екологію внесли І.І.
Лепехін, В.І. Вернацький на початку ХХ століття. Взаємовідношення
факторів зовнішньої і навколишньої середи визначають і формують
біолого-фізіологічний стан тварин, людини і рослин. У регулюванні цих
взаємовідносин значна роль належить ветеринарній гігієні та санітарії.
Відомо, що багато інфекційних хвороб (туберкульоз, бруцельоз,
сибірка, сказ, сальмонельоз, чума великої рогатої худоби) та паразитарних
(сверблячка, стригучий лишай, глистяні інвазії та інш.) – є
антропозоонозами.
Господарська діяльність людини все частіше стає основним
джерелом забруднення біосфери і ми усвідомили, що будь-яка його
діяльність впливає на навколишнє середовище живих істот, зокрема і на
тварин [К. Талубова, 2010, Г.О. Білявський та інш., 1995].
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Україна належить до країн світу з найгіршою екологічною
ситуацією. Екологічна проблема в Україні номер один – забруднення
навколишнього середовища – послідовно погіршує здоров’я людей.
Приблизно 20 % території країни займають зони екологічного лиха і
надзвичайних екологічних ситуацій. Приблизно 50 % води, що споживає
населення не відповідає гігієнічним вимогам [Л.В. Романів].
Протягом останніх 20 років ми є свідками змін природнокліматичних умов (вирубування лісів, змін ґрунтового ландшафту,
гідросфери), будівництво тваринницьких та промислових підприємств.
Мета цього повідомлення – донести до кожного жителя України
ступінь небезпеки забруднення довкілля та його вплив на здоров’я тварин
та людей. Життя немає сенсу без заводів, фабрик, тваринницьких ферм та
комплексів, які виробляють необхідну продукцію для сучасної людини.
Але при цьому стало майже правилом знехтуване ставлення до
навколишнього середовища з боку робітників низки підприємств, які
намагаються
обійти
санітарно-гігієнічні
нормативи,
оскільки
спеціальність «Ветеринарна медицина» самостійно припинила звучати, як
галузь науки, а санітарно-епідеміологічні установи, як контролюючі
органи, ліквідовані.
Наші багаторічні дослідження показали, що тваринницькі
комплекси небезпечні, повітря на цих підприємствах і навколо них – це
природний аерозоль, містить пил та краплинні часточки, аміак,
сірководень, діоксид вуглецю, а також мікрофлору. На комплексах з
поголів’ям – 12 тис. свиней вентиляцією викидається в навколишнє
середовище за годину до 9,9 кг пилу, 19,8 млрд. мікробних тіл,
сірководню – 6,8 кг, 8,9 кг аміаку [М.В. Чорний]; на птахофабриці (72 тис.
кур-несучок) відповідно – 4,0 кг пилу, 17,4млрд. мікробних тіл, до 1,3 кг –
аміаку, які розповсюджуються на відстань понад 200 м, а специфічні
запахи не менше 3 км [В.А. Медведський та ін.].
З побічних продуктів тваринництва, які впливають на мікрофлору
біоценозів, перше місце займає гнійна рідина, в якій чисельність E. Coli та
сальмонел дуже висока (109 – 1010/мл). Із збільшенням умісту сухої
речовини та підвищенням температури кількість мікроорганізмів у рідині
знижується до 103 – 104, але не зникають до кінця. Це вказує, що навіть у
разі зберігання жижи протягом 90 діб та більше, не можна очікувати
повного її само знезараження. Орієнтовний об’єм добового накопичення
жижи на свинокомплексах (потужність 54 тис. голів) не менше 100 т,
помету – 30 т (від 100 тис. курей-несучок). Ці величезні кількості роблять
проблематичним побічні продукти як з технологічної точки зору, так і в
сенсі захисту навколишнього середовища. У зв’язку зі змінами клімату
найбільшу небезпеку представлятимуть для навколишнього середовища
м'ясо- і молочні підприємства, від яких викиди вентиляції досягають 75
%, технологічне обладнання – до 10 %, неорганізованих викидів – до 5 %.
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Іншою загрозою може бути глобальне потепління. Якщо воно
продовжиться, то можливе поширення екзотичних захворювань, тобто
розмноження і життя москітів – збудників хвороб у тропічному кліматі –
таких як лихоманкаденге, вірус західного Ніла та інших. Програма ВОЗ
(Глобальний час хвороб) відслідковує з 1990 р. та прогнозує до 2030 р.
смертність від таких захворювань : серцево-судинних – 12,1 %, інсульту –
7,6 %, раку легенів та дихальних шляхів 5,5%, діабету 3 % та інш. [Ю.
Прірва].
У природне середовище все в більших кількостях надходять
газоподібні, рідини та тверді відходи від тваринницьких й промислових
підприємств, переходять екологічними ланцюгами, потрапляючи в
кінцевий ланцюг – організм людини.
У зв’язку з цим потрібні нові підходи в розробці методичних
принципів
гігієно-екологічного
оцінювання
загалом
об’єктів
тваринництва, безпеки та безпечність середовища проживання, втрат
продуктивних якостей тварин, обґрунтування стратегії профілактики та
фармакорекції в умовах підвищеної екологічної навантаження.
Відмовитися від будівництва свинарських підприємств понад 24 тис.
голів, птахофабрик – понад 100 тис. несучок. В умовах екологоадинамічного утримання тварин на обмежених територіях, дефіциту
інсоляції, концентратного типу годівлі настає потреба переходу від
традиційної концепції: «Хвора тварина – діагноз – терапія» до глобальної:
«Популяція тварин – середовище розміщення – профілактика».
Для успішного ведення тваринництва, в умовах кліматичних змін,
потрібно надати правової основи проведенню гігієно-екологічного
аудіюванню об’єктів тваринництва не рідше одного разу в квартал,
розробити схеми перед вакцинацією, застосуванням лікарських засобів.
На наш погляд, таким документом, який містить інформацію про джерела
забруднення навколишнього середовища, може бути еколого-гігієнічний
паспорт, а його концепція має містити такі положення: критерій
оцінювання – дотримання ГДК шкідливих речовин; фіксація відходів
тваринницьких підприємств і місць їх утилізації з урахуванням їх
кількості та епізоотичної безпеки; оцінювання фактичного впливу
тваринницьких підприємств на біосферу. Одним з перспективних
напрямів розвитку екологічної культури – це удосконалення і розробка
навчальних програм з питань гігієно-екологічного забезпечення знань
школярів, а можливо і студентів закладів вищої освіти.
За сприятливих гігієно-екологічних умов ветеринарне та
зоотехнічне благополуччя (ферма, стадо) підтримується успішно, за
негативних факторів проявляється патогенна дія. В інфекційному процесі
беруть участь три біосистеми (організм тварини, збудник, навколишнє
середовище), в кожній з яких діють фактори, прискорюючи та
затримуючи розвиток процесу. За хвороб незаразної етіології беруть
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участь дві біосистеми (організм тварина та навколишнє середовище), в
якій патогени частіше всього мають абіо- та - біотичну природу,
викликають нормальний чи патологічний стан у вказаних системах.
Висновок
Моніторинг гігієно-екологічного благополуччя людей, а також
тварин у довкіллі, що змінюється, можна зупинити, піднявши на потрібну
висоту екологічну культуру кожного жителя через навчання, підготовку
кваліфікованих кадрів. Забезпечення охорони здоров’я тварин та людини
має базуватися на розробці екологічного паспорта тваринницьких об’єктів
та рекомендацій з охорони навколишнього середовища від забруднення
кормів і продукції на залишки контамінації токсинами, оскільки вони
несуть небезпечність з точки зору забруднення повітря, води, ґрунту
відходами тваринництва.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ ТА УМОВ УТРИМАННЯ
НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ВИДІВ РАВЛИКІВ
Наземні молюски є важливою частиною багатьох екосистем, які
переробляють значну частину мертвої органіки, перерозподіляючи деякі
речовини і становлячи основу раціону деяких тварин.
Великі види наземних молюсків уживає в їжу людина і спеціально
розводить з цією метою. В багатьох країнах вони є традиційним і
делікатесним продуктом. Це є найбільш прийнятні модельні об’єкти для
дослідників завдяки обмеженим можливостям пересування і розселення.
У геології присутність тих чи інших видів молюсків дозволяє
реконструювати клімат і характер ландшафту, за якого формувались їх
відкладення. Також за видовим складом копалин молюсків можна
отримати уявлення про вік відкладень. Крім того, все більш популярним в
останні роки стає утримання наземних молюсків як домашніх тварин з
декоративною і естетичною метою.
Важливим фактом ще є те, що як результат випадкових переносів
равликів людиною з однієї місцевості до іншої багато видів значно
розширили свої природні ареали, а в деяких випадках – навіть інші
континенти. Вони можуть переноситися вітром або іншими тваринами
(птахами, ссавцями).
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Також наземні молюски є проміжними хазяїнами багатьох видів
гельмінтів, деякі з них патогенні для домашніх тварин, а іноді і для
людини. Декотрі види наземних молюсків можуть завдавати значні
економічні збитки сільськогосподарським і декоративним рослинам.
Таким чином метою нашої роботи було вивчити вплив різних
кліматичних умов утримання на показники розмноження та виживаності
равликів.
Матеріал і методи. Ми вивчали 3 види молюсків, з яких 2 види
Helix aspersa muller та Helix aspersa maxima, завезені до України з-за
кордону, та які вирощуються за змішаним типом – зимування та
селекційна робота проводиться в приміщеннях, а дорощування молоді до
товарної маси здійснюється в теплицях та відкритим способом на
спеціальних огороджених територіях, на яких розташоване необхідне
обладнання (сонцезахисні щити та обладнання для регулярної подачі
води). Третім дослідним видом був Helix pomatia (виноградний равлик),
який постійно мешкав в природних умовах.
Результати досліджень. Ріст і розмноження виноградних равликів
прямопропорційно залежить від погодних умов. Вони не переносять
прямих сонячних променів, тому вдень за надмірного освітлення тварини
втрачають свою активність, закапуються в землю і навіть впадають у
сплячку. А деякі равлики, за нашими спостереженнями, перегріваються і
зневоднюються. Тому необхідно обов’язково і постійно вирішувати цю
проблему за рахунок навісів з маскувальною сіткою, або за допомогою
дерев’яних щитів. За надмірних опадів равлики гинуть. В природних
умовах, за нашими власними дослідженнями, ризик зараження
гельмінтами зростає на 50% порівняно з штучними умовами вирощування
на фермах. Також збільшується ризик накопичування в равликах, а
відповідно і в їх м’ясі – радіонуклідів та важких металів. Безпечність і
якість м’яса цих видів равликів залежить безпосередньо від погодних
умов та від типу харчування.
У разі вирощування на фермі равликів Helix aspersa muller та Helix
aspersa maxima постійно регулюються умови утримання і всі технологічні
процеси, а також дотримуються таких умов: по-перше, згідно з графіком
проводять генеральне прибирання ферми та дезінфекцію, дезінсекцію та
дератизацію. По-друге, існує система припливно-витяжної вентиляції,
регулювання
температурно-вологого
режиму.
В
стаціонарних
приміщеннях можливо повністю управляти умовами культивування
равликів. Порівняно з природними умовами у приміщенні можна
змінювати довжину світлового дня. Це є неймовірно важливим моментом,
оскільки шляхом комбінування світло-температурного режиму спільно з
підтриманням необхідної вологості, що впливає на активність равликів.
Це дозволяє подовжити строк культивування восени і внаслідок цього
сприяє скороченню виробничого циклу вирощування равликів і часу
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досягнення ними товарної маси. Саме можливість швидкого досягнення
товарної маси порівняно з культивуванням за природних факторів
середовища і робить цей спосіб вирощування найбільш прийнятним.
Як теплиці для вирощування молюсків можуть бути використані як
стаціонарні заскловані споруди, так і каркасні з плівковим покриттям.
Головними відрізняючими умовами порівняно з природними є те, що
існує система вентиляції, терморегуляції та регуляції вологи, яка
досягається за рахунок крапельного поливу та туманоутворюючих
установок.
У штучних умовах равлики отримують збалансоване харчування,
що вкрай необхідно для їх життєдіяльності, і особливо це стосується
кальцію, оскільки його нестача призводить до уповільнення росту та
витончення мушлі або зовсім її поїдання.
Також в умовах ферми можна уникнути контакту з безпосередніми
ворогами та зараження равликів на хвороби, якщо дотримуватися правил:
щодня прибирати останки їжі, вчасно замінювати забруднений ґрунт,
періодично мити садки, слідкувати за мікрокліматом та чітко
дотримуватись щільності равликів в садках – це пов’язано з їх
плодючістю та з розповсюдженням хвороб.
В умовах ферми створюються оптимальні умови збільшення
повноти кладки та можливості її повторювання декілька разів протягом
одного сезону, знижується ембріональна смертність і прискорюється
загалом процес розмноження.
Оптимальними умовами утримання равликів на фермі є:
температура – 18-24°С, за 12°С равлики втрачають свою активність, за
10°С їх ріст гальмується, а за 7°С починають впадати в сплячку. Вологість
приміщення має коливатися – вдень 75-85%, вночі – 85-95%. Важливим
показником ще є вологість ґрунту, яка не має перевищувати 80%, а її рН
має коливатись на рівні 7,0.
Висновки. Таким чином можна дійти висновку, що кращими
умовами утримання, збереження популяції, розмноження і в свою чергу
отримання безпечного і якісного м’яса равликів можливе лише за рахунок
змішаного типу утримання. Якщо вирощувати равликів у природних
умовах існує великий ризик зараження гельмінтами, накопичення в них
радіонуклідів та важких металів, перегрівання та зневоднення,
уповільнення росту та витончення мушлі, полювання на них хижаками –
птахами, плазунами та іншими, і нарешті недоотримання їх популяції.
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ВПЛИВ МІНЛИВОСТІ КЛІМАТУ
НА РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР
Все більш відчутними в Україні стають наслідки глобальної зміни
клімату. За останні 20 років середньорічна температура зросла на 0,8 С, а
середня температура січня та лютого – на 1-2 С, що призвело до змін у
ритмі сезонних явищ. Через зміну клімату погодні умови у західному
регіоні стають більш мінливими, а підвищення температури
навколишнього
середовища
викликає
посухи,
що
обмежує
продуктивність рибництва.
Зміни клімату – це великомасштабні, довгострокові зрушення в
погодних умовах планети та середній температурі [1]. Питання зміни
клімату є актуальними для нас не менш, ніж для інших країн світу, що
довели квітневі снігопади 2017 року в Україні.
За даними NASA [2], у 2016 температура поверхні Землі була
найгарячіша з моменту початку ведення спостережень у 1880 році.
Глобально середня температура в 2016 році була на 0,99 градусів за
Цельсієм вища, ніж в середині ХХ століття. Якщо спостерігати більший
відрізок часу, середня температура поверхні планети піднялася на близько
1,1 градуси за Цельсієм з кінця ХІХ століття. Вчені вже не сумніваються
[3], що ця зміна зумовлена в переважно збільшенням концентрації
вуглекислого газу та інших антропогенних викидів в атмосфері.
За прогнозами Світового банку Україні, до 2100 року температура може
підвищитися на 3,2-4,5oС [4]. У такому випадку на Україну чекатимуть
значні негативні наслідки, в першу чергу, для сільського господарства за
рахунок збільшення посух, зменшення рівня опадів влітку, більш різких
пікових температур (мінусової взимку і плюсової влітку), що негативно
позначатиметься на кількостях врожаю, вимагатиме значних інвестицій у
заходи з адаптації до змін клімату. Загалом можуть спостерігатися значні
зміни сезонних явищ, наприклад, ранній початок цвітіння рослин, а потім
різкі похолодання, що негативно впливатиме як на сількогосподарські
культури, так і на всі екосистеми.
Проблеми рибогосподарського сектору, як і аквакультури загалом,
зазвичай, посідають останню сходинку, оскільки їх витісняють більш
глобальні проблеми. Проте у звя’зку із змінами клімату у цій сфері
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виникають непередбачувані проблеми, що потребує конкретних та
продуманих вчинків.
У рибогосподарській діяльності екологічне управління передбачає
контроль якості води, а саме екологічних нормативів якості
рибогосподарських об’єктів, поєднання хімічного і біологічного складу
та фізичних властивостей води, що зумовлює її придатність до
використання у рибництві.
Зміна клімату, зокрема температурного режиму і пов’язаної з ним
динаміки гідрологічних процесів (наприклад, зниження рівня води в річці
і плавневих системах), є одним з важливих чинників перетворення
іхтіофауни. Підвищення температури води може негативно позначитися
на розмноженні і розвитку багатьох видів риб – особливо рідкісних
(включаючи практично зниклого холодолюбного чорноморського лосося
у Дністрі) – з одночасною появою теплолюбних видів-вселенців. Якщо
розглядати річку Дністер – обмілінням і скороченням площі плавневих
озер у період посушливих років, що почастішали, пояснюють зниження
чисельності фітофільних видів – коропа, карася та деяких інших.
Подальше пониження рівня Дністра або його приток може призвести до
втрати залишків лугових нерестовищ. Кожен із перелічених процесів
знижує стійкість екосистем, які в комплексі формують основу екологічної
стійкості природної частини басейну Дністра до зміни клімату. Ці зміни
накладаються на несприятливі процеси некліматичного характеру, що ще
більше підриває життєздатність екосистем та їх природну здатність до
адаптації. Для басейну Дністра ймовірна зміна об’єму і сезонного
розподілу стоку – один із критичних наслідків зміни клімату. Вже
сьогодні повені в басейні завдають значних збитків господарству і
населенню Республіки Молдова й забирають життя людей [5].
Водні ресурси в басейні річки Дністер вразливі до змін клімату як
кількісно, так і якісно. За оцінками експертів, доступні ресурси
поверхневої води зменшаться на 16–20 % до 2020 року. Таким чином, за
кліматичними прогнозами, існує загроза для економічного розвитку,
пов’язаного з водокористуванням.
Вплив зміни клімату на рибальство та аквакультуру відбувається як
результат поступового атмосферного потепління, так і пов'язаних з ним
фізичних та хімічних змін водного середовища. Загалом, передбачається,
що підвищення температури зменшить вилов основних видів риб на 40
відсотків до 2050 року [6]. Зміна клімату та поглинання вуглецю у водних
системах є і буде продовжувати явні зміни у водних системах через
підвищення температури води, підвищена термічна стратифікація, вміст
прісної води, зміни в концентраціях кисню і окислення океану. Зміна
клімату також є складною загрозою для рибних господарств та
аквакультури, оскільки це загострює проблеми, які вже стоять перед
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сектором, такі, як забруднення водойм та хвороби пов’язані із цим,
природна мінливість всередині водних систем.
В умовах досліджуваного форелевого господарства у Передкарпатті
джерелом водопостачання якого є річка Свірж, що є притокою р. Дністер,
особливий вплив мінливості та сезонності клімату не відмічено, проте,
варто зауважити, що це господарство повністю контролює усі біологічні
та екологічні фактори впливу на кожному із етапів вирощування, є чітка
система контролю температури та якості води, що подається у басейни.
На таких господарствах варто здійснювати особливий контроль
відпрацьованої води, що повертається у джерело водопостачання,
очищувати відпрацьовану воду з метою запобігання впливу на природні
екосистеми.
Негативний
вплив
на
екологічну
рівновагу
довкілля
рибогосподарського виробництва визначається такими основними
проблемами: наявність збитків, завданих рибному господарству внаслідок
порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів; виробничі
відходи завдають шкоди морській екології; будівництво ферм руйнує
життєве середовище певних видів рослин і тварин; зменшується доступ до
води місцевого населення через масове вирощування риби на фермах
тощо.
Як зазначає Н.М. Вдовенко (2011), виробництво продукції
аквакультури супроводжується необхідністю екологічного управління на
всіх стадіях виробничого процесу, що, в свою чергу, впливає на якість та
безпеку продукції: забезпечення епізоотичного та гідротоксикологічного
добробуту рибогосподарських підприємств; контроль забруднення
водойм
неочищеними
промисловими,
побутовими
та
сільськогосподарськими стоками; забезпечення належних умов
зберігання, переробки та транспортування рибної продукції;
мікробіологічний контроль водойм та якість кормів; використання
лікарських препаратів та інше [7].
В
Україні
існує
система
екологічного
управління
рибогосподарською діяльністю, зокрема охороною водних об’єктів та
водних біоресурсів, яка закріплена відповідною законодавчонормативною базою та має розгалужену структурно-інституційну
підтримку.
Екологізація рибного господарства України має здійснюватися з
урахуванням пріоритетів сталого розвитку. Науково-інформаційне
забезпечення є важливою умовою ефективності прийняття управлінських
рішень. Недоліком сучасної системи екологічного управління в Україні є
рекомендаційний характер дотримання державних стандартів серії ДСТУ
ISO 14000 «Настанови з управління навколишнім середовищем».
Економічний механізм управління рибогосподарським сектором
вимагає застосування інструментарію економічного стимулювання
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екологізації діяльності суб’єктів рибного господарства (податкові і
кредитні пільги, виплати і відшкодування витрат та інше), а також
посилення засобів обмежувального механізму як результат порушення
природоохоронного законодавства. Розвиток фінансового забезпечення
екоуправління неможливе без впровадження сучасних світових тенденцій:
удосконалення системи плати за спеціальне використання водних
ресурсів, збільшення відповідних коефіцієнтів індексації; впровадження
грошової оцінки за економічною цінністю вод, їх кадастровою ціною;
утворення ринку прав на забруднення природи, конкурсна торгівля
ліцензіями;
застосування
фінансово-кредитного
механізму
природокористування;
впровадження
екологічного
страхування,
управління ризиками; формування цільових екологічних фондів,
наповнення місцевих бюджетів [8].
Отже, можна сказати, що вплив мінливості клімату на
рибогосподарський сектор є таким саме вагомим, як і на інші
сільськогосподарські галузі. Оскільки риба – це важливий продукт
харчування, необхідно вжити всіх заходів, аби забезпечити їх стійкість до
негативних впливів та мінімізувати втрати. З іншого боку, галузь
потребує чіткого контролю на усіх етапах виробництва, аби не допустити
забруднення водного середовища.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ФОРМУВАННЯ ШКІДЛИВОЇ
ЕНТОМОФАУНИ У ХВОЙНИХ ЕКОСИСТЕМАХ
Вступ
Лісопатологічний стан лісів Полісся і Лісостепу у 2017 році значно
погіршився, що є тенденцією останніх шести років.
Спостерігається масове всихання низки основних лісоутворюючих
порід – сосни, ялини, ясеня, берези та дуба. Всихання сосняків, ялинників
та ясеневих насаджень набули ознак епіфітотій.
Подібна ситуація спостерігається на всіх континентах у лісових
біоценозах зони помірного клімату Північної півкулі. Особливо
катастрофічною вона є у хвойних лісах. Так, всихання темно-хвойних
порід у Північній Америці (Bentz, 2010) та Сибіру (Baburina, 2015)
обраховується мільйонами гектарів. Не краща ситуація в Європі (Muller,
2008), де в останні 20 років спостерігається масове всихання сосни
звичайної та ялини європейської.
Лише в Україні площі пошкоджень хвойних лісів становлять не
менше 250 тис. га, у т. ч. сосни – близько 200 тис. га, ялини – близько 50
тис. га. (з урахуванням лісів всіх лісокористувачів).
Ставлення проблеми
Всихання основних лісоутворюючих порід у північній півкулі
мають подібні ознаки перебігу процесу і викликані спалахами масового
розмноження, подібних за своєю біологією стовбурових шкідників
(Khramtsov, 1965). Наприклад: дендроктон у Північній Америці,
уссурійський поліграф у Східній Азії, короїд- типограф та короїд
верхівковий в Європі.
Одночасне виникнення осередків всихання та поширення його на
значній площі вказує на глобальність процесів, що його викликали. А це
взаємопов’язані циклічні планетарні процеси (Galik, 2014), підсилені
антропогенним впливом, які визначили тренд збільшення температури
повітря та зменшення кількості опадів в останні 100 років на більшій
частині земної кулі.
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Виклад основного матеріалу
Внаслідок впливу вищезгаданих процесів в останні роки
спостерігаються зниження рівня ґрунтових вод і зсуви термінів початку
вегетаційного періоду (Mozolevskaiia, 1984) на більш ранні дати. А це в
свою чергу порушує синхронність сезонного розвитку дерев і шкідливих
організмів та їх природних ворогів.
Все це зменшило стійкість лісів і здатність чинити опір
проникненню патогенів.
За даними ДСЛП «Вінницялісозахист», значний вплив на загальний
санітарний стан лісів в останні роки мали хронічні осередки хвороб та
хвоєгризучих шкідників. Згадані кліматичні зміни призводять до
виникнення аномальних погодних явищ як результат яких відбувається
механічне пошкодження деревостанів (льодолами на Поділлі 2000 року,
льодолами/сніголами, буревії на Поліссі, які майже регулярно
повторюються в різних частинах Житомирщини), посухи сприяють
виникненню пожеж.
Як результат вищенаведеного з 2012 року і до сьогодні
спостерігається загрозливий ріст чисельності шкідливої ентомофауни у
хвойних екосистемах, а саме стовбурових шкідників. Для ялини
європейської (Picea abies) переважаючим видом є короїд типограф (Ips
typographus). Для сосни звичайної (Pinus silvestris) на чільне місце за
шкодочинністю виходять вершинний короїд (Ips acuminatus),
шестизубчастий короїд – стенограф (Ips sexdentatus) та малий сосновий
лубоїд (Blastophagus minor). Встановлено, що загальний лісопатологічний
стан лісових насаджень Вінницької та Житомирської областей значно
погіршився, про що свідчать площі санітарних суцільних рубок (далі
ССР). Наприклад, у 2015 році у хвойних насадженнях Житомирської
області проведено ССР на площі 2832,0 га, а у 2016 – 4828,0 га
(збільшилася на 70%).
Аналіз температурних даних та опадів, починаючи з 2007 року,
свідчив про високу ймовірність масового розмноження стовбурових
шкідників, поширення яких залежить від зміни погодно-кліматичних
факторів.
Для визначення реальної метеорологічної ситуації впродовж
останніх років використовують дані найближчих метеостанцій, де
отримували дані щодо динаміки температур і відносної вологості повітря,
опадів, дефіциту вологості. На їх основі будували відповідні графіки, які
порівнювали
з
багаторічними
даними.
Також
вираховували
біогідротермічний коефіцієнт за Г.Т. Селяніновим (БГТП), на основі
якого і визначають бал загрози масового розмноження на наступний рік
(рис. 1).
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Рис. 1. Співвідношення середніх балів БГТП (біогідротермічного показника)
для стовбурових шкідників та осередків стовбурових шкідників пройдених ССР
(суцільними санітарними рубками) в Житомирській області за 2010-2018 рр.

Вище наведено хід середніх балів прогнозу БГТП щодо стовбурових
шкідників Вінницької і Житомирської областей. Перші ознаки всихання
соснових насаджень було виявлено в 2012 році, масово – з 2014 року.
Кліматичні умови для спалаху виникли в 2008-2010 роках – з 1-2 балів в
2007 до 3 балів прогнозу БГТП на 2009 рік. Сприятливі погодні умови
2015 року, а саме – високі середньодобові температури повітря,
недостатня й нерівномірна кількість опадів, зумовлюють загрозливий
рівень прогнозування на 2016 р. (в середньому 4-5 балів).
Отже, прогноз масового розмноження стовбурових шкідників в
Лісостепу та на Поліссі цілком виправдався. Він є важливою та
невід’ємною частиною у плануванні і проведенні лісозахисних робіт.
Висновок
Враховуючи вищенаведене, у 2018 році лісопатологічна ситуація
залишатиметься складною, площі осередків стовбурових шкідників й
відповідно площі анітарних суцільних рубок збільшуватимуться. Тому
слід тримати під посиленим наглядом хвойні насадження для своєчасного
виявлення осередків шкідливої ентомофауни та планування відповідних
санітарно-оздоровчих заходів.
Ефективний захист цінних лісових порід від шкідників можливий
лише за умови своєчасного виявлення осередків їх масового
розмноження. Обсяг та характер оздоровчих заходів має визначатися
результатами нагляду за станом насаджень і чисельністю стовбурових
шкідників, а також прогнозу їх масового розмноження з обов’язковим
урахуванням змін еколого-кліматичних факторів.
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ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИН
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Вплив сільського господарства на клімат очевидний і масштабний.
За даними Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК)
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) частка сільського
господарства у світовому викиді парникових газів становить більше 25 %.
У подальшому вплив сільського господарства на зміну клімату тільки
посилюватиметься, оскільки, за прогнозами демографів, населення Землі
до 2050 року може сягнути позначки у 10 мільярдів. Тому збільшення
потреби у продуктах харчування є незаперечним фактом. Уже сьогодні, за
оцінками харчової та сільськогосподарської організації ООН, ФАО (Food
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and Agriculture Organization), майже 800 млн людей не доїдають, а
неякісно харчується значно більше.
У свою чергу не менш актуальним є вплив зміни клімату на сільське
господарство. Незважаючи на те, що прогноз щодо зміни клімату є
складним, недосконалим та часто суперечливим питанням, експерти
приходять до єдиної думки, що темпи збільшення середньорічної
температури будуть зростати. А це в свою чергу позначиться на
урожайності та біорізноманітті сільськогосподарських культур. Таке
явище вже сьогодні можна спостерігати на прикладі вирощування
кукурудзи в США, де ця сільськогосподарська культура посідає перше
місце за обсягами посівів. За температури більше 35 °C кукурудза не
росте, а, наприклад, у штаті Айова у ХХ ст. раз у десять років такі
температурні максимуми відзначаються упродовж 3 діб. За прогнозами
експертів, якщо викиди парникових газів залишаться на сьогоднішньому
рівні, то така температура в Айові відмічатиметься 3 літні сезони із
чотирьох.
Враховуючи
з
одного
боку
потребу
у
збільшенні
сільськогосподарської продукції, а з іншого неминуче явище зміни
клімату у бік потепління, стає зрозумілим, що існуючі нині агротехнології
слід модифікувати, а також застосовувати альтернативні їх види. Одним із
таких альтернативних підходів у сільському господарстві в умовах змін
клімату, безумовно, є стане вирощування генетично модифікованих
рослин (ГМ-рослин).
Використання ГМ-рослин дозволяє вирішувати низку важливих
проблем у сільському господарстві, зокрема, значно підвищити
врожайність сільськогосподарських рослин і уникнути їх втрат під час
зберігання, поліпшити харчові якості рослинних продуктів (збільшити
вміст вітамінів, білків, інших корисних речовин з одночасним
зменшенням вмісту залишків агрохімікатів), зменшити екологічне
навантаження на навколишнє середовище за рахунок значного
скорочення використання пестицидів, стимуляторів росту рослин,
мінеральних добрив тощо. Варто зазначити, що сьогодні питання щодо
доцільності вирощування ГМ-рослин уже не стоїть перед людством,
оскільки, тільки за офіційними даними міжнародної служби з
моніторингу за застосуванням агробіотехнологій (International Servise for
the Acquisition of Agribiotech Applications – ISAAA), станом на 2016 р.
близько 185 млн га (майже 10 % придатної орної землі в світі)
використовується для посівів ГМ-рослин. Хоча неофіційна статистика
наводить набагато більші цифри. Лідером у галузі вирощування ГМрослин є США, далі йдуть Аргентина, Бразилія, Індія, Канада та Китай. У
ЄС комерційне використання ГМ рослин порівняно невелике. Переважно
вирощування ГМ-рослин зосереджене на таких чотирьох видах
сільськогосподарських культур, як соя, кукурудза, ріпак та бавовник.
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Використання ГМ-рослин в умовах зміни клімату передбачає,
щонайменше, такі напрями:
1). створення ГМ-ліній рослин, які матимуть ознаки стійкості до
засухи, та високих температур навколишнього середовища;
2). створення ГМ-ліній рослин, які забезпечуватимуть вищий
врожай, порівняно із традиційними їх аналогами, що дозволить зменшити
площі посівів і відповідно викиди парникових газів;
3). створення ГМ-ліній рослин, які в процесі своєї життєдіяльності
призводитимуть до утворення меншої кількості парникових газів
порівняно із традиційними їх аналогами.
Як приклад можна навести створення ГМ-рису, який має вищу
врожайність порівняно із сортами рису традиційної селекції, крім того,
під час його вирощування суттєво зменшується виділення в атмосферу
метану – одного із головних парникових газів [Expression of barley
SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice. J. Su, C.
Hu, X. Yan, Y. Jin, Z. et all. Nature, 2015]. Цей ГМ-рис уже пройшов
польові випробування протягом трьох років у Китаї, як результат
показано високу ефективність зменшення виділення метану у літній
період та дещо меншу в осінній.
Також ведуться дослідження із створення ГМ-ліній кукурудзи які
матимуть більшу урожайність в умовах сухого клімату та за малої
кількості вологи, що особливо актуально для країн Африки. Наприклад,
показано, що експресія привнесеного гену нікотин-кінази (NPK1) у
кукурудзі поліпшила посухостійкість цієї культури порівняно із
нетрансгенним контролем [Expression of the Nicotiana protein kinase
(NPK1) enhanced drought tolerance in transgenic maize, H. Shou, P.Bordallo,
K. Wang, Journal of Experimental Botany, 2004].
Однак вирощування ГМ-рослин поставило перед науковцями
непрості питання, пов`язані з прогнозуванням наслідків розповсюдження
та споживання останніх. Але потрібно зазначити, що використання ГМрослин становить собою майже ідеальну сферу застосування принципу
обережності, тільки те, що для них застосовані нові технології. Тому ГМрослини від створення і до комерціалізації піддаються ретельному
контролю щодо впливу як на довкілля, так і на здоров’я людини. Проте,
враховуючи неоднозначність сприйняття суспільством створення та
вирощування ГМ-рослин, їх обіг в більшості країн світу є контрольованим
(наприклад, в Європі поводження із ГМО визначають такі нормативні
документи як Регламент ЄС 1829/2003, Регламент ЄС 1830/2003 та
Регламент ЄС 258/27). Основною причиною такої необхідності є
забезпечення споживачу права вибору щодо споживання харчової
продукції, яка містить компоненти ГМ-рослин. Не виключенням є і
Україна. Сьогодні основним нормативно-правовим документом
регулювання обігу ГМО в Україні є Закон України «Про державну
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систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів» 31.05.2007 № 1103,
прийнятий з метою імплементації в законодавство України основних
принципів Картахенського протоколу про біобезпеку. Прийняття цього
закону передбачало державне регулювання відносин між виробниками,
продавцями
(постачальниками),
розробниками,
дослідниками,
науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та
продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку,
створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт,
розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та
використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки.
Відповідно до зазначено закону було створено 4 державних реєстри для
реєстрації ГМО, але, як показує практика, дієвого механізму регулювання
ГМО, особливо в аспекті його реєстрації фактично немає. Не зважаючи на
існування державних реєстрів, сьогодні в Україні зареєстрованим та
дозволеним у виробництві кормів для сільськогосподарських тварин є
тільки один продукт, а саме «шрот соєвий ГМО-лінії MON 40-3-2».
Однак, як показують результати дослідження, в обігу є і інші ГМО,
зокрема, ГМ-лінії сої та ріпака.
Висновок. Сільське господарство надзвичайним чином впливає на
клімат, а зміни клімату в свою чергу відображаються на сільському
господарстві. Відповідно інновації в аграрному секторі, яскравим
прикладом яких є використання ГМ-рослин є актуальними та
необхідними, а надто в умовах зміни клімату. Відповідно зважені
політичні рішення, які сприятимуть розвитку і розповсюдженню ГМрослин відіграватимуть важливу роль у ефективній технологічній реакції
на зміну клімату. Що стосується України, то, враховуючи те, що Україна
займає провідні позиції в світі як виробник та експортер зернових,
створення ефективної та прозорої державної системи регулювання ГМО є
надзвичайно важливим питанням, оскільки присутність ГМ-рослин на
сільськогосподарському ринку нашої країни є незаперечним фактом.
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ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
Унікальність сільськогосподарського виробництва порівняно з
іншими сферами господарської діяльності людства є загальновизнаною.
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Людина може обійтися без багатьох благ цивілізації, але не без продуктів
харчування. Тому в сучасному динамічному світі сільське господарство
має максимально швидко і точно реагувати на динаміку всього комплексу
природних і соціальних факторів як вже існуючих, так і прогнозованих,
які можуть підірвати продовольчу безпеку населення світу [Foresight,
2011]. Вирішувати цю проблему доводиться в складній обстановці.
З середини минулого століття на планеті розпочалася екологічна
криза, що охоплює кілька напрямів. З них найбільш важливим для
сільськогосподарського виробництва є потепління клімату, з яким певною
мірою пов'язані й інші негативні фактори – забруднення природного
середовища ксенобіотиками різного походження, деградація ґрунтів,
підвищена частота природних катаклізмів тощо. [Ільків 2010, Тараріко та
ін. 2017]. Кризові явища охоплюють, по суті, всі країни світу. Загострює
екологічну кризу демографічна ситуація: чисельність населення світу
невпинно зростає і нині перевищує 7,5 млрд осіб. При цьому частка
міського населення, яке не виробляє продовольство, а тільки його
споживає, швидко збільшується і до 2018 р. досягла 54%.
Усі ці обставини роблять проблему глобальної екологічної кризи й
кліматичних змін на земній кулі та на території України
високоактуальною і невідкладною в її вирішенні для аграрного сектору
України.
Екологічна ситуація в Україні складна. Вона формується під
впливом як глобальних, так і локальних факторів. Так, Лялько та ін.
[2015] на підставі даних космічного дистанційного зондування дійшли
висновку, що глобальне потепління повною мірою стосується території
України, особливо її степової зони. Тут, за прогнозом, в першій половині
ХХІ ст. середня річна температура стане вище, при цьому аномалії
клімату (посухи, проливні дощі та ін.) зростуть на 7-11%. Уразливість
сільського господарства відносно нових кліматичних реалій протягом
XXI ст. збільшуватиметься [Шевченко, 2014]. Це ставить серйозні
завдання в сфері адаптації рослинництва й тваринництва до нових умов.
Негативно впливають на екологічну ситуацію в Україні й такі
локальні фактори, як забруднення природного середовища промисловими
і побутовими відходами, втрата родючості орних ґрунтів тощо.
[Кравченко та ін. 2017]. До теперішнього часу в Україні зберігаються
наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. За даними Стефанишина та
інших [2017], радіонуклідами забруднено понад 7 млн га земель, з яких
близько 3 млн га – це землі сільськогосподарського користування і 2 млн
га лісових масивів. До цього часу близько 1,5 млн чоловік проживає на
територіях, де радіаційний фон в кілька разів вище допустимої норми
(Київська, Житомирська, Чернівецька, Рівненська, Черкаська, Вінницька,
Чернігівська, Кіровоградська, Івано-Франківська області). У сукупності
всі види забруднення негативно позначаються на стані здоров'я населення
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України [Грибан та ін. 2017].
Аналіз тренду основного фонду для виробництва продуктів
харчування – площі орної землі показує, що цей фонд швидко
скорочується: якщо в середині минулого століття на одну людину в світі
припадало приблизно 0,23 га ріллі, до 2000 року – 0,1 га, то за прогнозом
цей показник до 2050 року впаде приблизно до 0,05 га [Halweil, 1999].
З 1981 р. стабільне скорочення посівних площ характерно для всього
світового сільського господарства.
Обсяг виробництва екологічно чистого продовольства дуже малий.
У більшості країн частка органічного землеробства за розміром ріллі –
5-10%, а в Україні – лише 1%.
Стрімко падає біорізноманіття в природних екосистемах та
агросфері. В Україні на межі вимирання 826 видів рідкісних рослин
[Червона книга України, 2009]. Біомаса людей і домашніх тварин в світі
досягла 97% від загальної її кількості на Землі, на частку диких видів
хребетних приходиться лише 3%.
Багато фахівців відзначають, що в усьому світі й, зокрема, в Україні
екологічно небезпечні методи виробництва в сільському господарстві до
теперішнього часу не тільки зберігаються, а й зростають за обсягами.
І.В. Шевченко [2014 р.] прямо пише: «На жаль, на сьогодні діючі методи
управління у сфері екологічної політики нашої країни наразі не
забезпечують раціонального використання й відтворення природних
ресурсів та зупинення зростання рівня забруднення й погіршення якості
навколишнього природного середовища». Система екологічного
менеджменту в Україні поки в зародковому стані [Курдіна, 2005].
Пріоритетність екологічного права не досягнута [Мікієвіч та iн., 2004].
Загалом, екологічну ситуацію в агросфері України слід оцінювати
як кризову. Згідно з міжнародним індексом EPI (Environmental
Performance Index) за рівнем екологічних загроз Україна перебуває на 102
місці серед 163 країн світу [Хвесик та ін., 2014].
Аналізуючи системи ведення сільського господарства в умовах
глобальних та локальних негативних трансформацій природного
середовища, не можна випускати соціально-економічний аспект
проблеми. На самому початку 2018 р. опубліковано чергову доповідь
Римському клубу "Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the
Destruction of the Planet "(що можна перевести як «Давайте ж! Швидше!
Капіталізм, короткозорість і руйнування планети», автори якого Е. фон
Вайцзеккер (Німеччина) та А. Війкман (Швеція ), а співавтори ще
34 члени Римського клубу [Weizsäcker et al., 2018]. Автори доповіді
стверджують, що з середини минулого століття спостерігається
переродження капіталізму як соціальної системи. Капіталізм виник як
спосіб підвищення продуктивності праці, але нині ця його головна
цільова функція втрачена. 98% доходів у світі отримують не за рахунок
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роботи сільськогосподарських і промислових підприємств, а за рахунок
фінансових спекуляцій. Кількість безробітних у світі досягла рекордної
величини – 192,7 млн осіб.
Криза не обмежена руйнуванням природного середовища навколо
нас. Водночас це соціальна, політична, культурна, моральна криза, криза
демократії, ідеології та самої капіталістичної системи.
Саган К. і Друйян А. [Sagan, Druyan, 1992, стор. 173] вважали, що
«Each species has a different model of reality mapping into the brain. No
model is complete. Every model misses some aspects of the world», тобто
кожен біологічний вид живих організмів має власну модель реального
світу і така модель недосконала, вона не охоплює всіх аспектів
світобудови. Можна стверджувати, що і моделі, якими керуються
сучасний бізнес і політика, також однобічні й недосконалі. Вони
потребують трансформації й адаптації до реального оточення, яке
складається в соціумі й у навколишньому природному середовищі.
Стратегічним завданням для сільського господарства України є
максимальне пом'якшення впливу змін клімату на виробництво
продовольства. Для цього необхідно:
1. Забезпечити збалансованість і стійкість сільськогосподарського
виробництва на всіх його етапах.
2. Домогтися принципового зниження антиекологічних компонентів
під час виробництва сільськогосподарської продукції.
3. Корінним чином перебудувати систему освіти як середньої, так і
вищої школи України, переорієнтувавши їх зміст на стійкість та
екологічну безпеку.
У світлі поставлених завдань депутати Верховної Ради й Уряд,
відповідальний за розробку політики, мають визнати продовольство
унікальним видом товару і розглядати його в ширшому плані, що
виходить далеко за звичні рамки економіки. Спекулятивно-прибуткова
орієнтація виробництва продуктів харчування має бути викорінена і
замінена орієнтацією на продовольчу безпеку. Політичні діячі й уся
адміністративно-законодавча система мають розглядати виробництво і
розподіл продовольства як пріоритетну сферу відносно цілей ринкової
економіки. Продовольча безпека в Україні має розумітися як найвища
цінність.
Буквально в найближче десятиліття в Україні необхідно одночасно
вирішити два непрості завдання. По-перше, підняти врожайність
сільськогосподарських культур. Поки середня врожайність зернових
культур в Україні в півтора-два рази нижче, ніж в більшості країн Європи.
І, по-друге, домогтися цього не шляхом безоглядної хімізації, ігнорування
сівозмін і вирощування тільки фінансово прибуткових культур (типу
ріпака і соняшнику), а на основі екологічно безпечних технологій та
різкого зниження відходності усіх сільськогосподарських технологій. Не
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простішою для України постане проблема зниження викидів парникових
газів від сільськогосподарського виробництва, оскільки Євросоюз
поставив завдання вже до 2020 року знизити такі викиди на 20%.
Актуальним
завданням
є
створення
нових
сортів
сільськогосподарських культур, які більш стійкі до сильних засух,
затоплення і засолення земель через зміни клімату. Перспективним може
виявитися створення багаторічних зернових культур, надання небобовим
культурам властивостей зв'язувати азот, зміна хімізму фотосинтезу в
різних рослин і тощо. В умовах зміни клімату та термінів випадання
опадів слід очікувати значних змін у видовому складі бур'янів, комахшкідників і хвороб рослин. Необхідно забезпечити збереження місцевих
сортів і різновидів культурних рослин і диких їхніх предків, оскільки вони
є вмістилищами генного матеріалу і значно преадаптовані до коливань
режиму температури, вологості й катастрофічних явищ в природному
середовищі.
Для сільського господарства потрібні нові методи стимулювання
наукових досліджень і розробок. Державні й приватні інвестиції в
сільськогосподарське виробництво й екологічна освіта мають займати
особливу позицію відносно оподаткування та інших методів
стимулювання.
Поняття «стійкості» має бути введено в усі галузі продовольчої
системи, від виробництва до споживання, а також в освіту, політичне
керівництво і в процес створення нових сортів, порід і технологій.
Сільськогосподарське виробництво відносно всіх інших видів
виробництва найбільш наближене до природного середовища, тому його
стійкість практично ідентична стійкості біосфери планети. До
теперішнього часу стратегії формування продовольчої безпеки та охорона
природного середовища, зокрема збереження біорізноманіття на планеті,
розвивалися ізольовано. Однак, по суті, вони тісно зав'язані, а їх
завданням є комплексний розвиток на основі розуміння того, що
продовольча безпека недосяжна в нестійкому, збідненому природному
середовищу.
Автори доповіді Римського Клубу вважають, що потрібно змінити
систему освіти, щоб формувати у молоді "грамотність щодо
майбутнього". Для цього освіта має носити ціннісний характер, тобто
спиратися на універсальні цінності. Це означає акцент на добробуті всіх
живих істот і світу в загалом. Перегляд цільових установок в системі
освіти автори доповіді назвали "новим Просвітництвом". Нове утворення
має бути зосереджено на стійкості – тобто екології, взаємопов'язаності
систем і сталому розвитку. Крім того, важливо формувати інтегральне
мислення – сприйняття виробництва у всіх його взаємозв'язках. У вересні
2017 року було прийнято Закон України «Про освіту». Сформульована в
ньому освітня реформа передбачає, що головною метою навчання стане
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оволодіння учнями певного набору компетенцій. До них належить
екологічна компетентність. Нове молоде покоління має увійти в життя зі
зміненою системою цінностей і моральних критеріїв. Про необхідність
екологізації всієї освітньої системи підготовки кадрів для сільського
господарства України писали багато фахівців [Дубович, 2015, Гулик та ін.
2015 р, Харченко 2017 та інших].
Екологізація, по своїй суті, в загальноосвітній і у вищій школі має
бути трикомпонентною і охоплювати: а) екологічну освіту як суму знань в
галузі екології та біосферології, б) екологічне виховання як формування
екологічно правильної поведінки через чуттєву сферу і, нарешті, в)
екологічний світогляд як розуміння особистої відповідальності за стан
природи і апріорне усвідомлення необхідності інтегральної екологізації
всіх видів виробничої діяльності, включаючи екологічний імператив –
заборону на всі антиекологічні форми поведінки і виробничої діяльності
людини. Досить терміновим є створення спеціального центру з переробки
навчальних планів і навчальних програм з усіх спеціальностей і всіх
навчальних курсів, які викладаються у сільськогосподарських вишах
України, в напрямі їх концептуальної екологізації.
Таким чином, об'єктивне оцінювання сучасного стану природного
середовища і науково обґрунтовані прогнози неминучості подальшого
наростання
явищ
глобальної
екологічної
кризи,
викликаних
природоруйнуючою діяльністю людини, вимагають оперативного
вирішення комплексу проблем. Головними з них у сфері
сільськогосподарського виробництва є глибока трансформація світової
економічної системи з переходом зі спекулятивно-збагачувальної на
модель сталого розвитку, корінна екологізація всіх технологій,
застосовуваних у сільському господарстві, зміна всієї системи підготовки
фахівців сільського господарства з орієнтацією на формування у них
інтегрального екологічного світогляду. Ці непрості завдання Україні
потрібно вирішувати разом з прогресивним світовим співтовариством.
Доповідь Римського клубу за багатозначності англійського виразу «Come
on!» варто розуміти як завдання для всіх нас: «Давайте ж, робити! Час
прийшов!".
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ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ РІЗНИХ СИСТЕМ
УТРИМАННЯ ПІД ЧАС ВІДГОДІВЛІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
Сьогодні у світі виникає занепокоєність щодо впливу
сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище. Хоча
виробництво м’яса курчат-бройлерів було визначено як відносно
екологічно безпечне (на одиницю продукції) порівняно з впливом інших
систем утримання тварин, ця система утримання, як і усі
сільськогосподарські системи, може бути вдосконаленою, що дасть змогу
зменшити її вплив на навколишнє середовище.
Метою наших досліджень було визначення впливу на продуктивні
якості та навколишнє середовище систем відгодівлі курчат-бройлерів за
промисловою технологією (за утримання у пташниках на глибокій
підстилці) та за так званого «органічного виробництва» (з використанням
вільних вигулів біля пташника).
Дослідження проводили у приватному фермерському господарстві
Київської області. Згідно із схемою досліду із однієї партії виведених в
інкубаторії ННДЦ Білоцерківського НАУ курчат було сформовано дві
групи по 1300 голів добових курчат-бройлерів кросу Росс-308, які були
посаджені в два зали пташника. Якості підстилку використовували
деревну тирсу. Щільність посадки у приміщенні при цьому становила
16,2 гол\м2. При цьому один з двох залів пташника мав кватирки для
виходу на вигульну площадку, площа якої становить 80 м2. Технологічні
параметри утримання – температура, вологість повітря, режим та рівень
освітленості були однаковими для груп досліду, які у пташнику до 10денного віку, витримувалися у межах норм ВНТП–94. Після 10-денного
віку курчата-бройлери другої групи досліду в теплу сонячну погоду мали
доступ на вигул. Годівля обох груп досліду здійснювалася вручну
повнораціонними комбікормами, збалансованими за основними
поживними та біологічно активними речовинами відповідно до вікових
норм. Напування здійснювалося із ніпельних напувалок з використанням
лічильників води і дозаторів для проведення ветеринарно-профілактичних
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заходів. Впродовж досліду враховували такі показники: динаміку живої
маси, збереженість,
приріст живої маси, витрати кормів,
води,
підстилкового матеріалу, електроенергії та людських ресурсів. Отримані
результати досліджень обробляли за стандартними методами варіаційної
статистики з використанням комп’ютерної програми Statistica.
На підставі проведених досліджень встановлено, що умови
утримання курчат-бройлерів у разі відгодівлі їх на м'ясо значно впливали
на показники продуктивності, економічні та екологічні показники
вирощування. Так, збереженість курчат-бройлерів до 10-денного віку була
відносно високою у обох групах досліду і становила 98,2-98,3%. Але за
весь період вирощування, який для першої групи, вирощуваної у
закритому приміщенні без використання вигулів, становив 48 днів,
вибуло з причин відходу 62 голови, тобто збереженість становила 95,2%.
Тоді як у другій групі досліду, яка мала доступ на вигул після 10-денного
віку, за період вирощування, що становив 63 дні, вибуло з причин відходу
81 голова, тобто збереженість становила 93,8%. Такий різний термін
утримання курчат-бройлерів у групах досліду пояснюється різною живою
масою, яка найближче досягала нормативів стандарту для даного кросу.
Так, за стандартами кросу жива маса у 42-денному віці має бути на рівні
2,4-2,6 кг (за умови вирощування у сучасних промислових пташниках). В
умовах нашого досліду перший відбір курчат на забій у кількості 25% від
загальної кількості здійснювали у першій групі у віці 39 днів при
досягненні живої маси 1,9 кг. Маси 2,0 кг курчата першої групи досягали
у віці 43 дні. Остаточний забій курчат-бройлерів здійснювали у 48денному віці. При цьому середня маса курчат цієї групи становила
2274±32,6 г (п=100).
Проаналізувавши результати вирощування курчат-бройлерів другої
групи, яка мала вихід на вигул біля пташника, треба відзначити, що у віці
42-дні кількість курчат, які досягли маси 1,9 кг і були відібрані на забій,
становила всього 178 гол, або 14,2%. Остаточний забій курчат-бройлерів у
групі, яка мала доступ на вигул, здійснювали у 63-денному віці. При
цьому середня маса курчат цієї групи становила 2316±41,3 г. Треба
відзначити, що курчата цієї групи за живою масою були менш
вирівняними, про що свідчить похибка статистичної обробки результатів.
Треба відзначити, що витрати комбікормів за весь період
вирощування в розрахунку в середньому на голову та на кг живої маси у
першій групі, яка вирощувалася без вигулів, становили 4,61 кг та 2,03 кг,
тоді як у групі курчат, яка мала доступ на вигул, ці показники становили
5,73 кг та 2,48 кг, що було на 24,3% та 22,1% більше, ніж у першій групі.
Середньодобовий приріст по групах за період вирощування становив 47,3
г у першій групі і 36,7 г у другій відповідно. Витрати води в середньому
на 1 голову за період вирощування у першій групі становили 9,61 л., тоді
як у групі курчат, яка мала доступ на вигул, витрати становили 12,4 л, що
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було на 29,1% більше, ніж у першій групі. Кількість витраченої підстилки
за період вирощування на 1 голову у першій групі становила в середньому
0,23 кг, тоді як у другій групі – 0,34 кг.
Встановлено відмінності і у витратах електроенергії по групах
досліду. Так, маючи однакові витрати електроенергії на обігрів,
освітлення та вентиляцію по групах до 10-денного віку, витрати за весь
період вирощування у першій групі становили 3724 кВт, тоді як у другій
групі, яка мала доступ до вигулів, за рахунок зменшення часу роботи
вентиляторів витрати електроенергії становили 2186 кВт., що було на
70,3% менше.
Оцінюючи людські ресурси під час обслуговування різних систем
утримання курчат-бройлерів, треба відмітити збільшення у другій групі
досліду на 31,5% часу порівняно із першою групою з причин збільшення
загального терміну вирощування у цій групі та виконання додаткових
робіт з обслуговування та чищення вигулу.
На підставі проведених досліджень необхідно акцентувати увагу на
наявності екологічних наслідків виробництва залежно від систем
утримання, які використовуються під час відгодівлі курчат-бройлерів
на м'ясо.
З одного боку, вирощування курчат-бройлерів у приміщенні з
використанням
вигулу
сприяло
економії
електроенергії,
що
використовувалася на опалення, освітлення та вентиляцію, з іншого боку
подовженість виробничого циклу була значно більшою у приміщенні з
вільним виходом на вигул порівняно з технологією утримання у
приміщенні.
Це було причиною збільшення витрат комбікормів, посліду від
птиці, а з ним і шкідливих газів, які видалялися одразу в атмосферу.
Отже, поліпшення екологічних показників має бути однією із
основних принципів господарювання в сучасних умовах. На
законодавчому рівні необхідно підсилити вимоги щодо очищення і
нейтралізації повітря, яке викидається із пташників, а також
застосовувати найбільш ефективні способи утилізації посліду за різних
умов утримання птиці.
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СОНЯЧНИЙ ОКУНЬ – НОВИЙ ОБ’ЄКТ ПРОМИСЛУ
ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Глобальні зміні клімату впливають на структуру гідробіоценозів
водойм. У зв’язку із появою нових видів іхтіофауни в Запорізькому
водосховищі виникає потреба всебічного вивчення їх біології, екології та
закономірностей розповсюдження. Біологічні інвазії нових видів риб
можуть спричиняти різноманітні наслідки як у межах популяцій
аборигенних видів, так і в межах всієї екосистеми.
Сонячний окунь Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) – представник
родини Centrarchidae ряду Perciformes. На сьогоднішній день сонячний
окунь – один із найпоширеніших видів-вселенців у Запорізькому
водосховищі. Враховуючи те, що цей вид вже добре пристосувався до
нових умов середовища, він швидко освоює водойми області та стрімко
збільшує свою чисельність.
На території України сонячний окунь опинився у басейнах річок
Дунаю та Дніпра. У водойми Дніпропетровської області він потрапив у
1983 році зі ставків у районі с. Пашена Балка і через систему річок Суха
Сура–Мокра Сура в Запорізьке водосховище. Так само існують факти
вилову сонячного окуня в ставках рибогосподарського призначення, куди
він потрапляє разом із рибопосадковим матеріалом. Сьогодні трапляються
випадки поодинокого вилову сонячного окуня у середній течії Дніпра.
Вид освоїв біотопи прибережжя водосховища і деяких його річок-приток
(річки Мокра Сура, Самара Дніпровська, Базавлук), є у штучних водоймах
області (Солонянський, Новомосковський, Нікопольський райони).
Окремі екземпляри виловлюють рибалки-аматори і спортсмени у
гідротехнічному каналі «Дніпро-Донбас» поблизу с. Перещепине.
Швидкість розселення сонячного окуня у водоймах Дніпропетровської
області становить 7–10 км/рік для великих і малих річок, і 5–10 км / рік –
для акваторії Запорізького водосховища.
Відбір іхтіологічних проб проводився протягом 2010–2017 р. під час
науково-дослідних та контрольних ловів на акваторії Самарської затоки
Запорізького водосховища. Вилов риби проводили на двох контрольноспостережних пунктах, які розташовані у Самарській затоці (с. Одинківка
48050602 N, 35018871 E, с. Новоселівка 48057354 N, 35023509 E). Науководослідні лови здійснювали на підставі дозволів на спеціальне
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використання водних біоресурсів. Вилов сонячного окуня здійснювали
стандартними дрібновічковими сітками з кроком вічка а=30–36 мм згідно
чинного діючого законодавства. Молодь риб відловлювали в третій декаді
липня – першій декаді серпня на мілководдях за стандартними
контрольними точками. Знаряддями лову була малькова тканка –
волокуша завдовжки 10 м. Відібрані проби фіксували 4%-ним розчином
формаліну. За відносну чисельність молоді приймалась кількість
цьоголіток на 100 м2 площі облову Біологічний аналіз риб проводився
згідно з класичними методиками в іхтіології.
Відмічається збільшення чисельності сонячного окуня, який часто
потрапляє до промислових знарядь лову, фіксувався під час проведення
науково-дослідних робіт та ловиться рибалками-аматорами. Якщо у 2011
році фіксувалися поодинокі випадки вилову сонячного окуня, то у 2012–
2013 рр. знайдені локальні ареали існування окуня у Запорізькому
водосховищі та його притоках, при цьому чисельність цьоголіток цього
виду сягнула 0,03 екз./100 м2 у Самарській затоці та 1,6 екз./100 м2 у
Запорізькому водосховищі. Відповідно збільшилася кількість дволіток.
Так, у Запорізькому водосховищі у 2016 році кількість дволіток на 100 м2
мілководних ділянок водойми була майже вдвічі більшою за показник
2012 року і становила 0,93 екз./100 м2. Сумарна біомаса молоді сонячного
окуня (цьоголітки+дволітки) у 2013 році в літоральних ділянках
Запорізького (Дніпровського) водосховища сягнула 8,74 г/100 м2, що
майже на 63,3 % більше, ніж показник 2012 року. В 2014 році чисельність
цьоголіток сонячного окуня на дослідних станціях сягнула 1,8 екз./100 м2
в Самарській затоці та 1,5 екз./100 м2 у водосховищі. Вже в 2015 році в
Самарській затоці відмічалось значне підвищення чисельності цьоголіток
сонячного окуня – до 2,7 екз./100 м2.
Віковий склад популяції самців сонячного окуня, які потрапляли до
контрольних знарядь лову (невід та ставні сітки), нараховував 5 вікових
класів, які були представлені особинами віком від 3 до 7 років, що
становить 20% та 6,6% відповідно. Ядром популяції були особини
п’ятирічного віку – близько 32 %.
Вікова структура популяції самиць нараховувала 4 вікові класи.
Улови сонячного окуня представлені особинами віком від 3 до 6 років, що
становить 15 % та 10 % відповідно. Репродуктивним ядром популяції
сонячного окуня були самиці віком 5 років – 40 %. Аналіз вікової
структури популяції сонячного окуня вказує на збільшення чисельності
вікових класів у популяції сонячного окуня Запорізького (Дніпровського)
водосховища, що може свідчити про подальше підвищення чисельності
популяції цього виду.
Сьогодні досить важко прогнозувати чисельність сонячного окуня у
Запорізькому водосховищі, але, судячи з того, що цей вид добре
пристосувався до умов навколишнього середовища регіону та з великою
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швидкістю освоює водойми Дніпропетровської області, то його
чисельність підвищується. Зростання чисельності пояснюється тим, що
під час проведення наукових контрольних ловів у травні 2012 року на
Самарській затоці неподалік с. Одинківка, сонячний окунь поодиноко
траплявся у таких знаряддях лову, як зяброві сітки з кроком вічка 30–
32 мм. А вже в 2016 році під час робіт на контрольно-спостережному
пункті на акваторії Самарської затоки в с. Новоселівка з 10.06.2016 по
30.06.2016 під час аналізу промислових уловів зі ставних сіток з кроком
вічка а=30 мм вилучалося від 20 до 200 кг сонячного окуня щоденно.
Подібна картина була характерна і для 2017 року. Також було виявлено,
що мальки сонячного окуня входить до спектра живлення річкового окуня
Perca fluviatilis. Це говорить про те, що досліджуваний вид вже має певну
екологічну нішу не лише в як «хижак», але і як «жертва».
Цей вид не має промислового значення, але постає питання щодо
його оприбуткування на рибоприймальних пунктах та розгляд як
частикового виду в промислі на акваторії Запорізького водосховища.
Рекомендується дозволити вилов сонячного окуня без лімітування та
прогнозування.
Результати
досліджень
покладено
в
основу
регламентаційних документів щодо порядку промислового рибальства у
Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на 2018 рік, зокрема проекту
«Лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних
біоресурсів загальнодержавного значення у дніпровських водосховищах у
2018 р.».
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КЛІМАТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ У ДІБРОВАХ
ПРИДОНЕЦЬКОГО СЕКТОРУ СЛОБОЖАНСЬКОГО
ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ
У сучасних умовах питання підвищення продуктивності та стійкості
лісових насаджень, збереження біорізноманіття, покращення захисних та
інших корисних функцій лісів є першочерговим. Однією з актуальних
екологічних проблем є підвищення концентрації в атмосфері планети так
званих парникових газів, зокрема вуглекислого газу, що є можливою
причиною глобальних змін клімату. Важлива роль у запобіганні цим
змінам відводиться лісам. Біосферна роль лісових екосистем полягає у
стабілізації атмосферного вуглекислого газу та визначається складом
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органічної речовини, що акумульована у фітомасі, відмерлій органічні
речовині та гумусі ґрунту.
Найбільші площі лісових земель Придонецького сектору займають
груди (діброви) переважно з дубово-широколистяними, змішаними за
складом і складними за формою насадженнями. Діброви, що приурочені
до високих нагірних правих берегів рік формуються, як правило, на
високопродуктивних лесових ґрунтах (сірих лісових опідзолених і на
опідзолених чорноземах). Питання збереження та примноження
унікальних природоохоронних функцій дубових деревостанів регіону
досліджень, у т.ч. кліматорегулюючих – пов’язаних, зокрема, з
регулюванням лісами кругообігу вуглецю, депонуванням і тривалим
утримуванням ними вуглецевих сполук є одними з першочергових
(Букша, Бутрим, Пастернак, 2008).
У регіоні досліджень діброви формуються у кліматичних умовах
свіжого груду, а провідним фактором, що лімітує їх поширення і
продуктивність,
є
волога.
Зональним
для
Слобожанського
лісотипологічного району є свіжий тип. Однак пересічений рельєф,
особливо на правих берегах річок, суттєво перерозподіляє опади,
формуючи серію гігротопів – від дуже сухих на вершинах і крутих
південних схилах до вологих і навіть сирих – у пониженнях.
Метою наших досліджень було вивчення сучасних тенденцій
динаміки кліматичних показників та вплив їх на стан, структуру та
продуктивність деревостанів в умовах свіжих кленово-липової та ясеневолипової діброви на території Придонецького сектору Слобожанського
району свіжих ясенево-липових дібров.
Вивчення та збереження біологічного різноманіття лісових
екосистем має базуватися на детальному районуванні території
досліджуваних регіонів. Методика лісотипологічного районування
розроблена професором Д.В. Воробйовим. Вона базується на екологічних
закономірностях – зв’язку між кліматом і формуванням типів лісової
ділянки. Кліматоп, або тип клімату – характеризує рівень забезпеченості
теплом і вологою (термотоп + контрастотоп, причому враховується, що
континентальність клімату відображає його вологість і рівномірність
випадання опадів). Кліматоп об’єднує території, в межах яких мінливість
клімату суттєво не впливає на характер рослинності. Кліматичні ареали
типів лісу аналізуються на координатах Т і W, а також Т і А (Воробйов,
1961).
Вплив клімату на ліси П.С. Погребняк (1993) пропонує оцінювати за
допомогою двох профілів, які характеризують зв’язок ареалів деревних
порід з кліматом. Термогігрогенний профіль (ПдСх–ПнЗх) характеризує
зміну тепла і вологості, а перпендикулярний йому контрастотермогенний
пов’язаний з наростанням континентальності клімату. Як діагностичні
ознаки автор пропонує розглядати зміну складу деревної рослинності.
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Методичною основою досліджень є лісотипологічна класифікація
клімату Д.В. Воробйова (1961). Вихідні дані для визначення кліматичних
показників було взято з кліматичних довідників колишнього СРСР, також
використано дані спостережень за останні 30 років в межах Харківської та
сусідніх областей.
З метою визначення меж Слобожанського лісотипологічного району
розраховано значення трьох показників клімату – Т; W; А (тепло,
вологість і континентальність) на основі даних щодо середніх місячних
температур і сум місячних опадів метеостанцій, які знаходяться не тільки
в межах регіону дослідження, але й поза ним. При цьому проаналізовано
кліматичні показники на метеостанціях Харківської, Сумської,
Чернігівської, Полтавської та Луганської областей.
У межах метеостанцій Харків – Коломак – Богодухів формується, за
термінологією Д.В. Воробйова, свіжий помірно-теплий клімат, що
відповідає лісотипологічній області свіжого груду. Решта території
Харківської
області
(Куп’янськ,
Красноград,
Ізюм,
Лозова)
характеризується сухим помірно теплим кліматом, що відповідає ділянці
сухих загрудових місцезростань.
Серед різноманіття зовнішніх факторів, які визначають структуру,
продуктивність і стан лісових насаджень, провідне місце посідає клімат.
Зважаючи на сучасну тенденцію змін клімату та офіційне введення нових
кліматичних норм (1961–1990 рр.), ми простежили динаміку кліматичних
показників у часі в межах Харківської області. Для встановлення зв’язків
клімату з типами лісу нами були розраховані та проаналізовані показники
T, W, A (за Д.В. Воробйовим, 1961) за даними семи метеостанцій
Харківської області за період 1931-1960 рр., 1961–1990 рр. та 19912016 рр.
Порівняння перших двох рядів кліматичних показників свідчить про
зростання теплозабезпеченості території (сума тепла стала вищою, що
безпосередньо пов’язане з глобальним потеплінням на землі) та
зменшення зволоженості. Кліматичні межі лісотипологічної області
свіжого груду (2d) знаходяться у діапазоні за показником T – 84–104°С, за
показником W – 2,0–0,6. Межі Слобожанського лісотипологічного району
свіжих ясенево-липових дібров визначає показник А – 27–32°С.
Незважаючи на тенденцію до збільшення T і зменшення W, за даними
метеостанцій Богодухів і Коломак межі лісотипологічної області не
змінилися, а за даними метеостанції Харків – дещо посунулися. Також
встановлено закономірність сталого потепління у зимові місяці за
незначного збільшення температур у літні місяці (Назаренко, Образцова,
2004). У зв’язку з цим у період 1961-1990 рр. намітилася тенденція
зменшення показника континентальності клімату до нижньої межі,
характерної для Слобожанського лісотипологічного району.
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Останніми роками тенденції у змінах клімату стали більш
вираженими. Так, для метеостанції Харків за період 1990–2016 рр.
кліматичні показники становлять: T – 114,0°С; W – 0,48; A – 29,2°С, що
свідчить
про
суттєве
збільшення
теплозабезпеченості
та
континентальності за порівняння незначної зміни вологості порівняно з
базовим кліматичним періодом (1961–1990 рр.). У міру потепління
клімату збільшується тривалість вегетаційного періоду і періоду без
заморозків, а також інші показники температурного режиму, внаслідок
чого відбуваються зміни у структурі та продуктивності деревостанів.
Однак при цьому теплові ресурси вегетаційного періоду повною мірою не
можуть бути використані насадженнями внаслідок збільшення
посушливості клімату. Довготривалі посухи можуть призводити до
негативних процесів у лісових екосистемах, таких як пожежі, спалахи
шкідників та хвороб, що у свою чергу призводить до зниження стійкості
та продуктивності лісів, їхньої деградації, а також зміни видового складу.
Аналіз динаміки кліматичних показників свідчить про збільшення
теплозабезпеченості території та зменшення показників зволоження в
останні десятиліття (значення T збільшилося в середньому на 7,9°С,
значення W зменшилося на 0,11, значення А зросло на 2,0°С). Такі зміни
негативно впливають на продуктивність та стійкість насаджень основних
лісоутворювальних порід регіону досліджень. На основі даних щодо
продуктивності лісових насаджень за типами лісорослинних умов (типами
лісу) та динаміки кліматичних умов (змін меж лісотипологічних районів)
встановлено, що за зміни вологості типів лісорослинних умов у грудах на
одну одиницю (від свіжих до сухих) на північному сходу України
продуктивність дубових деревостанів зменшується у середньому на один
клас бонітету або приблизно на 25% за запасом.
УДК 504.062.2: 633/635
Каленська С.М., д-р. с.-г. наук, професор, член–кореспондент НААН
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ЗМІНА ДОВКІЛЛЯ – ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
В РОСЛИННИЦТВІ
Виклики, які стоять перед людством щодо забезпечення продуктами
харчування більш ніж 9 мільярдів людей, які прогнозується
проживатимуть на нашій планеті в 2050 році, є досить складними.
Екстремальні погодні зміни вже впливають на агросистеми у всьому світі.
Наприклад, після 10-річної посухи, Австралія зазнала катастрофічних
повеней восени 2010 року та взимку 2011 року, що призвело до втрати
майже 6 мільярдів доларів США через втрати врожаїв. Наслідки
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непередбачуваної і жорсткої погоди здебільшого проявляються в
нестабільних регіонах світу, які вже і так більш вразливі, що виявляється
в зростанні голоду, бідності та продовольчої незахищеності (CNA, 2007).
Наслідки зміни клімату стають очевидними і немає ніяких ознак того, що
вони будуть зворотними в найближчому майбутньому, в зв’язку з чим
завдання формування адаптивних до швидкозмінного клімату та погоди
агроценозів є критичним з погляду глобальної продовольчої безпеки та
політичної стабільності в світі.
Основною проблемою ХХІ ст. в світі і в Україні є і буде
забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки і відвернення
продовольчої незалежності. Чи може “зелений світ” Землі бути достатньо
продуктивним для задоволення потреб людства у продуктах харчування
та виробництва відновлювальної енергетичної сировини на заміну
традиційним видам палива.
Основними обмежуючими чинниками за виробництва продукції
рослинництва є забезпечення рослин вологою та оптимальними
температурами, що за критичних умов потребує розширення
біорізноманіття, інтродукції у виробництво нових видів.
Важливим викликом, який стоїть нині перед людством, – є
ефективне використання СО2, концентрація якого в повітрі постійно
зростає, зумовлюючи виникнення низки негативних наслідків. Водночас
концентрацію СО2 в повітрі можна знижувати за одночасного підвищення
урожайності культур з різним типом фотосинтезу – С3 і С4.
Впродовж свого історичного розвитку людина намагалася
адаптувати нові види, створити сорти і гібриди, розробити адаптивні
технології вирощування з урахуванням змінних умов їх вирощування. Але
глобальні зміни клімату та погоди зумовлюють і зростання темпів змін
довкілля – підвищення температури, нерівномірні опади, посухи та інше,
в зв’язку з чим прогнозується і значний вплив різних негативних чинників
на врожай та якість врожаю. В основі інтенсифікації рослинництва нині
має бути стратегія адаптивної інтенсифікації рослинництва, яка базується
на використанні адаптивного потенціалу агрофітоценозу, комплексному
підході до підвищення його адаптивності, використанні можливостей
селекції, екзогенної регуляції адаптивних реакцій, оптимізації умов
зовнішнього середовища, конструюванні високопродуктивних та
екологічно стійких агрофітоценозів. Сорт є стабільним, якщо він за
урожайністю є стійким до широкого діапазону дії чинників довкілля.
Сорти з високою потенційною продуктивністю здебільшого "сканують"
нерівномірний розподіл абіотичних і біотичних факторів середовища.
Проте підвищення потенційної продуктивності сортів і агрофітоценозів не
є єдиним шляхом інтенсифікації рослинництва – лише стійкий ріст
середньої урожайності культур за багаторічний період може бути
надійним критерієм ефективності.
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Стійкість та адаптація агроценозів, рослин до дії біотичних та
абіотичних чинників є основою стабільного виробництва продукції
рослинництва. За значної кількості сортів та гібридів польових культур,
які нині пропонуються виробництву, важливим вибрати власне ті, які
характеризуються стабільністю щодо формування урожайності та є
пластичними до умов довкілля. Проведений нами аналіз погодних умов
років досліджень, що визначали за коефіцієнтом суттєвості відхилень
елементів агрометеорологічного режиму поточного року від середніх
багаторічних, свідчить про суттєві зміни, які відбуваються впродовж
активного періоду вегетації польових культур, що потребує загострення
уваги на розробці адаптивних технологій вирощування польових культур.
Збагачення біорізноманіття культур у штучно створених людиною
біоценозах, ідентифікація культур, які за своїми біологічним,
технологічними та споживчими особливостями придатні для інтродукції у
виробництво – є одним з важливих шляхів розширення виробництва
продукції рослинництва.
Якість продукції, управління її формуванням
відповідно до
напрямів її використання з врахуванням нормативних вимог до безпечних
продуктів – черговий виклик людству.
Одним із найперспективніших шляхів одержання енергії є її
акумулювання в рослинній сировині через підвищення інтенсивності
процесу фотосинтезу. Ефективність виробництва альтернативних видів
біопалива визначається раціональним підбором видів та інтенсивністю
формування рослинами біомаси відповідного хімічного складу. Зернові
культури відіграють значну роль в житті людини, забезпечуючи
продуктами харчування, кормами, сировиною для промисловості та
виробництва біопалива.
Перед людством стоїть проблема раціонального використання,
збереження та збагачення природних ресурсів Землі; пошуку культур, які
можуть бути потенційно адаптованими до умов вирощування та
переважати відомі за екологічними та біологічними властивостями;
освоєння нових джерел отримання сировини для харчової промисловості,
а також корисних компонентів, які можуть стати джерелом
відновлювальних джерел енергії, повноцінного харчування, лікарських
засобів, продукції рослинництва. В Україні є значні природні ресурси
цінних видів рослин. Концепція виробництва сільськогосподарських
культур в Україні потребує докорінного перегляду, з позиції забезпечення
населення біологічно цінними продуктами харчування та сировиною для
промисловості, а не лише валового виробництва окремих експортно
привабливих видів продукції рослинництва.
Введення в культуру нових видів потребує впровадження
адаптивних технологій вирощування з врахуванням особливостей виду,
сорту, гібриду, які базуються на адаптації виду до умов вирощування,
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особливостях формування урожайності та якості. Промислово-цінними
малопоширеними культурами, які придатні для вирощування в Україні і
мають значну перспективу у поширенні є: сочевиця (Lens culinaris ), нут
(Cicer arietinum), чуфа (Сyperus esculentus); просо посівне (Panicum
miliaceum); сорго (Sorghum bicolor); гірчиця біла (Sinapis alba); гірчиця
сиза (Brassica juncea); коріандр посівний (Coriandrum sativum), соняшник
високоолеїновий (Helianthus annus L.)
Одним з основних чинників, що забезпечує людину повноцінним
білком та стабiлiзує родючiсть ґрунту, є бобовi рослини, якi в симбiозi з
бульбочковими бактерiями здатнi засвоювати з повiтря азот. До
зернобобових культур поліфункціонального використання, крім
традиційних сої та гороху, належать сочевиця та нут – зернобобові
культури, які забезпечують не лише отримання цінної харчової сировини,
а й відіграють важливу екологічну роль завдяки симбіотичній азотфіксації
азоту та накопиченню його в грунті.
Серед малопоширених культур на особливу увагу заслуговує чуфа
(земляний мигдаль) Cyperus esculentus L. як олійна, крохмаленосна
рослина з високими дієтичними та цілющими властивостями. Чуфа –
бульбоплідна культура з високим вмістом у бульбах вуглеводів, білків,
жирів, мікроелементів, вітамінів, ферментів, що зумовлює широке її
використання не лише як харчової сировини, а й сировини для
виробництва біопалива.
З олійних культур на значну увагу заслуговують
коріандр
посівний, гірчиця біла та сиза – цінні ефіроолійні культури, які мають
широкий попит у харчовій, фармацевтичній, хімічній промисловості та
медицині. За останні роки значно підвищився попит на товарне насіння
коріандру, що стало продуктом експорту.
Просо, сорго – цінні зернові культури, які використовують для
виробництва різноманітних харчових продуктів, є потенційною
сировиною для виробництва біоетанолу, твердих видів палива з побічної
продукції. Соргові культури, які традиційно були джерелом для
виробництва кормів та зерна, в останні роки одержують новий напрям
використання – біоенергетичний. Сучасні сорти соргових культур
характеризуються пластичністю щодо умов вирощування та формують
високу урожайність біомаси цінного хімічного складу. В зерні соргових
культур міститься значна кількість крохмалю, який шляхом
ферментативного гідролізу можна переробляти на етиловий спирт. Сорго
цукрове за рахунок високоцукристих соковитих стебел здатне
забезпечувати значний вихід цукру, який цілком придатний для
виробництва біоетанолу.

615

Таблиця 1
Ефективність вирощування малопоширених видів польових культур

Культура
Сочевиця
Нут
Чуфа
Коріандр
Соняшник
високо
олеїновий
Льон
олійний
Просо
Гірчиця
сиза

Lens culinaris
Medik
Cicer arietinum L
Cyperus esculentus
L
Coriandrum
sativum
Helianthus annus
L.
Linum
usitatissimum L.
Panicum miliaceum
Brassica juncea

Роки
проведення
досліджень

Діапазон
урожайності, т/га

Вміст
протеїну,
%

Вміст
жиру,
%

2008-2010
2016-2017
2010- 2017
2015 - 2017

1,24-3,11

23,8–31,1

1,33–1,95

1,97 – 4,50
4,82 – 7,64

22,2–28,9
н/в

4,05––5,12
24,4–27,4

2013 - 2017

0,92 - 2,37

н/в

17,2 – 25,7

2014-2017 С
2016-2018 Л

1,16 – 3,07
2,10 - 3,68

14,1–18,2

32,8 – 43,1

2010 - 2013
2016 - 2017
2014-2017
2015 - 2017

1,59 - 2,88

22,1 – 24,2

42,1 – 49,2

1,91- 4,27
1,68 – 2,70

10,2–14,1
22,2– 29,4

3,3–3,9
32,5– 37,5

Примітки. С – зона Степу; Л – зона Лісостепу

Виклики глобальних змін клімату та структури виробництва
продукції рослинництва, які нині сформовані перед людиною, потребують
і змін у підготовці фахівця на різних освітніх рівнях підготовки.
За підготовки фахівців за спеціальністю «Агрономія», водночас з
відпрацьованими програмами, навчальними планами, необхідно все
більше приділяти увагу питанням:
- управління виробництвом рослинницької сировини відповідної якості
(органічна продукція, продукти харчування, корми, біоенергетика та інше);
- конструювання агроценозів, які ефективно використовують
ресурси довкілля за одночасної інтенсифікації фотосинтезу рослин
(отримання декількох урожаїв за вегетаційний період);
- адаптивності та стресостійкості рослин;
- біоетики;
- збереження та відновлення довкілля (оптимальне, дозоване
використання пестицидів, добрив);
- збереження та збагачення біорізноманіття;
- біодиверсифікації;
- ефективне використання сільськогосподарської техніки та
програмного забезпечення в агрономії;
- дорадництва.
Справитися з викликами, які нині сформовані перед людством,
можливо лише об’єднанням зусиль людей нашої планети.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКІВ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА
ПОСУШЛИВОЇ ОСЕНІ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ В УМОВАХ
ЗМІНИ КЛІМАТУ
Пшениця озима є провідною зерновою культурою степової зони
України. Однак мінливість погодних умов за роками у цьому регіоні часто
викликає нестабільність формування її врожайності. Особливо останнім
часом значними коливаннями погодних умов супроводжується осінній
період її вегетації, які до того ж часто бувають несприятливими. Водночас
слід зауважити, що під час вирощування пшениці озимої погодні умови
осіннього періоду вегетації відіграють значну роль у проходженні низки
важливих життєвих процесів: утворення нових пагонів і формування
вузлових коренів та накопичення пластичних речовин, які визначають
стійкість рослин до несприятливих умов перезимівлі і, як наслідок, їх
продуктивність. Тому навіть сприятливі гідротермічні умови навесні, як
правило, не в змозі виправити ситуацію, що проявляється у початкові
фази розвитку.
У південному Степу високі температури повітря у серпні та вересні
часто призводять до висушування верхніх шарів грунту і на час
оптимальних строків сівби пшениці озимої запаси грунтової вологи у
посівному шарі часто знижуються до рівня фізіологічно недоступної, що
не дозволяє своєчасно отримати сходи і забезпечити нормальний розвиток
рослин восени.
Дослідження та виробнича практика показують, що одним з
головних факторів доброго стану посівів пшениці в осінній період є
запаси продуктивної вологи в орному шарі грунту. У дослідах Інституту
зрошуваного землеробства визначено практично пряму залежність між
запасами продуктивної вологи у метровому шарі грунту на час сівби і
врожайністю пшениці озимої – коефіцієнт кореляції r = 0,91-0,97. Проте в
степових районах часто на початок оптимальних строків сівби пшениці
озимої верхній шар грунту пересихає настільки, що його вологість
знижується нижче мінімуму, необхідного для проростання насіння. За
таких умов поява сходів уповільнюється і в більшості випадків вони
з'являються недружно. В більшості рекомендацій для південного регіону
за умов відсутності достатньої вологи на час сівби пропонується
відкладати її до середини жовтня і сіяти у сухий ґрунт з метою отримання
сходів після можливих дощів у цей період. Але імовірність достатнього
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зволоження грунту у пізньоосінній період вивчена мало.
Тому ми провели дослідження з визначення вірогідності отримання
сходів пшениці озимої до припинення осінньої вегетації за низьких
вологозапасів у орному шарі грунту на час оптимальних строків її сівби.
Досліди проводились у стаціонарних дослідах з вивчення побудови
сівозмін лабораторії неполивного землеробства Інституту зрошуваного
землеробства НААН упродовж 1976-2017 років.
Погодні умови передпосівного і посівного періоду створювались різні.
Так, серпень має загальну тенденцію, коли починаючи з 1905 року
спостерігались незначні коливання температури з поступовим її зниженням
до 20°С в період з 1986 по 1995 рік, а потім стрімке підвищення температури
протягом наступних 20 років, яке становило 4,7°С..
Вересень має власні особливості з певними коливаннями з
пониженням температури в періоди 1906-1915 рр. та 1956-1965 рр., а в
подальшому, упродовж 40 років температура тримається в межах +16,216,5°С і лише в 2006-2015 роках стрімко зростає до +18,0°С (+2,5°С).
Основні тенденції у жовтні свідчать, що максимальні
середньомісячні температури були зафіксовані у період 1926-1935 рр. і
становили +11,9°С. Мінімальні значення (+9,3°С) мали місце в період
1946-1955 рр. та +9,4°С в період 1976-1985 рр. відповідно. У подальшому,
починаючи з 1985 року, протягом 30 років спостерігається поступове
підвищення температури до відмітки +10,8°С, але ці температури майже
на 1°С нижчі за максимальні. у в зоні функціонування Інституту
зрошуваного землеробства кількість опадів у серпні зменшилась з 55,3 мм
у 1975-1980 рр. до 26,0 мм у 2011-2015 рр., у вересні – з 55,1 до 22,0 мм і
лише в жовтні вона за цей період практично не змінилась – 29,7 і 28,1 мм.
Для більш повної характеристики перебігу погодних умов в регіоні
за осінніми місяцями, яки передують сівбі пшениці озимої, ми
використали коефіцієнти суттєвості відхилень елементів гідротермічного
режиму від середніх багаторічних за методикою Д. А. Педя. За останні
сорок років (1976-2015) досліджень спостерігалося певне зниження
середньомісячної ( x ) кількості опадів за осінній період, хоча і
періодичними коливанням за десятирічні періоди. Мінімальна (min) їх
кількість за цей період суттєво зменшилася. Особливо це спостерігалося в
2006-2015 рр. (min 9,8 мм). Максимальна їх кількість (min) також два
десятиріччя зменшувалась на 30,8-32,2%, але потім, в останні десять
років, вони збільшились майже до попереднього рівня. Також за два
десятиріччя звузився розмах варіювання з 59,0 до 40,9 мм, хоча потім він
збільшився. За коефіцієнтом суттєвості відхилень кількості опадів від
середньобагаторічних у 15% років у серпні і жовтні та 25% у вересні
належать до рідкісних за мінімальною їх кількістю. Наближених до
рідкісних у серпні спостерігалося 30% років, у вересні – 17,5% і у жовтні
– 15%.
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Такий перебіг погодних умов в осінній період часто спричиняє
низьку вологозабезпеченість грунту. Проте численні дослідження
свідчать, що найбільш сприятливі умови для одержання сходів і початку
вегетації пшениці озимої створюються за запасів продуктивної вологи у
шарі грунту 0-20 см у період сівби на рівні не менше 18-20 мм. За такої
вологості грунту вже на шостий день після сівби проростає 82-89%
насіння, а за вологозапасів 15-18 мм – 66-74%. Якщо вологозапаси в
орному шарі менші і становлять 11-15 мм, то схожість насіння знижується
до 50-52%. За низьких запасів вологи у ґрунті уповільнюється процес
одержання сходів і подовжується тривалість періоду сходи – кущіння, що
призводить до зрідженості посівів і недостатньої кущистості рослин до
припинення осінньої вегетації.
В умовах південного Степу достатні запаси вологи у орному шарі
ґрунту у період оптимальних строків сівби пшениці озимої з високою
імовірністю (до 80%) можуть створюватися лише по чорному пару.
Менше 6 мм продуктивної вологи в шарі 0-20 см в цій зоні по чорному
пару ніколи за період досліджень не спостерігалося. Лише з імовірністю
біля 18-19% запаси продуктивної вологи можуть знаходитися у другій
половині вересня на рівні 6-15 мм. Проте вже на початок жовтня
імовірність збільшення вологозапасів у ґрунті значно зростає. Це дає
підстави рекомендувати сівбу пшениці озимої на початку жовтня по
чорному пару навіть у сухий ґрунт з високою імовірністю одержання
сходів за рахунок опадів у середині жовтня.
Враховуючи, що тривалість осінньої вегетації зо останні 40 років
подовжилась на 17 днів, це може забезпечити повноцінні сходи пшениці і
добрий її осінній розвиток. Таке подовження осінньої вегетації пшениці
пов’язане з потеплінням клімату в регіоні, яке спостерігається в останні
десятиріччя. Це призвело до зміщення оптимальних строків сівби
пшениці на більш пізній термін. Так, у 1967-1984 роках оптимальними
строками сівби пшениці озимої були 15-25 вересня, у 2006-2010 роках –
25 вересня, а вже у 2011-2015 роках – 5 жовтня. Досить тривалий і теплий
період осінньої вегетації за достатньої вологості ґрунту створює умови
для формування добре розвиненої первинної і, особливо, вторинної
кореневої системи та створення куща з достатньою кількістю пагонів уже
в осінній період.
Зовсім інша ситуація складається після непарових попередників.
На таких полях у другій половині вересня-першій половині жовтня існує
висока імовірність – до 35-36% зволоження шару грунту 0-20 см лише на
рівні до 6 мм. При цьому за останні 15 років імовірність таких низьких
вологозапасів значно збільшилася. А якщо враховувати і вологозапаси на
рівні 6-10 мм, то взагалі такі низькі вони спостерігаються у 70-79% років.
Тобто у кожні 7-8 років з 10 отримати своєчасні сходи після непарових
попередників стало неможливо.
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При цьому слід враховувати, що лише у 50% випадках, коли у
ґрунті на час оптимальних строків сівби пшениці озимої міститься до 6-10
мм продуктивної вологи є імовірність того, що у другій половині жовтня
її запаси можуть збільшитися до 20 мм і це дасть можливість отримати
сходи, а рослини встигнуть нормально розвинутися і загартуватися до
припинення вегетації. Але існує така сама імовірність того, що
поповнення вологозапасів може не відбутися і сходи неможливо буде
отримати навіть пізно восени.
Що стосується ситуації, коли у середині вересня запаси
продуктивної вологи у шарі грунту 0-20 см не перевищують 5 мм, то
імовірність їх збільшення до необхідного для отримання сходів рівня у
середині жовтня не перевищує 40-43%. У 57-60% випадків вони
залишаються такими самими, або навіть знижуються.
За таких несприятливих за зволоженням умов сходи з'являються
пізно. Відмічено, що своєчасні посіви із запізнілими сходами часто
бувають гірші від пізніх посівів. Внаслідок тривалого перебування у
напівзволоженому ґрунті частина насіння гине і тому посіви формуються
зрідженими. Рослини у таких посівах восени не кущаться, мають 2-3
листки, а інколи входять у зиму у фазі сходів, не мають вузлів кущення і
вузлових коренів, які формуються вже весною.
Навесні за швидкого наростання температур відбувається висихання
верхніх шарів грунту внаслідок чого такі ослаблені рослини практично не
створюють вузлових коренів і влітку потерпають від посухи, яка у
південному регіоні зараз повторюється майже через рік. Крім того, такі
рослини істотно відстають у рості, посіви зріджуються і формують
низький врожай.
Підтвердженням такого характеру розвитку ситуації на озимому
полі може слугувати приклад сівби пшениці озимої у господарствах
Херсонської області за останні 17 років. У табл. 6 наведено розподіл
засіяних площ в окремі строки. Він свідчить, що до першого жовтня в
середньому за ці роки засівалося до 52% площ з коливанням від 27,527,9% у 2004 та 2005 роках до 82,7% у 2001 році. При цьому в останні
роки зменшилася частка посівів, які проводилися у цей період.
Водночас збільшилася частка посівів, які були засіяні у період з 16
до 30 жовтня. Так, 2010 та 2012 роках у ці строки було засіяно по 19,4%
від загальної площі, а у 2013 році навіть 39,6% (193,1 тис га). Часто навіть
після першого листопада у господарствах області продовжується сівба
пшениці озимої. Так, осінню 2015 року після першого листопада було
посіяно 69,5 тис га (13,8% від загальної площі посівів, у 2004 р. – 57,1 тис
га (21,2%), а у 2004 р. – 81,5 тис га (17,3%).
Необґрунтована сівба у пізні строки часто призводить до загибелі
посівів пшениці, оскільки її рослини не встигають сформувати навіть три
листки та загартуватися. Найбільше загинуло посівів пшениці озимої у
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зимовий період у 2011/2012 роках – 124,0 тис га (24,5% від загальної
площі посівів) та у 1999/2000 – 120,2 тис га (22,3%). У 2002/2003 рр.
також спостерігалась значна загибель рослин, але причина цього була
зовсім інша – притерта льодяна кірка і тривале (більше двох місяців)
перебування рослин під шаром води, який утворився на поверхні поля
внаслідок танення снігу і вода неспроможна була проникнути у ґрунт
через льодяну кірку.
Таким чином, встановлено, що у південному Степу сівбу пшениці
озимої у пізні строки у сухий ґрунт по чорному пару можна проводити у
всі роки з високою імовірністю отримати сходи. Після непарових
попередників за запасів вологи в орному шарі грунту наприкінці вересня
менше 6 мм сіяти пшеницю озиму у пізні строки у сухий ґрунт
недоцільно, оскільки існує мала імовірність отримати сходи, які можуть
перезимувати. Лише за запасів продуктивної вологи у цей період у межах
8-10 мм є досить висока імовірність отримати сходи після опадів у другій
половині жовтня, що може забезпечити задовільну їх перезимівлю
внаслідок того, що тривалість осінньої вегетації збільшилася на 17 днів.
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ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПІВДНІ
УКРАЇНИ ДО ЗМІН КЛІМАТУ
В останні роки спостерігаються істотні зміни клімату, що вимагає
розробки і удосконалення існуючих систем ведення землеробства, які
найбільш повно відповідають кліматичним умовам, що тепер склалися.
Починаючи з 1970-х років, посухи ставали тривалішими та охоплювали
значні території. В цей період відзначалися зміни частоти екстремальних
температур. Почастішали спекотні дні і ночі та гарячі атмосферні хвилі.
Протягом останнього часу проведено досить значний обсяг
досліджень з вивчення впливу змін клімату в степовій зоні на
продуктивність сільськогосподарських культур. Вони засвідчують, що за
подальшого застосування традиційної системи ведення землеробства в
регіоні
може
відбутися
значне
зниження
продуктивності
сільськогосподарських культур. З метою подолання негативних явищ,
пов’язаних зі змінами клімату в регіоні, пропонується низка заходів,
спрямованих на адаптацію землеробства до нових умов.
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Однак, незважаючи на це, оцінювання впливу зміни клімату в
степовій зоні потребує подальшого узагальнення і розробки заходів з
адаптації землеробства до можливих змін.
Аналіз кліматичних змін було проведено за даними спостережень
метеостанції Херсон, яка розташована в центральній частині південного
Степу. Було використано щорічні агрометеорологічні огляди
Херсонського обласного центру за 40 річний період (1976 – 2014 рр.).
Результати формування продуктивності культур наводяться за
підсумками досліджень, проведених в Інституті зрошуваного
землеробства на темно-каштанових середньосуглинкових ґрунтах.
Інформацією про стан захисних лісосмуг були дані експедиційних
обстежень. Їх вплив і прояви визначали на підставі досліджень
Присивашської агролісомеліоративної дослідної станції.
Про зміну клімату свідчить аналіз спостережень за температурним
режимом повітря в регіоні. Так, за нашими даними за останні 50 років по
метеостанції Херсон, середньорічна температура повітря з 1968-1970 по
2011-2017 роки зросла з 9,6 до 11,4 ºС, тобто на 1,8 ºС Найбільше
зростання температури повітря відбулося у другій половині літа – в липні
і серпні – на 2,4 та 3,3 ºС відповідно. Досить помітним є також
підвищення температури повітря у вересні і жовтні – на 2,0 і 1,4 ºС. Дещо
меншим воно було у весняний період. Так, у березні воно становило
2,3 ºС, а у квітні – 0,5 ºС. Підвищення температури повітря за цей період
призвели до збільшення надходження тепла за вегетаційний період. Так,
сума позитивних температур за цей період зросла на 735,9 ºС, а
ефективних вище 5 ºС – на 673,4. Особливо помітним це зростання
відбулося за останні 10-12 років.
Поряд з тим чіткої спрямованості змін опадів за рік, аналізуючи той
самий період, не простежується. Якщо взяти їх за п’ятирічними блоками,
то вона перебуває переважно на рівні 463–487 мм, з коливанням від
376,6 мм у 1991-1995 рр. до 542,8 мм у 1976-1980 рр. Можна відмітити
також істотне зменшення кількості опадів у останні роки – 283,7 мм у
2011 р., 369,9 мм у 2012 р., 258,7 мм у 2013, 363,5 мм у 2014 році та 310,0
мм у 2017 році, тобто на 31,2% за середньорічної кількості за 40 років
429,1 мм. Слід також відмітити істотне зменшення кількості опадів у
квітні (майже в два рази) та вересні (на 17-62 %). При цьому за останній
період збільшилася частка опадів зливового характеру, що призводить до
значних їх втрат за рахунок стоку в понижені місця.
Внаслідок підвищення температури повітря в літній період і
зменшення кількості опадів дефіцит водоспоживання істотно зріс, що
посилило посушливість клімату в регіоні.
Представлений аналіз агрокліматичних показників свідчить про те,
що в південному Степу відбулося істотні їх зміни, які проявляються в
такому:
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– підвищується середньодобова річна температура повітря,
особливо в другій половині літа;
– збільшується надходження теплових ресурсів у зв’язку зі
зростанням тривалості вегетаційного періоду та суми активних
температур;
– зростає кількість опадів зливового характеру;
– підвищується випаровування води з грунту за вегетаційний
період;
– посилюється посушливість клімату.
Такі зміни агрокліматичних умов найбільш впливають у
ранньовесняний період на ранні ярі культури, а також в осінній період на
озимі культури. Так, для ранніх ярих культур (ячмінь, пшениця та інші)
підвищення температури повітря в березні, квітні та травні за одночасного
зменшення кількості опадів – негативний фактор. Це скорочує оптимальні
строки сівби, гальмує ростові процеси та утворення вузлових коренів за
швидкого наростання температури повітря і грунту та зменшення його
вологості. Збільшення тривалості теплового режиму осіннього періоду є
сприятливим для озимих культур. Це може розширити межі оптимальних
строків їх сівби, а також створювати добрі умови для нормального
розвитку рослин до припинення осінньої вегетації.
Зазначені зміни клімату вимагають удосконалення, розробки та
адаптації існуючих систем ведення землеробства та технології
вирощування сільськогосподарських культур у південному Степу.
Необхідно розробити також заходи, які допоможуть дістати вигоду від
зміни кліматичних умов. З цією метою необхідно провести дослідження в
таких напрямах:
– створення нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур,
стійких до температурних змін і дефіциту води, а для ранніх ярих культур
сорти, які б володіли швидким ростом як надземної біомаси, так і
кореневої системи, що дозволяло б їм уникнути високих температур у
початковий період розвитку рослин;
– розробка, вдосконалення і розширення стійких та ефективних
способів зрошення для зменшення залежності від опадів;
вирощування
– розробка
нових
технологій
і
методів
сільськогосподарських культур, спрямованих на збільшення накопичення
та економне використання вологи опадів і ґрунту;
– визначення оптимальних і можливих строків сівби озимих
культур за умов подовженого періоду осінньої вегетації, які б
забезпечували добрий їх ріст і розвиток в осінній період та сприяли
стабілізації виробництва зерна;
ерозії
на
– зниження
ризику
водної
та
вітрової
сільськогосподарських землях за рахунок визначення оптимальної частки
кормових культур та захисних лісосмуг.
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Щоб сформувати програму дій щодо пом’якшення наслідків змін
клімату, чи дістання вигоди від цього, необхідно ґрунтовно розуміти
потенційні наслідки та ризики, які стосуються південного регіону.
У посушливих умовах півдня України найбільш дієвим заходом
накопичення вологи в ґрунті з метою подолання посухи є зрошення. Воно
повністю змінює умови ведення землеробства, дає можливість
підтримувати вологість ґрунту на потрібному для культур оптимальному
рівні і тим самим створює сприятливі умови для нормального росту й
розвитку рослин. При цьому необхідно розширити дослідження з
розробки більш ефективного використання зрошуваних земель та
застосування краплинного зрошення.
Під час кліматичних криз зростає роль розміщення посівів по
регіонах з урахуванням агробіологічних особливостей культур. Тому
структура посівних площ має бути головним біологічним фактором
регулювання водного режиму. У ній необхідно збільшити частку
посухостійких культур та оптимізувати площу пару, який впливає на
врожайність не лише пшениці, а й наступних 2–3–х культур. Про велику
роль чорного пару свідчить 2012 рік, коли після нього в господарствах
Херсонської області залишилися живими 84-86% посівів озимої пшениці,
тоді як після інших попередників лише 12 – 14%. У контексті сказаного, з
урахуванням нових агрокліматичних умов в південному регіоні,
необхідно більше уваги приділити оптимізації структури. Особливу увагу
слід приділити розширенню посівів найбільш посухостійкої і найбільш
врожайної за дефіциту вологи культурі сорго.
Слід зазначити, що причиною неврожаїв у степовій зоні є не лише
мала кількість опадів, а й великі непродуктивні втрати їх та ґрунтової
вологи. Система агротехнічних заходів для успішного протистояння
посусі має забезпечувати якомога більше накопичення вологи в ґрунті.
У системі вологонакопичення і боротьби з посухами у південному
Степу виключно важливу роль відіграють полезахисні лісосмуги. Вони
зменшують силу вітру, затримують сніг і воду на полях, запобігають
ерозії ґрунтів, захищають територію від дефляції і покращують
мікроклімат на полях. Їх вплив на врожай сільськогосподарських культур
проявляється у всі роки – під час посух, пилових бурь і навіть за
сприятливих умов вегетаційного періоду.
Досить
важливим
напрямом
протистояння
погіршенню
агрокліматичних умов регіону є цілеспрямоване створення сучасних
високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур,
стійких до температурних і водних стресів, які мають низькі
транспіраційні коефіцієнти, здатні стабільно формувати високі врожаї за
умов посухи і підвищеного температурного режиму. Вони повинні мати
високі показники продуктивності фотосинтезу у стресових умовах
вегетації.
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В умовах можливих подальших змін клімату необхідно передбачити
програму наукових досліджень з питань адаптації системи землеробства
до нової агроекологічної ситуації, яка передбачає:
 розвиток зрошуваного землеробства як гаранта отримання
стабільного врожаю культур, розроблення водозберігаючих способів і
режимів зрошення в посушливих умовах;
 створення нових сортів і гібридів з оптимальними параметрами
адаптованості до жарких, посушливих умов, які раціонально витрачають
вологу;
 проведення поглиблених досліджень з оптимізації районування
провідних сільськогосподарських культур на основі оцінювання
природних агрокліматичних ресурсів в умовах подальших змін клімату;
 дослідження процесів ґрунтоутворення та розроблення заходів
збереження родючості ґрунтів, максимального накопичення та
раціонального використання вологи;
 оптимізацію ступеню розораності сільськогосподарських угідь з
подальшим збільшенням агромеліоративних заходів, які б сприяли
поліпшенню водного балансу.
Таким чином основними напрямами наукових досліджень на
перспективу має стати розробка заходів протистоянню підвищенню
посушливості клімату в південному регіоні. Вони повинні мати
комплексний характер і охоплювати всі можливі агроприйоми, які здатні
поліпшувати умови для рослин за зміни клімату
Для подолання наслідків підвищення посушливості клімату в
регіоні необхідно відновити і розширити системи водної меліорації орних
земель з використанням найсучасніших технологій використання
поливної води, запровадити системи землевпорядкування з проведенням
комплексу грунто- і водозахисних заходів, що забезпечить збереження
родючості ґрунтів.
Необхідно розробити систему лісомеліорації, яка забезпечить
відновлення в повному обсязі лісосмуг.
Потрібно створення нових сортів і гібридів сільськогосподарських
культур, стійких до температурних змін і дефіциту води, а для ранніх
ярих культур - сорти, які б володіли швидким ростом як надземної
біомаси, так і кореневої системи, що дозволяло б їм уникнути високих
температур у початковий період розвитку рослин.
Для адаптації до змін клімату необхідна розробка нових технологій
і методів вирощування сільськогосподарських культур, спрямованих на
збільшення накопичення та економне використання вологи опадів і
ґрунту.
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РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
СОРТУ, РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІНІ ТА ПОГОДНИХ УМОВ
Особливістю пшениці озимої є те, що процеси її росту і розвитку
відбуваються у різні за погодними умовами періодами. У процесі
вегетації пшениці озимої найбільш важливим є початковий період
розвитку, в який з’являються сходи, утворюється коренева система та
формується кущ рослини.
При цьому у зоні посушливого Степу в цей період найважливіше
значення має своєчасне отримання сходів, яке напряму залежить від рівня
зволоження ґрунту. Температурний режим в цей період у регіоні
практично завжди має оптимальне значення для процесів проростання
насіння і менше впливає на процеси проростання насіння. Для отримання
повноцінних сходів пшениці необхідно мати в шарі ґрунту 0-10 см
доступної вологи більше 10 мм., а в шарі 0-20 см – більше 20 мм.
У південному Степу мінливість погодних умов по роках вегетації,
особливо в осінній період значно впливає на складові продукційного
процесу пшениці озимої, які дуже залежать від опадів, температури та
сонячного світла.
За результатами наших досліджень на час сівби пшениці озимої
погодні умови складалися по-різному. У передпосівний і посівний період
був різний температурний режим і спостерігалася неоднакова кількість
опадів. Це істотно вплинуло на зволоження посівного шару ґрунту і як,
наслідок, на умови проростання насіння.
Так, в умовах осені 2014 і 2016 років погодні умови були
сприятливими для формування запасів продуктивної вологи в посівному
шарі ґрунту, достатньої для одержання своєчасних сходів за всіма
попередниками. Проте у 2015 році внаслідок посушливого періоду другої
половини літа та посушливої осені достатнє вологозабезпечення для
отримання сходів сформувалося лише внаслідок дощів третьої декади
жовтня.
Внаслідок таких погодних умов у сорту Херсонська 99 проростання
насіння у 2014-2016 роках по чорному пару відбулося через 4 і 6 днів
відповідно. Після сидерального пару і льону олійного період проростання
насіння був подовжений на один день. Восени 2015 року у разі сівби у
сухий грунт початок проростання насіння розпочався лише на 18 день.
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Найменша сума позитивних температур, яка сприяла проростанню
насіння, була у 2014 році – 55,5°С, а найбільша у 2015 році - 193°С.
Рівень зволоження посівного шару ґрунту впливав і на
інтенсивність проростання насіння. Так, тривалість періоду «сівба-сходи»
за умов оптимального зволоження ґрунту у 2014 та 2016 роках по
чорному пару становила 11 днів за які сума позитивних температур
становила 142,1 і 163,1°С відповідно. Після сидерального пару і льону
олійного тривалість періоду «сівба-сходи» була на один день більшою,
ніж по чорному пару. Водночас у 2015 році внаслідок посушливої осені
проростання насіння розпочалося після опадів у другій і третій декадах
листопада і тому сходи з’явилися на 47 день після сівби по всіх
попередниках. За період «сівба-сходи» відбулося накопичення 414,0°С
позитивних температур.
Таким чином одержання своєчасних сходів за оптимального строку
сівби в умовах південного степу більше залежить від рівня зволоження
посівного шару ґрунту, ніж від температурного режиму.
Насіння сорту Овідій має вищу енергію проростання і тому сходи в
2014 і 2016 роках по всіх попередниках з’явилися на 1-2 дня раніше, ніж
сорту Херсонська 99. Для цього накопичення позитивних температур
становило на 5,6-20,3°С менше ніж у сорту Херсонська 99. У 2015 році
сходи обох сортів з’явилися одночасно.
Польова схожість насіння пшениці озимої також залежала як від
умов зволоження ґрунту, так і від сортових особливостей. У сорту
Херсонська 99 польова схожість у 2014-2016 роках становила 77,2-84,7%
залежно від попередника. При цьому у 2016 році вона була на 1.0-2,4
відносних відсотки вказаних за 2014 рік внаслідок більш високих
температур.
У 2015 році в наслідок тривалого перебування насіння в грунті
польова схожість знизилася до 77,2-78,7% У сорту Овідій польова
схожість насіння була на 2-8% вищою.
Після опадів в період «сівба-сходи» в орному шарі ґрунту 0-20 см. в
2014 і 2016 роках сформувалися достатні запаси вологи для подальшого
росту і розвитку рослин пшениці. При цьому за однакових умов
зволоження ґрунту в 2014 і 2016 роках тривалість періоду «Сходикущіння» була різною. У 2014 році за середньої температури за цей період
12.2°С тривалість його становила 14 днів, а в 2016 році – 30 днів за
середньої температури 6°С. Після непарових попередників тривалість
періоду «сходи-кущіння» лише в 2016 році була на один день довшою.
У 2015 році внаслідок більш низького зволоження ґрунту та значно
нижчих температур повітря 4.3°С у середньому за період кущіння настало
на 41 день після сходів. Це також пов’язано із тим, що пшениця озима
наприкінці першої декади грудня припинила вегетацію і в середині місяця
відновила її. Це дозволило рослинам відновити ростові процеси і навіть
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утворити нову фазу розвитку – кущіння. Так, в останній день грудня
спостерігали утворення вузлових коренів та масове кущіння, що більш
ніж на 2 місяці пізніше звичайного.
Дати настання фази масового кущіння і припинення осінньої
вегетації формували період кущіння рослин пшениці озимої. Найбільш
тривалим (35-36 днів) він був у 2014 році за раннього початку кущіння, а
надзвичайно коротким – лише 2 дні у 2015 році. Сорт і попередники
практично не вплинули на тривалість цього періоду.
Тривалість та гідротермічний режим періоду від початку кущіння і
до припинення осінньої вегетації рослин пшениці озимої визначають
інтенсивність її кущіння. Внаслідок цього рослини на час переходу до
зимового спокою мали різний розвиток.
Формування біомаси рослин пшениці в осінній період відбувається
переважно за рахунок кущистості. Значно менше воно залежить від росту
рослин у висоту. Результати наших досліджень показали, що найбільший
вплив на процес кущіння і накопичення біомаси рослин пшениці озимої в
осінній період мають погодні умови, наслідком яких є зволоження
посівного шару ґрунту.
Сорт Херсонська 99 найбільшу кількість пагонів – 1993 сформував
у 2016 році по чорному пару, коли склалися найбільш сприятливі умови
для розвитку рослин. Кущистість тут становить 5.2. Незважаючи на більш
тривалий період кущіння у 2014 році, але за майже вдвічі нижчій
температурі рослини сформували дещо меншу кількість стебел – 1821 і
кущистість становила 4.7. Восени 2015 року внаслідок короткої
тривалості процесу кущіння було утворено 547 пагонів і кущистість
становила 1.5. розміщення пшениці озимої після непарових попередників
зменшило кількість сформованих пагонів на 2.5-21.2% і кущистість на
3.8-13.2%.
На інтенсивність кущіння впливали і біологічні особливості
досліджуваних сортів. Так, рослини пшениці озимої сорту Овідій
утворили на 1.6-17.5% меншу кількість пагонів порівняно з сортом
Херсонська 99 і відповідно меншою була кущистість на 8.3-18.6%. При
цьому найбільша кількість пагонів була сформована також по чорному
пару і залежність їх від попередників залишилась такою самою.
Рослини пшениці озимої сорту Херсонська 99 перед припиненням
осінньої вегетації найбільшу біомасу сформували у 2016 році по чорному
пару – 680 г/м2 , що вдвічі більше ніж у 2014 році і у 2.6 рози більше, ніж
у 2015 році. Накопичення біомаси більше залежало від температурного
режиму в цей період, ніж від його тривалості. Після непарових
попередників наземна маса рослин зменшувалася відповідно до
зменшення кількості пагонів. Аналогічно змінювалася і висота рослин.
Незважаючи на меншу кількість пагонів у рослин сорту Овідій
порівняно з сортом Херсонська 99, але більшу їх висоту і більший діаметр
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стебла, вони сформували дещо більшу наземну масу. При цьому її
змінення по роках та попередниках було таким самим, як і сорту
Херсонська 99.
Обробіток грунту під попередники пшениці озимої практично не
вплинув на її ростові процеси. Можна відмітити лише затримку на один
день настання фенологічних фаз за безполицевого мілкого обробітку
грунту порівняно з глибокими обробітками незалежно від їх способів та
зменшення кількості пагонів та біомаси рослин на час припинення
осінньої вегетації на 5.4-7.1%.
Слід відмітити, що дослідження в степовій зоні показали, що за
оптимальних умов тривалість осінньої вегетації пшениці озимої має бути
40-60 днів. Зазвичай за цей період сума ефективних температур становить
300-350°С. Це дозволяє рослинам накопичити достатньою біомасу та
кількість розчинних цукрі, достатніх для успішної перезимівлі.
У наших дослідженнях тривалість осінньої вегетації пшениці озимої
сорту Херсонська 99 на пару найкоротшою була у 2016 році – 38 днів, а
найдовшою у 2015 році – 50 днів. У сорту Овідій тривалість цього періоду
була довшою на 1 та 2 дні відповідною.
Таким чином, за погодних умов 2014 і 2016 років рослини пшениці
озимої сортів Херсонська 99 та Овідій по всіх попередниках і обробітку
грунту під них мали оптимальні умови для свого осіннього росту і
розвитку і на час припинення вегетації були в доброму стані. За
посушливих умов осені 2015 року сходи з’явилися лише на 47 день після
сівби, а фаза кущіння настала на 41 день після сходів за 2 дні до
припинення осінньої вегетації. Внаслідок цього рослини перед уходом на
зимовий спокій були менш розкущені і сформували невелику наземну
біомасу.
Погодні умови осінньої вегетації пшениці озимої і безпосередньо
сам розвиток рослин сприяли формуванню достатньої їх зимостійкості. За
обстеження такі посіви здатні були витримувати короткочасне зниження
температури на глибині вузла кущіння до 14-16°С морозу.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ СЕЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ У СЕЛЕКЦІЇ
ГРЕЧКИ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
Гречка – цінна круп’яна культура, проте обсяги її виробництва ще
не відповідають як зростаючому попиту в Україні, так і потребам
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міжнародного ринку. Однією із основних причин такого стану є наявний
сортовий склад, відсутність у ньому сортів та гібридів з високим рівнем
адаптивності і стійкості до несприятливих умов навколишнього
середовища. Відомо, що стійкість рослин до несприятливих умов
залежить не тільки від абіотичних факторів, а й від індивідуальної
генетичної програми генотипу. Тому селекція відіграє першочергову роль
у виведенні та впровадженні у виробництво високопродуктивних і
стабільних сортів[1,2].
Стійкість рослин до екстремальної дії середовища – складний
комплекс ознак, що контролюються системою саморегуляції організму.
Згубна дія посухи на рослини і питання послаблення її дії завжди були в
зоні уваги дослідників. Для успішної боротьби з наслідками посухи
необхідне попереднє виявлення природи стійкості до комплексу
несприятливих факторів. Стійкість до посухи – це спадкова здатність
рослин до переживання періодичного водного дефіциту без суттєвих
наслідків для росту, розвитку і рівня продуктивності [3,4]. У зв’язку з цим
вивчення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища,
зокрема
посухи,
є
однією
з
найважливіших
проблем
сільськогосподарського виробництва та має вагоме практичне й
теоретичне значення.
Польові дослідження проводили в селекційній сівозміні Науководослідного інституту круп’яних культур Подільського державного
аграрно-технічного університету (НДІКК ПДАТУ) за період 2016-2017 рр.
Матеріал вивчали відповідно до загальноприйнятої схеми
селекційного процесу. Стандартом є сорт Вікторія, занесений до реєстру
сортів рослин України, який висівали через групу номерів однакового
походження.
За ознакою посухостійкості з світової колекції роду Гречкових було
відібрано зразки для проведення гібридизації: Скоростигла 86, Казанка,
Смуглянка, Альонушка, Веселка, Солянська.
Закладку дослідів, оцінювання матеріалу, аналіз рослин, урожаю та
якості зерна проведено відповідно до загальноприйнятої методики
державного сортовипробування. Матеріал вивчався в умовах екранної
ізоляції, створеної за допомогою тетраплоїдної форми гречки. Ширина
екранних смуг складала 10,8 м.
Спосіб сівби – широкорядний із шириною міжрядь у 45 см,
касетною сівалкою СКС-6-10. Сівбу проводили 8-16 травня.
Нами було проведено оцінювання створених гібридних комбінацій
за ознакою посухостійкості як за методикою окомірного оцінювання
відповідно до класифікатора роду Гречкових, так і за методикою,
запропонованою для основних зернових культур.
За результатами окомірного оцінювання селекційного матеріалу за
ознакою посухостійкості встановлено, що дуже слабку і слабку
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посухостійкість мали гібридні комбінації одержані від схрещування
сортів Альонушка, Веселка, Казанка, Смуглянка, Солянська, Скоростигла
86. Решта гібридних комбінацій мали середній та високий рівень цього
показника.
Однак точність оцінювання зростає тоді, коли кілька оцінок дає
тотожний результат. Паралельно з окомірною нами попередньо було
проведено лабораторне оцінювання селекційного матеріалу.
Як результат проведених досліджень встановлено, що гібридні
комбінації, отримані від схрещування сортів Казанка і Смуглянка,
характеризувались високою посухостійкістю 41,2-53,0%.
Комбінації Смуглянка × Казанка і Казанка × Смуглянка за роки
досліджень мали відносно високі показники – 40,3-47%. Це пояснюється
тим, що частка батьківських форм становить 1/2 і ця ознака
контролювалася дією полімерних генів сорту Казанка, що вказує на її
гетерозиготну зумовленість у цього сорту (50,2 -30,8%).
У гібридних комбінаціях (Смуглянка × Казанка) × Казанка і
(Казанка × Смуглянка) × Смуглянка ознаки контролювалася сукупною
дією гетерозигот, звідки і високі показники посухостійкості 50,5- 47,3%.
Гібридні комбінації, отримані від схрещування сортів Скоростигла
86 і Солянська, мали високі показники за цією ознакою. Гібриди
(Скоростигла 86 × Солянська) × Солянська і (Солянська × Скоростигла
86) × Скоростигла 86 за роки досліджень мали значне варіювання від 27,195,3%. Це пояснюється тим, що частка батьківських форм в цих гібридних
комбінаціях становить 1/3, тобто значний вплив на її прояв мали рецесивні
гени батьківських сортів.
Вищу посухостійкість порівняно з батьківськими формами та
сортом-стандартом Вікторія мають гібридні комбінації
Казанка ×
Смуглянка, (Казанка × Смуглянка) × Смуглянка, (Скоростигла 86 ×
Солянська) × Солянська, (Альонушка × Веселка) × Веселка. Решта
досліджуваних гібридних комбінацій хоча й перевищують сорт-стандарт
Вікторію за посухостійкістю, однак у них спостерігаються нижчі
показники порівняно з батьківськими сортами, підібраними з колекції
роду Гречкових за цією ознакою.
Провівши попереднє оцінювання селекційного матеріалу за ознакою
посухостійкості, можна зробити такі висновки:
1. Точність оцінювання зростає у разі використання не лише
окомірного, але й лабораторних методів оцінювання. Це дає можливість
точніше і повно здійснити всебічне оцінювання за цією ознакою.
2. Вищу посухостійкість порівняно з батьківськими формами та
сортом-стандартом Вікторія мають гібридні комбінації
Казанка ×
Смуглянка, (Казанка × Смуглянка) × Смуглянка, (Скоростигла 86 ×
Солянська) × Солянська, (Альонушка × Веселка) × Веселка.
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3. Як донори для створення нового вихідного матеріалу за ознакою
посухостійкості є сорти Скоростигла 86, Смуглянка, Казанка, Альонушка,
Веселка. Створені на їх основі гібриди мають чіткий характер прояву цієї
ознаки незалежно від методів оцінювання.
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РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
Виявлення впливу факторів середовища на ріст, розвиток і
врожайність сільськогосподарських рослин з одного боку, а з іншого –
з'ясуванння реакції їх з погляду більшої чи меншої здатності
використовувати умови середовища або протистояти негодам –
головне [1].
Гречку людина вирощує вже понад 2,5 тис. років. Пізнати рослину –
це своєчасно визначити її потреби до факторів зовнішнього природнього
середовища. Знання ж вимог рослини є основою для розробки прийомів
їхнього вирощування та покращення.
Гречка належить до культур, у яких ріст вегетативних органів не
припиняється протягом всього періоду вегетації. Цей процес триває
одночасно з розвитком репродуктивних органів і не завершується до
їхнього дозрівання. Це обумовлює її високі вимоги до факторів
зовнішнього середовища, особливо в критичні періоди формування
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генеративних органів, цвітіння та плодоутворення [2].
Ріст рослин – збільшення розмірів і маси рослин. Швидкість росту
залежить від умов зовнішнього середовища – вологи, температури,
освітлення.
Гречка – теплолюбна і вимоглива до температурного режиму
культура. Це зумовлено перш за все, достатньо високим біологічним
мінімумом температур за етапи органогенезу.
Насіння її починає проростати лише за температури 7-8°С, а дружне
проростання і поява сходів спостерігається за 13-15°С. За температури 1518°С сходи з'являються через 7-8 днів. Сходи гречки гірше, ніж інших
культур переносять весняні заморозки: пошкоджуються за мінус 1, 5-2°С,
гинуть за мінус 2-30С. Під час вирощування гречки в післяжнивних і
післяукісних посівах слід враховувати, що дорослі рослини чутливі до
осінніх заморозків.
У період вегетації гречка повільно росте і розвивається за
температури нижче 13-15°С і пригнічується за температури вище 25°С,
особливо в фазі цвітіння. За високих температур зменшується виділення
квітками нектару, внаслідок чого погіршується запилення і зав'язування
плодів. Краще гречка розвивається за температури близько 20°С. Сума
ефективних температур для скоростиглих сортів гречки становить 800°С,
середньо -– та пізньостиглих – понад 1200°С.
Гречка належить до вологолюбних культур. Транспіраційний
коефіцієнт варіює від 480 до 600. Гречка споживає води втричі більше,
ніж просо і вдвічі -– ніж пшениця. Насіння під час проростання поглинає
до 60% води від своєї маси.
Нестача вологи на ранніх фазах росту й розвитку рослин викликає
перебудову низку важливих життєвих процесів гальмування росту
листкової поверхні, суцвіть, затухання процесу утворення квіток.
Зменшення кількості опадів у період гілкування – бутонізація або їх
відсутність ріст рослин припиняється, але розвиток продовжується. При
цьому формуються малопродуктивні карликові рослини. Збільшення
опадів у період гілкування – бутонізація за оптимальної температури
створює сприятливі умови для посиленого росту вегетативної маси, що
призводить до зниження врожаю, тому що асимілюючі органи рослин не
встигають. забезпечити пластичними речовинами стебла, гілки й плоди.
Найбільш вимоглива гречка до вологи в міжфазний період масового
цвітіння-плодоутворення. За цей період рослини вбирають з ґрунту 5060% води від загальної потреби.
Період цвітіння і наливу плодів для гречки є найбільш
відповідальним і в значній мірі залежить від метеорологічних умов. У
несприятливих умовах різко зменшується кількість зав'язей і, як
результат, продуктивність рослин знижується.
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Дощі і тумани, жара і посуха, вітри і різкі коливання температури
порушують запилення квіток і налив насіння, що значно зменшує врожай.
Гречка чутлива до повітряної посухи. Відносна вологість повітря нижче
30-40%, яка супроводжується вітрами, викликає в'янення рослин, загибель
квіток, зав'язей і навіть плодів.
Особливо негативно позначається на гречці сумісна дія повітряної і
ґрунтової посухи, коли температура підвищується до 30°С, а вологість
повітря зменшується до 40%. За таких умов на рослинах протягом 2-3
днів відмирають зав'язі. Для пом'якшення мікроклімату гречку слід
висівати поблизу лісу або лісосмуг.
Основними причинами низьких і нестійких урожаїв гречки є:
недостатньо розвинена коренева система, невідповідність між величиною
асиміляційної поверхні листя і кількістю квіток на рослині, тривалий
період цвітіння і плодоутворення та його залежність від метеорологічних
умов, особливості запилення квіток, пов'язані із статевим диморфізмом.
Світло є одним із важливих факторів середовища що впливає на
формування рослин. Гречка краще росте і розвивається за 17-19-годинної
тривалості дня. За короткого дня (8-12 годин) рослини гречки швидше
зацвітають і дозрівають, більше гілкуються, але поступаються в рості й
продуктивності рослинам, що виросли за більш довгого дня. А.П.
Шустова вважала, що за недостатнього освітлення гречка утворює
стерильні квітки.
Світловий режим має великий вплив не тільки на ріст і розвиток
гречки, а й на рівень урожаю та його якість.
Сіють гречку, коли ґрунт на глибині 8-10 см прогріється до 10-120С
і мине загроза весняних заморозків. Дуже ранні посіви потерпають від
весняних заморозків, а пізні – від посухи.
Завданням наших досліджень було вивчення окремих елементів
технології вирощування на ріст і розвиток рослин гречки. Для досягнення
цієї мети нами було закладено досліди на полі Подільського державного
аграрно-технічного університету. У досліді вивчали один із факторів:
строки сівби гречки, за широкорядного способу сівби шириною міжрядь
45 см. Досліджували п’ять строків сівби. Адже саме змінюючи строк
сівби ріст і розвиток рослин гречки відбувається в умовах зміни
кліматичних умов. Спостерігаються значні відмінності в перепадах
добових температур в період одних і тих самих етапів розвитку гречки за
весняних та літніх посівів.
Під час наших досліджень для характеристики погодніх умов
використовували суму середньодобових температур, суму опадів.
Розрахунки проводили за міжфазними періодами: сівба-сходи, сходицвітіння, цвітіння-дозрівання. З огляду на те, що період цвітіння –
дозрівання в гречки розтягнутий і основна маса плодів формується в
перший місяць з початку цвітіння то погодні умови дуже впливають на
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утворення генеративних органівми виділили критичний період у розвитку
гречки, під яким рослина різко реагує на будь-які зміни факторів
зовнішнього середовища.
Також гречку пригнічують різкі перепади температур дня і ночі у
період сходів, тому вона дуже реагує на строки сівби.
У наших дослідженнях спостерігалося, що під впливом короткого
дня скорочується вегетаційний період, зменшується висота та
облистяність рослини,що часто призводить до зниження продуктивності.
Отже, відповідно до біологічних особливостей гречки і погодніх
умов, необхідно більш творчо визначати оптимальні календарні строки,
які б враховували особливості сортів щодо тривалості вегетаційного
періоду.
Для вибору оптимального строку сівби гречки необхідно
враховувати багато факторів, а також врахувати щоб вегетація
закінчилася до початку осінніх приморозків.
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ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ РІЗНИХ
ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІВДЕНО–ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
Соя належить до середньостійких до посухи рослин. Найменше
вологи вона використовує під час сходів та до початку цвітіння. Під час
проростання насіння сої поглинає 130-160 % і більше вологи від своєї
маси. Випаровування води після сходів у цієї культури незначне. Це
відбувається через те, що в цей час у сої розвивається коренева система і
дуже повільно надземна маса. Найбільше вологи рослинам потрібно під
час цвітіння і росту бобів. Наслідком нестачі води може бути опадання
бутонів, квіток, плодів, зменшення маси насіння та, як наслідок, врожаю.
Транспіраційний коефіцієнт сої високий – 520-600 [1, с. 485].
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Для нормального розвитку сої необхідна сума активних температур
(вище 150С) на рівні 1800 градусів.
Як зазначає більшість фахівців, оптимальна середньодобова
температура, за якої найкраще відбувається формування репродуктивних
органів, – 21-23 °С, сприятлива – 18-19 °С. Для цвітіння оптимальною
температурою є 22-25 °С, сприятлива – 19-21 °С, а мінімальна – 16-18 °С.
Під час формування бобів і насіння найбільш оптимальна температура 2023 °С, сприятлива – 17-18 °С, мінімальна – 13-14 °С. Для достигання
найбільш оптимальна температура – 18-20 °С, сприятлива – 13-16 °С та
мінімальна – 8-9 °С [2, с. 108].
Наразі екстремальною кліматичну ситуацію у сільському
господарстві України назвати не можна. Однак підвищення температури
повітря та нерівномірний розподіл опадів, які мають зливовий характер у
теплий період і не забезпечують ефективне накопичення вологи в ґрунті,
зумовило збільшення кількості та інтенсивності посушливих явищ. У
поєднанні з іншими антропогенними чинниками такі зміни клімату
можуть призвести до розширення зони ризикового землеробства [3, с. 9].
Головна проблема, яка з’явилася разом зі змінами клімату, – це
дефіцит вологи та зниження гідротермічного коефіцієнту. Друга проблема
– температурні стреси, які рослинам сої доводиться переносити все
частіше. Оскільки впливати на клімат неможливо, потрібно, оптимізувати
технологію вирощування сої (та й інших культур також) з урахуванням
змін, які відбуваються. Розпочинаючи з сівозміни, технології підготовки
груту, використанння районованих, адаптованих сортів з урахуванням
зміни погодньо-кліматичних умов.
У кожному господарстві для отримання стабільних за роками
урожаїв необхідно вирощувати 2-3 сорти, котрі відрізняються за
тривалістю періоду вегетації, чутливістю до внесення добрив, обробки
інокулянтами, стійких проти хвороб та шкідників, технологічних при
вирощуванні та збиранні. Ефективність вирощування сої полягає у
правильному виборі сорту: відповідності його біологічних особливостей
до грунтово-кліматичних умов зони вирощування. Сорти поділяють на
групи за тривалістю періоду вегетації та призначенням. За тривалістю
періоду вегетації сорти поділяють на такі групи: група стиглості
тривалість періоду вегетації, днів. Ультраскоростиглі, менше 80; дуже
скоростиглі, 81-90; Сскоростиглі, 91-110; середньоскоростиглі, 111-120;
Ссередньостиглі, 121-130; Середньопізньостиглі, 131-150; пізньостиглі,
161-170; дуже пізньостиглі, 161-170; винятково пізньостиглі, більше 170.
Спираючись на досвід вирощування сої, для зони Лісостепу найбільш
придатними є сорти перших п’яти груп стиглості. Вирощуючи сорти, які
належать до цих груп стиглості, гарантовано встигаємо із збиранням
сорту, та проведенням всього агротехнічного комплексу польових робіт
[4, с. 3].
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Дослідження проводилися в ТОВ «Гарант» (с. Оринін Кам'янецьПодільського району, Хмельницької області) в сівозміні поля №2
впродовж 2015–2017 років. Територіально дослідне поле розташоване в
південно-західній Лісостеповій частині Хмельницької області; за умовами
теплозабезпечення і зволоження належить до південного вологого
агрокліматичного району області.
Для сівби використовували сорт МАКСУС (Maxus) – 2 400 СНU.
(раньостиглий, вегетаційний період 100-110 днів) компанії «ПРОГРЕЙН»
Канада, сорт САСКА (Saska) – 2 700 Х. Ю. (середньостиглий,
вегетаційний період 120-130 днів) компанії «ПРОГРЕЙН» Канада, сорт
Кордоба (середньоскоростиглий, вегетаційний період 110-115 днів)
компанії ТОВ «ЗААТБАУ» Україна.
Погодно-кліматичні
умови 2017 року порівняно з минулим
вегетаційним роком (2016) є більш сприятливими для вирощування
культури. Нестача вологи, як у грунті так і повітрі, вносила певні
корективи на урожайність сортів в залежності від групи стиглості.
Усі сорти досліду позитивно відреагували в більш-менш мірі на
використання інокулянтів, особливо хороші показники варіанту досліду із
інокулянтом Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender і суміші Хай Кот
Супер + Хай Кот Супер Extender + Хі Стік, застосування мікродобрив
давали економічно обгрунтовану прибавку урожайності. Погоднокліматичні умови 2017 року не дозволили усім сортам повністю розкрити
свій генетичний потенціал. Краще це було на ранньо- і
середньоскоростиглих сортах, а це Максус і Кордоба, середньостиглий
сорт Саска від нестачі продуктивної вологи грунту і повітря провів
абортацію квіток і зав'язі бобів, що в свою чергу позначилося на
урожайності порівняно з минулими роками (2015-2016).
Провівши дослідження різних груп стиглості з таких сортів сої, як
Максус, Кордоба, Саска, отримали позитивні результати від використання
інокулянтів (табл. 1).
Таблиця 1
Урожайність сортів сої відповідно до схеми досліду
№
з/п

1
4

Фактори
дослідження
(фактор С інокуляція)

Контроль
(без
обробок)
Обробка
інокулянтом Хі
Стік

Урожайність сортів
(Фактор А)
ц/га

2015
15,0
20,7

Максус
2016 2017
13,2
17,5
14,4

22,7

637

2015
17,8
22,4

Кордоба
2016 2017
9,6
24,0
12,2

25,3

2015
17,1

Саска
2016
8,3

2017
22,7

22,5

8,9

25,9

№
з/п

5
6

Фактори
дослідження
(фактор С інокуляція)

Обробка
інокулянтом Хай
Кот Супер
Обробка
інокулянтом Хі
Стік + Хай Кот
Супер і Хай
Кот Супер
Extender

Урожайність сортів
(Фактор А)
ц/га

2015
22,3
21,2

Максус
2016 2017
16,8
23,0
18,0

26,3

2015
27,0
30,3

Кордоба
2016 2017
14,1 26,7
14,8

29,1

2015
30,6

Саска
2016
9,3

2017
26,4

31,6

10,5

27,3

Погодно-кліматичні умови 2016 року порівняно з вегетаційним
роком (2015, 2017) вирізняється більшою екстремальністю. Нестача
вологи, як у грунті так і повітрі, внесли певні корективи на урожайність
сортів залежно від групи стиглості. За даними табл. 1, показники
врожайності показують, що ранньостиглий сорт Максус дав найкращий
врожай у 2016 році порівняно із сортами Кордоба і Саска. Це пояснюється
тим, що ранньостиглий сорт Максус був в умовах недостатнього
зволоження і подальшого його зниження зумів сформувати вищий урожай
порівняно із сортами Кордоба і Саска.
За період 2015-2017 роки погодно-кліматичні умови в південнозахідній Лісостеповій частині Хмельницької області вирізняються
нестабільними запасами вологи, але, не дивлячись на це, обробка насіння
інокулянтами дає стабільно високі врожаї і тим самим рослини
розкривають свій генетичний потенціал. Таким чином подвійна
інокуляція дає свої позитивні результати, тому що Хі Стік на торфовій
основі краще активує рослини на початку вегетації (ву період
проростання - 2-3 трійчастий листок, ВВСН 05-12-13). Хай Кот Супер і
Хай Кот Супер Extender розпочинають свою роботу і тим самим активізує
засвоєння азоту з фази по ВВСН 12-14 і в подальшому повністю
розкриває генетичний потенціал сорту.
Отже, технологія вирощування сої в умовах Південо–Західного
Лісостепу Хмельницької області є результатом не лише глибоких знань
закономірностей росту і розвитку рослин, а й уміння найбільш доцільно
застосовувати їх у конкретних кліматичних умов. Всі ці заходи мають
впроваджуватися з урахуванням агрокліматичних ресурсів конкретної
місцевості і науково обгрунтованої економічної доцільності вирощування
сої.
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ЗМІНА ПОГОДНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО СЕЗОНУ
ЗА ОСТАННІ 25 РОКІВ У ВП НУБіП УКРАЇНИ «АГРОНОМІЧНА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьогодні, як і раніше, вплив погодних умов є вирішальним
фактором, який визначає урожайність сільськогосподарських культур. У
більшості публікацій стверджується, що на території України у ХХ ст.
простежувалася загальна тенденція до підвищення температури повітря та
збільшення кількості атмосферних опадів: так, річна температура
підвищилася на 0,3-0,7 °С, а опади – на 50-100 мм. За даними НУБіП,
істотно (у 1,5 раза) збільшилася і частота значних аномалій обох
показників. [1, 2]. Інколи відбуваються різкі перепади температури
повітря – до 10-12 °С за добу.
Узагальнення результатів за великими територіальними одиницями
(природно-кліматичними зонами, країнами, регіонами, областями) дає
можливість простежити загальні глобальні тенденції змін клімату, але
вони не обов’язково є характерними для кожної малої територіальної
одиниці і можуть мати взагалі протилежні закономірності в конкретному
районі. В своїх дослідженнях ми простежили зміну середньодобової
температури повітря та кількості опадів за 6 місяців вегетаційного сезону
на території відокремленого підрозділу НУБіП «Агрономічна дослідна
639

станція», який розташований у Васильківському районі Київської області.
На дослідній станції проводили і проводимо польові дослідження з
різними культурами, що дає можливість порівняти їх продуктивність за
визначенні часові періоди. Для оцінки зміни погодних умов ми порівняли
п’ятирічні періоди 1975-1984 pp та 2001-2010 рр, розрив між яким
становить чверть сторіччя.
За останні 25 років відбулося чітке oднoзнaчне підвищення
темпеpaтуpи за вегетaційний сезон. При цьому в квітні, травні, червні
середня температура зросла відповідно на 1,8, 1,1 і 1˚С, а в найбільш
спекотні місяці липень та серпень, температура повітря зросла на 3,3˚С та
2,5˚С відповідно.
Зa четвеpть cтoліччя кількість опадів за 6 місяців вегетаціного
сезону знизилися нa 12% з 339 мм у період 1975-1984 рр. дo 300,6 мм у
період 2001-2010рр. Ці зміни, без cумніву, cпpaвляють свій вплив нa
продуктивність культуp, буp`янoвий кoмпoнент, гpунтoві умoви і веcь
aгpoбіоценoз загалом.
Узагальнюючий показник погодних умов – гідротермічний
коефіцієнт знизився за аналізований період до значення 1. Ізолінія ГТК,
що дорівнює 1, раніше проходила північним кордоном Степової зони.
Наші дослідження проводились на півночі Лісостепової зони. Звідси
можна зробити висновок, що відбулися
суттєві зміни в межах
агрокліматичних зон України. Той рівень зволоження, який раніше був на
півночі Степу, тепер характерний для півночі Лісостепу. Цей висновок
підтверджується багатьма вченими галузі агрометереології.
За аналізований період в технологіях вирощування культур
відбулися такі зміни :
- зміна сортового складу на більш генетично продуктивний;
- зменшення інтенсивності обробітку грунту;
- зменшення застосування органічних добрив;
- рівень застоуванян мінеральних добрив збільшився.
Як результат сукупної дії всіх відмічених факторів середня
урожайність всіх культур зросла. Найбільш позитивно це відобразилося
на піздніх культурах кукурудзі та сої, урожайність яких зросла на 49 та
32% відповідно. Основна причина цього, на нашу думку, у подовженні
тривалості вегетаційного сезону як весною, так і восени, що дозволяє
вирощувати сорти і гібриди пізніх культур з більш тривалим періодом
вегеатціїї ніж 25 років тому.
Таким чином, за аналізований період часу, сучасні технологічні
засоби в умовах Васильківського району Київської області дозволили не
знизити, а навпаки підвищити урожайність сільськогосподарських
культур в умовах зміни клімату.
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ ГОРОХУ
Отримання високих урожаїв зерна гороху можливе лише в умовах
надійного захисту посівів від бур’янів. Високий рівень потенційної
засміченості орного шару ґрунту насінням бур’янів і органами
вегетативного розмноження багаторічних рослин робить захист посівів
організаційно складним та економічно витратним. Слід враховувати, що
ефективна система
захисту будь-якої культури має забезпечувати
зниження потенційної засміченості орного шару шляхом унеможливлення
поповнення насіннєвого банку ґрунту. Так, близько 72% насіннєвого
банку становить насіння тих екземплярів бур’янів, що досягають
репродуктивної фази розвитку посівах сільськогосподарських культур.
Тому головна увага має приділятися знищенню саме цих рослин.
Зниження запасів насіння у ґрунті – довгострокова стратегія, реалізація
якої передбачає застосування заходів контролю на всіх стадіях життєвого
циклу бур’янів. Посіви на полях з потенційною засміченістю орного шару
близько 10 млн шт./га фізично нормального насіння можна захистити від
бур’янів сучасними агротехнічними заходами, без застосування
гербіцидів. У подальшому це дасть можливість отримувати високі врожаї
із значно меншими витратами на заходи захисту посівів від бур’янів. У
зв’язку з цим метою наших досліджень було встановити закономірності
формування рівня забур’яненості посівів гороху, динаміку появи сходів
бур’янів протягом вегетаційного періоду культури та надходження в
ґрунт насіння проблемних видів залежно від різних систем землеробства
та основного обробітку ґрунту.
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Мета досліджень – встановлення впливу систем основного
обробітку та систем землеробства на насіннєву продуктивність
сегетальних видів.
Методика та умови проведення досліджень. Дослідження
проводили протягом 2007-2012 рр. в 10-пільній стаціонарній зернобуряковій сівозміні Агрономічної дослідної станції НУБіП України.
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки–чорнозем типовий малогумусний
середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить
4,4%, рН – 6,8, ємкість вбирання – 32,5 мг-екв на 100 г ґрунту.
Клімат помірно-континентальний. Середня температура повітря за
рік становить 6,5-70С. Тривалість періоду з температурою вище +50С
становить 210-215 днів, а з температурою вище +100С – 150-189 днів. За
рік в середньому випадає 540-560 мм опадів, за вегетаційний сезон
близько 65% річної кількості опадів.
Польовий дослід проводили за схемою:
Фактор А. Системи землеробства
- Промислова (контроль)
- Екологічна
- Біологічна
Фактор В. Системи основного обробітку ґрунту
- Диференційований
- Плоскорізний
- Полицево-безполицевий
- Поверхневий
Варіанти стаціонарного досліду розміщені методом розщеплених
ділянок. Ділянки першого порядку, на яких здійснювали варіанти
основного обробітку ґрунту, мають посівну площу 280 м2, а облікову –
225 м2. Ділянки другого порядку, на яких застосовували відповідні
системи удобрень і захисту рослин мають посівну площу 93,6 м2, а
облікову – 75 м2. Кількість повторень в досліді – 4, розміщення варіантів
систематичне.
Результати досліджень. Встановлено, що протягом вегетаційного
періоду культури спостерігається поява трьох хвиль сходів бур’янів,
здатних досягнути репродуктивної фази. За промислової системи
землеробства спостерігається нижча насіннєва продуктивність порівняно
з біологічною системою у плоскухи звичайної у 1,1-1,2 рази, у той час,
коли рослини щириці зігнутої та лободи білої, навпаки, формували
більшу кількість насіння у 1,5 та 2 рази відповідно. Аналіз якісного
складу насіння проблемних видів бур’янів показав, що життєздатне
насіння сформувалося лише на рослинах першої і другої хвилі. У
плоскухи звичайної частка життєздатного насіння у рослин другої хвилі
порівняно з першою була на 13-15% меншою залежно від варіантів
досліду. Спостерігається підвищення життєздатності насіння цього виду
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за промислової системи землеробства порівняно з біологічною на 1-5%.
Найбільш високу життєздатність мало насіння щириці зігнутої 81-98%
незалежно від систем землеробства, систем основного обробітку ґрунту та
часу появи сходів. У проса курячого життєздатність насіння виявилася на
рівні – 41-64%.
Найбільша кількість життєздатного насіння надходить у ґрунт від
бур’янів першої хвилі появи сходів за умови неефективного захисту
посівів у перші 27-32 дні вегетації гороху. Найбільше поповнення
насіннєвого банку відбувається за рахунок лободи білої, незважаючи на
те, що її кількість порівняно з плоскухою звичайною у структурі
забур’яненості на час збирання культури у середньому на 55% менша. У
варіанті з поверхневим обробітком в ґрунт надходить у 1,4-1,6 рази
більше життєздатного насіння порівняно з варіантами, де застосовували
оранку.
Встановлено, що кількість насіння, яка надходить від бур’янів
другої хвилі, навіть за умови повного знищення сходів першого строку
появи, забезпечує суттєве поповнення насіннєвого банку ґрунту та
присутність популяцій відповідних видів у наступних культурах
сівозміни.
УДК 361:53.04/633.11
Карпенко О.Ю., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
valentinaro@bigmir.net
МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТУ В ПОСІВАХ
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ВП НУБіП УКРАЇНИ
«АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»
Зміна кількісного та якісного складу кореневих виділень, яка має
місце під час сівозміни сільськогосподарських культур, викликає
перегрупування активно метаболізуючих форм мікроорганізмів, а також
призводить до зміни інтенсивності біохімічних процесів у грунті.
Вивчення структури чисельності та динаміки еколого-трофічних груп
мікроорганізмів, функціональної активності мікробних комплексів
грунтів дозволяє зробити висновки про зміни трофічних умов грунтового
ценозу.
Ця робота була присвячена вивченню впливу систем землеробства
на мікробіологічну активність грунту в посівах озимої пшениці.
Дослідження проводили в умовах АДС НУБіП України на
дослідному полі кафедри землеробства та гербології. Грунт поля –
чорнозем типовий середньо-суглинковий. Розмір посівної ділянки – 93,6
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м2, облікової – 59,2 м2, повторність досліду – 4 разова.
Схемою досліду передбачалося вивчення на фоні трьох систем
землеробства промислової, екологічної, та біологічної – трьох систем
обробітку диференційованого, полицево-плоскорізного, поверхневого.
Проведені дослідження в полях озимої пшениці протягом вегетації
показали, що кількість неспорових та амоніфікуючих бактерій,
педотрофних міксоміцетів у фазу колосіння збільшилась. Екологічна
система землеробства забезпечила кращі умови для мінералізації азоту і
загальної кількості мікроорганізмів.
У промисловій системі землеробства загальна активність нижча,
порівняно з екологічною і коефіцієнтом мінералізації становить 0,68-1,2.
Зокрема, за поверхневого обробітку грунту коефіцієнт оліготрофності
становить 2,27, що свідчить про створення дефіцитних умов живлення
вирощування культур.
Біологічна система землеробства має нижчий коефіцієнт
мінералізації азоту, що свідчить про нестачу азоту в грунті і загалом
кількість мікроорганізмів були тут в меншій кількості. Таким чином,
можна зробити висновок, що біологічна система землеробства
використовує природню родючість грунту і призводить до деградації
грунтів.
Отже, в умовах Правобережного Лісостепу України на основі
проведених досліджень можна дійти висновку, що для пшениці озимої
соя є умовно допустимим попередником, оскільки вона викликає
грунтовтому грунту, зменшує запас продуктивної вологи, і як наслідок,
зменшує врожайність і якість врожаю. Зменшити токсичну дію сої можна
за допомогою промислової системи землеробства.
УДК 591.1:637.517.2
Кос’янчук Н.І. канд. вет. наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
АНАЛІЗ ЕТИЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НА ТВАРИНАХ
З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ
«Наука без совісті спустошує душу», – писав Франсуа Рабле.
Сьогодні, коли Україна є членом Ради Європи, приймаються рішучі
кроки на шляху до інтеграції з європейською спільнотою, здійснюються
заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої
освіти і науки з метою її гармонізації в "Європейському просторі", постає
питання щодо введення сучасних біоетичних принципів в дослідницьку
практику.
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Засновником біоетики по праву є американський біолог-біохімік і
вчений-гуманіст Ван Ренсселера Поттер (1911-2001 рр.), який у 1969 році
вводить в науковий обіг термін "біоетика" і визначає її основні напрями.
На 70-і роки XX ст. випадає початок інтенсивного розвитку біоетики в
Америці та країнах Західної Європи, а її виникнення пов'язане, перш за
все, з впровадженням нових біомедичних технологій. Серед інших:
розвиток трансплантології та генної інженерії, прогрес у галузі медичної
діагностики та методи репродукції людини, масове використання в
клінічних дослідженнях та наукових експериментах тварин і людей тощо.
Все це призводить до необхідності вирішувати моральні проблеми, які
раніше не стояли перед людством.
Суперечки навколо дослідів на тваринах розпочалися з XVII
століття. У 1655 році захисник галенічної фізіології Едмунд О’міра та
інші стверджували, що біль під час експерименту не робить його
результати достовірними, оскільки фізіологія сильно змінюється під дією
болісних відчуттів[17][18]
У 1822 році Британський парламент прийняв перший закон із
захисту тварин.
Клод Бернар, відомий, як «принц вівісекції»[19] та батько фізіології
(його дружина – Мері Франсуа Мартин заснувала перше анти-вівісекційне
товариство у Франції у 1883 році[20]) писав у 1865 році: «наука про життя
– це чудовий та блискучий зал, потрапити до якого можна тільки крізь
велику та брудну кухню»[21][22][23]. Термін «вівісекція» означає «розтин
живої істоти» та історично належить тільки до експериментів, пов’язаних
з диссекцією (розтином) живої тварини. Encyclopædia Britannica
(Енциклопедія Британніка) визначає вівісекцію як «операцію на живій
тварині, заради експерименту, а не лікування 12]. Це період
експериментування на тварині без знеболення. Знеболюючі препарати
було відкрито тільки на початку XIX ст. Такі експерименти отримали
назву вівісекції і відрізнялися надзвичайною жорстокістю. У цю епоху
громадська думка практично не висловлювалося з приводу жорсткостей
вівісекції, хоча окремі письменники і вчені висловлювали своє обурення.
Національне антивівісекційне товариство The National AntiVivisection Society (NAVS) є національною некомерційною установою із
захисту тварин, розташованою у Лондоні (Велика Британія), активно бере
участь у заходах проти участі тварин у дослідах комерційного, освітнього
та наукового напрямів.
NAVS – цє перша у світі організація антивівісекції, заснована у 1875
році Френсіс Пауер Кобб, відомою гуманісткою, яка видала багато
листівок та статей проти проведення дослідів на тваринах та згуртувала
багатьох відомих людей свого часу для підтримки свого руху, включаючи
Королеву Вікторію та лорда Шафтсбері[40]. Багато з соціальних
реформаторів того часу підтримали цілі NAVS.
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Наприкінці XIX ст. (1878 р.) у Великій Британії було прийнято
перший у світі закон на захист експериментальних тварин, що
регламентує роботу з ними і приписує використання знеболювальних
препаратів[25][26]. У цей період почалися виступи громадськості, які
засуджували проведення експериментів на тваринах з позиції етики.
Розбіжність між прихильниками та супротивниками вівісекції
привернули увагу суспільства у 1900 році, коли відбулася вулична
сутичка між студентами-медиками та антивівісекціоністами і поліцією у
пам’ятника «вівісекційній» собаці (так зване «Діло про коричневу
собаку»)[24]. Так, полеміка про етичне ставлення до тварин вийшла за межі
наукового кола та стала суспільним громадянським рухом. Це стало
запорукою законодавчого процесу.
Почався рух на захист тварин, і було створено перші організації,
спрямовані за припинення жорстоких експериментів. Приклади
експериментів, які проводилися наприкінці XIX ст., наведено в книзі
"Жорстокості сучасної науки", опублікованій в 1904 році. Так, Клод
Бернар вивчав вплив високих температур на тварин, поміщаючи собак,
кроликів і голубів у спеціальні печі і спостерігаючи за їхньою загибеллю.
Розвитком біоекспериментів є XX ст. Імовірно саме в 1920 роках
анатомування тварин стає невід'ємною частиною програми вищої освіти в
Америці і деяких інших країнах (Orlans, 1993). У міру збільшення
кількості занять, що охоплюють використання тварин, посилювалося і
громадське занепокоєння. (NABT 1981). Стали обов’язковими тести з
токсичності лікарських препаратів. Після трагедії з “Еліксіром
сульфаніламіда” у 1937 році конгресс США вимагав обов’язкового
тестування лікарських засобів на тваринах. Інші країни прийняли схожі
закони[10
У 1981 р. Національна Асоціація вчителів у Науки (NSTA – National
Science Teachers Association) і Національна Асоціація вчителів біології
(National Association of Biology Teachers) сприяли прийняттю «Кодексу
практики» довузівської освіти. Його положення були прозорими: «Ні
один експеримент, який може заподіяти біль, дискомфорт або вплинути
на здоров'я тварини, не повинен бути виконаний на ссавцях, птахах,
рептиліях або рибах».
У березні 1986 року в Страсбурзі
Радою Європи була прийнята «Європейська
конвенція про захист хребетних тварин, що
використовуються в експериментальних та
інших наукових цілях».
Незважаючи
на
прийняте
законодавство і громадську думку щодо
вівісекції, і в наш час продовжуються
жорстокі експерименти.
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Впродовж останніх 50 років багато косметики було тестовано на
тваринах.
Після тривалих скарг споживачів на деякі види косметичної
продукції, які подразнювали очі та шкіру, косметичні компанії почали
випробовувати її на тваринах.
Ці досліди у США містять перевірку загальної токсичності,
подразнення шкіри та очей, мутагеності та світлотоксичності. Вони
заборонені у Нідерландах, Бельгії та Великій Британії; у 2002 р. ЕС почав
поступово вводити майже повну заборону з продажу косметики, що
випробовується на тваринах, та на пов’язані з цим досліди до 2009 року .
Всупротив цьому у Франції дім найбільшої косметичної компанії –
L’Oreal, подав діло до суду Європейських співтовариств на відміну
заборони. Європейська Федерація косметичних інгредієнтів, що
представлена 70 компаніями в Швейцарії, Бельгії, Франції, Германії та
Італії, також виступила проти нього.
Цей логотип належить установі International Manufactory
Association against Animal Testing in Cosmetics ( IHTK e. V.).

Маркування європейських товарів, що не тестовані на тваринах.
Всесвітній день лабораторних тварин – World Day For Animals
In Laboratories (World Lab Animal Day заснований у 1979 році
Національним Антивівісекційним товариством (NAVS),) відзначають
щороку 24 квітня у рамках Всесвітнього тижня лабораторних тварин [40] [41
У цей день проводять мітинги протесту використання тварин у дослідах
так у квітні 2010 року відбувся марш протесту у центральному Лондоні, у
2012 році – у Бірмінгемі, у 2014 році – у Ноттінгемі. [41] [42] [43] [44]
Не дивлячись на зусилля NAVS та інших організацій із захисту
лабораторних тварин, цей день не доданий до офіційного переліку,
признаних Організацією Об’єднаних Націй. [45] [46] [47]
Досліди проводять фармацептичні компанії, що тестують
медикаменти, чи контрактні установи з проведення дослідів на тваринах,
такі як Huntingdon Life Sciences. Згідно з даними ЕС 2005 р., щороку у
Європі у таких дослідах використовують близько мільона тварин.
Відповідно до повідомлення Nature, кожна речовина досліджується на
5000 тварин, а пестициди – на 12000. Досліди проводять без анестезії, яка
може впливати на результати.
На тваринах тестують кінцеві продукти, такі як лікарські речовини,
харчові добавки, пестициди, пакувальні матеріали, освіжувачі повітря та
інше. Здебільшого тестують окремі інгредієнти.
Шляхи введення речовин можуть бути різними: нанесення на шкіру
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чи очі, введення внутрішньовенно, підшкірно чи внутрим’язево;
інгалюють за допомогою маски чи цілого приміщення; введення у шлунок
зондом чи з їжею. Дослідні речовини можуть задавати однократно чи
множинно, аж до застосування на протязі всього життя.
Тест ЛД50 в 2002 р. був замінений у міжнародних пинципах на
ОЕСР-тести з фіксованою дозою, які потребують менше тварин та
викликають менше страждань. Згідно з Nature, визначення ЛД50 у
2005 році становило третину тестів з токсичності у світі. Подразнюючі
властивості речовини вимірюють тестом Дрейзу: нанесенням на шкіру чи
очі тварині, зазвичай білому кролику; запропонований протокол охоплює
спостерігання за змінами у інтервали часу, вимір подразнення та
пошкоджень, до того ж дослід має бути закінчений умертвінням тварини,
якщо в неї виникли пошкодження з пролонгованим болем чи незворотні
зміни. Хоч в нього нема альтернативи in vitro, є змінений тест Дрейзу —
очний тест малого об’єму, викликаючий менше страждань та такий, що є
більш точний результат.

Медикаменти та харчові вироби тестують особливо прискіпливо.
Деякі тести проводять менш ніж за місяць (гострі), від 1 до 3 місяців
(підхроничні), та більш (хронічні) з метою виявлення загальної
токсичності (пошкодження органів), подразнення шкіри та очей,
мутагенності, канцерогенності, тератогенності, впливу на функції
розмноження. При цьому вартість повного циклу проведення дослідів (до
3-4 років) може становити декілька мільонів доларів за речовину.
Згідно з поясненням Національної академії наук США ці тести
дають «важливішу інформацію для оцінювання потенціалу небезпеки та
ризику». Проте є думка (кореспондент журналу Nature Алісон Аббот), що
більшість дослідів на тваринах недо- чи переоцінюють ризик, або не
відображають адекватно токсичність для людини. Ця перемінність
відбувається завдяки застосовуванню високих доз на малих кількостях
тварин для передвіщення впливу малих доз на велику кількість людей.
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Через видову різницю думки про точність цих досліджень також
розділяються.
На сучасному етапі розвитку науки та суспільства можливо та
необхідно докорінно переглянути переваги проведення “дослідів на
тваринах” та мінімізувати їх застосування з використанням новітніх
розробок, законодавчих та економічних обмежувань, політичних та
соціальних регулюючих факторів з метою виведення наукового
експерименту з застарілої площини використання живих істот як моделей.
Перед впровадженням нового харчового продукту чи ліків до
широкого людського вжитку науковці завжди проводять дослідження з
біобезпеки на тваринах.
Тварин широко застосовують у тестуваннях нових хірургічних
практик, протезів чи загальних дослідженнях роботи внутрішніх систем
організму.
Чому досліди на тваринах набули такої популярності? Причина
полягає в тому, що організм багатьох тварин функціонує подібно до
людського.
Мишу з давніх часів називали міні-людиною.
Організм миші має ті самі органи, що й людина, їх взаємодія та
реакція на подразнення також подібні.

Рис. 1. Відсоток використання різних видів дослідних тварин
у ЄС у 2011 році
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Рис. 2. Використання видів дослідних тварин у Бельгії у 2016 році
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОЇ ЗАГОТІВЛІ СИЛОСОВАНИХ
КОРМІВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Збільшення обсягів виробництва кормів для потреби тваринництва є
надзвичайно важливою проблемою. При цьому виробництво
високоякісного та біологічно повноцінного силосу як основного корму
для великої рогатої худоби та овець, є вельми актуальним.
Слід зазначити, що багаторічні напрацювання регіональної науки з
кормовиробництва у 80-90 роки ХХІ сторіччя.
У чому причина такої ситуації? Для пояснення цього слід звернути
увагу на серйозне зростання середньорічної температури повітря, яке за
останніх 10 років становить 2,2-2,4°С. Паралельно з цим спостерігається
тенденція до зниження об'ємів випадання опадів в літній період, до того
ж одноразові опади стали відносно незначними за обсягами і украй
нерівномірними за сезонами року (табл. 1). В умовах підвищеної
температури випарна здатність ґрунту зросла в 1,4-1,9 рази. Рослини
просто не встигають скористатися мінімальними запасами вологи і
внаслідок цього продуктивність їх вегетативної маси зменшується в 2, а в
окремі роки – в 5 разів. Так, зокрема врожайність традиційної силосної
культури кукурудзи становила трохи більше 200 ц/га.
Таблиця 1
Динаміка зміни середньомісячної температури та кількості опадів
Місяці
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень

Середня температура, °С
1986-1995
2004-2015
8,6
10,0
14,5
17,0
18,5
20,4
19,9
22,3
19,2
22,0
13,9
15,6

Середня кількість опадів, мм
1986-1995
2004-2015
50,3
30,1
54,7
45,2
75,7
65,3
66,2
64,7
54,8
38,2
53,2
44,4

Аналізом даних Харківського обласного центру гідрометеорології
за періоди 1986-1995 рр. та 2004-2015 рр. встановлено, що середня річна
температура між порівнюваними періодами зросла від 8,14 до 9,10о С.
При цьому в місяці активного росту кормових культур (квітень-вересень)
температура змінилася від 15,77 до 17,88 ºС. Характерним є й те, що
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середньорічна кількість опадів у порівнювані періоди зменшилася від
559,9±33,53 мм до 528,8±15,34 мм, або лише на 5,5 % (на рівні тенденції),
тоді як показники літніх місяців змінилися від 354,8±30,89 мм до
287,8±16,47 мм, або на 18,9 % (P≥0,90).
Ці зміни вказують на те, що для адаптації галузі кормовиробництва
до кліматичних змін доцільно реалізувати комплекс заходів щодо
оптимізації співвідношення посівів озимих і ярих культур, зміни термінів
їх висівання, збільшення посівних площ більш посухостійких культур, а
також застосування ресурсоощадних технологій заготівлі кормів та
системної експлуатації багаторічних трав і пасовищ.
До того ж в умовах східного Лісостепу України за значного
підвищення добових температур у поєднанні з суховіями в липні-серпні
останні роки спостерігається явище швидкого висихання кукурудзи (за 57 діб). Це створює певні загрози щодо забезпечення галузей скотарства та
вівчарства високоякісним силосом.
Тому
виникає
потреба
застосування
високоврожайних
нетрадиційних сільськогосподарських культур, зокрема сорго. Ці
культури мають посісти одне з провідних місць серед кормових культур,
оскільки за посухостійкістю та врожайністю зеленої маси вони значно
переважають традиційну силосну культуру – кукурудзу.
Проте зелена маса одновидових посівів сорго для її використання
як сировини для заготівлі силосу має суттєвий недолік, зокрема, високий
вміст клітковини та низький протеїну.
Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є застосування сумісних
посівів кукурудзи та цукрового сорго, що здатне забезпечити сталі врожаї
навіть у посушливі роки.
При цьому прийнятні такі технологічні варіації: посів сорго й
кукурудзи в суміжних полях; посів на одному полі за рівномірного
розміщення по 2 рядки сорго та кукурудзи та посів смугами, які
відповідають ширині сівалки.
Таблиця 2
Врожайність та збір поживних речовин одновидових та сумісних із
сорго посівах кукурудзи
Варіанти
Кукурудза (в
середньому по 12
гібридах)
Кукурудза + сорго (в
середньому по 12
гібридах кукурудзи)

Зеленої
маси, ц/га

Сухої
речовини,
ц/га

ДОЕ,
ГДж/га

Сирого
протеїну, ц/га

373,0

117,0

125,6

10,37

617,0

165,5

159,5

12,91
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Встановлено, що використання сумісного посіву кукурудзи та сорго
сприяло збільшенню збору (в середньому по гібридах) зеленої маси на
65,4 %, сухої речовини – 41,5 %, ДОЕ – 27,0 %, сирого протеїну – 24,5 %
(табл. 2).
Також було визначено хімічний склад та поживну цінність зеленої
маси вищезазначених посівів (табл. 3).
Таблиця 3
Хімічний склад зеленої маси одновидових та сумісних із сорго
посівах кукурудзи,% на абсолютно суху речовину
Варіанти
Кукурудза (в
середньому по 12
гібридам)
Кукурудза + сорго (в
середньому по 12
гібридам кукурудзи)
Сорго

Зола

Жир

Показники
КлітПротеїн
ковина

БЕР

3,66

2,95

8,85

19,61

64,94

4,92
7,29

2,46
2,03

7,77
6,61

26,66
36,06

58,19
48,00

ДОЕ

10,75
9,63
8,15

Встановлено, що у разі використання смугового посіву кукурудзи та
сорго (в середньому по 12 гібридах) було отримано зелену масу
(порівняно з зеленою масою кукурудзи) в перерахунку на абсолютно суху
речовину з більшим вмістом клітковини – на 7,05 % абсолютних, та
меншим вмістом жиру – на 0,49 %, протеїну на 1,08 %, внаслідок чого
мало місце деяке зменшення її енергетичної цінності з 10,75МДж до 9,63
МДж/ кг сухої речовини (табл. 3).
Спираючись на результати власних досліджень аналізу даних
хімічного складу, можна зробити висновок, що зелена маса сумісних
посівів кукурудзи з сорго є придатною як сировина для отримання
високоякісного силосу.
На основі проведеного комплексного оцінювання вирощування
сумісних посівів кукурудзи та сорго можна стверджувати, що в умовах
глобальних змін клімату з метою збільшення виробництва силосу та
ефективного використання енергоресурсів доцільно використання сорго
як компонент сумісних посівів з кукурудзою, що, в свою чергу, сприятиме
забезпеченню сталої кормової бази для високопродуктивного
тваринництва.

654

УДК 637.07
Жукова Я.Ф.1, канд. біол. наук,
Петров П.І.1, аспірант,
Деміхов Ю.Н.2, канд. гум. наук,
Чумаченко С.М. 2, д-р техн. наук
1
Інститут продовольчих ресурсів НААН
2
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
yaroslava.f.zhukova@gmail.com
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА РАЦІОН ГОДІВЛІ КОРІВ
ТА ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ МОЛОКА
Результати спостережень свідчать, що клімат України протягом
останніх десятиліть вже почав змінюватися (температура і деякі інші
метеорологічні параметри відрізняються від значень кліматичної норми) і,
за останніми прогнозами, в Україні зростатиме температура повітря (хоча
значення цього дещо відрізняється за різними прогностичними
моделями), змінюватися кількість опадів протягом року, що може
призвести до зміщення кліматичних сезонів та термінів вегетаційного
періоду [1-2]. Так, за прогнозами, протягом 2011-2030 рр. в Україні
спостерігатиметься збільшення на 0,44% та 0,58% середньорічної
температури та температури у період травня-вересня порівняно з 19912010 рр. Водночас, прогнозується збільшення середньорічної суми опадів
на 7,00%, а сума опадів в період травня-вересня зменшиться на 3,60% [2].
Кліматичні зміни є викликом для сільського господарства, в першу
чергу для рослинництва та тваринництва. В Україні ведення молочного
скотарства в умовах підвищення середньомісячної температури,
зменшення кількості опадів та збільшення кількості хвиль тепла може
призвести до зменшення доступної кормової бази тварин, видозміни її
структури, насамперед, зменшення частки свіжої трави, сінажу та сіна і,
як наслідок, збільшення частки кукурудзяного силосу та концентрованих
кормів.
Було показано, що зменшення частки свіжої трави та сіна в раціоні
корів впливає на компоненти жирової фази молока, зменшуючи вміст
поліненасичених жирних кислот, зокрема, омега-3 кислот та
жиророзчинних вітамінів [3-4]. Тому, за умов кліматичних змін,
підвищуватиметься вартість молока, отриманого від раціонів годівлі зі
значною часткою свіжої трави та сіна, що робить актуальною проблему
підтвердження походження молока з метою захисту прав споживачів та
захисту виробників від недобросовісної конкуренції.
Кукурудзі притаманний С4-тип фотосинтезу (фотосинтез за циклом
Хетча та Слека, або цикл чотири-карбонових кислот), характерний для
рослин з жарких та посушливих кліматичних зон. Завдяки такому
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метаболізму, профіль стабільних ізотопів Карбону кукурудзи збагачений
більш важким ізотопом 13С, що збільшує значення відношення стабільних
ізотопів 13С/12С (δ13С) до діапазону від -10‰ до -20‰ [5].
Таким чином, кліматичні зміни можуть впливати на параметри якості
молока як результат зміни раціону годівлі худоби. Метою цієї роботи
було встановлення впливу збільшення частки кукурудзяного силосу на
біохімічні (жирнокислотний склад) та фізико-хімічні (відношення
стабільних ізотопів 13С/12С) параметри сирого молока.
Зразки сирого молока відбиралися двічі на місяць на двох фермах у
Житомирській області протягом пасовищних періодів (травень-вересень)
у 2015-2016 роках. Раціон годівлі худоби протягом пасовищного періоду
року містив зелені, грубі, соковиті та концентровані корми. У 2015 році
частка кукурудзяного силосу дорівнювала 10,30% від сухої речовини
корму, а в 2016 році – 22,76%.
Жирову фазу молочних продуктів екстрагували згідно із стандартом
ISO 14156:2005. Білкову фазу молока отримували за допомогою
центрифугування молока за швидкості 8 000 об/хв. Жирнокислотний
склад аналізували на газовому хроматографі «Купол-55», колонка SP 2556
(США), завдовжки 100 м, внутрішній діаметр 0,25 мкм. Як стандартний
зразок використовували 37-компонентну суміш FAME («Sigma-Aldrich»,
США).
Відношення ізотопів 13С/12С (δ13С) аналізували в жировій і
білковій фазах молока (мас-спектрометр «МІ-1201СГ», НПО «Електрон»,
Україна).
Вимірювання проводили згідно із Gerstenberg and Herrman, 1975 за
допомогою міжнародного стандарту PEF-1 і перераховували на
міжнародний стандарт VPDB. Ізотопне відношення надано в ‰ за
шкалою δ і розраховане за формулою (1):
(1)
де С – Карбон, R1 – відношення 13С/12С в дослідному зразку, R2 –
відношення 13С/12С у внутрішньому стандарті PEF-1.
Результати проведеного аналізу жирнокислотного складу жирової
фази молока показали, що загальний вміст поліненасичених жирних
кислот (ПНЖК) знижувався у зразках, відібраних в пасовищний період
2016 року на 5,56% (Рис.1). Найбільша різниця між різними раціонами
була зафіксована в травні – 2,71 відн.%.
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Рис. 1. Динаміка вмісту ПНЖК в молоці протягом пасовищного сезону
2015-2016 рр.

Збільшення частки кукурудзяного силосу призводило до
підвищення значень δ13С як в білковій, так і жировій фазах молока. Було
встановлено підвищення на 2,33‰ в білковій фазі та на 2,20‰ в жировій
фазі у зразках молока протягом пасовищного періоду в 2016 році
порівняно з 2015 роком. Цей факт підтверджується дослідженнями, які
свідчать про позитивну кореляцію між збільшенням частки кукурудзяного
силосу в раціоні та значеннями δ13С в молоці [5] та негативну кореляцію
між часткою свіжої трави та сіна в раціоні годівлі [5-7].
Таким чином, підвищення частки кукурудзяного силосу в раціоні на
12,46% сухої речовини корму призводило до зменшення середніх значень
вмісту поліненасичених жирних кислот у молоці на 5,56% та підвищення
значення відношення стабільних ізотопів 13С/12С на 2,33‰ у білковій фазі
та на 2,20‰ в жировій фазі.
Отримані результати можуть використовуватися для подальших
досліджень з метою створення бази даних фізико-хімічних та біохімічних
параметрів молока залежно від раціонів годівлі худоби та кліматичних
умов; розроблення інтегрованого підходу до способу автентифікації
молока з маркуванням «100% grassfed».
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Рис. 2. Динаміка значень δ13С в білковій (А) та жировій (Б) фазах молока
протягом пасовищного сезону 2015-2016 рр.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЕРОЗІЙНУ
ДЕГРАДАЦІЮ ҐРУНТІВ
За оцінками експертів міжнародних організацій, деградація земель
поширюється на 47,5% суші Землі, 69% з яких вже деградувало, у т.ч.
30% зрошуваних земель, 47% – богарних і 73% – пасовищних. Більш ніж
у 110 державах світу існує загроза опустелювання. Разом з тим у
більшості цих країн немає регіональної оцінки процесів опустелювання та
деградації земель, єдиної системи моніторингу, прогнозування раннього
попередження і контролю.
Сільськогосподарські угіддя України становлять близько 19% від
загальноєвропейських, зокрема орні землі – майже 27%. Площа
чорноземних ґрунтів, за різними оцінками, налічує від 15,6 до 17,4 млн га
і у складі сільськогосподарських угідь становить основну частку орних
земель. Однак негативні тенденції щодо деградації та опустелювання
земель в Україні, а також виснаження родючості ґрунтів останніми
десятиліттями набули глобального характеру, тобто охоплюють
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сільськогосподарські угіддя у всіх природно-кліматичних зонах. На всіх
землях сільськогосподарського призначення, незалежно від форм
власності, спостерігається розвиток різноманітних деградаційних
процесів. Особливо небезпечним в цьому аспекті є розвиток ерозійної
деградації земель, що, за різними оцінками, поширилася майже на 15 млн
га угідь, а разом з дефляційними процесами – на 20–21 млн га, що
становить понад половину орних земель. У роки з проявом водної ерозії
щороку втрачається близько 15–20 т/га родючого шару ґрунту, а площа
еродованих земель збільшується до 100 тис. га; під час прояву вітрової
ерозії, і особливо чорних бур, які можуть охоплювати до 10–12 млн га
угідь, втрати ґрунту досягають 50–100 т/га. Кількість втраченого
унаслідок ерозії гумусу, азоту, фосфору і калію значно перевищує їх
внесення з органічними і мінеральними добривами. Тому спостерігається
дегуміфікація та виснаження родючості ґрунтів, що негативно впливає не
тільки на поживний режим ґрунту, але й на біорізноманіття.
Агроекосистеми України також є чутливими до глобальних змін
клімату. Разом з підвищенням температури впродовж останніх 30 років
спостерігається посилення зливового характеру опадів на фоні подальшої
інтенсифікації аграрного виробництва, у т.ч. різкого збільшення площ
таких культур, як кукурудза та соняшник (рис. 1-2). Унаслідок цього
створюються умови неконтрольованого катастрофічного розвитку
ерозійних втрат ґрунту та подальшого погіршення екологічного стану
агроландшафтів.

а

б
Рис.1. Порівняння посівних площ кукурудзи
на зерно за 1995 (а) та 2016 (б) рр.
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Рис. 2. Порівняння посівних площ соняшника
за 1995 рік (а) та 2016 рік (б)

Визначення та оцінювання цих негативних явищ традиційними
методами потребує значних витрат часу і коштів. Разом з тим розвиток
технологій аерокосмічного знімання, методів автоматизованого
дешифрування матеріалів космознімань та просторового моделювання
засобами ГІС надають можливість оперативно визначати і оцінювати
ризики деградації ґрунтового покриву та виконувати агроекологічний
моніторинг агроландшафтів і систем землекористування.
Одним із найпоширеніших методів просторовою оцінювання
ерозійної деградації є модель USLE (Universal Soil Loss Equation –
Універсальне рівняння втрат ґрунту) та його модифікована версія RUSLE
(revised USLE), за допомогою яких визначають щорічні втрати ґрунту як
залежність
від
характеру
опадів,
типу
ґрунту,
рельєфу,
землекористування, а також вжиття заходів з їх охорони від ерозійної
деградації. Базове рівняння моделі USLE має вигляд:
E = R×K×LS×C×P,
де E – втрати ґрунту за рік на одиницю площі; R – ерозійність
опадів, K – стійкістю ґрунту до ерозії, LS – чинник рельєфу, C – тип
землекористування та землеробства, P – заходи з охорони ґрунтів.
Прогнозні значення зміни кількості опадів були отримані за
результатами дослідження, проведеного спільно з Морським
гідрофізичним інститутом, у якому на основі двох глобальних
кліматичних моделей: GFDL – CM3 та Can EM2 були зроблені проекції
рівня опадів на 2046–2065 рр. порівняно з історичним періодом
1986–2005 рр.). Просторовий розподіл змін рівня екстремальних опадів на
території України в проекції на середину ХХІ ст. (2046–2065 рр.)
засвідчив про деяке його зменшення на північному заході
(на 4–5 мм/добу) і збільшення на південному сході країни в літній період
(приблизно на таку саму величину). Отже, ерозійна небезпека на Півдні та
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Сході України від зливових опадів збільшуватиметься. У зоні Полісся
фактично у всі сезони року спостерігатиметься збільшення прояву
екстремальних опадів у 1,7 раза, з максимумом у літні місяці. У зоні
Лісостепу збільшення цього явища очікується у літній період з
максимумом у липні. У степовій зоні також прогнозується максимальна
кількість екстремальних опадів у літній період, що до 2046–2065 рр.
зросте в 1,6 рази порівняно з історичним періодом 1986–2005 рр.).
Аналогічна закономірність підтверджується Українським науководослідним гідрометеорологічним інститутом. Тому для прогнозу зміни
показника ерозійності опадів у моделі було використано коефіцієнт 1,6.
Як базовий поточний показник ерозійності опадів (R) для території
дослідження було використано значення R=6, згідно з результатами,
отриманими на основі інтерполяції картограм ерозійного індексу опадів.
Стійкість ґрунту до ерозії визначалася за картою ґрунтів з
масштабом 1:100000 шляхом класифікації за типом ґрунту та
гранулометричним складом. Так, наприклад, дерново-підзолисті та ясносірі лісові ґрунти легкого гранулометричного складу мали найнижче
значення ерозійної стійкості, а важкосупіщані (легко- та середньоглинисті
чорноземи типові та звичайні) – найвище у діапазоні 1,0 - 4,0.
Чинник впливу рельєфу, зокрема показник довжини та крутизни
схилів, було розраховано на основі цифрової моделі рельєфу, створеної за
горизонталями топографічних карт з масштабом 1:25 000 та 1:50 000
(рис. 1).
Тип землекористування визначали на основі карти наземного
покриву, створеної за результатами дешифрування актуальних
супутникових знімків Landsat-8 та Sentinel-1,2 з виділенням 10 класів: ліс,
лісосмуги, трав’яна рослинність, чагарники, рідколісся, забудова, піски,
сільськогосподарські угіддя, водно-болотні угіддя та водні об’єкти.
Збільшення в агроландшафтах площі лісомеліоративних насаджень, лук,
багаторічних трав, збереження водно-болотних угідь, а також
ренатуралізація деградованих меліорованих заплавних земель не лише
забезпечує необхідний рівень ландшафтного різноманіття, а й позитивно
впливає на регулювання водного режиму, а також сприяє депонуванню
вуглецю в природному середовищі, що є важливим чинником адаптації
агроекосистем і агротехнологій до змін клімату. Так, за кожним із класів
землекористування було закріплено відповідний показник рівня сприяння
адаптації до змін клімату (у діапазоні від 0 до 1). Показник рівня
впроваджених ґрунтоохоронних заходів визначали за показником
щільності полезахисних лісосмуг та проти яружних лісомеліоративних
заходів.
Результати моделювання поточного та прогнозного рівня ерозійної
деградації території Канівського на Миронівського районів (рис. 3)
свідчать, що за недотримання вжиття відповідних ґрунтоохоронних
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заходів, у т.ч. відсутності чи деградації полезахисних лісосмуг, а також
незбалансованої структури агроландшафту з низькою часткою природних
територій, спостерігається найбільш інтенсивна ерозійна деградація
ґрунтового покриву.

Рис. 3. Порівняння карти прогнозу розвитку ерозійної деградації за дії
екстремальних опадів та мережі полезахисних лісосмуг

Наші багаторічні дослідження свідчать, що проблема досягнення
нейтрального рівня ерозійної деградації ґрунтів в агроландшафтах не
може бути вирішена одним, навіть дуже ефективним протиерозійним
прийомом. Потрібний ґрунтозахисний ефект досягається лише шляхом
запровадження взаємопов’язаної та взаємодоповнюючої системи заходів,
зокрема,
запровадження
контурної
організації
території
сільськогосподарських угідь, диференційованого використання орних
земель шляхом поділу їх на еколого-технологічні групи, застосування
лісо- і лукомеліоративних протиерозійних заходів, а також комплексу
агротехнічних прийомів, зокрема. оптимізації структури посівних площ,
ґрунтозахисних сівозмін і технологій обробітку ґрунту та стосовно
рельєфу. Важливим доповнюючим елементом цих заходів в критичних
агроландшафтах є управління поверхневим стоком шляхом проектування
гідротехнічних, луко- та лісомеліоративних заходів, консервації
деградованих та малопродуктивних земель з подальшим їх залісенням або
залуженням, створення водоохоронних та рекреаційних зон у межах
водозбірних басейнів малих річок.
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УДК 591.1:637.517.2
Скрипник А., незалежний експерт;
Хоменко С.
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)
ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЗДОРОВ’Я ТВАРИН:
РИЗИКИ ТА ПРОГНОЗИ
Зміна клімату – це складний процес, який охоплює як загальне
підвищення температур повітря, так і зміни у частоті проявлення певних
погодних та кліматичних феноменів (екстремальних опадів, тривалості
фенологічних сезонів, проходженні фронтів і т. інше). Увесь цей комплекс
аномалій може мати як прямий, так і опосередкований вплив на здоров’я
як свійських, так і диких тварин, а також впливати на загальну динаміку
багатьох процесів в агро-екологічних та природних системах. Прямі
наслідки зміни клімату можуть бути пов’язані зі зміною таких
характеристик середовища як температура та вологість, що буде
безпосередньо впливати на фізіологічні процеси і підвищувати рівень
захворюваності та смерті тварин від ендемічних захворювань.
Опосередковані наслідки пов’язані з дією зміни клімату на динаміку
популяцій та цикли розвитку патогенних та умовно-патогенних
мікроорганізмів та багатоклітинних паразитів, поширення і сезонну
динаміку векторних хвороб, резистентність хазяїв (тварин) до впливу
інфекційних агентів, зміною складу рослин на пасовищі, прямою
нестачею корму, води та мікроелементів тощо.
Зміна клімату може впливати на інфекційні хвороби тварин прямо
та опосередковано через різноманітні механізми. Тварини як
сільськогосподарські, так і дикі, є частиною складної взаємодії в системі
«хазяїн – патоген – (переносники) – навколишнє середовище». Зміни
клімату можуть мати вплив на кожну ланку цієї системи.
Слід очікувати суттєвих змін ареалів поширення багатьох видів
комах-векторів трансмісивних захворювань, що матиме наслідком зміну
як інцидентності, так і географічного поширення векторних інфекцій.
Підвищення середньорічної температури сприятиме збільшенню місцевих
популяцій переносників інфекційних хвороб (москітів, кліщів, мух та ін.
комах) та/або прискорення їх життєвого циклу. Ці фактори сприятимуть
поширенню заразного вузликового дерматиту, лихоманки Західного Нілу,
блютангу, бореліозу. Очікується просування спалахів крим-конгської
геморагічної лихоманки на північ України. Через збільшення інфестації
кліщами може бути втрата ваги с.г. тваринами до 18%. Теплі зими
сприятимуть ендемізації екзотичних для України векторів і патогенів,
створюючи підґрунтя для поширення екзотичних інфекцій тварин
(східного енцефаліту коней, лихоманка долини Ріфт) і людей (кліщовий
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енцефаліт, малярія, чікунгун’я, денге, зіка) і виникнення нових
паразитарних систем.
Патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми будуть адаптуватися
до зміни умов навколишнього середовища через що можна очікувати
зміни звичних показників превалентності, інцидентності, вірулентності,
рівня трансмісії, показників ураженості видів-резервуарів і сезонності.
Дуже вірогідна поява все нових «емерджентних» захворювань внаслідок
появи нових екологічних ніш для екзотичних для України збудників.
Ступінь ураження паразитарними захворюваннями також суттєво
збільшиться.
Чисельність, щільність та межі поширення популяцій хазяїв вже
зазнають явних змін, що підвищує ймовірність спалахів (ре)емерджентних транскордонних інфекцій тварин. Потепління може мати
наслідком
збільшення
частоти
та
тривалості
епізоотій
як
низькопатогенного, так і високопатогенного грипу птиці. Продовжиться
зростання чисельності дикого кабана і розширення його ареалу (і в
Україні, і в Європі загалом), що створить додаткові ускладнення для
контролю африканської і класичної чуми свиней.
Потепління також сприятиме збільшенню популяції гризунів, що
матиме наслідком збільшення інцидентності і тривалості епізоотій сказу в
Україні, суттєво підвищуються ризики спалахів лептоспірозу та туляремії.
У більш тривалій перспективі суттєве підвищення температури та засухи
можуть призвести до розширення північноприкаспійських природних
вогнищ чуми на територію України.
Роль впливу клімату на виникнення та динаміку хвороб вимагає
обережного, зваженого та далекоглядного підходу до вивчення цілого
комплексу різноманітних факторів ризику і розробки ймовірних сценаріїв
на майбутнє для різних регіонів України, з урахуванням ситуації загалом
на континенті, та особливо у прикордонних країнах. Недооцінення
ризиків, пов’язаних з впливом зміни клімату на епідеміологічне
благополуччя, може в перспективі спричинити серйозну соціальноекономічну дестабілізацію та завдати збитків у сфері продовольчої
безпеки, виробництву тваринницької продукції та торгівлі, а також
становити ризики для людей (у випадку зоонозів).
Роботу проведено в рамках проекту Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) TCP/UKR/3603/C2
«Підтримка щодо покращення технічного та інституційного потенціалу
щодо адаптації та запобігання зміні клімату» / UN FAO Project “Support to
Improve Technical and Institutional Capacities for Climate Change Adaptation
and Mitigation in Agricultural Sectors”.
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УДК 631.86
Стасюк Н.М., аспірант;
Чуб А.О., аспірант;
Городиська І.М., науковий керівник,, канд. с.-г. наук,
Інститут агроекології і природокористування НААН
stasiuk_n@ukr.net
ЗНАЧЕННЯ СИДЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ
НА ОРГАНІЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
Розвиток сільського господарства на засадах тотальної хімізації, що
панував на теренах всього колишнього Радянського Союзу у минулому
столітті та мав за мету отримання максимально можливого виходу
продукції з одиниці площі, не враховував усіх можливих негативних
наслідків такого господарювання. Як результат, маємо глобальне
забруднення не тільки сільськогосподарських угідь, але й всього довкілля
залишками стійких пестицидів, забруднення ґрунту важкими металами,
що надійшли до ґрунту з мінеральними добривами, збіднення
біологічного різноманіття агроландшафтів. Все це, безперечно, впливає на
стійкість агроекосистеми загалом і шляхом міграційних процесів
ксенобіотиків у просторі та трофічними ланцюгами шкідливо впливає на
здоров’я людини.
Нині наукова спільнота світу та агровиробники зосереджують свою
увагу на впровадженні альтернативних систем землеробства. Все більшої
популярності набуває органічне землеробство, ведення якого виключає
використання будь-яких синтетичних хімічних речовин.
Особливої уваги під час ведення органічного землеробства,
особливо в умовах змін клімату, заслуговує інтенсивне використання
добрив сидеральних культур. Сидерати, або «зелене добриво» – це
рослини, які тимчасово вирощують на відкритих, вільних ділянках ґрунту
чи як суміжну культуру. Вони ростуть до, після або в проміжках між
основними культурами і створюють щільний листяний покрив. Такі
рослини захищають ґрунт від вивітрювання і мінералізації органічної
речовини, знижують вимивання поживних речовин у глибокі шари й
утримують їх у верхньому родючому шарі. За своєю дією на ґрунт
сидерати рівноцінні середнім дозам внесення гною. На жаль, масове
виробництво мінеральних добрив у минулому столітті надовго майже
повністю витіснило сидерацію з практики ведення сільського
господарства. Проте значення рослин-сидератів важко переоцінити, адже
вони відіграють роль не лише зеленого добрива, але й завдяки розвиненій
кореневій системі розпушують ґрунт, поліпшуючи щільність складення та
зменшуючи випаровування продуктивної вологи; вони є джерелом
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живлення для представників ґрунтової фауни та мікроорганізмів, тим
самим підвищуючи її біорізноманіття, біологічну активність ґрунту;
скошені сидерати ефективно використовують мульчу з метою захисту від
бур’янів, надмірного перегрівання ґрунту влітку та переохолодження
взимку; є ефективними у процесі відновлення еродованих ґрунтів;
виконують фітосанітарну функцію, перешкоджаючи розвитку патогенної
мікрофлори; багато рослин-сидератів – хороші медоноси, привертають
комах-запилювачів, що запилюють одночасно і овочеві культури.
Стосовно накопичення гумусу під впливом сидерації заслуговують
на увагу дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів. Так, на легких
ґрунтах Великої Британії щорічне заорювання сидератів протягом семи
років сприяло збільшенню кількості органічної речовини на 10 відсотків,
а у Баварії (ФРН) застосування зеленого добрива протягом 25 років
підвищило вміст гумусу від 2,3 до 2,8%.
Слід зазначити, що для фітомеліорації можна використовувати
будь-які однорічні рослини з потужною і розгалуженою кореневою
системою. Налічується їх близько чотирьохсот. До переліку їх видів
належать: хрестоцвіті (капустяні); бобові; гречані; злакові; амарантові;
айстрові.
Найпоширенішими серед бобових культур є горох звичайний,
люпин однорічний, люцерна, горошок посівний, конюшина, сочевиця
звичайна, соя культурна, еспарцет, буркун білий і лікарський, галега, або
козлятник. Всі сидерати з родини бобових – азотфіксатори. Завдяки
бульбочковим бактеріям збагачується ґрунт легкодоступними формами
азоту за рахунок процесу фіксації азоту атмосферного повітря.
Найкращими представниками родини хрестоцвітих сидератів є такі
рослини: гірчиця (сиза і біла), суріпка озима, редька олійна, ріпак озимий
та ярий. Їх висаджують для оздоровлення ґрунту: захисту від окремих
шкідників і хвороб. Наприклад, гірчиця акумулює сірку, тому є
ефективною у боротьбі з слимаками, нематодами, гороховою
плодожеркою і дротянкою. Доведено позитивну роль сидеральних рослин
родини хрестоцвітих у захисті від надмірної мінералізації ґрунту. Крім
того, ці рослини збагачують ґрунт сіркою і фосфором.
Сидерати з родини злакових блокують вимивання поживних
речовин у нижні, недоступні для рослин, шари ґрунту, сприяють
засвоєнню ґрунтового азоту та запобігають мінералізації субстрату,
збагачують ґрунт калієм, пригнічують ріст бур'янів. Крім того, деякі
рослини запобігають розвитку захворювань. Як сидерати вирощують:
озиме жито; озиму пшеницю, ячмінь (ярий), овес, сорго, райграс, пирій
сизий, тимофіївку (аржанець), кострицю або фестуку, чумизу (мишій
італійський або голівчате просо), мітлицю або агростіс.
Крім того, як сидеральні культури використовують рослини, що
належать до інших родин, а саме: фацелія (родина Бурачникові) дає
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багату біомасу і захищає ґрунт від нематод; гречка (родина Гречані) –
сприяє розпушуванню та аерації глибоких шарів ґрунту, переводить
фосфати у легкорозчинні форми, доступні для засвоєння; соняшник
(родина Складноцвіті) – гарно розпушує ґрунт та захищає від нематод;
мальва (родина Мальвові) – розгалужена коренева система, яка проникає
вглиб, сприяє кращому проникненню повітря та води, а також захищає
ґрунт від вимивання поживних речовин.
Досліди з вивчення значення сидеральних культур у органічному
землеробстві було закладено у 2015-2017 роках в умовах Правобережного
Лісостепу України на Сквирському демонстраційному полігоні
органічного виробництва Сквирської дослідної станції органічного
виробництва Інституту агроекології і природокористування НААН
(СДСОВ ІАП НААН). Територія демонстраційного полігону належить до
рівнинного чорноземного агроґрунтового мікрорайону Київської області.
Полігон сертифіковано для виробництва органічної продукції
сертифікаційним органом ТОВ «Органік стандарт».
За результатами досліджень на Сквирському демонстраційному
полігоні, такі бобові культури, як горох і вика яра дозволили отримати від
36 до 64 тонн зеленої маси (таблиця 1).
Таблиця 1
Вага зеленої маси сидеральних культур, т/га
(2015-2017 рр.)
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва культури
Гірчиця жовта
Редька олійна
Люпин вузьколистий
Вика яра
Горох пелюшка
Горох посівний

2015 рік

2016 рік

2017 рік

17±1,7
20±2,4
11±1,0
42±4,2
36±1,8
–

14±1,1
26±2,1
12±1,0
64±4,4
–
52±3,2

9±0,7
13±0,9
–
39±2,2
–
53±3,1

Крім того, за даними досліджень (2017 р.), виявлено значний вплив
сидеральної культури на якісні показники урожаю наступної у сівозміні
культури – пшениці озимої (табл. 2).
У всьому світі існує загальноприйнята міжнародна класифікація
якості пшениці, яка систематизує зернові культури за різними аспектами.
Відповідно до цієї класифікації зерно залежно від різних показників
підрозділяється на шість основних класів:
- Група «А» (з першого по третій клас включно).
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Перші три класи (I, II і III) належать до цінних сортів пшениці і їх
застосовують у борошномельній та хлібопекарській промисловості.
Також зерно цієї групи йде на експорт.
- Група «Б» (четвертий і п'ятий клас)
Пшениця IV і V класів, як правило, належить до твердих сортів,
також є продовольчою (з неї виготовляють крупи і макаронні вироби), але
попередньо насичують сильнішими сортами, які мають більш високі
показники вмісту клейковини і білків.
- Пшениця шостого класу. VI клас пшениці зараховується до
фуражного типу і використовується переважно під час виробництва
комбінованих кормів, призначених для тварин і птахів.
Таблиця 2
Показники якості зерна пшениці озимої сорту Поліська 90 залежно
від сидеральної культури
Назва сидеральної
культури
Гірчиця жовта
Редька олійна
Люпин вузьколистий
Вика яра
Горох посівний

Масова частка
білка, %
11,4
10,4
13,0
14,0
12,5

Клейковина,
%
19,0
18,0
23,0
24,0
23,0

Клас
Група А ІІІ клас
VI клас
Група А ІІ клас
Група А ІІ клас
Група А ІІ клас

Як бачимо із наведених результатів дослідження, зерно озимої
пшениці високої якості (Група А ІІ клас) отримано на фоні сидеральних
культур родини Бобових, які дозволяють поповнювати ґрунт значною
кількістю легкодоступного азоту, нарощують найбільшу зелену масу на
одиницю площі.
Дещо поступається якістю зерно озимої пшениці, вирощеної на фоні
гірчиці жовтої (Група А ІІІ клас). Редька олійна, незважаючи на відносно
високі значення отриманої зеленої сидеральної маси, виявилася найгіршим
попередником пшениці озимої (отримано зерно фуражного типу).
Таким чином, результати досліджень та аналіз літературних джерел
показали, що для отримання високих урожаїв екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції та сировини за умов органічного
землеробства, в першу чергу, необхідно розробити науково-методичні основи
збереження і належного управління ґрунтами як в умовах переходу, так і під
час органічної сільськогосподарської практики, акцентуючи на відновленні та
збереженні ґрунтів за допомогою екологічно збалансованих методів. Ці
методи охоплюють зростання родючості ґрунтів, захист ґрунтів від ерозії і
забруднення та підвищення вмісту органічної речовини у ґрунті, на основі
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розуміння біології ґрунтів та використання органічних методів їх удобрення.
Пріоритетне значення під час ведення органічного землеробства слід
надавати науково обґрунтованому добору сидеральних культур та
максимально ефективному їх використанню не лише органічних добрив, а й з
метою захисту ґрунтів, особливо в сучасних умовах змін клімату.
УДК 619:611
Гуцуляк М.М., викладач
Тлумацький коледж Львівський національний аграрний університет
tar280267@ukr.net
ІНТРОДУКЦІЯ Ficus carica В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Інтродукція та вивчення нових, нетрадиційних для садівництва
видів рослин має велике значення для поповнення раціону населення
цінними біологічно активними речовинами. Однією з таких культур є
інжир звичайний (Ficus carica.). Інжир - одна з найдавніших плодових
рослин, введених людиною в культуру. Поряд з фініковою пальмою,
виноградом і оливою інжир був найважливішою культурою стародавніх
цивілізацій східного Середземномор'я. Інжир (Ficus carica L) належить до
родини тутових (Moraceae), яке включає в себе 53 роди. Рід інжир
(Ficus L.) налічує близько 1000 видів, які поширені в тропічній і
субтропічних зонах земної кулі. Найбільш важливі види роду Ficus: F.
afganistanica Warb. афганський інжир і F. carica L. – звичайний інжир.
Серед представників цього роду інжир звичайний займає найбільший
північний ареал. У Криму інжир звичайний культивують як плодову
рослину.
Морфологічний опис дослідних особин подано за довідником
(Атлас растительного мира., 2000), ритм розвитку Ficus carica
зимостійкість, інтенсивність цвітіння, перспективність інтродукції
визначали за загальноприйнятими методиками Александрова М.С.,
Булыгин Н.Е., Ворошилов В.Н., 1975).
Звичайний інжир – листопадне дерево з рідкими гілками або
гіллястий чагарник з сірою корою і широко розкидистою кроною. У
країнах з теплим кліматом дерева інжиру досягають 12-15 м, за
просування на північ розміри рослин зменшуються і вони
перетворюються в чагарник висотою 3-4 м. Інжир – деревовидна рослина
з великими розсіченими на 3-5 лопатей і зазубреними з країв листками
темно-зеленого забарвлення, знизу світлішими, опушеним, зі своєрідним
запахом. Фігове дерево є дводомною рослиною. Чоловічі та жіночі квітки
містяться у своєрідних суцвіттях – сиконіумах, що формуються в пазухах
листків. Суцвіття мають м'ясисті стінки, які утворюють грушоподібні
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супліддя з порожниною усередині. У суцвіттях інжиру є три типи квіток:
довгоматочкові (жіночі), короткоматочкові (галові) і тичиночкові
(чоловічі). Порожнина жіночого суцвіття заповнена дрібними
довгоматочковими квітками з п'ятипелюстковим віночком, які після
цвітіння утворюють безліч зав'язей. Чоловічі суцвіття ззовні подібні до
жіночих, однак всередині порожнини мають галові й тичинкові квітки.
Галові квітки призначені для кладки в їх зав'язь яєчок інжирової оси –
бластофаги і розміщені у глибині порожнини. Супліддя інжиру кулястої,
грушоподібної або плескатої форми. Воно має ніжну м'якоть, яка покрита
тонкою, шкіркою, що легко знімається.
Інтродукційні дослідження проводилися на присадибних ділянках
селекціонерів - аматорів у період 1985-2015 рр. Матеріалом для вивчення
послужили екземпляри (материнські рослини), привезені з Криму та
Кавказу. Вегетативне розмноження рослин здійснювалося двома
способами: відсаджуванням і живцюванням. Деякі екземпляри
розмножувалися насінням.
За нашими спостереженнями, однією із причин недостатнього
поширення та впровадження Ficus carica в культуру є мала обізнаність з
особливостями догляду за рослиною та відсутність посадкового
матеріалу.
Ficus carica у догляді нескладний. Росте швидко. У деяких сортів
літній приріст може перевищувати 1.5 метри. Тому для формування крони
пагони краще прищипувати, коли ті стають занадто довгими. Добре
вдається у відкритому ґрунті, до ґрунту не вибагливий. Стійкий до засухи
та морозів (без шкоди переносить тимчасові заморозки до мінус 10°С,
деякі сорти до мінус 28°С). За доброго догляду майже не уражується
шкідниками та хворобами. Зазвичай розмножується живцюванням. У
період вегетації потребує постійно високої вологості ґрунту. Для
достигання плодів необхідне інтенсивне освітлення. Належить до 7
кліматичної зони (в умовах відкритого ґрунту потрібно обов’язково
укривати на зиму).
Отже, дослідження свідчать про можливість культивування у
відкритому ґрунті самоплідних сортів інжиру Ficus carica в Карпатському
регіоні.
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УДК 631.67
Волошин М.М., канд. техн. наук, доцент
Херсонський державний аграрний університет
voloshin_nik_1977@ukr.net
ВПЛИВ ОПАДІВ НА ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
ІНГУЛЕЦЬКОГО МАСИВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Спостереження і аналіз даних багаторічних
досліджень свідчать, що виникнення підтоплення, затоплення та інших
небезпечних природних явищ в Херсонській області настає як результат
взаємодії цілої низки природних та антропогенних факторів. Частота їх
повторюваності затрудняє прогнозування наслідків шкідливої дії вод та
ліквідацію попередніх руйнувань. З природних факторів формування
значного підтоплення та затоплення найважливішим слід відзначити
гідрометеорологічну ситуацію (інтенсивні та тривалі дощі на всій площі
водозборів). На розміри наслідків затоплення та підтоплення впливають
антропогенні втручання, невідповідне для степових умов протягом майже
60 років ведення водного і сільського господарства. Надзвичайне
підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь та населених
пунктів Херсонської області (яка має надто обмежений поверхневий стік
та незадовільну природну дренованість) викликає необхідність
проведення інженерного захисту території.
Аналіз динаміки щорічних опадів. Порівняння довгострокової
сезонної нерівномірності опадів метеостанції Херсон (рис. 1) свідчить про
поступове зростання середньої за двадцять років кількості опадів,
особливо за останні двадцять років (47 мм), що говорить про поступове
збільшення загального природного навантаження. До того ж зимовий
період (найбільш загрозливий, щодо поповнення ґрунтових вод
атмосферними опадами) загальне збільшення середніх опадів становило
28 мм, в літній період опади зросли на 21 мм.
На території Херсонщини для захисту від підтоплення ґрунтовими
водами побудовано дренажні системи на загальній площі 148 тис. га, з
них на 117 тис. га для водозниження споруджено 962 свердловини
вертикального дренажу, значна більшість яких через низку причин на
сьогодні не працює. До цих причин, насамперед, слід віднести:
пограбування дренажних комплексів і ліній електропередач, а також
суттєве зниження обсягів ремонтно-експлуатаційних робіт через
недостатнє бюджетне фінансування водогосподарських організацій, які
експлуатують зазначені об'єкти. Ситуація може погіршитися і у зв'язку з
тим, що в області налічується 362 дренажних насосних станції, на яких
відсутнє енергопостачання через розкрадання ліній електропередач, які є
на балансі місцевих енергопостачальних організацій.
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Рис. 1. Графік щорічних опадів за даними метеостанції Херсон:
а) зимовий період; б) літній період; в) за рік

Динаміка підтоплених площ на Інгулецькому масиві. Одним із
основних заходів передумови та ліквідації підтоплення та затоплення
території являється штучний (інженерний) дренаж. Для попередження
та боротьби із підтопленням використовується низка ефективних
захисних споруд, засобів і заходів технічного характеру з економічними
витратами для їх впровадження (табл. 1).
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Агрофірма "Лиман"

ДГ "Біофабрика"

ФГ "Надія"

ФГ "Городній велетень"

ФГ "Молода Гвардія"

Агрофірма "Зоря"

ФГ "Овощной"

ДГ "ЮУМИС"

ФГ "Росія"

ФГ "Інгулець"

ФГ "Комунар"

ФГ "Победа"

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Назва дренажу

1.

№
з/п

1175

0

0

1009

104

1177

982

620

398

813

0

675

Загальна
площа
дренування,
га

6

0

0

1

1

5

0

1

0

3

0

2

Кількість
ДНС

0

0

0

70

0

60

0

5

20

260

0

0
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Підтоплена
площа під
дренажем, га

0

0

140

0

120

145

20

305

0

86

270

14

Підтоплена
площа без
дренажу, га

01.10.1991

840

0

0

300

100

500

230

200

100

320

0

135

Підтоплена
площа під
дренажем, га

55

20

50

40

0

370

160

300

0

300

110

0

Підтоплена
площа без
дренажу, га

01.04.1998

30

0

0

90

0

80

490

20

50

50

0

0

Таблиця 1

60

0

0

60

40

10

170

80

0

120

40

0

Підтоплена
площа без
дренажу, га

01.08.2005
Підтоплена
площа під
дренажем, га

Наявність підтоплених площ під дренажем та без дренажу у динаміці років
на Інгулецькому масиві Херсонської області

ФГ "Червоний прапор"

ФГ "Прогрес"

ДГ "Копані"

ФГ "Маяк"

УЧХОЗ "Приозерне"

ФГ "Східний"

ФГ "Янтарний"

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Всього:

ФГ "Рад. Земля"

Назва дренажу

13.

№
з/п

9108

0

496

0

811

193

0

250

405

Загальна
площа
дренування,
га

22

0

0

0

1

0

0

0

2

Кількість
ДНС

415

0

0

0

0

0

0

0

0
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Підтоплена
площа під
дренажем, га

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

Підтоплена
площа без
дренажу, га

01.10.1991

3130

0

0

0

205

80

0

40

80

Підтоплена
площа під
дренажем, га

2255

120

80

50

100

100

20

130

250

Підтоплена
площа без
дренажу, га

01.04.1998

1240

0

0

50

250

10

0

0

120

Підтоплена
площа під
дренажем, га

1445

50

20

0

220

25

20

10

520

Підтоплена
площа без
дренажу, га

01.08.2005
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Рис. 2. Динаміка підтоплення на Інгулецькому масиві Херсонської області за період спостереження
на 01.10.1991, 01.04.1998, 01.08.2005

На Інгулецькому масиві Херсонської області загальна площа
дренування становить 9108 га. Для роботи дренажних систем було
побудовано 22 дренажні насосні станції. В табл. 1 наведено показники зао
трьома датами спостережень за площами спостереження (01. 10. 1991; 0.1
04.1998; 01. 08. 2005).
На 01. 10. 1991 загальна площа підтоплення під дренажними
системами становила 415 га, на 0.1 04.1998 рік відповідно 3130 га, а на 01.
08. 2005 – 1190 га. Це свідчить, що заи працюючих дренажних систем
дренаж практично справляється з підняттям рівня ґрунтової води. А
площа підтоплення без дренажу поступово збільшується (1100 га, 2255 га,
1495 га), це свідчить проте, що виникає необхідність у майбутньому
побудови нових дренажних систем (рис. 2).
Висновки
За останні двадцять років данні спостережень свідчать про
поступове зростання середньої кількості опадів, що призводить до
поступового збільшення природного антропогенного навантаження на
територію Херсонської області.
За умов збільшення природного антропогенного навантаження
(опадів) виникає необхідність в дотриманні працездатності дренажних
систем та побудові у майбутньому нових на територіях, які
підтоплюються.
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ВПЛИВ САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА БРАСИНОСТЕРОЇДІВ НА
ЗНИЖЕННЯ СТРЕСУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ПІД ЧАС ВЕГЕТАЦІЇ
В останні роки досить актуальною стала проблема глобального
потепління клімату. У період вегетації рослин протягом 40-60 днів немає
опадів, що створює проблему для нормального їх живлення, тобто
виникає абіотичний стрес. Посуха та високі температури – стрес-фактори,
що викликають зміни в розвитку рослин. Внутрішній прояв стресу
супроводжується уповільненням метаболічних процесів, змінами в обміні
речовин організму, затратами енергії на переборення негативних факторів
зовнішнього середовища на шкоду формуванню урожаю. Досить сильним
стресором є різке підвищення температури у вегетаційний період.
Для зниження негативного впливу цього природного фактора
альтернативним методом є застосування екзогенних речовин, що
дозволяють рослинам адаптуватися до виникаючих несприятливих умов.
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З погляду фізіології стресу саліцилова кислота (СК) та брасиностероїди
(БС) відіграють дуже важливу роль у відповідь на біотичні та абіотичні
стреси, наприклад високі і низькі температури та ураження рослин
шкідливими патогенами. БС і СК являють собою ендогенні компоненти
здорових рослин, які виконують функції регуляції їх імунного статусу з
метою захисту рослинного організму від несприятливих факторів
оточуючого середовища.
Більшість наукових досліджень з цього питання стверджують про
захисний вплив екзогенних СК та БС щодо абіотичних стресів. За
вчасного їх застосування в оптимальних концентраціях це може
призвести до тимчасово низького рівня окислювального стресу в
рослинах, який діє для зміцнення процесу, підвищення антиоксидантного
потенціалу рослин і допомагає стимулювати синтез сполук, таких як
поліаміни. Це дозволяє отримати нам більш точне уявлення про
ендогенний ефект СК та БС. Результати багатьох досліджень показують
існування механізму регулювання метаболізму в якому СК та БС
відіграють досить важливу роль для оптимізації стресових факторів.
Відмінною особливістю БС є їхня дія на на ріст рослин в дуже низьких
концентраціях (1-200 частин на міліард частин). Вплив СК та БС на
стійкість до теплового шоку можна зв’язувати із підвищенням
термостабільності білоксинтезуючої системи. Відомо, що за екзогенного
застосування СК та БС змінюється експресія цілої низки генів, а також
активність антиоксидантних ферментів, таких як супероксиддисмутаза,
каталаза, глутатіонпероксидаза, аскорбатпероксидаза і неферментативних
антиоксидантних систем з участю аскорбінової кислоти, токоферолів,
каротиноїдів і глутатіону [Кулаева и др., 1989. Hardike et al., 2007]. Для
зниження негативного впливу посухи оптимальним варіантом є
поєднання передпосівної обробки насіння і обприскування рослин під час
вегетації. Передпосівна обробка насіння томату і огірка проводилася у
0,05%-ному розчині епіну та у 0,07%-ному розчині СК, а у польових
умовах рослини цих культур обприскували із розрахунку 0,4 кг/га СК і 20
мг/га епіну. Епін – це розчин епібрасиноліду в спирті (0,25 г/л).
Виявлено антистресову дію епіну та СК, яка виражається в
зростанні продуктивності і поліпшенні якості плодів томату і огірка за дії
несприятливих факторів середовища в роки з різними погодними
аномаліями. Все це значно сприяло підвищенню урожайності, переважно
через зростання продуктивної кущистості (кількість та довжина стебел),
кількості і маси плодів. Крім того, виявлено помітні зміни у вмісті сухих
речовин у плодах огірка і томату – показники зростання вмісту становили
+12,5% і 8,9% відповідно до контролю. Урожайність томату і огірка
зросла після застосування СК відповідно на 15,6% і 14,3% відносно
контролю, а після застосування епіну ці показники складали 18,4% 16,8%
відносно контролю.
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За відсутності дощів та високій температурі на томаті прогресує
розвиток альтернаріозу, а на огірку – борошнистої роси. Застосування
епіну та СК дозволило знизити розвиток цих захворювань на томаті і
огірку на 5,4% і 4,8% відповідно, відносно контролю.
Одержана нами інформації з усією переконливістю свідчить про
належність БС і СК до фітогормонів, що позитивно впливають на захист
рослин овочевих культур проти біотичних та абіотичних стресів і
вивчення молекулярних механізмів, дії яких є загальнобіологічною
проблемою, тому що воно може сприяти розширенню наших знань про
систему гормональної регуляції життєдіяльності не тільки рослинних
організмів.
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КОМАХИ – БІОІНДИКАТОРИ СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ
В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ І МЕТОДОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ
Біорізноманіття
в
останнє
десятиліття
стає
одним
з
найпоширеніших понять у науковій літературі, природоохоронному русі і
міжнародних зв'язках. Наукові дослідження довели, що необхідною
умовою нормального функціонування екосистем і біосфери загалом є
достатній рівень природного різноманіття на нашій планеті. Сьогодні
біологічне різноманіття розглядається як основний параметр, що
характеризує стан надорганізмових систем. У деяких країнах саме
характеристика біологічного різноманіття є основою екологічної політики
держави.
Одним з наслідків глобальної екологічної кризи наразі є криза
біорізноманіття, яка спостерігається у стрімкому зменшенні чисельності
популяцій та загальної кількості видів. Головним чинником кризових
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явищ є катастрофічне посилення антропогенного тиску у масштабі
геологічної сили, обсяги якого наближаються до меж стійкості екосистем
та біосфери загалом і є викликом людству у контексті збереження життя
на планеті.
В умовах сьогодення подібні просторові зміщення неможливі, що
призводить до стрімкого зникнення видів, яке значно випереджає появу
нових. Так, за різними оцінками, сучасні темпи вимирання рослин і
тварин прискорилися у 100–1000 разів порівняно з фоновими. Глобальні
перетворення довкілля призвели до того, що на планеті не залишилося
місць з властивим природному рівнем біорізноманіття.
Зумовлені глобальною екологічною кризою світові тенденції втрат
біорізноманіття властиві і Україні. В умовах відсутності кадастрів
тваринного, рослинного світу та екосистем, а також відсутності
повноцінної системи моніторингу біорізноманіття говорити про втрати
біотичної складової довкілля, оперуючи конкретними цифрами, на нашу
думку, не зовсім коректно. Водночас загальну тенденцію зникнення видів
умовно можна оцінити за темпом збільшення занесених до Зеленої Книги
України рослинних угруповань і занесених до Червоної Книги України
видів тварин і рослин. Так, до Зеленої Книги України видання 2009 року
занесено 160 рослинних угруповань, які потребують охорони, проти 127 у
виданні 1987 року. До Червоної книги України видання 2009 року
занесено 542 види тварин та 826 видів рослин та грибів, проти 85 видів
тварин і 151 виду рослин, занесених до природоохоронного документу
видання 1985 року. Втрати біорізноманіття очевидні, а їх темпи
викликають занепокоєння.
У нашій країні основним чинником збіднення біорізноманіття є
трансформація середовища існування. Внаслідок бурного економічного
росту у перший половині ХХ ст. в Україні утворилася нова екологічна
реальність – агросфера, яка становить 72 % території країни. Головна
характеристика агроландшафтів країни – домінування орних земель. У
переораній на 55% Україні переважна частка біорізноманіття вже
вимушено переродилася в біорізноманіття агроландшафтів, яке
представлено, переважно, комахами. З урахуванням потужного
антропогенного тиску на агроландшафти (оранка, пестициди,
агрохімікати тощо), слід очікувати значних змін у стані біоти, але в
науковій літературі дуже мало відомостей щодо спроб оцінювання
кількісного стану різноманіття агроекосистеми. В першу чергу, це
пояснюється складністю концептуального вирішення оціночних
досліджень.
Згідно з прогностичними оцінками, біорізноманіття України
охоплює більше 70 тис. видів біоти, але реальне видове біорізноманіття
України точно невідомо, оскільки реєстр визначених видів досі не
створено. Для оцінювання стану біорізноманіття України було
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використано методологію просторової моделі GLOBIO. Моделювання
засвідчило, що середнє значення (залишкового) узагальненого видового
різноманіття України становить ~ 32,4 %. За областями залишкове
узагальнене біорізноманіття розподіляється від 63 % (Українські Карпати)
до 19 % (Дніпропетрівська, Донецька області).
Нашими зусиллями проведено дослідження щодо першої
вітчизняної оцінки стану ентомологічного різноманіття комах
агроландшафтів та обґрунтовано концептуальний підхід для проведення
подальших аналогічних оцінок в різних регіонах України.
Ми запропонували оцінювати стан різноманіття ентомофауни
агроценозів за допомогою індикаторної групи видів, які домінували в
посівах та насадженнях сільськогосподарських культур у першій половині
ХХ ст. За ретельних аналітичних досліджень наукової літератури
відповідного періоду нами було складено списки константних та
домінантних видів-шкідників основних сільськогосподарських культур
Лісостепу України. Систематизацію відомих видів комах проводили за
життєвими формами.
Життєва форма – це історично сформований комплекс біологічних,
фізіологічних і морфологічних властивостей організму, що зумовлює
певну реакцію на вплив середовища. Оскільки потреби різних видів комах
щодо умов довкілля мають свої особливості, а займані ними екологічні
ніші є дуже відмінними, серед комах спостерігається і значне
різноманіття життєвих форм. Згідно з існуючою класифікацією за
життєвими формами комах поділяють на «геофілів» – геобіонти і
герпетобіонти, та «фітофілів» – хортобіонти і дендробіонти.
Геобіонти – організми, що існують в ґрунті та підґрунті постійно
або певний проміжок життєвого циклу. Герпетобіонти – організми
поверхневої частини ґрунту.
Хортобіонти – організми товщі трав'янистого покриву, який
утворено злаками.
Дендробіонти – організми деревних та чагарникових насаджень.
Для різних життєвих форм комах розроблено відповідні специфічні
методи обліку їх чисельності, використання яких за фауністичних
досліджень дає змогу отримати репрезентативні вибірки. Багаторічні
фауністичні дослідження різних стацій агроландшафтів Лісостепу,
виконані нами в рамках дисертаційних робіт аспірантів, надали
можливість встановити наявність або відсутність тих чи інших видів у
ентомологічних зборах та порівняти отримані результати видового
різноманіття з літературними даними (табл. 1).
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Таблиця 1
Порівняння результатів аналітичних та фуністичних досліджень
видового різноманіття ентомофауни агроландшафтів Лісостепу
Видове
біорізноманіття
ентомофауни за
аналітичними
дослідженнями

Видове
біорізноманіття
ентомофауни за
фауністичними
дослідженнями

%

%

Геобіонти

107

6,7

59

7,6

44,9

Герпетобіонти

470

29,3

134

17,2

71,5

Хортобіонти

173

10,8

107

13,7

38,2

Дендробіонти

854

53,2

480

61,5

43,8

Всього:

1604

100

780

100

*М = 49,6

Життєва форма

Рівень
збіднення,
%

Примітка: *М – середнє значення

Порівняння результатів фауністичних та аналітичних досліджень
комах, що заселяють агроландшафти Лісостепу, свідчить про зміни
екологічної струкури ентомокомплексу – зменшення кількості рядів
ентомофауни життєвих форм: герпетобіонтів – з 6 до 4, геобіонтів – з 5
до 4, і дендробіонтів – з 13 до 12. Кількість рядів комах-хортобіонтів
залишається незмінною – 7.
Отже, під впливом змін клімату та антропогенного навантаження на
довкілля в ентомофауні агроландшафтів Лісостепу відбуваються істотні
зміни. На тлі перебудови таксономічної структури ентомокомплексу
помітно зменшилося його видове різноманіття, що є сигналом до пошуку
шляхів біоценотичної меліорації агроландшафтів для збереження
біорізноманіття.
У середньому показник видового ентомологічного біорізноманіття
агроландшафтів Лісостепу України збіднів на 49,6%. Зменшення рівня
біорізноманіття відбулося, переважно, через збіднення чисельності комахгеофілів (геобіонтів та герпетобіонтів), що свідчить про значні екологічні
порушення педосфери. Отримані дані свідчать, що близько 50% видів
комах, які в минулому мали статус константних і домінантних в
агроландшафтах, унаслідок дії несприятливих екологічних чинників стали
малочисельними, що загрожує фактичним зникненням.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУАННЯ РИЗИКІВ У СФЕРІ
ПРOДOВOЛЬЧOЇ ТА СOЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ,
ПOВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ І ДOВКІЛЛЯ
Актуальність напряму дoсліджень. Гарантування глoбальнoї
прoдoвoльчoї безпеки сьoгoдні є oдним з найактуальніших питань
міжнарoднoї кooрдинації екoнoмічнoї пoлітики, щo пoв’язанo зі
зниженням oобсягів світoвoгo вирoбництва сільськoгoспoдарськoї
прoдукції, зокрема через кліматичні зміни, пoчинаючи з oстанньoгo
десятиріччя ХХ ст. Як і багатo інших країн, Україна стикається з різними
прoблемами, щo виникають як результат зміни клімату. Намагаючись
рoзв’язати ці прoблеми й підгoтуватися дo майбутньoгo, країни
пoчинають упрoваджувати захoди та прoцедури щoдo адаптації дo зміни
клімату. У «П’ятoму націoнальнoму пoвідoмленні України з питань
клімату» зазначенo, щo на сьoгoдні в Україні захoди щoдo адаптації дo
змін клімату знахoдяться на стадії рoзрoблення, а на регіoнальнoму рівні
цих захoдів, oсoбливo кooрдинoваних з націoнальнoю стратегією, не існує
взагалі, щo є серйoзним викликoм для безпеки держави і суспільства.
Результати дoсліджень. Установлено, що дoслідження параметрів
кліматичних змін, а такoж причин, щo їх викликають, викладені, зoкрема,
в ґрунтoвних дoслідженнях міжнарoдних груп експертів (дoпoвідь
рoбoчoї групи I МГЭИК «Зміна клімату» від 2001 р., «Наукoві аспекти»,
«Спеціальна дoпoвідь прo сценарії викидів МГЭИК (СДСВ)», де йдеться
прo те, щo впрoдoвж ХХ ст. середня глoбальна приземна температура
збільшилася на 0.6±0.2 °С. На підставі цих дoсліджень зрoбленo виснoвoк
прo те, щo, пoрівнянo з 1990 р., дo 2100 р. середня глoбальна температура
пoвітря підвищиться, за даними різних мoделей, на 1,4–5,8 °С, а середньoглoбальний рівень мoря підніметься на 0,09–0,88 м.
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Націoнальним планoм захoдів з реалізації пoлoжень Кіoтськoгo
прoтoкoлу дo Рамкoвoї кoнвенції OOН прo зміну клімату (2008 р.) булo
передбаченo рoзрoблення Націoнальних планів захoдів з адаптації дo
зміни клімату та відпoвідні регіoнальні плани в усіх oбластях України з
урахуванням oсoбливoстей кoжнoгo регіoну. Нині у рoзрoблених
дoкументах визначаються певні крoки уряду в напрямі адаптації та
пoм’якшення наслідків зміни клімату. Так, oцінено впрoвадження
неoбхідних адаптаційних захoдів для біoрізнoманіття, рoзрoбляються
прoекти ствoрення прирoдooхoрoнних теритoрій, відведення земель для
oрганізації теритoрій і oб’єктів прирoднo-запoвіднoгo фoнду, ведення
державнoгo кадастру прирoднo-запoвіднoгo фoнду; збереження пoпуляцій
видів рoслин і тварин, аналізування змін клімату на регіoнальнoму рівні
та ризиків, пoв’язаних із прoгнoзoваними змінами клімату та дoвкілля
тoщo.
Захoди щoдo прoдoвoльчoї безпеки, пoв’язанoї зі змінoю
кліматичних умoв, у сфері ветеринарнoї медицини, зокрема, є важливими
з погляду як сoціальнoї, так і екoнoмічнoї, oсoбливo, якщo це стoсується
зooнoзів – хвoрoб, спільних для людей і тварин.
Нині прoвoдять аналіз щoдo епідеміoлoгічних та фундаментальних
дoсліджень з питань: міграції перенoсників хвoрoб і передавання
захвoрювань, випадків трoпічних хвoрoб та відпoвідних пoтенційних
наслідків для ендемічних патoгенних мікрooрганізмів; біoлoгічнoї
стратегії бoрoтьби зі збудниками захвoрювань; мoжливих змін у
патoгеннoсті та життєвoму циклі паразитів і патoгенних мікрooрганізмів,
їх перенoсників й джерел рoзпoвсюдження; стратегій лікування та
рoзрoблення вакцин; oгляду наявних систем мoнітoрингу з погляду їхньoї
ефективнoсті щoдo виявлення чутливих дo кліматичних змін ендемічних
чи завезених паразитів і патoгенних мікрooрганізмів, їх перенoсників та
джерел твариннoгo пoхoдження; рoзрoблення відпoвідних стратегій для
ранньoгo виявлення підoзрілих й підтверджених випадків захвoрювань,
викликаних патoгенними мікрooрганізмами вперше; мoделювання
пoпуляцій (людей, тварин, перенoсників хвoрoб) з урахуванням кількoсті
нoвих випадків; кількoсті випадків певнoї патoлoгії, викликанoї
збудниками інвазійнoгo та інфекційнoгo пoхoдження, чутливими дo
кліматичних змін; ризиків передавання, утвoрення та пoширення
небезпечних патoгенних агентів біoлoгічнoгo пoхoдження; рoзрoблення
нoвих метoдів лікування, вакцин і прoцедур вакцинації; аналізування змін
і тенденцій щодо виникнення харчoвих інфекцій.
Прoдoвoльча безпека мoже oпинитися під загрoзoю й унаслідoк
незадoвільнoї гігієни від нестачі пріснoї вoди чи невеликoгo терміну
зберігання прoдуктів харчування через глoбальне пoтепління та
анoмальнo висoку температуру навколишнього середовища. У багатьох
сферах гoспoдарства кліматичні зміну мoжуть завдати різних негативних
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наслідків. Так, у тваринництві зміни клімату призведуть дo зрoстання
пoтреби у вoді, що пoв’язанo з підвищенням температурнoгo режиму, а,
oтже, зрoстанням пoтреби тварин у вoді. Негативний вплив матиме й
теплoвий удар і, як результат, зниження прoдуктивнoсті тварин та рівня
нарoджуванoсті.
Пoдальші кліматичні зміни спричинять зниження рівня світoвoї
прoдoвoльчoї безпеки, а тому в цьoму кoнтексті значну рoль
відіграватимуть кoнфлікти, підґрунтям для яких стане нестача продуктів
харчування, захoплення нoвих, придатних для землерoбства теритoрій,
тoщo. Врoжайність культур та прoдуктивність тваринництва пoстраждає
не тільки від зміни клімату, але й наслідків йoгo впливу на екoсистеми і
пoрушить рівнoвагу між сільськoгoспoдарськими культурами й
запилювачами, шкідниками та їх прирoдними вoрoгами. Зміна
навколишнього середoвища, температури, вoлoгoсті призведе дo
рoзмноження тварин-шкідників та рoслин-шкідників, а такoж нoвих
хвороб сільськогосподарських тварин і рoслин тoщo. Кліматичні зміни,
безперечнo, вплинуть на викoристання прoдуктів харчування.
Перманентне зрoстання цін на прoдoвoльствo і питну вoду мoжуть
призвести дo загoстрення прoблеми недoїдання, підвищення ризиків
антисанітарії та здoрoв’я людей. Хвороби з’являтииуться в регіoнах, де
раніше не спoстерігалися, щo, в свoю чергу, призведе дo пoширювання
інфекцій, а систематичне недoїдання – дo зниження рівня працездатнoсті
людей та зниження економічного потенціалу.
Щoдo сoціальнo-екoнoмічнoї безпеки, відповідно до проведених
досліджень, важливим є адаптація дo змін у циклі рoзвитку збудників
зooнoзів, зoкрема, фасціoльoзу й ехінoкoкoзу. Установлено, що
адаптаційні oсoбливoсті епізooтичнoгo та епідеміoлoгічнoгo прoцесів за
паразитарнoї патoлoгії мають надзвичайнo важливе значення за умoв
зміни клімату. Існування паразитів тіснo пoв’язане з oптимальними
умoвами клімату, тoму щo для кoжної стадії їх рoзвитку неoбхідними
умoвами є певний температурний режим, вoлoгість, наявність кисню й
інші чинники. Це стoсується багатoчисельних видів паразитів (гельмінтів,
кліщів, кoмах, найпрoстіших), серед яких, на теритoрії України, більше
10-ти є збудниками зooнoзів. Так, рoзвитoк збудників фасціoльoзу
(Fasciola hepatica та Fasciola gilantica), які є небезпечними як для тварин,
так і людей, мoже здійснюватися лише за певних кліматичних умoв.
Прoцеси ембріoгoнії, партенoгoнії, цистoгoнії пoтребують oптимальних
температур: для ембріoгoнії – 25–30 °С, а температура вище 33–35 °С
викликає суттєве затримування рoзвитку яєць та їх загибель. Через різкі
кoливання температури в прирoдних умoвах термін рoзвитку паразитів на
стадії яйця пoдoвжується в 3–4 рази. Не менш важливе значення має й
вплив кисню. Яйця фасціoл не рoзвиваються без дoступу кисню, тoму, в
загниваючій вoді вoни гинуть. Крім того, для рoзвитку яєць фасціoл
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характерним є «світoвий анабіoз» та висoкий рівень вoлoгoсті. Зокрема, 3х секундне висушування викликає 100 % загибель їх яєць.
У личинoк фасціoл – мірацидій, після їх прoникнення в тілo
мoлюска (малoгo ставкoвика – Limnea truncatula) пoслідoвнo
рoзвиваються стадії спoрoцисти, редії, церкарія. У фасціoли для
успішнoгo прoхoдження стадії рoзвитку партенід визначальним є
кліматичні умoви виживання заражених мoлюсків. За кoливання
температури в прирoднoму біoтoпі від 11,4 °С дo 23,5 °С партенoгoнія
триває 45–60 діб. За більш низькoї температури (9–18 °С) – 57–80 діб.
Рoзвитoк наступнoї стадії, що пoчинається з моменту вихoду церкаріїв з
oрганізму мoлюска, теж зумoвлений багатьма прирoдними фактoрами,
найважливішими з яких є температура і вoлoгість. Якщo вoни oптимальні
(20–25 °С), масoвий вихід церкаріїв спoстерігається за 2–3 дні. Різкі
кoливання температури призвoдять дo загибелі значнoї кількoсті
інвазійних елементів (партенід), а oтже, і зниження мoжливoсті масoвoгo
захвoрювання прoдуктивних тварин (жуйних) і людей, що має соціальне й
економічне значення.
Дoсить мінливими дo кліматичних умoв є гельмінти класу цестoда
(Cestoda), більшість яких викликають захвoрювання тварин і людей. Так,
у циклі рoзвитку ехінoкoків беруть участь дефінітивні живителі
(м’ясoїдні) та прoміжні (люди і прoдуктивні тварини). Oдними із
чутливих дo кліматичних умoв є oнкoсфери (яйця) цьoгo збудника, які
виділяються із oрганізму сoбак, уражених ехінoкoками. З фекаліями вoни
пoтрапляють на ґрунт, траву, у вoду, де рoзвиваються дo інвазійнoї стадії.
На пoверхні ґрунту онкосфери зберігають життєздатність, рoзвиваються
за температури в межах від -30 °С дo +38 °С, у тіні ж oптимальнoю
умoвoю для їх рoзвитку є температура 10–20 °С. Прoте на сoнці вoни
гинуть за 1–5 діб. У траві за температури 18–28 °С, рoзвитoк яєць
відбувається за 1,5 міс. Яйця цих гельмінтів витримують низькі
температури впрoдoвж кількoх рoків, прoте, дoсить нестійкі дo висихання.
Таким чинoм, лише кoрoткий oпис залежнoсті рoзвитку oкремих
стадій гельмінтів від кліматичних умoв свідчить прo їх мoжливість абo
немoжливість зберегти певну пoпуляцію виду, а oтже, бути причинoю
тяжких захвoрювань тварин та людей
Відпoвіднo дo прoгнoзoваних змін та експертних виснoвків
Всесвітньoгo Банку, пoряд із негативними наслідками від зміни клімату,
наступні десятиліття матимуть певну низку мoжливoстей для країн
Східнoї Єврoпи. Зокрема, для рoзвитку сільськoгo гoспoдарства, північнoзахідна частина України мoгла б скoристатися кращими умoвами, які
складаються через підвищення температури, але пoтoчнoю сталoю
кількістю oпадів.
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Виснoвки
1. Навіть якщo наслідки зміни клімату будуть лoкальними, на
націoнальнoму рівні неoбхідні дії для кooрдинації прoцесу адаптації для
їх усунення. Oснoвoю ґрунтoвнoї й успішнoї адаптації дo зміни клімату
пoвиннo стати ствoрення націoнальнoї стратегії адаптації, впрoвадження
нoвoї пoлітики держави, прoведення належних наукoвих дoсліджень,
oцінювання ризиків, зoкрема, в галузі прoдoвoльчoї та харчoвoї безпеки,
різнoманітний набір захoдів, ствoрення нoвих інститутів, надхoдження
кoштів, а найгoлoвніше – нoвих фoрм мислення.
2. Зміна клімату впливає на всі сфери суспільства, на деякі більше,
ніж на інші, на oдні – краще, інші – гірше, внаслідoк чoгo всі його
представники мають залучатися дo адаптації, але лідерами мають бути
націoнальні, регіoнальні та місцеві oргани влади.
3. За нинішній кліматичних умoв завданням фахівців-наукoвців є
ретельне вивчення впливу зміни клімату на паразитарних та інфекційних
агентів, детальне аналізування їх адаптації дo нoвих умoв дoвкілля.
4. Результати oтриманих даних щoдo виживання паразитів в умoвах
зміненoгo клімату дають мoжливість рoзрoбляти та здійснювати
ефективні превентивні захoди заради збереження здoрoв’я людей і тварин,
oсoбливo за небезпечних паразитoзів-зooнoзів.
УДК 635.64:632.35
Коломієць Ю.В., канд. біол. наук;
Григорюк І.П., д-р біол. наук
Національний університет біоресурсів і природокористування
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ПОШИРЕНІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ У ПОСІВАХ
ТОМАТІВ І НА СЕГЕТАЛЬНІЙ РОСЛИННОСТІ
Сучасне овочівництво і тенденції його розвитку передбачають
упровадження нових високоефективних технологій вирощування
овочевих культур, які забезпечують збільшення урожайності, поліпшення
якості продукції та зменшення затрат на її виробництво.
Серед овочевих культур закритого і відкритого ґрунту в Україні
томати займають одне з провідних місць за обсягами вирощування й
валовим збором урожаю, що уможливлює забезпечувати ними населення
у міжвегетаційний період. Однією з причин зниження урожаю і якості
продукції є ураження овочевих культур хворобами й пошкодження
шкідниками, втрати від яких становлять в середньому до 30 %, а в окремі
роки – 50 %. Розвиток технології вирощування рослин томата, удосконалення
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системи захисту врожаїв і зміна клімату вплинули на видовий склад та
поширення шкодочинних бактерій.
В останні роки в літературі з'явилися поодинокі публікації щодо
можливості фітопатогенних бактерій перебувати в епіфітній фазі і
уражувати як культурні рослини, так і дикі бур'яни. Показано, що
рослина-нехазяїн може підтримувати патогени в епіфітній фазі і
забезпечувати їхнє виживання за відсутності рослини-хазяїна. За певних
умов вони стають потенційною загрозою виникнення епіфітотій
бактеріозів культурних рослин протягом вегетаційного періоду. Дані
літератури підтверджують необхідність детального вивчення епіфітної
фази фітопатогенних бактерій на бур'янах овочевих насаджень, що є
актуальним для створення раціональніших систем їхнього захисту від
збудників бактеріозів, у тому числі для розробки профілактичних заходів
та обмеження їхньої шкідливості.
Метою роботи було виявити поширення на бур'янах і в посівах
рослин томата широко відомих в Україні збудників бактеріальної хвороби.
Для виявлення поширеності і динаміки бактеріальних хвороб томата
проводили аналіз «Прогнозу фітосанітарного стану агроценозів України
та рекомендації щодо захисту рослин» 2014–2017 рр. Об'єктом
досліджень слугували бур'яни, зокрема пирій повзучий, райграс високий,
щириця звичайна, лобода біла, молочай лозяний, осот польовий, тонконіг
лучний, череда волосиста, дурман звичайний, портулак городній, горець
повстяний, фізаліс опушений. Для дослідження відбирали ззовні здорові
бур'яни та уражені бактеріозами. Фітопатологічний аналіз і вивчення
морфологічних, культуральних та біохімічних властивостей з метою
ідентифікації виділених бактерій проводили стандартними методами.
Поширення збудників бактеріальних хвороб томатів характерно для
більшості областей України. За останні роки лише в Донецькій,
Рівненській, Житомирській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій і
Волинській областях не виявлено збудників бактеріальних хвороб. Для
господарств цих областей характерне поширення грибних захворювань,
таких як фітофтороз, фузаріозне в'янення, септоріоз та альтернаріоз.
На основі моніторингу хвороб томатів виявлено, що в веснянолітній період фітопатологічний комплекс в областях вирощування
культури представлений широким складом хвороб. Протягом
вегетаційного періоду томати, значною мірою, уражуються грибними і
бактеріальними хворобами, серед яких значного поширення набули
фузаріозне в'янення (25,3 %), бактеріальні (15,4 %) та септоріоз (6,2 %). У
другій половині вегетації посадки томатів уражуються альтернаріозом і
бурою плямистістю листків – 20,8 та 6,2 %. У останні роки встановлено
незначне поширення і вірусне скручування стовбура – 5,5 і 5,2 %.
Ми опрацювали дані з поширеності бактеріальних хвороб за 2014–
2017 рр. Наявність збудників бактеріальних хвороб томатів характерна
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для більшості областей України. За останні роки лише в Донецькій,
Рівненській, Житомирській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій і
Волинській областях не виявлено збудників бактеріальних хвороб. Для
господарств цих областей характерна поширеність грибних хвороб, таких
як фітофтороз, фузаріозне в'янення, септоріоз та альтернаріоз.
Ступінь розвитку бактеріальних хвороб у регіонах вирощування
томатів, зокрема, в Київській, Полтавській, Вінницькій, Одеській,
Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернівецькій,
Харківській й Херсонській областях України, – різниться за роками.
Зокрема в 2014 р., розвиток бактеріальних хвороб був максимальним
у Вінницькій області і становив 21–30 %, в Чернівецькій, Київській і
Миколаївській областях сягав 16–20 %, тоді як в інших областях
вирощування томатів не перевищував 10 %. У 2015 і 2017 рр. збільшення
розвитку бактеріальних хвороб було характерним для Закарпатської та
Івано-Франківської
областей.
Максимальні
значення
розвитку
бактеріальних хвороб виявлено в Миколаївській області у 2014 та 2015
роках. У 2015 р. розвиток бактеріальних хвороб томатів у діапазоні 11–20 %
встановлено у Вінницькій, Черкаській, Чернігівській і Дніпропетровській
областях.
Обстеження бур'янів, збір і аналіз зразків з ознаками бактеріального
ураження здійснювали з червня по вересень місяць. На відібраних зразках
пирія і щириці відбувалися подібні типи ураження: на листках – темнокоричневі плями або видовжені некрози, розташовані частіше вздовж і
рідше – по всій листковій поверхні, стеблі – темно-коричневі або чорні
видовжені некрози до 3–5 см в довжину, кореневищі – коричнуваті із
жовтим відтінком некрози. На листках і стеблах фізалісу та дурману
утворювалися темні, округлі або неправильної форми плями. Як результат
огляду в насадженнях томатів інших бур'янів, зокрема райграсу високого,
лободи білої, молочаю лозяного, осоту польового, тонконога лучного,
череди волосистої, портулаку городнього, горцю повстяного, – хворих
рослин не виявлено.
Ми показали, що уражені бур'яни в посівах культурних рослин є
акумуляторами високоагресивних штамів бактерій роду Pseudomonas та
Xanthomonas, які можуть бути збудниками хвороб широкого спектра
вирощуваних культур рослин. Саме такий значний фронт екологічних ніш
виживання фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas і Xanthomonas є
причиною їхнього поширення в природі. Знання джерела інфекції має
вагоме значення для розробки ефективних заходів боротьби. Це один з
важливих пунктів прогнозування появи та розвитку бактеріозів у
рослинах томатів.
На рослинах осоту польового, пирія повзучого, кульбаби лікарської,
гірчиці польової, грициках звичайних, хвощі польовому, березці польовій,
лоболі білій, редьці дикій та портулаку городньому, які росли в
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насадженнях томатів, також було виявлено фітопатогенні бактерії
Pseudomonas syringae, Pseudomonas sp. та Pseudomonas viridiflava.
УДК 504.455:504.61
Михальський О.Р., ст. викладач;
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Білоцерківський національний аграрний університет
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ
РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІСТОТНОГО
ЧИННИКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ГІДРОБІОЦЕНОЗИ
За інтенсивністю використання природних ресурсів Україна
випереджає розвинуті країни світу і, безперечно, посідає перше місце в
Європі. Цьому сприяє наявність їх значних багатств, добра господарська
освоєність та доступність територій, зростаючі потреби в цих ресурсах,
сприятливі умови для їх експлуатації.
Аквакультура, або штучне культивування риби та живих водних
організмів в нашій державі перебуває на стадії свого становлення та
розвитку і поступово набуває вагомого значення у вирішенні
продовольчих питань щодо забезпечення населення необхідною кількістю
риби та рибопродукції, які в свою чергу є недорогим джерелом білків,
жирів, вітамінів та мікроелементів. Таким чином, аквакультура є одним із
стратегічних та перспективних елементів сфери господарської діяльності,
яка забезпечує формування продовольчих ресурсів держави.
Закон України «Про аквакультуру» регламентує правове
регулювання оренди водних об'єктів, також передбачає отримання
водного об'єкта в комплексі із земельною ділянкою шляхом укладання
договору оренди земель водного фонду. Правовий порядок регулювання
оренди водних об'єктів для ведення аквакультури регламентується також
Водним Кодексом України, Законом України «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»та іншими
нормативно-правовими актами. У свою чергу аквакультура, як елемент
рибогосподарського комплексу, через свою законодавчу базу та
багатогалузевість, містить низку аспектів, що пов'язані з прямим, або
опосередкованим утручанням у природні екосистеми, які в свою чергу
негативно впливають на аквакультуру.
Метою досліджень було з'ясувати сучасний стан рибогосподарської
діяльності на внутрішніх водоймах України. Визначити чинники, що
впливають на гідробіоценози, запропонувати окремі способи регулювання
рибогосподарської діяльності.
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За основу роботи взято матеріали, зібрані у період досліджень
стану гідробіоценозів з 2012 по 2017 рр. в Київській та Черкаській
областях. Також було використано матеріали Інституту рибного
господарства УААН, дані промислової статистики, обласних управлінь
рибоохорони.
Як приклад негативного впливу аквакультури на інші об'єкти
екосистеми є господарська діяльність суб'єктів господарювання, що
здійснюють рибогосподарську діяльність. Тому особливої гостроти і
актуальності набуває охорона водних ресурсів.
За останні десятиліття майже всі малі внутрішні водойми стали
орендованими. Між суб'єктами господарювання (фермер) та місцевими
органами управління (Міськвиконкоми, сільські ради) укладаються угоди
оренди на різні терміни використання природних та штучно створених
водойм, які знаходяться як поза межами населених пунктів, так і в межах
останніх. Орендна плата, що нараховується на кожен гектар водного
дзеркала водойми, наповнює коштами місцевий бюджет, відповідно
орендар отримує належний прибуток від ведення фермерського
господарства що формують за рахунок реалізації отриманої
рибопродукції (товарна риба, маточне поголів'я, зарибок, ікра). Проте
поряд з позитивними екологічними моментами оренди мають місце
негативні екологічні наслідки останньої в плані порушення
природоохоронного законодавства.
По-перше, всі стави, які були сформовані в пострадянський період
як результат зарегулювання річок, їх притоки та струмки є штучно
створеними водоймами і розраховані як на природню так і на інтенсивну
або напівінтенсивну рибопродуктивність. Водночас тимчасовий
«власник» водойм з кожного гектара водного дзеркала водойми хоче мати
від риборозведення та реалізації рибницької продукції максимальний
прибуток, а тому зариблюють водойму з порушенням норм посадки
рибопосадкового матеріалу. Застосовуючи інтенсивну технологію
вирощування риби не враховують негативні екологічні наслідки останньої
для гідробіоценозів водойм. Застосовуючи в полікультурі під час
вирощування товарної риби білого амура, як біомеліоратора, котрий
живиться м'якою та жорсткою водною рослинністю і знищує її (водорості,
ряску, очерет, рогіз, глечики, латаття), повністю знищуються природні
нерестовища та природна кормова база для окремих видів аборигенної
іхтіофауни, оскільки в'юн, лин, гірчак, щука та ін., за результатами
дослідження впродовж останніх десятиріч, стали дуже рідкісними, а
місцями повністю зникли такі аборигенні види риб: лин (74 %), золотий
карась (92,7 %), гірчак (97,1 %), пічкур (89,3 %), в'юн (57,2 %), щипавка
(87 %), голець, краснопірка, щука, верховодка, які мали місцеве
промислове значення та займали певне місце в ланцюгу живлення
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окремих гідробіонтів (риб, земноводних, плазунів, водно-болотних птахів,
водних ссавців).
Знищення водно-болотної рослинності внаслідок поїдання її білим
амуром, викошування влітку і випалювання весною ставить під загрозу
існування трофічних ланцюгів та біоценозів внутрішніх водойм, зокрема
популяцій окремих видів водно-болотної орнітофауни. У разі знищення
орендарями водойм водної рослинності гинуть гнізда водно-болотних
птахів, з яйцекладками і пташенятами. На орендованих водоймах
внаслідок «господарської діяльності» стали рідкісними представники
окремих видів качиних, пастушкових, куликів, мілких співочих птахів, які
гніздяться і виводять потомство в заростях водної рослинності. Окрім
того, водно-болотна рослинність, яка є важливою складовою
гідробіоценозів, особливо по берегах ставків, а також у вершинах водойм
слугує своєрідним біологічним фільтром і захищає останні від замулення
особливо під час злив, повеней, танення снігу.
Для стимулювання розвитку природної кормової бази орендарі
вносять у водойму органічні (гній) та мінеральні (аміачна селітра,
суперфосфат) добрива. Неконтрольоване використання органічних та
мінеральних добрив, годівля риби зерновідходами низької якості, а також
загибель риб під час літнього чи зимового заморів тягне за собою зміну
гідрохімічного складу води у водоймах і в криницях населених пунктів та
впливає на її якість.
Останніми роками як результат збільшення середніх річних
температур на території України спостерігаються довготривалі посушливі
періоди в літні періоди року, які супроводжуються частими обміліннями
водойм, що в свою чергу призводить до підвищення температурних
показників води, надмірному розвитку фітопланктону, зниження рівня
кисню і як наслідок літньої задухи риб. Осінній спуск ставків для вилову
риби в межах населених пунктів і зимове профілактичне виморожування
їх спричиняє різке падіння рівня води та навіть повне зникнення її в
криницях та природних джерелах, які живлять водойми. Такі дії орендарів
викликають справедливе обурення серед місцевого населення.
Таким чином, оренда малих водойм наносить відчутну шкоду
окремим складовим гідробіоценозів. Для їх збереження пропонуємо на
законодавчому рівні заборонити повний спуск водойм, дозволивши
максимум 40 % скиду води, що певною мірою надасть змогу
відновлюватись аборигенним видам іхтіофауни. Заборонити весняне
випалювання сухої водної рослинності та літнє її викошування, що
надасть змогу безперешкодного гніздування та виведення молодняку
водно-болотної орнітофауни. Створити правову основу для регулювання
господарської діяльності у сфері аквакультури в Україні, що дасть змогу
нівелювати негативний вплив оренди водних об'єктів на природні
екосистеми; сприяти розвитку рибницьких господарств, що застосовують
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інноваційні технології, новітні методи організації виробництва за
ефективного освоєння природно-кліматичних ресурсів.
УДК 635.64:632.35
Жельчик Г.М., викладач, спеціаліст вищої категорії
Горохівський коледж Львівського
національного аграрного університету
«Не можна допустити, щоб люди спрямовували
на власне знищення ті сили природи, що вони
зуміли відкрити і підкорити».
Фредерік Жоліо-Кюрі
ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА СПЕКТР
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Потепління клімату відчутне на всіх континентах нашої планети.
Україна, як і інші країни світу не може дозволити собі нехтувати цими
змінами. Метеорологи вже кажуть, що цьогорічна зима в наших регіонах
була однією з найменш морозних за останні роки. Учені можуть скільки
завгодно сперечатися, що це – реальні наслідки глобального потепління
чи просто примхи погоди, нам, очевидно, доведеться жити в нових
природних умовах. І йдеться не просто про те, що іншою буде погода,
йдеться про зміни в усій екосистемі,
Для України глобальне потепління – позитивний феномен. Завдяки
йому в нас відбувається процес вирівнювання температурного поля: де
була прохолодна зона (північний захід) – клімат став м'якшим, де було
дуже гаряче – нині прохолодніше. Зменшилась амплітуда зимових і літніх
температур, тобто, різниця між ними тепер невелика.
Найкращий доказ потепління клімату – зміни в рослинному світі.
Українські вчені вже спостерігають експансію середземноморських,
південно-східних видів на нашу територію, тоді як жодного виду, який би
мігрував навпаки, з півночі на південь, немає. Уже з цього можна зробити
висновок, в який бік зсувається клімат.
Сільське господарство з усіх галузей народно-господарського
комплексу ближче до природи і, тому найбільш зацікавлене в тому, щоб
природа була чистою, живою і плідною.
«Важливою особливістю сільськогосподарського виробництва є те,
що воно сезонне. Бо відомо, що рослини спроможні формувати врожай в
польових умовах лише в безморозний період. Займаючись
рослинництвом, людина стикається з постійно змінюючими умовами
зовнішнього середовища». Рослинність першою реагує на благодатне
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тепло – останніми роками не вимерзають плодові культури. На Волині
дозрівають теплолюбні сорти винограду, персики, кавуни.
Завдяки потеплінню добре тепер почуваються в західних областях
України теплолюбні культури – соняшник, кукурудза і соя. Не
ушкоджуються морозами озимі культури – ячмінь, жито, ріпак, пшениця,
багаторічні трави (конюшина, люцерна тощо). Подовжується їх
вегетаційний період.
Складаються сприятливі гідротермічні умови для росту і дозрівання
ярих культур – ячменю, гороху, вівса, пшениці, а отже, зростає їх
урожайність.
У зв'язку з кліматичними змінами треба вносити певні корективи у
вирощування цукрових буряків: їх можна раніше сіяти і пізніше збирати,
завдяки чому збільшується цукристість.
«Рослина – ґрунт – клімат – людина (її господарська діяльність)
перебувають в постійній взаємодії. Саме таким чином відбувається
розвиток рослин, пристосування до зовнішніх умов, мінливість його,
добір і спадковість закріплених властивостей і ознак».
Актуальним для агросфери західних областей стає вирощування
проміжних культур (підсів або посів на стерні).
Переваги вирощування проміжних культур:
- додатковий корм для тварин;
- корм, багатий білком, який дуже добре перетравлюється;
- сприяють рухливості ґрунту, утворенню гумусу;
- гальмують ерозію, оскільки проміжні культури, що відмирають,
утворюють мульчуючий шар для наступної культури;
- збагачують азотом бобові проміжні культури.
Перспективними для нашої країни в умовах змін клімату можуть
бути вирощування лікарських рослин та прянощів. Їх росту сприяють не
дуже важкі, але гумусні, глибокі ґрунти без заболочування. Як правило,
мова йде про такі види рослини: аніс, базилік, чабер садовий, майоран,
лимонна меліса, коріандр, кмин звичайний та фенхель звичайний.
Варто збільшувати посівні площі унікального злаку – гречки.
Невибаглива в процесі дозрівання, дає відмінний урожай без добрив і
сама «справляється» з бур'янами. Гречка дуже рентабельна та і для
догляду і обробітку не потрібно ні добрив, ні гербіцидів. Вирощування
гречки – безвідходне виробництво, бо з гречаної соломи отримуємо
органічне добриво. Вона корисна як сидерат і медонос.
Зважаючи на тенденції нинішніх змін клімату, наша держава має
швидшими темпами розвивати органічне землеробство, яке забезпечить
виробництво екологічно безпечних високоякісних продуктів харчування,
збереже родючість ґрунтів, сприятиме економічному зростанню України.
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УДК 378:37018:004.4
Кушнеренко В. Г., доцент, к.с.-г. наук
Папакіна Н.С., доцент, к.с.-г. наук
Херсонський державний аграрний університет
Slava_ks@ukr.net
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ ЩОДО
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З ВРАХУВАННЯМ
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
За останні п'ятдесят років зсув полюсів культивування окремих
сільськогосподарських культур за рахунок змін клімату, що викликало
скорочення кормової бази - основного ресурсу забезпечення розвитку
тваринництва. Від наявності кормової бази залежить можливість
збільшення поголів'я худоби й підвищення його продуктивності, яка
визначає темпи росту й рівень виробництва продукції тваринництва.
Посівні площі кормових культур скоротилися понад 70%, при цьому
зменшилося поголів'я худоби. Ці тенденції є взаємозалежними й
негативно впливають на виробництво тваринницької продукції.
Також відбулися значні зміни у структурі посівних площ кормових
культур. Зокрема, посіви багаторічних трав, які раніше представляли
менше чверті кормових культур, нині займають більше половини
відповідних посівних площ, а частка посівів однорічних трав, що
домінували, представляє лише їх п'яту частину. Ріст температур збільшив
теплові ресурси, які виявилися корисними для зернової кукурудзи, і став
одним із факторів розширення посівних площ під неї. Ця рослина не є
культурою Лісостепу й раніше вона не встигала дозрівати й
використовувалася на силос і зелений корм. Для аграріїв західних і
північних районів кліматичні зміни дали можливість успішного
оброблення кукурудзи на зерно [1].
За данними (Держстату) України, починаючи з 2000 - их років,
відбувається поступове зосередження полюсів культивування кормових
культур у західному й північному напрямках, тобто в зонах із кращим
вологозабезпеченням, що викликане ще й економічними факторами.
Значне скорочення поголів'я тварин викликано економічними
причинами через низьку ефективність у цьому секторі. Оцінка динаміки
їх поголів'я у розрізі регіонів засвідчила досить рівномірне його
зменшення. Доцільно відзначити, що найбільш низькі темпи були
властиві Західному регіону, це викликало ріст його питомої ваги в
загальному поголів'ї [2]. При цьому свою роль зіграло й кормове
забезпечення, оскільки темпи його зменшення були найменшими, а
розвиток рослинної кормової бази безпосередньо впливає на чисельність
поголів'я великої рогатої худоби й виробництво продукції тваринництва.
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Отже, протягом останніх 30 років в Україні прослідковується
підвищення середньорічної температури повітря зі швидкістю 0,3-0,4ºС
кожні 10 років, яка поступово поширюється з Півдня на Північ. При
збереженні даної тенденції існує ризик посух, який призведе до
культивування сільськогосподарських культур у південних регіонах в
2030р. лише в умовах зрошення, а в 2050р. - до опустелення, що
негативно відобразиться на стані кормової бази й відповідно, негативно
позначиться на перспективах розвитку тваринництва в Україні.
Питання, пов'язані з правильною оцінкою та обліком кліматичного
потенціалу територій, прийомів його оптимізації, а також особливостей
адаптивних реакцій різних біологічних груп на його зміни, в даний час
набули особливої актуальності. Вирішення цих проблем в сучасних
умовах істотного зростання екстремальності клімату й дедалі більшою
кліматичною складовою в забезпеченні безпечного функціонування
сільськогосподарського виробництва, має виняткове значення.
Такий
розділ
сільськогосподарської
метеорології
як
«Зоометеороло́гія», що вивчає метеорологічні, кліматичні, гідрологічні
умови і чинники утримання, використання й підвищення продуктивності
свійських тварин, дозволяє науковцям, студентам, виробництву
оперативно реагувати на виклики сучасних умов та кліматичних змін.
Упровадження предмета «Зоометеорологія» у освітницькі програми
навчання студентів надає можливість освоєння теоретичних знань в
області сільськогосподарської метеорології для визначення способів
раціонального використання ресурсів клімату в одній із основних галузей
сільськогосподарського виробництва – тваринництві.
Особливості
предмета
зоометрологія
визначають
галузі
тваринництва (скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво,
кінологія, бджільництво, шовківництво, рибництво тощо), типи
утримання тварин та інші ознаки.
Осередком
розвитку
зоометрології
в
Україні
стала
агрометеорологічна станція «Асканія-Нова», яка розташована в
Чаплинському районі Херсонської області завдяки діяльності В.
Ярошевського, який в 1959 р., оприлюднив результати досліджень
використання метеорологічних показників у тонкорунному вівчарстві. В
обласних агрокліматичних
довідженнях 1957-59рр., узагальнено
інформацію про терміни початку й закінчення випасу, тривалість
стійлового утримання тварин, особливості розвитку кормових культур,
оцінку погодних умов у сінозбиральний період, агрометеорологічні
відомості для бджільництва, тощо. Вивченням метеорологічного
забезпечення відгінно-пасовищного тваринництва займалася Ю.
Рогоджан.
У дисципліні дається оцінка тепло- і вологозабезпечення територій,
що знаходяться під пасовищами або кормовими угіддями; несприятливих
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(небезпечних) явищ погоди та клімату для тваринництва за минулими
сезонами року і їх критерії; особливостей теплового балансу та обміну
енергії у теплокровних тварин; енергетичних потреб тварин, які
знаходяться в умовах жаркого і холодного клімату і т.ін. Це дозволить
об'єктивніше розглядати підсумки основних господарських заходів (у
тваринництві) в різні сезони року; враховувати вплив метеорологічних
умов на стан і продуктивність домашніх тварин та ін.
Зоометеорологія вивчає вплив метеорологічних умов на
сільськогосподарських
тварин.
Зоокліматологія
це
розділ
зоометеорологіі, що вивчає кліматичні умови, які використовують у
сільськогосподарських тварин, що виявляє оцінювальний ступінь
сприятливості кліматичних умов конкретних територій для їх утримання,
випасання, отримання продукції з урахуванням особливостей клімату,
біологічних характеристик породних сільськогосподарських тварин.
Для вивчення стану і умов формування продуктивності
сільськогосподарських тварин, що знаходяться в природних умовах
різних ґрунтово-кліматичних зон, необхідні польові зоометеорологічні
спостереження - це спеціалізовані паралельні спостереження за
погодними
умовами
і
впливом
цих
умов
на
випасати
сільськогосподарських тварин і на проведення основних господарчих
заходів у тваринництві: зимовий і літній випас поголів'я, перегони худоби
навесні і восени, профілактичне купання тварин, стрижка тварин,
підвезення кормів і підгодівля тварин, кампанія ягніння.
Потрібно вміти застосовувати знання про вплив метеорологічних
факторів у певні інтервали часу, які позначаються на продуктивності
сільськогосподарських
тварин,
знати
кількісний
вираз
зоометеорологічних умов, що відображають фізичні процеси, які
протікають в приземному шарі повітря, і функції енерго- і масообміну у
життєдіяльності сільськогосподарських тварин. Зоометеорологічні
показники не є константами: вони змінюються залежно від виду і породи
сільськогосподарських тварин, їх віку, статі, ступеня вгодованості,
наявності кормів (їх кількості та якості), водопоїв і якості води. Ці
показники залежать також від сезону року, умов погоди, особливостей
рельєфу (висоти над рівнем моря), ґрунтового покриву, тощо. Наприклад,
частота дихання тварини характеризує її стан і залежить від інтенсивності
сонячної радіації, температури повітря і ґрунту, швидкості вітру, висоти
над рівнем моря, наявності водопою і якості води, тривалості перегону
тощо.
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АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ТА КЛІМАТОРЕГУЛЮЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ
ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ
Збільшення площі лісів, поліпшення їх просторового розташування,
сприяння збільшенню існуючої лісистості території до оптимального
рівня – є пріоритетом лісівничої галузі. На жаль, лісистість України, яка
становить лише 16,7 %, значно поступається науково-обґрунтованій
нормативами оптимальній лісистості. Основними ознаками та критеріями
оптимальної лісистості є: наявність просторової збалансованості між
лісовими насадженнями та землями сільськогосподарського призначення
та населеними пунктами. Показник лісистості території країни, як і
біологічного стану лісів, є однією з важливих характеристик
лісогосподарського виробництва та конкретним індикатором оцінки
впливу лісів на пом'якшення клімату.
Полезахисні лісові смуги почали створювати в Україні понад 200
років тому. Разом з посиленням захисної ролі лісових смуг у
екологічному аспекті, не варто забувати і про позитивний економічний їх
вплив, так приріст урожайності на кожні 0,5% залісення ріллі коливається
у межах від 0,75 до 3,5% [1], залежно від конструкції лісових смуг та
сільськогосподарських культур, що вирощуються на захищених полях.
Крім того покращується і якість отриманої аграрної продукції: суттєво
збільшується вміст білка, ферментів тощо.
Загострення проблеми збереження навколишнього середовища в
глобальному масштабі, пов'язане не тільки з певними циклічними
коливаннями клімату, але і наростаючими негативними антропогенними
впливами на атмосферу. Останнім часом стали проявлятись тенденції
щодо потепління клімату і збільшення екстремальних погодних явищ.
Зокрема коливання кліматичних показників свідчить про зростання
частоти спекотних років. Упродовж наступних десятиліть ця тенденція
буде лише посилюватись. Відомо, що раціональне розміщення системи
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лісових смуг створює відповідні мікрокліматичні умови на прилеглих
територіях та пом’якшує тепловий стрес для сільськогосподарських
культур. Системи полезахисних насаджень сприяють адаптації
сільськогосподарських культур до кліматичних змін на міжсмугових
полях.
Найбільш важливою особливістю полезахисних лісових смуг є те,
що їх позитивний вплив найсильніше проявляється за несприятливих для
вирощування сільськогосподарських культур кліматичних умов. У такому
разі відносна прибавка до врожаю, порівняно з відкритим полем є
значною. Тому для південного-сходу України створення, або хоча б
збереження вже існуючих захисних лісових смуг є актуальною
проблемою, яка вимагає першочергового вирішення на законодавчому
рівні. У минулому столітті посушливі періоди супроводжувалися
пиловими бурями особливо у південних областях України, тоді це
катастрофічне явище вдалося усунути саме завдяки створенню систем
лісових смуг [2]. Після збільшенню захисної лісистості у КНР вченими
виявлено стійкі тенденції до позитивних змін у регіональному кліматі у
найбільш посушливих південних регіонів країни.
В Україні лісові смуги становлять значну площу як і всі деревні
рослини вносять свій позитивний вклад у довгострокове депонування
вуглецю. Але визначити та оцінити кількісно об’єм депонування вуглецю
практично не можливо, адже точної інформації щодо площі лісових смуг
не має. Таким чином першочерговим завданням є інвентаризація наявних
захисних лісових смуг. Хоча законом України ”Про Загальнодержавну
програму формування національної екологічної мережі України на 2000–
2015 роки“ і ”Про меліорацію земель“ передбачено створення системи
полезахисних лісосмуг, але в правовому полі питання відведення земель
під лісові смуги із приватної власності та їх інвентаризації залишаються
не врегульованими.
Інтеграція захисних насаджень у сільськогосподарські системи
може допомогти знизити вплив зміни клімату на сільське господарство.
Надаючи тінь і створюючи прохолодне середовище для чутливих
сільськогосподарських культур, полезахисні насадження крім свого
захисного впливу можуть допомогти підвищити врожайність в умовах
зміни клімату.
Відомо, що системи полезахисних лісових смуг сприяють
рівномірному розподілу снігу та перешкоджають його видуванню, що є
надзвичайно важливим під час вирощування сільськогосподарських
культур без системи зрошення. Найефективнішими вважаються смуги
вузькі, шириною від 7,5 до 15 м, продувної конструкції. Саме за таких
умов проходить оптимальне вітрорегулювання і рівномірний
снігорозподіл [3].
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Затримка деградації та відновлення продуктивного потенціалу
ґрунту потребує поліпшення фізичних, хімічних та біологічних умов.
Перевага агролісомеліоративних систем полягає у їх здатності посилення
сприятливих змін у всіх трьох аспектах. Агролісомеліоративні системи,
такі як improved fallows, contour hedgerows та інші які, що включають
постійне покриття, відіграють важливу роль у припиненні та зворотному
процесі деградації земель завдяки їх здатності забезпечувати постійну
захищенність, посилення депонування вуглецю, поліпшення структури
ґрунту, збільшення інфільтрації, підвищення родючості та біологічної
активності у ґрунті [4].
Повний генетичний потенціал багатьох культур і сортів може бути
реалізований лише тоді, коли умови навколишнього середовища близькі
до оптимальних. Будь-яка зміна цих умов, особливо на репродуктивній
стадії, має безпосередній вплив на виробництво та економічну
життєздатність певних культур. Агролісомеліоративні системи з
відповідними смугами різної конструкції є перспективним варіантом для
забезпечення пом'якшення наслідків теплового навантаження на
локальному рівні. Полезахисні насадження сприяють позитивним змінам
у мікрокліматичних умовах, впливаючи на потоки радіації, температуру
повітря, швидкість вітру, дефіцит насичення сільськогосподарських
культур, що матиме значний вплив на зміну швидкості та тривалості
фотосинтезу та подальшого росту рослин, транспірації, і використанням
води в ґрунті [5].
Щоб прискорити процес впровадження клімато-пом’якшуючих
агролісомеліоративних систем, необхідно сучасні закордонні наукові
розробки поєднати з вітчизняним досвідом захисного лісорозведення. У
цьому відношенні перспективним для дослідження і можливого
впровадження в Україні є європейський досвід агролісівництва.
Забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобальної зміни
клімату є актуальним завданням, яке потребує мобілізації значних
інтелектуальних та економічних ресурсів для розробки більш стійких
сільськогосподарських системи ведення господарства та
адаптації
існуючих систем до змін клімату.
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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА КУЛЬТУРУ ЧЕРЕШНІ
У МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ КРАЇ
Зростаючий техногенний вплив на довкілля став причиною
незворотних екологічних явищ у природі, загрозливих для
функціонування біосфери, як планетної екосистеми. Найнебезпечнішим
таким явищем є порушення балансу 02/CO2 в атмосфері, що стало
причиною глобального потепління клімату.
Черешня або вишня пташина - Cerasus avium (L.) Moench - велике
листопадне дерево висотою до 25 м, з яйцевидної кроною, товстим
стовбуром діаметром до 60 см, червонувато-бурими стеблами і гілками.
Господарське використання черешні:
1). Плоди черешні містять багато цукрів (деякі культурні сорти до
18%), представлених в основному глюкозою і меншою мірою фруктозою,
більше 1% кислот (яблучну, лимонну, бурштинову), до 0,7% пектинових і
до 0,2 % дубильних речовин, а також каротин (провітамін А), вітаміни РР,
С, Р, значна кількість солей заліза.
2). Плоди черешні споживають в їжу в основному у свіжому вигляді.
У них менше кислот, ніж у вишні, тому вони вельми солодкі, але кілька
прісні. Для тривалого зберігання їх сушать або заморожують.
3). З плодів черешні варять компот, варення, віджимають сік, роблять
вино (у Франції існують фірми, що спеціалізуються на виробництві
черешневого вина). В насінні до 30% жирної олії, яка рідко утилізується,
хоча могло б знайти практичне застосування. А ось ефірне масло, що
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міститься в насінні до 1%, відганяють і використовують в парфумерному
та лікеро-горілчаному виробництвах.
Клімат в Мелітополі і Мелітопольському районі помірноконтинентальний з жарким, посушливим літом, частою повторюваністю
посух і суховіїв, щодо холодної малосніжною зимою, спостерігаються
пилові бурі. Середньорічна температура повітря дорівнює +9,4 С. Середня
температура повітря найхолоднішого місяця (січень) коливається від -3,5
до -4,5 С, самого теплого - (липень) від 22,5 до 23,5 С. Середня річна
кількість опадів 400-450 мм. Ґрунтовий покрив на території вододільної
частини
міста
представлений
супіщаними
та
піщаносередньосуглинковими ґрунтами чорноземного типу, каштановими та
темно-каштановими ґрунтами.
І кліматичні умови, і ґрунти підходять для вирощування культури
черешні, але зміни клімату, наслідки його потепління проявляються у всіх
взаємопов’язаних складових біосфери – гідросфері, педосфері, атмосфері,
біотосфері (мікробобіота, мікобіота, рослинний і тваринний світ) та
соціосфері.
Вони є причиною небезпечних у глобальному вимірі екологічних
явищ:
- танення льодовиків, та підняття рівня Світового океану, що створює
загрозу затоплення малих островів;
- десертизація (опустелювання) ґрунтів та ландшафтів у засушливих
кліматичних зонах;
- збільшення випаровування вологи з морів і океанів та кількості
випадання атмосферних опадів, небезпечних для виникнення паводків;
- небажана зміна в рослинному покриві і ландшафтах та зміщення
ландшафтно-географічних зон. Нашу мелітопольську «королеву садів –
черешню» вони теж збентежили.
У зв’язку з вище наведеними причинами вчені – селекціонери разом з
досвідченими агрономами нашого краю проводять багатогранну і
різнобічну роботу з адаптації культури черешні у нашій зоні до змін
кліматичних умов, а саме виводять посухо- та морозостійкі сорти,
корегують технологію обрізки крони, розробляють системи удобрення,
зрошення, захисту від хвороб і шкідників.
Рекомендованим типом насаджень на сьогодні в регіоні міста
Мелітополя та його околиць є сади на насіннєвих підщепах з
яйцевидними формами крони зі схемами садіння в залежності від зони
вирощування та родючості ґрунту 6-7 на 3-4 м.
Перспективними є сади на слаборослих вегетативно розмножуваних
підщепах з формуванням округлої крони з пониженою зоною
плодоношення та веретеноподібними.
Черешня Регіна є пізнім сортом, плоди якого спіють в кінці липня,
мають змогу знаходиться на дереві до початку серпня. Вона була
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виведена в Германії, тому адаптована до м`якого клімату і на території
міста Мелітополя підходить безпосередньо для південних і центральних
регіонів. Сорт добре приживається і росте. Перший урожай можна
збирати вже на третій сезон з моменту посадки.
Черешня сорту Анонс. Відрізняється стабільною врожайністю,
крупними плодами високої якості, зимостійкістю й стійкістю до
самобезплідністю,
пізньою
незначною
ураженістю
моніліозу,
кокомікозом.
Черешня сорту Великоплідна. Сорт виведений Мелітопольським
інститутом зрошуваного садівництва як результат запилення серії В.
Чкалов, Ельтон і Жабуле, велика область його поширення знаходиться на
Україні, а також на Мелітопольщині. Є ще сорти Бігаро, Талісман.
Висновки:
Проведений аналіз впливу змін клімату на культуру черешні з
використання індикаторів та можливих критеріїв свідчить, що глобальне
потепління в Україні в наступне десятиріччя матиме як позитивний, так і
негативний вплив, який буде неоднорідним і залежатиме від
агрокліматичних умов зони. Основними шляхами адаптації черешні до
змін кліматичних умов є:
- виведення більш посухостійких і морозостійких сортів;
- обов`язкове планове зрошення;
- раціональна система удобрення;
- удосконалення технології обрізки черешні;
- поєднання хімічних і біологічних засобів захисту від хвороб і
шкідників, застосування регуляторів росту, мікродобрив.
Отже, при успішній адаптації нових сортів черешні до змін клімату
вона дасть мешканцям нашого міста завжди мати на столі улюблені,
смачні ягоди черешні. А деяким непоганим заробіток у літку.
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Інститут продовольчих ресурсів НААН
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Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА РАЦІОН ГОДІВЛІ КОРІВ
ТА ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ МОЛОКА
Результати спостережень свідчать, що клімат України протягом
останніх десятиліть вже почав змінюватися (температура і деякі інші
метеорологічні параметри відрізняються від значень кліматичної норми) і,
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за останніми прогнозами в Україні буде зростати температура повітря
(хоча значення цього дещо відрізняється за різними прогностичними
моделями), змінюватись кількість опадів протягом року, що може
призвести до зміщення кліматичних сезонів та термінів вегетаційного
періоду [1-2]. Так, за прогнозами, протягом 2011-2030 рр. в Україні буде
спостерігатися збільшення на 0,44% та 0,58% середньорічної температури
та температури в період травня-вересня у порівнянні з 1991-2010 рр.
Одночасно з цим, прогнозується збільшення середньорічної суми опадів
на 7,00%, водночас сума опадів в період травня-вересня зменшиться на
3,60% [2].
Кліматичні зміни є викликом для сільського господарства, в першу
чергу для рослинництва та тваринництва. В Україні, ведення молочного
скотарства в умовах підвищення середньомісячної температури,
зменшення кількості опадів та збільшення кількості хвиль тепла, може
призвести до зменшення доступної кормової бази тварин, видозміни її
структури, насамперед, зменшення частки свіжої трави, сінажу та сіна і,
як наслідок, збільшення частки кукурудзяного силосу та концентрованих
кормів.
Було показано, що зменшення частки свіжої трави та сіна в раціоні
корів впливає на компоненти жирової фази молока, зменшуючи вміст
поліненасичених жирних кислот, зокрема, омега-3 кислот та
жиророзчинних вітамінів [3-4]. Тому, за умов кліматичних змін, буде
підвищуватись вартість молока, отриманого від раціонів годівлі зі
значною часткою свіжої трави та сіна, що робить актуальною проблему
підтвердження походження молока з метою захисту прав споживачів та
захисту виробників від недобросовісної конкуренції.
Кукурудзі притаманний С4-тип фотосинтезу (фотосинтез за циклом
Хетча та Слека, або цикл чотири-карбонових кислот), характерний для
рослин з жарких та посушливих кліматичних зон. Завдяки такому
метаболізму, профіль стабільних ізотопів Карбону кукурудзи збагачений
більш важким ізотопом 13С, що збільшує значення відношення стабільних
ізотопів 13С/12С (δ13С) до діапазону від -10‰ до -20‰ [5].
Таким чином, кліматичні зміни можуть впливати на параметри якості
молока в результаті зміни раціону годівлі худоби. Метою даної роботи
було встановлення впливу збільшення частки кукурудзяного силосу на
біохімічні (жирнокислотний склад) та фізико-хімічні (відношення
стабільних ізотопів 13С/12С) параметри сирого молока.
Зразки сирого молока відбиралися два рази на місяць на двох фермах
в Житомирській області протягом пасовищних періодів (травеньвересень) у 2015-2016 роках. Раціон годівлі худоби протягом
пасовищного періоду року включав в себе зелені, грубі, соковиті та
концентровані корми. В
2015 році частка кукурудзяного силосу
дорівнювала 10,30% від сухої речовини корму, а в 2016 році – 22,76%.
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Жирову фазу молочних продуктів екстрагували згідно стандарту ISO
14156:2005. Білкову фазу молока отримували за допомогою
центрифугування молока при швидкості 8 000 об/хв. Жирнокислотний
склад аналізували на газовому хроматографі «Купол-55», колонка SP 2556
(США), довжиною 100 м, внутрішній діаметр 0,25 мкм. В якості
стандартного зразку використовували 37-компонентну суміш FAME
(«Sigma-Aldrich», США).
Відношення ізотопів 13С/12С (δ13С) аналізували в жировій і білковій
фазах молока (мас-спектрометр «МІ-1201СГ», НПО «Електрон»,
Україна).
Вимірювання проводили згідно Gerstenberg and Herrman, 1975 за
допомогою міжнародного стандарту PEF-1 і перераховували на
міжнародний стандарт VPDB. Ізотопне відношення надано в ‰ за
шкалою δ і розраховане за формулою (1):
(1)
де С – Карбон, R1 – відношення 13С/12С в дослідному зразку, R2 –
відношення 13С/12С у внутрішньому стандарті PEF-1.
Результати проведеного аналізу жирнокислотного складу жирової
фази молока показали, що загальний вміст поліненасичених жирних
кислот (ПНЖК) знижувався у зразках, відібраних в пасовищний період
2016 року на 5,56% (Рис.1). Найбільша різниця між різними раціонами
була зафіксована в травні – 2,71 відн.%.

Рис.1. Динаміка вмісту ПНЖК в молоці протягом пасовищного сезону
2015-2016 рр.

Збільшення частки кукурудзяного силосу призводило до підвищення
значень δ13С як в білковій, так і в жировій фазах молока. Було
встановлено підвищення на 2,33‰ в білковій фазі та на 2,20‰ в жировій
фазі у зразках молока протягом пасовищного періоду в 2016 році у
порівнянні з 2015 роком. Даний факт підтверджується дослідженнями, які
свідчать про позитивну кореляцію між збільшенням частки кукурудзяного
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силосу в раціоні та значеннями δ13С в молоці [5] та негативну кореляцію
між часткою свіжої трави та сіна в раціоні годівлі [5-7].

А

Б

Рис.2. Динаміка значень δ13С в білковій (А) та жировій (Б) фазах молока
протягом пасовищного сезону 2015-2016 рр.

Таким чином, підвищення частки кукурудзяного силосу в раціоні на
12,46% сухої речовини корму призводило до зменшення середніх значень
вмісту поліненасичених жирних кислот в молоці на 5,56% та підвищення
значення відношення стабільних ізотопів 13С/12С на 2,33‰ в білковій фазі
та на 2,20‰ в жировій фазі.
Отримані результати можуть використовуватися для подальших
досліджень з метою створення бази даних фізико-хімічних та біохімічних
параметрів молока в залежності від раціонів годівлі худоби та
кліматичних умов; розроблення інтегрованого підходу до способу
автентифікації молока з маркуванням «100% grassfed».
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ВПЛИВ ГЕОКЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
ТВАРИН У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Тварини можуть хворіти на інфекційні хвороби, які пов'язані із
впливом біотичних чинників природного середовища. Втрата
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мікроорганізмами у процесі еволюції можливості самостійного існування
у довкіллі призвела до того, що сформувався адаптивний тип
паразитарних систем в якості взаємодії макро- та мікроорганізмів. Значне
число видів патогенних біологічних агентів, різноманіття тваринрезервуарів у сукупності з векторами створюють складні біоценози, а
макроорганізм, у більшості випадків, є випадковим компонентом, який не
має значення в екології патогенних біологічних агентів при
зооантропонозах.
Зараження тварин збудником інфекції відбувається за умови
потрапляння в середовище природної циркуляції патогенних біологічних
агентів у процесі інтенсивного освоєння територій з природними
осередками для агропромислової діяльності. Нові умови господарювання
в Україні: скорочення об'ємів санітарної очистки паркових і приміських
лісопаркових зон, наявність неорганізованих звалищ, порушення
стабільності раніше діючої системи епізоотологічного нагляду, а також і
недостатньо активне проведення профілактичних, протиепізоотичних
заходів, – сприяють ускладненню епізоотологічної ситуації щодо
природно-осередкових інфекцій.
Територія України різниться своїми клімато-географічними
характеристиками, що обумовило формування індивідуальних природних
осередків з відповідними групами тварин-резервуарів, специфічних
векторів, а також циркулюючими серед них патогенних біологічних
агентів. Структура біоценозів визначається ареалами поширення
основних джерел інфекції, що відповідає ландшафтній приуроченості.
Територія Львівської області відноситься до опосередковано
благополучних територій в Україні з природно-вогнищевих особливо
небезпечних
інфекцій,
зумовлених
кліматично-географічними
особливостями західної частини України та прикордонного розташування
1/3 частини адміністративних територій області з країнами Європейського
Союзу.
Львівська область розташована в трьох зонах: лісовій, лісостеповій,
передгірних і гірських районах Карпат. Ліси займають понад четверту
частину площі області. Тваринний світ області належить до Карпатського
гірського зоогеографічного округу та Українського лісостепового
зоогеографічного округу. Фауна області налічує 340 видів, у тому числі
ссавців – 75%, гніздових птахів – 199, плазунів – 8, земноводних – 15, риб
– 47.
В гірських районах водяться бурий ведмідь, рись, лисиця, вовк, свиня
дика, косуля європейська, олень карпатський, білка карпатська, нічний
гостровуха; з птахів – глухар карпатський, дятел трипалий, шишкарі.
В рівнинних районах трапляється заєць сірий, лисиця звичайна,
білка, косуля, свиня дика, тхір степовий, полівки, їжак, ховрахи, кріт; з
птахів – горлиця звичайна, канюк, сич хатній, перепел, галка, ворона,
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дятли, лелеки, жайворонки та інші. Акліматизовано зубра, ондатру,
нутрію.
Взагалі природні осередки території області сприяють розвитку
стійких біоценозів для життєдіяльності 40 видів дрібних ссавців (в т.ч.
гризунів), 2-х видів кліщів та 22 види комарів, які є носіями або
переносниками збудників природно-вогнищевих особливо небезпечних
інфекцій (лептоспірозу, сказу, ензоотичного енцефаліту, нодулярного
дерматиту, іксодового кліщового бореліозу).
Щорічно
у
природно-вогнищевих
осередках
виявляється
захворюваність на сказ лисиць, єнотовидних собак, домашніх котів і
собак та великої рогатої худоби худоби. Згідно проведеного аналізу
статистичних даних упродовж останніх трьох (2015-2017) років на
території Львівської області було зафіксовано 76 випадків сказу, із них у
47 випадків лабораторно було підтверджено сказ у лисиць, 14 – собак, 14
– котів та 1 випадок – у великої рогатої худоби. Статистичні дані свідчать
про те, що лисиця – основний ареал збудника рабдовірусу. Це пов’язано в
першу чергу із географічним розташуванням області та наявністю великої
кількості лісів. Кількість покусаних людей домашніми та безпритульними
тваринами щорічно досягає близько 1000 осіб, з них біля 200 особам
призначаються антирабічні щеплення.
При такій неблагополучній ензоотичній ситуації в активно діючих
широкомасштабних біогеоценозах на території області існує реальна
загроза виникнення епідемій при заносі збудників особливо небезпечних
інфекцій через державні кордони. Зокрема, це стосується африканської
чуми свиней та вузликового дерматиту великої рогатої худоби.
Африканська чума свиней у плані біологічної безпеки вимагає
особливої уваги, вона завдає колосальних економічних збитків, так як для
специфічної її профілактики до сьогоднішнього дня вакцин не
розроблено. При виявленні спалахів захворювання із подальшою
негайною ліквідацією захворювання на території епізоотичного осередку
та з метою попередження занесення збудника у господарство необхідно
запроваджувати спеціальний «закритий» режим для господарств, а
моніторингові та діагностичні дослідження вимагають значних коштів. У
вересні
2017
року
на
території
області
(с. Грозьово Старосамбірського району) у приватному секторі був
зафіксований спалах африканської чуми свиней: захворіло і загинуло 6
свиней. Діагноз було підтверджено ДНДІЛДВСЕ, після чого на території
спалаху захворювання було запроваджено карантин терміном 40 діб із
невідкладним проведенням відповідних заходів з ліквідації та
недопущення розповсюдження на інші території захворювання. У даному
населеному пункті було встановлено 3-кілометрову зону захисту навколо
епізоотичного осередку та 10-кілометрову зону спостереження від
зовнішньої межі зони захисту. На сьогодні більше спалахів африканської
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чуми свиней на території Львівської області зафіксовано не було, що
свідчить про якісно проведені превентивні заходи щодо недопущення
захворювання у господарства Львівщини.
Заразний вузликовий дерматит належить до особливо небезпечних
хвороб великої рогатої худоби, призводить до значних економічних втрат
через зниження молочної продуктивності, тимчасову або постійну
неплідність, стерильність биків-плідників, ураження шкіри, а також
загибель хворих тварин унаслідок секундарних інфекцій. Основний шлях
передачі вузликового дерматиту трансмісивний – кровосисними
комахами. Поширення відбувається стрибкоподібно – на значні відстані
(до 50-100 км) через переносників, безконтрольне переміщення тварин,
контаміновані корми, предмети догляду, транспортні засоби тощо. На
сьогоднішній день в Україні специфічні методи лікування вузликового
дерматиту не розроблені. У загрозливих щодо занесення зонах,
визначених рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
при Кабінеті Міністрів України, всі власники зобов’язані проводити
обробку сприйнятливих тварин інсектицидними препаратами тривалої дії,
що забезпечують їх безперервний захист впродовж періоду активності
кровосисних комах. Спалахи заразного вузликового дерматиту
зафіксовані у Туреччині, Болгарії, Угорщині, Румунії, Російській
Федерації, країнах Адріатичного узбережжя.
Висновки
1. Упродовж 2015-2017 років на території Львівської області
лабораторно підтверджено 76 випадків захворювання тварин на сказ.
2. Лисиця залишається основним ареалом збудника вірусу сказу.
3. На території області існує реальна загроза виникнення епідемій
при заносі збудників особливо небезпечних інфекцій через державні
кордони. Зокрема, це стосується африканської чуми свиней.
4. В Україні у загрозливих щодо занесення заразного вузликового
дерматиту зонах проводять обробку великої рогатої худоби.
інсектицидними препаратами.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ СОСНЯКІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ НИЗОВИМИ ПОЖЕЖАМИ
У зв’язку з глобальним потеплінням та збільшенням посушливості
клімату ризик зростання частоти й масштабів лісових пожеж залишається
високим особливо у соснових лісах, які є найбільш пожежонебезпечними.
Адже відомо, що понад 90 % загальної кількості пожеж припадає на
сосняки.
Лісові пожежі щорічно призводить до значних екологічних,
економічних та соціальних
збитків. Визначення особливостей
постпірогенного розвитку сосняків, а саме своєчасна діагностика й точне
прогнозування ймовірності усихання пошкоджених пожежами дерев є
надзвичайно актуальним завданням для зменшення негативних наслідків,
спричинених лісовими пожежами, та для прийняття рішень стосовно
ведення господарства в таких лісах.
Встановлено, що реакція на пошкодження дерев різних вікових груп
значно відрізняється [2]. Для середньовікових та пристиглих дерев
виявлено достовірний прямий кореляційний зв'язок між середньою
висотою нагару на стовбурах та станом дерев (r = 0,61, tf = 3,34 tst = 2,88).
Для стиглих дерев сосни достовірних зв’язків між висотою нагару на
стовбурі та станом не виявлено.
Такий тренд простежується лише у молодняках та середньовікових
сосняків. Так було встановлено, що коефіцієнт кореляції між діаметром
дерев і їх станом (r = -0,4 tf = 3,06 tst = 2,32), а також діаметром і часткою
сухостійних дерев у пошкодженому насадженні (r = -0,6 tf = 3,12 tst. = 2,31)
є оберненим, тобто зі збільшенням діаметра зростає вогнестійкість
середньовікових дерев.
Під час діагностики пошкоджених насаджень значну роль відіграє
вплив кліматичних умов. Так пожежі, що виникли в різні місяці впродовж
року, мали різні наслідки: весняні пожежі як правило не мали значного
впливу на зміну стану насадження. В той час як за літніх пожеж, особливо
після тривалих посушливих періодів, лісові пожежі призводять до
катастрофічних наслідків. Причиною цього є стан лісових горючих
матеріалів (ЛГМ) і як наслідок інтенсивність пожеж та різний їх характер.
Весняні низові пожежі як правило рухливі, під час них згорає лише
верхній опадовий шар підстилки нижні шари (ферментативний та
гуміфікований) мають високу вологість тому повністю не вигорають.
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Наслідки таких пожеж на насадження – не суттєві. Але класифікація
пожеж і розробка прогностичних моделей відпаду дерев у насадженнях
окремо для весняних та літніх низових пожеж потребує уточнень. Адже
можлива ситуація, коли весняний період є екстремально посушливим, а
літній період, навпаки досить вологий з частими дощами. Так, у
насадженні на одній з пробних площ пожежа мала катастрофічні
наслідки (низова пожежа відбулася в останній декаді травня 2011 року).
Стан цього насадження уже через місяць після пожежі було оцінено як
«усихаюче насадження», Іс становив 3,9 адже весна 2011 року була
надзвичайно посушливою (ГТК = 0,5).
Для насаджень на інших пробних площах, пошкоджених навесні,
характерними були: незначна частка сухостійних дерев і задовільний
санітарний стан (Іс 2,4 – 3,2). Водночас індекс стану насаджень,
пошкоджених літніми пожежами, становив 4,0 – 4,5, а частка сухостійних
дерев сягала 51 %.
Водночас стосовно стиглих дерев сосни кореляційний зв’язок
індексу стану (Іс) та нагару r = 0,73, tf = 3,06 tst = 2,32; з часткою
сухостійних дерев на ПП – r = 0,74, tf = 3,12 tst = 2,31), тобто більші за
розміром дерева були більш уразливими до дії вогню у зв’язку з
пошкодженням кореневих систем, адже стиглі дерева акумулюють значні
запаси підстилки під час згорання якої можливе пошкодження кореневих
лап.
Дерева стиглих сосняків після літніх пожеж за будь-яких
пошкоджень реагували стрімким погіршенням стану, а відпад впродовж
року у найбільш пошкоджених насадженнях сягав 74 %. Пригнічені
дерева всихали за мінімальних пошкоджень. З іншого боку, найбільш
розвинені дерева також реагували на пошкодження надзвичайно гостро –
відпад складав 48–55 % за мінімальних пошкоджень. Тобто діаметр
стиглих і перестійних дерев не є показником вогнестійкості. Характерною
особливістю стиглих сосняків є наявність кореневих лап та значні запаси
підстилки особливо біля стовбура дерева. Товщина кори на кореневих
лапах яких може поступатися товщині кори на стовбурах у 2,5 рази.
Таким чином груба кора сосни звичайної формується лише до кореневої
шийки.
Однією з причин інтенсивного всихання більш розвинених дерев (І–
ІІ КК) є більший об’єм накопиченої підстилки під основою стовбура. Так
у стиглих 95 річних сосняках товщина підстилки варіювала в межах від 7
до 15 см біля основи стовбура (середнє значення – 11,0 ± 0,52 см) і
зменшувалася у міру збільшення віддалі від стовбура до 2,6 ± 0,30 см.
Зменшення товщини шару підстилки зі збільшенням віддалі від стовбура
підтверджено статистично (Ff = 56,8; Fst = 2,7). На накопичення підстилки
та її розподіл впливали: мікрорельєф, тип умов місцезростань, розміри
дерев, та форма їх крони.
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Висока інтенсивність усихання найбільш розвинених дерев у
стиглих сосняках пов’язана з накопиченням порівняно більшого об’єму
підстилки під основами стовбурів, що сприяє підвищенню інтенсивності
пожежі та її локалізації саме в окоренковій частини дерева і, як наслідок,
значному пошкодженню кореневих систем дерев.
Тому для точного встановлення об’ємів ЛГМ та прогнозування
ризиків загибелі стиглих дерев методика [1] щодо визначення об’ємів
підстилки має бути вдосконалена. Так, під час досліджень слід фіксувати:
вік насадження, бонітет, повноту, тип лісу, характеристику мікрорельєфу,
класу Крафта дерева та форму крони (або замірів її проекції за
напрямками: Пн, Пд, Сх, Зх). Самі заміри товщини підстилки також слід
проводити за маршрутами – Пн, Пд, Сх, Зх. Кожен з маршрутів довжиною
1,5 м замірами товщини підстилки на маршруті через кожні 20–30 см.
Таким чином точна діагностика і моделювання зміни стану сосняків
пошкоджених низовими пожежами та ймовірності їх загибелі можлива
лише за комплексної інтегрованої оцінки таксаційних показників
пошкоджених насаджень, їх віку, едатопу, актуальному стані ЛГМ (їх
запасу, типу та вологості), актуальних кліматичних даних до та після
пошкодження та характеристик самої пожежі.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА ПОШИРЕННЯ
ПАТОЛОГІЙ ОРГАНІВ РЕПРОДУКЦІЇ У СУК ТА КІШОК
В останні роки вчені всього світу стурбовані проблемою глобального
потепління. З початку XX століття середня температура навколишнього
середовища зросла на 0,74°C. Кожне з останніх трьох десятиліть було
тепліше попереднього, температура повітря була вищою, ніж в будь-яке
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попереднє десятиліття. Експерти-кліматологи зазначають поступове
підвищення середньої температури повітря ось уже кілька десятиліть і
пророкують подальше підвищення на 1,1-6,4°C в період між 1990 і 2100
роками.
Зміна температурного режиму на нашій планеті призводе до
збільшення кількості бактерій, вірусів і грибів. Відомо, що вологе та тепле
середовище є найбільш сприятливим для розмноження мікроорганізмів.
Крім, того глобальне потепління може призвести до посиленого танення
льодовиків і появі мікроорганізмів, які перебували там тисячоліттями. та
вважаються зниклими і можуть виявитися патогенними для людей та
тварин, або резистентними до наявних зараз антибактеріальних засобів.
Підвищення обсіменіння патогенною мікрофлорою навколишнього
середовища збільшує ризики зараження нею тварин і людини.
Одним з негативних наслідків глобального потепління у
ветеринарній медицині є збільшення поширеності патологій органів
репродукції самок, що виникають за рахунок бактеріального впливу на
організм тварин.
З акушерсько-гінекологічних патологій у собак найчастіше
зустрічаються патологія матки (хронічний метрит) та вагіни (вагініт).
У ветеринарній практиці серед гінекологічних захворювань метрит
реєструють у 27-73% тварин. Найбільш глибокі патофізіологічні зміни в
тканинах матки і найбільш важкий перебіг метриту спостерігається у сук і
кішок.
Катарально-гнійне запалення матки, як ускладнення хронічного
метриту, у залежності від виду тварин, реєструють у 5-9:% самок.
Поширеність захворюваності серед загальної кількості собак і котів
реєструвати доволі важко, тому що у багатьом тваринам проводять
оваріогістеректомію з метою усунення лібідо.
Метрит у собак і кішок - висхідне бактеріальне запалення структурно
зміненої матки. Збудник зазвичай потрапляє до матки через її відкриту
шийку матки і у більшості випадків представлений грамнегативними
бактеріями (Escherichia coli, стафілококи, стрептококи). Великий відсоток
потрапляння збудників до органів репродуктивної системи тварин
відбувається з навколишнього середовища.
Під час тічки у крові сук підвищується рівень естрогенів, що
викликає проліферацію ендометрію. Після овуляції під дією прогестерону
залози слизової оболонки матки починають продукувати велику кількість
секрету. Якщо у тварини реєструють гормональний дисбаланс, то
кількість секрету значно збільшується, і матка не встигає позбутися від
нього до закриття шийки. При попаданні в цей момент в порожнину
матки патогенних мікроорганізмів, вони починають активно розвиватися і
розмножуватися, що у подальшому призводить до метриту, а за зниження
імунного захисту – до піометри.
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За даними дослідників мікробний фактор в етіопатогенезі вагініту і
метриту у сук різних порід представлений:
- за первинного вагініту у 70% хворих тварин ідентифікують
золотистий стафілокок і у 100% випадків - стрептококи та кишкову
паличку;
- за вторинного вагініту мікробний профіль істотно відрізняється
від первинного - золотистий стафілокок і кишкова паличка виділяється в
100% випадків, протей - у 62,5%, клебсієла – у 87,5%, ентеробактерії – у
62,5%. Загалом мікробний фон за вторинного вагініту на 32,5%
перевершує аналогічний за первинного (5 видів проти 3).
- за неускладненого метриту бактеріальна флора представлена
золотистим стафілококом у 66,7%, стрептокок – у 25%, клебсієлою – у
33,3%, кишковою паличкою – у 100% випадків;
- за ускладненого метриту золотистий стафілокок і кишкову
паличку реєструють у 100% випадків, стрептокок – у 66,7%, клебсієлу – у
66,7%, протей – у 22,2%, синьогнійну паличку – у 44,4%.
Оптимальний температурний режим для більшості перерахованих
вище бактерій є 37°C. Вивчення механізмів виживання бактерій, вплив
кліматичних змін навколишнього середовища на ступінь їх розмноження
має важливе значення для медицини, ветеринарії, а також фармакології.
Теплий клімат і висока вологість сприяють швидкій колонізації
мікроорганізмів. Глобальне потепління вже сьогодні вважається фактором
ризику, що сприяє значному поширенню патологій запального характеру
органів репродуктивної системи у собак і кішок.
Фактори навколишнього середовища, а особливо рівень
бактеріального забруднення, відіграють величезну роль в частоті
поширення метритів і вагінітів тварин.
Унаслідок стрімкого розвитку бактерій і спричинених ними
захворювань останнім часом актуальним є пошук нових способів терапії і
профілактики метритів у сук та кішок. У зв’язку з цим необхідним є
розробка ефективних способів терапії тварин за метриту з використанням
препаратів, що мають протимікробну, протигрибкову та антиоксидантну,
антигіпоксичну і мембранопротекторну активність.
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА УМОВИ ІСНУВАННЯ ТА СТАН
ІХТІОФАУНИ ВОДОСХОВИЩ ДНІПРА
За даними ФАО, глобальні зміни клімату – це реальність і ці зміни в
Україні протікають набагато швидше, ніж в інших країнах Світу. Україна
вже працює над проблемами зміни клімату, але ці проблеми ще не стали
частиною національних і субнаціональних стратегій, собливо для
аграрного сектору виробництва. Загальна ціль ФАО заключається в оцінці
наявних і прогнозованих кліматичних умов, у визначенні рівнів
вразливості і визначенні плану необхідних дій. Важливою частиною
впливу кліматичних змін є ефективність відтворення та оптимальних
умов існування рибного населення водойм.
Існування риб у водосховищах, річках, озерах і каналах України
відбувається у водному середовищі, яке формується екологічними,
біологічними і антропічними чинниками, які постійно змінюються.
Причому, зміни екологічних і біологічних чинників, що відбуваються
природним шляхом, можуть бути передбачувані або прораховані –
наскільки можливо контролювати динаміку природних процесів у
водоймах.
Гідроекологічні природні умови існування іхтіофауни у водоймах
різного типу пов’язані, в першу чергу, із станом та впливом на риб
переважно гідрологічного і
термічного режимів, що формуються
кліматичними умовами того чи іншого регіону України.
Очевидно, що у величезних водоймах – водосховищах (за умовами
їх створення) найбільш сильний вплив на ефективність природного
відтворення риб припадає на групу таких глобальних факторів таких як
водність року, рівневий та температурний режими, які разом визначають
наявність фонду нерестових площ та необхідний розвиток достатньої
кількосгі кормових організмів.
Одним із провідних факторів впливу на рибне населення водойм є величина
річного водного стоку (формується дощовими опадами, сніговим покривом, товщиною
льодоставу тощо), що найбільш помітно у великих дніпровських водосховищах ГЕС.
Величина річного стоку в нерестовий період, в першу чергу,
впливає на кількість нерестових площ для риб. Так, за даними К.С.Бугая
[1977] у середньоводні роки фонд нерестових площ у пониззі Дніпра
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зменшувався у середньому на 52,3% та у маловодні роки – на 78,4% у
порівнянні з багатоводними. Найбільше це стосувалось нерестовищ
оселедця, чехоні і сазана у середньоводні роки, в першу чергу чехоні,
оселедця і ляща, а також практично усіх інших риб в меншому ступені, у
маловодні роки (таблиця). Наведене вказує на важливість річного стоку
для ефективного нересту більшості видів риб.
Як відмічалось площа мілководдь з глибинами до 2 м, де в
основному знаходяться нерестовища, складала у Каховському
водосховищі лише 5%, Кременчуцькому – 18%, а в Київському – 33,8%.
Крім того, амплітуда добових коливань рівня води під час нересту риб та
інкубації їх ікри в Кременчуцькому та Київському водоймищах не
перевищувала 5-15 см, тим часом як в Каховському водоймищі вона
досягала 20-30 см, що могло призводити до значної смертності ікри риб.
Таким чином, смертність ікри літофільних риб на нерестовищах
знаходилась в залежності від кількості мілководь в водоймищі і в
середньому становила у водосховищах: Київському – 5,0%,
Кременчуцькому – 15,5% і Каховському – 25,4% (рис. 1).
З другого боку ефективність відтворення інших видів риб
(окуневих, бичкових, оселедцевих тощо) більш пов'язана із дією таких
факторів, як температура водного середовища, довжина вегетаційного
періоду, високе забезпечення кормом та інше.
Таблиця.
Показники фонду нерестових площ для риб пониззя Дніпра залежно
від величини річного водного стоку за даними К.С. Бугая [1977]
№
з/п

Вид риб

1.
Оселедець
2.
Пузанок
3.
Осетер
4.
Тараня
5.
Лящ
6.
Судак
7.
Сазан
8.
Рибець
9.
Чехоня
В середньому

Багатоводні
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Роки
Середньоводні
%
4,0
77,0
81,0
76,0
45,0
47,0
29,0
65,0
5,0
47,7

Маловодні
%
1,0
38,0
32,0
27,0
3,0
41,0
22,0
30,0
0,0
21,6

40
30
20

Ряд1
Ряд2

10
Р2

0
1

Р1

2

3

Рис. 1. Залежність між смерністю ікри риб (ряд 1, %) та площею нерестовищ
(ряд 2, %) у водосховищах Дніпра (1 – Київське, 2 – Кременчуцьке, 3 Каховське)

Температура – один з найважливіших абіотичних факторів
середовища, що визначає не тільки виживання, розмноження, живлення,
ріст і продуктивність риб, але також їх поведінку і розподіл в конкретних
біотопах водного середовища. Найінтенсивніші процеси життєдіяльності
риб відбуваються за температури води, що перевищує +100С, за нижчих
температур процеси життєдіяльності риб помітно сповільнюються
[Романенко, Арсан, Соломатина, 1991].
Температурні умови водойм визначаються, в першу чергу,
зональністю їх розташування, що викликає різноманітні суксеційні
процеси у риб. Показано, що у дніпровських водосховищах підвищення
температури води до 100С відбувається наприкінці квітня, а зниження до
100С – наприкінці жовтня чи початку листопада Для ефективності
відтворення риб та їх нагулу важливою є сума тепла в нерестовий і
нагульний періоди, особливо під час першого року їх життя
Через саморозселення швидко зростає питома вага понтокаспійських видів риб в экосистемах водоймищ, зокрема тюльки, бичків,
ротана-головешки, карликового сомика та ін. Деякі з них (оселедець)
значно скоротили міграційні шляхи, однак перейшли до постійно
перебування в Каховському водоймищі в прісноводних умовах.
Загальним для цих риб є перехід до існування в прісній воді протягом
усього життєвого циклу, а не тільки в нерестовий період, що являє якісно
нову екологічну ситуацію для багатьох видів, що підверджкється аналізм
стану кормових ресурсів водойм.
Аналіз динаміки усереднених багаторічних показників біомаси
фітопланктону дніпровських водосховищ показав, що рівень біомаси був
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максимальним у період 1993-2001 рр. – 17,3-33,8 г/м3 і повернувся на
оптимальний рівень у 2006-2010 рр. – 8,5 г/м3.
Сказане підтверджується аналізом динаміки усереднених
багаторічних показників біомаси зоопланктону, які знизились у 2006-2010
рр. до мінімальних значень – 0,5 г/м3.
Також спостерігається очікуване зниження у водосховищах Дніпра
в 1999-2010 рр. усереднених багаторічних показників зообентосу: з
оптимальних 10 г/м2 до 5,8 г/м2 у 1999-2005 рр. та 3,5 г/м2 у 20062010 рр.
Враховуючи такі зміни у продуктивності основних груп кормових
організмів риб, можна помітити, що частка риб-хижаків в екосистемах
внаслідок антропогенного впливу за період 1950-1990 рр. в середньому
скоротилась з 30 до 20%, бентофагів – з 9 до 4%, а планктофагів, навпаки,
зросла з 61 до 76% (рис. 2).
Таким чином, у водоймищах дніпровського каскаду в результаті
гідротехнічного будівництва змінилися термічний і гідрологічний
режими, зменшилися швидкості течій й водообмін. Повністю змінилися
гідрологія й морфометрія колишньої річки, у водоймищах з'явилися
великі пелагічні й бентичні зони, що сприяло значному збільшенню й
розмаїтості біотопів і екологічних ніш. Створення водоймищ привело до
того, що в них почали формуватися кліматичні умови, подібні до
існуючих у великих причорноморських лиманах. Це сприяло експансії
значного числа видів понто-каспійського фауністичного комплексу вверх
по каскаду водосховищ, зокрема, і саморозселенню понто-каспійських
видів риб.
80
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Рис. 2. Зміна запасів (%) хижих риб (1), бентофагів (2) і фітофагів (3) у
водосховищах Дніпра за період 1956-1999 рр.: початок зарегулювання (ряд 1),
сучасні умови (ряд 2)
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Узагальнюючи наведені вище результати аналізу досліджень, слід
наголосити, що в цілому умови існування риб у континентальних
водоймах України та ефективність природного відтворення прісноводних риб
рибогосподарських
водойм
визначаються
гідроекологічними
та
гідробіологічними чинниками екологічного характеру, а також залежать
від наявності нерестовищ, витрат (водність, рівень) і температури води в нерестовий
період, забезпеченості доступними кормовими ресурсами.
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ВПЛИВ МІНЛИВОСТІ КЛІМАТУ
НА РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР
Все більш відчутними в Україні стають наслідки глобальної зміни
клімату. За останні 20 років середньорічна температура зросла на 0,8 °С, а
середня температура січня та лютого – на 1–2 °С, що призвело до змін у
ритмі сезонних явищ. Через зміну клімату, погодні умови у західному
регіоні стають більш мінливими, а підвищення температури
навколишнього середовища викликають посухи, що обмежує
продуктивність рибництва.
Зміни клімату – це великомасштабні, довгострокові зрушення в
погодних умовах планети та середній температурі [1]. Питання зміни
клімату є актуальними для нас не менш, ніж для інших країн світу, що
довели квітневі снігопади 2017 року в Україні.
За даними NASA [2] у 2016 температура поверхні Землі була
найгарячішою з моменту початку ведення спостережень у 1880 році.
Глобально, середня температура в 2016 році була на 0,99 градусів за
Цельсієм вища, ніж у середині 20-го століття. Якщо спостерігати більший
відрізок часу, середня температура поверхні планети піднялася на близько
1,1 градуси за Цельсієм з кінця 19 століття. Учені вже не сумніваються
[3], що ця зміна зумовлена переважно збільшенням концентрації
вуглекислого газу та інших антропогенних викидів в атмосфері. За
прогнозами Світового банку в Україні до 2100 року температура може
підвищитися на 3,2–4,5 °С [4]. У такому випадку на Україну чекатимуть
значні негативні наслідки в першу чергу для сільського господарства
через збільшення посух, зменшення рівня опадів влітку, більш різких
пікових температур (мінусової взимку і плюсової влітку), що негативно
позначатиметься на кількостях врожаю, вимагатиме значних інвестицій у
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заходи з адаптації до змін клімату. Загалом, можуть спостерігатися значні
зміни сезонних явищ, наприклад ранній початок цвітіння рослин, а потім
різкі похолодання. Що негативно впливатиме як на сількогосподарські
культури, так і на всі екосистеми загалом.
Проблеми рибогосподарського сектору, як і аквакультури загалом,
зазвичай посідають останню сходинку, оскільки їх витісняють більш
глобальні проблеми, проте, у зв'язку із змінами клімату у цій сфері
виникають непередбачувані проблеми, що потребує конкретних та
продуманих вчинків.
У рибогосподарській діяльності екологічне управління передбачає
контроль якості води, а саме екологічних нормативів якості
рибогосподарських об’єктів, поєднання хімічного і біологічного складу
та фізичних властивостей води, що зумовлює її придатність до
використання у рибництві.
Зміна клімату, у тому числі температурного режиму і пов’язаної з
ним динаміки гідрологічних процесів (наприклад, зниження рівня води в
річці і плавневих системах), є одним з важливих чинників перетворення
іхтіофауни. Підвищення температури води може негативно позначитися
на розмноженні і розвитку багатьох видів риб – особливо рідкісних
(включаючи практично зниклого холодолюбного чорноморського лосося
у Дністрі) – з одночасною появою теплолюбних видів-вселенців. Якщо
розглядати річку Дністер -обмілінням і скороченням площі плавневих
озер у період посушливих років, що почастішали, пояснюють зниження
чисельності фітофільних видів – коропа, карася та деяких інших.
Подальше пониження рівня Дністра або його приток може призвести до
втрати залишків лугових нерестовищ. Кожен із перелічених процесів
знижує стійкість екосистем, які в комплексі формують основу екологічної
стійкості природної частини басейну Дністра до зміни клімату. Ці зміни
накладаються на несприятливі процеси некліматичного характеру, що ще
більше підриває життєздатність екосистем та їх природну здатність до
адаптації. Для басейну Дністра ймовірна зміна об’єму і сезонного
розподілу стоку – один із критичних наслідків зміни клімату. Вже
сьогодні повені в басейні завдають значних збитків господарству і
населенню Республіки Молдова й забирають життя людей [5].
Водні ресурси в басейні річки Дністер вразливі до змін клімату як
кількісно так і якісно. Відповідно до оцінок експертів, доступні ресурси
поверхневої води зменшаться на 16 – 20 % до 2020 року. Таким чином,
відповідно до кліматичних прогнозів, існує загроза для економічного
розвитку, пов’язаного з водокористуванням.
Вплив зміни клімату на рибальство та аквакультуру відбувається в
результаті як поступового атмосферного потепління так і пов'язаних з ним
фізичних та хімічних змін водного середовища. Загалом, передбачається,
що підвищення температури зменшить вилов основних видів риб на 40
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відсотків до 2050 року [6]. Зміна клімату та поглинання вуглецю у водних
системах є і буде продовжувати явні зміни в водних системах через
підвищення температури води, підвищена термічна стратифікація, вміст
прісної води, зміни в концентраціях кисню і окислення океану. Зміна
клімату також є складною загрозою для рибних господарств та
аквакультури, оскільки це загострює проблеми, які вже стоять перед
сектором, такі як забруднення водойм та хвороби пов’язані із цим,
природна мінливість всередині водних систем.
В умовах досліджуваного форелевого господарства, що знаходиться
у Передкарпатті, джерелом водопостачання якого є річка Свірж, що є
притокою р. Дністер, особливий вплив мінливості та сезонності клімату
не відмічено, проте, варто зауважити, що дане господарство повністю
контролює усі біологічні, та екологічні фактори впливу на кожному із
етапів вирощування, присутня чітка система контролю температури та
якості води, що подається у басейни. На таких господарствах варто
здійснювати особливий
контроль за відпрацьованою водою що
повертається у джерело водопостачання, здійснювати очищення
відпрацьованої води з метою запобігання впливу на природні екосистеми.
Негативний
вплив
на
екологічну
рівновагу
довкілля
рибогосподарського виробництва визначається такими основними
проблемами: наявність збитків, завданих рибному господарству внаслідок
порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів; виробничі
відходи завдають шкоди морській екології; будівництво ферм руйнує
життєве середовище певних видів рослин і тварин; зменшення доступу до
води місцевого населення через масове вирощування риби на фермах
тощо.
Як зазначає Н.М. Вдовенко (2011), виробництво продукції
аквакультури супроводжується необхідністю екологічного управління на
всіх стадіях виробничого процесу, що, в свою чергу, впливає на якість та
безпеку продукції: забезпечення епізоотичного та гідротоксикологічного
добробуту рибогосподарських підприємств; контроль забруднення
водойм
неочищеними
промисловими,
побутовими
та
сільськогосподарськими стоками; забезпечення належних умов
зберігання, переробки та транспортування рибної продукції;
мікробіологічний контроль водойм та якість кормів; використання
лікарських препаратів та інше [7].
В Україні існує система екологічного управління рибогосподарською
діяльністю, зокрема охороною водних об’єктів та водних біоресурсів, яка
закріплена відповідною законодавчо-нормативною базою та має
розгалужену структурно-інституційну підтримку.
Екологізація рибного господарства України повинна здійснюватись з
урахуванням пріоритетів сталого розвитку. Науково-інформаційне
забезпечення є важливою умовою ефективності прийняття управлінських
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рішень. Недоліком сучасної системи екологічного управління в Україні є
рекомендаційний характер дотримання державних стандартів серії ДСТУ
ISO 14000 «Настанови з управління навколишнім середовищем».
Економічний механізм управління рибогосподарським сектором
вимагає застосування інструментарію економічного стимулювання
екологізації діяльності суб’єктів рибного господарства (податкові і
кредитні пільги, виплати і відшкодування витрат та інше), а також
посилення засобів обмежувального механізму у результаті порушення
природоохоронного законодавства. Розвиток фінансового забезпечення
екоуправління неможливе без впровадження сучасних світових тенденцій:
удосконалення системи плати за спеціальне використання водних
ресурсів, збільшення відповідних коефіцієнтів індексації; впровадження
грошової оцінки за економічною цінністю вод, їх кадастровою ціною;
утворення ринку прав на забруднення природи, конкурсна торгівля
ліцензіями;
застосування
фінансово-кредитного
механізму
природокористування;
впровадження
екологічного
страхування,
управління ризиками; формування цільових екологічних фондів,
наповнення місцевих бюджетів [8].
Отже, можна сказати, що вплив мінливості клімату на
рибогосподарський сектор є таким ж вагомим як і на інші
сільськогосподарські галузі. Так як риба – це важливий продукт
харчування, необхідно прийняти усі міри, аби забезпечити їх стійкість до
негативних впливів та мінімізувати втрати. З іншого боку, галузь
потребує чіткого контролю на усіх етапах виробництва, аби не допустити
забруднення водного середовища.
Література
1. http://www.metoffice.gov.uk/climate-guide/climate-change
2. http://climate.nasa.gov/news/2537/nasa-noaa-data-show-2016-warmestyear-on-record-globally/
3. http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FIN
AL.pdf
4. http://climate4development.worldbank.org/
5. Стратегічні напрями адаптації до зміни клімату в басейні Дністра
ENVSEC • ЄЕК ООН • ОБСЄ • 2015
6. Food and agriculture organization of the United Nations. FAO
STRATEGY ON CLIMATE CHANGE Rome, July 2017, 48
7. Вдовенко Н.М. Альтернативний підхід до забезпечення якості та
безпеки екологічно чистої продукції аквакультури / Вдовенко Н.М. //
Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Економіка». - 2011. —
Вип. 5(3). — С. 10-17
8. Сокол Л.М., Мосіюк СІ., Аспекти екологічного управління у
рибогосподарській діяльності. Економіка. Проблеми економічного
становлення/ Вiсник 3-4'2014. – с.82-87
723

УДК 551.58 : 502/504
Добрич Д.В., студентка;
Манішевська Н.М., викладач, науковий керівник
ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»
manishevskan@ukr.net
ВПЛИВ КЛІМАТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Актуальність. Клімат є одним із найважливіших чинників
формування нашого навколишнього середовища. Він визначає не тільки
характер ландшафту, рослинний і тваринний світ, а й можливості
розвитку сільського господарства, демографічний стан та міграції цілих
народів. Зміна клімату є одним з факторів, які загрожують біологічному
розмаїттю.
Основний вплив зміни клімату на природу пов’язаний з такими
факторами:
• продуктивність багатьох екосистем збільшилася та склад деяких з
них змінився;
• сезонні зміни порушили трофічні ланцюги;
• спостерігалося значне збільшення частоти та інтенсивності лісових
пожеж.
Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива
та неефективне споживання енергії, що виробляється. Парникові гази, що
утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення
парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються як
результат діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства,
промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у
нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу [1].
Вплив клімату на сільськогосподарські культури
Вплив клімату на сільське господарство пов'язано зі зміною місцевих
кліматичних умовах, а не глобального клімату. Середня температура
поверхні Землі зросла на 0,8 °C, тому агрономи вважають, що будь-яке
оцінювання має бути індивідуальною для кожного регіону.
1. Підвищення середньодобової температури, зменшення кількості
опадів та суховії призводять до значних втрат запасів вологи у ґрунті.
2. Збільшення різниці між денними та нічними температурами.
Влітку зараз нерідко спостерігається ситуація, коли вдень маємо на
термометрі +30С і вище, а вночі – +15–16 °С.
3. Різкі коливання погодних умов та температур. Тому посеред
спекотних весняних днів заморозки й сніг стали тим «громом серед
ясного неба», який заскочив зненацька.
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4. Малосніжні зими. Кількість опадів взимку за останні роки значно
скоротилася, а отже, запаси продуктивної вологи у ґрунті стають
меншими.
5. Порушення «графіка опадів». Із кожним роком дощить все
скупіше, або, навпаки, виливаються у справжній «сезон дощів», причому
часто-густо застають агрономів несподівано [4].
Отже, головна проблема, яка з'явилася разом зі змінами клімату, – це
дефіцит вологи та зниження гідротермічного коефіцієнта. Друга проблема –
температурні стреси, які рослинам доводиться переносити все частіше [2].
Вплив клімату на рослинництво
Зміна кліматичних параметрів, функцій та розподілу рослин
призводить до збільшення концентрації СО2, підвищення глобальних
температур, зміни кількості опадів і зміни в характері «екстремальних»
погодних явищ, таких як циклони, пожежі або шторми.
Оскільки окремі рослини, а також види можуть успішно завершити
свої життєві цикли та функціонувати фізіологічно лише за певних умов
навколишнього середовища, зміни в кліматі, значно впливать на рослини
від індивідуального рівня до рівня екосистеми чи біомів [3].
З підвищенням температури зростає швидкість у багатьох
фізіологічних процесах, таких як фотосинтез у рослинах. Екстремальні
температури можуть бути шкідливі, коли вони виходять за межі
фізіологічних можливостей рослини [1].
Вплив клімату на здоров'я людини
Сезонні коливання погодного режиму провокують зміну
фізіологічних функцій. Зовсім по-іншому реагує нервова система, обмінні
процеси, теплообмін, залози внутрішньої секреції. Здорова людина
завдяки пристосувальних фізіологічних механізмів не реагує на такі, що
хворий дуже гостро відчуває зміни. У сфері медицини розрізняють кілька
видів кліматів, які здатні чинити на організм певний фізіологічний вплив,
використовуючи всі свої компоненти. Зміна клімату на морський: користь
для здоров'я [6].
Зміна клімату на гірський: вплив на здоров'я. Збудливий ефект
виникає під час перебування у високогірній місцевості. Цьому сприяє
низький барометричний тиск на великій висоті, різкі перепади денної і
нічної температури, свіже повітря, а також ландшафт. Підвищена
збудливість нервової системи стимулює процеси обміну речовин.
Низький тиск підсилює гемопоетичні функції кісткового мозку. Як
результат організм посилює боротьбу з наявними захворюваннями [4].
Вплив клімату на водні ресурси України
Звичайно, водність малих річок сильно зменшилася за останні роки.
Малі річки стають тимчасовими – від весни до весни, а якщо навесні
немає снігу, залишається сподіватися на опади, але і вони розподілені
нерівномірно – періоди тривалих посух змінюються короткочасними
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понаднормовими зливами. Статистику щодо кількості пересохлих малих
річок ми не ведемо, тільки вибірково, коли нас обстежують, але, виходячи
зі стану ставків, можна робити висновки про реальність проблеми [4].
Аграрні адаптації до змін клімату
 Зсув у часі посівної, а відповідно, і всіх інших стадій, залежно від
погодних умов. Деякі господарства, користуючись тим, що жнива
закінчуються раніше, до посіву озимих встигають провести додаткові
операції для підживлення та боротьби з бур’янами, зокрема висів
сидератів.
 Постає завдання збереження вологи в ґрунті, для чого вчаться
використовувати властивості ґрунтових екосистем, які формуються за
умови зменшення глибини та інтенсивності обробітку ґрунту та наявності
залишків рослин з попередніх сезонів. Так, застосовують технології
поверхневого пушення ґрунту, а в південних регіонах, де не відбувається
такого ущільнення ґрунтів, як на півночі, виправданим є застосування
безорної технології. Ці ж технології дозволяють зменшити ерозію ґрунту
та відновити його родючість.
 Використання 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 під час вибору насіннєвого
матеріалу українські аграрії зважають на його стійкість до кліматичних
факторів.
 Через несприятливі погодні умови (сильні вітри, температури)
деякі господарства переносять виконання робіт на нічний час, коли їх
виконання може бути зручніше чи ефективніше.
Висновок: В Україні існує потужна науково-практична база для
напрацювань стратегій адаптації до змін клімату з урахуванням
специфічних особливостей нашого регіону. Зокрема, така робота ведеться
і є значне зацікавлення в її розвитку в Українському науково-дослідному
інституті прогнозування та випробовування техніки та технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). Робота інституту націлена на охорону
довкілля, виробництво екобезпечних продуктів харчування та перехід до
сталого розвитку [5].
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ВПЛИВ МІКРО- ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОБРИВ
НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ
ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Зміна клімату в сторону потепління та зменшення кількості
атмосферних опадів, часті ґрунтові та повітряні посухи вводять рослини в
стресовий стан. Не маючи можливості вплинути на природні фактори, та
маючи в розпорядженні низку агротехнічних та агрономічних прийомів,
ми можемо вплинути на імунітет рослин, підвищити стресостійкість,
посухостійкість, оптимізувати використання наявних елементів живлення
та вологи для формування вегетативної маси та генеративних органів
рослинних угрупувань [1].
Для життя та розвитку рослині впродовж всього вегетаційного
періоду необхідна певна кількість макро-, мезо- та мікроелементів, а для
їх споживання певні ґрунтово- кліматичні умови: структура ґрунту, його
температура та вологість, рН, температура та вологість повітря, кількість
та інтенсивність сонячної радіації та інші. Мікродобрива (мікроелементи)
посідають належне місце при цілеспрямованому впливу на формування
структурних елементів урожайності. Недостатня кількість мікроелементів
викликає порушення вуглеводного та азотного обміну, синтез білків та
хлорофілу, знижує стійкість рослин до стресових ситуацій, посухи,
впливу низьких та високих температур, хвороб [1-3, 8].
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В процесі онтогенезу рослин задовольнити потребу в поживних
елементах та знизити негативний вплив погодно-кліматичних умов і
інших стресових факторів, можливо за рахунок інкрустації посівного
матеріалу та підживленнями по вегетації культури мікроелементами і
"функціональними добривами". Окрім застосування мікродобрив,
регулюючим впливом на стресовий стан рослин володіють
"функціональні добрива", які містять у своєму складі поживні елементи, і
за рахунок їх співвідношення, форми, виявляють на рослину окрім
безпосередньо живлення певну позитивну специфічну спрямовану
дію [4-7].
Наявність та можливість засвоєння елементів живлення, особливо в
критичні фази розвитку рослин, вплив окремих елементів на адаптацію
рослин до стресових умов дозволяє, корегуючи вегетативним внесенням
потрібних елементів живлення, впливати на структуру елементів
урожайності рослин та адаптувати їх до змін клімату [2-3].
Саме дослідженням цих питань по вирощуванню кукурудзи на зерно
і займається кафедра рослинництва та садово-паркового господарства
Миколаївського національного аграрного університету починаючи з 2012
року на полях базового фермерського господарства «Деметра+»
Криничанського району Дніпропетровської області, яке розташоване у
центральній частині Криничанського району і відноситься до зони
Північного Степу України. Сумісно з керівництвом господарства та з
підприємством ТОВ «Квадрат», ми використали комплексні мікро- та
функціональні добрива торгівельної марки «Quantum» на дослідних
посівах, де досліджували вплив як варіантів допосівного обробітку зерна
так і вегетаційного внесення різних варіантів захисно-стимулюючих
композицій на показники продуктивності кукурудзи.
Грунт господарства «Деметра+» представлений чорноземом
звичайним малогумусним важкосуглинковим на лесі. В орному шарі
ґрунту гумусу 3,8–4,1% (за Тюріним), валового азоту – 0,22-0,23, фосфору
– 0,12-0,13, калію –2,0-2,1%. Рівень нітратного азоту після 7-добового
компостування змінювався від 31 до 52 мг/кг. Рухомого фосфору (за
Чириковим) було 110-120 мг/кг, рухомого калію –105-130 мг/кг. Ємкість
поглинання – 30-35 мг-екв. на 100 г ґрунту. В складі увібраних основ
домінує кальцій. За вмістом мікроелементів ґрунт господарства
«Деметра+» середньо забезпечений рухомими формами Mn, Cu, Co і
низько елементом Zn.
Агротехніка в польових дослідах, окрім досліджуваних факторів,
відповідала
загальноприйнятим
рекомендаціям
та
технологіям
вирощування кукурудзи в зоні Степу України [9].
В дослідах висівали районований середньостиглий гібрид кукурудзи
Кредит МВ. Сівбу культури проводили сівалкою СУПН-8 у вологий шар
ґрунту на глибину 6–8 см. Сіяли з урахуванням норм висіву,
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рекомендованих ІСГСЗ НААН України для степової зони України. Після
сівби проводили боронування посівів середніми зубовидними боронами з
наступним прикочуванням кільчато-шпоровими котками ЗККШ–6.
Обліки врожаю зерна в польовому досліді проводили з
використанням малогабаритної техніки (комбайн „Dronningborg 1200”) з
послідуючим переведенням врожайності до стандартної 14%-ї вологості
зерна, а достовірність одержаних даних встановлювали методом
дисперсійного аналізу загальноприйнятою методикою [9].
Так, на протязі 2012-2013 років схема досліду включала в себе
наступні варіанти позакореневих підживлень:
1. Без застосування препаратів (Контроль);
2. Квантум-зернові (3 л/га);
3. Квантум-зернові (2 л/га) + Квантум-ФІТОФОС (1 л/га);
4. Квантум-зернові (1 л/га) + Квантум-ФІТОФОС (1 л/га) + КвантумАкваСил (1 л/га);
Внесення препаратів проводили робочим розчином 200 л/га при
наявності 7-8, 9-10, 10-12 листків на рослинах кукурудзи та у фазу
викидання волоті. На контрольному варіанті використовували чисту воду.
Площа дослідної ділянки становила 98 м2, а облікової 80 м2.
Розміщення ділянок - систематичне. Ширина дослідних ділянок
відповідала ширині захвату знарядь, які використовувались для сівби,
догляду та збирання культури.
В проведені наукової роботи використовували сучасні польові,
лабораторні та статистичні методи досліджень.
Результати проведених нами досліджень свідчать про те, що всі
життєво важливі функції рослин, у тому числі і морфо-біологічні ознаки,
інтенсивно змінювалися під впливом позакореневого внесення мікро- та
функціональних добрив. Особливо чітко це проявляється на висоті
рослин. Показники її збільшувались поступово, розпочинаючи з
початкових фаз розвитку рослин і продовжували зростати до фази
молочно–воскової стиглості зерна, а вже потім, в наступні фази розвитку,
різниця між варіантами за цим показником поступово нівелювалася.
Аналізуючи отримані експериментальні дані, ми відмітили суттєвий
позитивний вплив на елементи урожайності та урожайність в цілому,
використання у вегетаційних підживленнях комплексних хелатних
мікроелементних та функціональних добрив. Застосування препарату
Квантум-зернові суттєво вплинуло на озернення початків кукурудзи.
Застосувавши препарат Квантум-ФІТОФОС, ми покращили баланс
макроелементного живлення, провели профілактичне лікування та
зміцнили імунітет рослин. В результаті цього рослини краще розвивалися,
були стійкішими до стресових умов, зокрема, недостатньої
вологозабезпеченості та високої температури.
Використання препарату Квантум-АкваСил сприяло збільшенню
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урожайності кукурудзи на 10 ц/га. Завдяки підвищенню імунітету і
оптимізації водного балансу рослини та зменшенню транспірації,
підвищенню стійкості рослин до УФ-опромінення. Рослини подовжували
вегетацію на 20 днів, порівняно з контролем, а температура вегетуючих
рослин була на 4о С нижчою по відношенню до необроблених рослин.
Отже, застосування мікро- і функціональних добрив, як елемент
агротехніки вирощування кукурудзи на зерно, в умовах Зони Північного
Степу України, здатні підвищувати врожайність на 1,1 – 2,8 т/га та рівень
рентабельності культури на 24,8 – 34,7%.
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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ НА ФОРМУВАННЯ
СОРТОВИХ РЕСУРСІВ
У науковому відношенні проблема зміни клімату являє собою
комплексну проблему, що охоплює всі ключові аспекти стійкого розвитку
будь якої країни – екологічні, економічні й соціальні. Своєчасні
попереджувальні заходи по адаптації сприяють зниженню ризиків і
потенційного збитку, пов'язаних з погодно-кліматичними впливами, у
тому числі в умовах мінливого клімату, і одержанню можливих
додаткових вигід.
Першим і найважливішим 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 соціально-економічних галузей.
Агропромисловий комплекс має особливе значення у світовій
економіці. Він належить до числа основних народногосподарських
комплексів, які визначають продовольчу безпеку. Його значення полягає
не тільки в забезпеченні людських потреб у продуктах харчування, але й в
істотному впливі на зайнятість населення та ефективність усього
національного виробництва. Зміна клімату, на переконання провідних
вчених, спричиняє серйозні проблеми в розвитку сільського господарства
у світі. Особливо це стосується країн, в яких місце і роль сільського
господарства в економіці є визначальними.
За інформацією Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, яка
працює при ООН в структурі Всесвітньої метеорологічної організації, на
початку ХХ століття потепління набуло нечуваних темпів, а до кінця XXI
століття прогнозується зростання температури повітря на 1,1–4,5 °C, що
може призвести до зникнення 20-30% видів рослин і тварин.
Зміна клімату вже почала позначатися на сільському господарстві.
Нові дослідження Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН
та Бази даних надзвичайних ситуацій доводять, що посуха і сильна спека
за останні 50 років скоротили виробництво зернових на 10%. Учені
дослідили наслідки 2 800 екстремальних гідрометеорологічних лих:
повеней, посух та сильної спеки і холоду в період між 1964 і 2007 роками
в 177 країнах світу і порівняли їх з виробничими показниками 16
зернових культур. Вони виявили відсутність істотного впливу повеней
або крижаних штормів, але констатували, що саме посуха і сильна спека
призвела до падіння середнього національного виробництва зернових в
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межах 9–10%. Причому посуха вплинула на зниження врожайності
зернових і на урожайні площі, а спека – головним чином
на урожайність. Пов'язані з погодою ризики, несуть загрозу продовольчій
безпеці Європи, Африці та Індії. Зокрема, в Європі у 2017 році внаслідок
зміни клімату аграрії зазнали збитків щодо плодоовочевих культур більше
ніж 2 млрд. дол США. Відбулось зменшення врожаю в Німеччині: на 50
% для яблук та груш, на 40 % по вишні, на 60 % для сливи.
Уряди Фінляндії, Великої Британії вже започаткували дослідні
програми з вивчення наслідків зміни клімату та як зміна клімату вплине
на країни в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій
перспективах.
В Україні Міністерство екології та природних ресурсів України
забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його
змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй
про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Оцінка наслідків змін
клімату здійснюється на базі аналізу негативних та позитивних тенденцій.
Наслідки глобальної зміни клімату стають все більш відчутними в
Україні. За даними кліматологів України, протягом 1901–1960 рр. річна
температура повітря зросла на 0,1-0,4 °С. За останні 40 років ХХ століття
у степових регіонах – на 0,5 °С, у лісостепових – на 1,3 °С, у поліських –
на 1,4 °С. Значне потепління реєструється у зимові місяці (2,6-3,3 °С у
Поліссі й Лісостепу, 1,1 °С у Степу), а навесні та влітку – 1,3-1,6 °С у
Поліссі й Лісостепу та 0,7-1,0 °С – у Степу. Дана ситуація набуває сталої
тенденції і за останні 20 років середньорічна температура зросла ще на
0,8оС, а середня температура січня та лютого – на 1-2 оС, що вже призвело
до змін у ритмі сезонних явищ – весняних паводків, початку цвітіння та
випадіння снігу.
До негативних наслідків для сільського господарства України, які
можна очікувати від змін клімату, слід віднести зниження родючості
ґрунтів, зменшення загальної продуктивності сільськогосподарських
культур, збільшення ступеню розповсюдження шкідників та хвороб цих
культур, зростання частоти виникнення екстремальних явищ таких як
посухи, пов’язаних із водними ресурсами. Серед ризиків, пов’язаних із
зменшенням родючості ґрунтів, можна відмітити негативний вплив водної
ерозії, ущільнення ґрунтів, опустелювання, мінеральне голодування,
засолення ґрунтів та зміну структур ґрунтової біоти. А серед ризиків,
пов’язаних із різним ступенем поширення шкідливих організмів, слід
розрізняти появу чужорідних видів, збільшення кількості генерацій та
перехід у розряд традиційних організмів, які раніше не завдавали
економічної шкоди.
За даними Національної академії аграрних наук, за останні
десятиліття відбувається фактичне зміщення меж природно-кліматичних
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зон України на 100-150 км на північ. Умови вегетації у традиційній
підзоні Північного Степу (Дніпропетровська, Кіровоградська області та
ін.) за останні роки фактично відповідають підзоні Південного Степу.
Гідротермічний коефіцієнт тут становить 0,45. Це умови – як у зоні
Південно-Західної Африки у пустелі Калахарі.
Підзона Північного Степу зміщується відповідно на території
Черкаської, Полтавської та інших областей, які традиційно були в зоні
Лісостепу. Збереження наявних тенденцій змін клімату в найближчі 20
років становить реальну небезпеку фактичної втрати для інтенсивного
землеробства не тільки зони Степу, але й понад половину площ орних
земель країни і майже двох третин площі сучасної зони Лісостепу.
Поступово степова частина України за кліматичним режимом
наближається до сухих субтропіків, як, наприклад, Греція. Це ще не
пустеля, але вже не степ. В таких умовах вирощувати нинішній набір
сільськогосподарських культур через 20 років буде вже неможливо.
Виникнуть великі проблеми, якщо не буде сортів культур, адаптованих до
значно меншого вегетаційного періоду, до змін термінів посіву і термінів
збору врожаю і до інших речей.
Такі наслідки можуть призвести до непридатності території для
проживання людей і ведення господарської діяльності, тобто фактично
до: втрати в господарському використанні від 15 до 21 млн га площ орних
земель; недоотримання щорічно валового збору від 24 до 40 млн. т
якісного зерна та інших продовольчих культур (овочів, плодів, ягід,
винограду, горіхів, кормів), що є традиційною продукцією зони Степу;
неконтрольованої міграції населення зони Степу у північніші регіони
країни через неможливість ведення аграрного виробництва; дефіциту
прісної і чистої води; дискомфортності навколишнього середовища для
життя на Півдні.
До ймовірних позитивних наслідків для сільського господарства
України можна віднести зростання тривалості вегетаційного періоду
деяких сільськогосподарських культур, поширення на північ зони
вирощування теплолюбних культур, оптимізацію фізіологічного стану
польових та плодових культур в зимовий період та підвищення
врожайності зернових культур внаслідок збільшення концентрації
вуглекислого газу в атмосфері сприятиме прискоренню на 30–100 %
процесу фотосинтезу.
Сортовим рослинним ресурсам України належить особлива роль у
стабілізації та збільшенні обсягів виробництва зерна для продовольчих та
фуражних цілей. Виконання цієї задачі неможливе без організації
комплексної оцінки сортів. Виходячи з цього, одним із основних завдань
УІЕСР та підпорядкованих йому філій і лабораторій – є формування
національних сортових ресурсів, як основи продовольчої безпеки
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держави, який спрямовує свою професійну діяльність на реалізацію
Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».
Офіційним інформаційним джерелом сортів-новинок, а також
сортового асортименту для насіннєвих установ і товаровиробників
сільськогосподарської продукції є Державний реєстр сортів рослин,
придатних для поширення в Україні. Завдяки досягненням селекції та
конкурсному відбору сортів під час державної науково-технічної
експертизи у Реєстрі сортів на 2017 рік підтримується 10216 сортів та
гібридів, з них 42 % належать вітчизняній селекції, а 68 % – іноземній.
В Україні останнім часом проходять кваліфікаційну експертизу та
вносяться до Реєстру сортів нові, не властиві для нашої країни рослини.
За напрямами використання вони поділяються на лікарські, енергетичні,
олійні. Зокрема, вітекс лікарський – ареал розповсюдження Африка,
міскантус гігантський – Азія, Африка, Австралія, просо прутовидне –
Північна Америка, павловнія – Китай, кунжут індійський – Азія, Африка.
До Українського інститут експертизи сортів рослин подана заявку на
проведення кваліфікаційної експертизи сортів виду Теффа, країна
походження – Ефіопія. Дана культура використовується в цій країні як
основна зернова культура і займає близько 30 % посівних площ.
Відбуваються зміни і у зонах випробовування нових сортівкандидатів. Зокрема проводиться кваліфікаційна експертиза в зоні
Полісся для сортів кукурудзи середньостиглої групи.
Особливістю сортових ресурсів України є те, що кожен сорт має
специфічні особливості споживчих якостей, обсяг використання в
залежності від різних природно-кліматичних зон і має різний попит
користування на регіональних ринках посівного матеріалу.
З огляду на глобальні зміни клімату особливого значення набуває
добір сортів для конкретних ґрунтово-кліматичних умов з високим
генетичним потенціалом продуктивності, підвищеною морозо-,
зимостійкістю, посухостійкістю, жаростійкістю, стійкістю до хвороб та
шкідників, підвищеним потенціалом реалізації фотосинтетично-активної
радіації
Зареєстровані нові сорти сільськогосподарських культур за
найважливішими ознаками і властивостями, які належать до різних типів
інтенсивності, реакція на агрофон і умов вирощування. Вони
характеризуються неоднаковими адаптивними властивостями, висотою,
часом дозрівання. Наявний значний сортимент сортів рослин, видання і
поширення Державного Реєстру сортів рослин придатних для поширення
в Україні і Каталогу із характеристиками нових сортів рослин,
полегшують і надають товаровиробникам всіх форм власності в доборі та
маневруванні сортами сільськогосподарських культур.
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АДАПТАЦІЯ АГРОКУЛЬТУР ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗМІН
КЛІМАТУ ЗАВДЯКИ СУМІСНОМУ ПРОРОЩУВАННЮ
НА ПРИКЛАДІ TRITICUM AESTIVUM L., SECALE CEREALE L.,
SINAPIS ALBA L.
Частина 1
Тези містять результати спостережень за сумісним пророщуванням
насіння рослин головної культури: Triticum aestivum L. (пшениця м’яка)
або Secale cereale L. (жито посівне) та допоміжної: Sinapis alba L.
(гірчиця біла).
Ці дослідження є досить актуальними в сучасних умовах зміни
клімату. Екстремальні перепади погодних умов при вирощуванні
агрокультур в змозі суттєво впливати на їх врожайність (зменшення до
50%).
З метою адаптації рослин до таких змін, доцільно вивчити
можливості передпосівного дуального пророщення в підготовленому
розчині (частина 1) та точного висівання (гідропосів) культур (частина 2),
які завдяки алелопатичній взаємодії та індивідуальним властивостям
здатні протистояти екстремальним змінам погодних умов/природних
факторів.
Алелопатія – властивість рослин, грибів, мікроорганізмів виділяти
органічні сполуки, які пригнічують проростання, ріст, розвиток і здатність
до розмноження інших організмів. Носієм алелопатичної дії є
фізіологічно активні речовини – коліни, хімічна природа яких дуже
різноманітна й непостійна. Дослідження у цій сфері є важливим питанням
науково-технічного
прогресу
у
технології
органічного
сільськогосподарського виробництв.
Мета дослідження: дуальне пророщення та алелопатичний вплив
обраного насіння та його поодиноке пророщення в термостаті при зміні
температурних режимів; оцінка отриманих результатів, можливості
сумісного пророщення насіння, їхній взаємний вплив.
Завдання: обрати сортоване, якісне, здорове насіння для сумісного
пророщування; продезінфікувати чашки Петрі; покласти фільтр на дно
кожної чашки; додати декілька крапель біогумусу та гідрогелю; помістити
насіння на фільтри для сумісного пророщення за схемою:
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1) чашка № 1: 10 насінин Triticum aestivum + 10 насінин Sinapis alba
+ 10 насінин Secale cereale;
2) чашка № 2: 4 насінини Triticum aestivum + 4 насінини Sinapis alba
+ 4 насінини Secale cereale;
3) чашка № 3: 3 насінини Triticum aestivum + 3 насінини Sinapis alba;
4) чашка № 4: 3 насінини Triticum aestivum + 3 насінини Secale
cereale;
5) чашка № 5: 3 насінини Sinapis alba + 3 насінини Secale cereale;
6) чашка № 6: по 5 насінин Triticum aestivum;
7) чашка № 7: 5 насінин Sinapis alba;
8) чашка № 8: 5 насінин Secale cereale.
Після цього внести 10 мл води в кожну чашку Петрі; помістити
чашки з насінням в термостат; протягом двох тижнів спостерігати за
алелопатією насіння обраних видів рослин, поступово наближувати
температуру середовища до польових умов та фіксувати спостереження; з
настанням кінцевого терміну зробити узагальнюючі висновки.
Об’єкт дослідження: насіння рослин Triticum aestivum, Sinapis alba,
Secale cereale.
Triticum aestivum — однорічна озима або яра трав'яниста рослина
родини Злакові (Poaceae) з мичкуватою кореневою системою. Озима
пшениця виділяє і залишає в ґрунті коліни. У монокультурі, коли багато
років підряд на одному й тому ж полі вирощують лише пшеницю, з
кожним роком її врожаї знижуються.
Sinapis alba — однорічна трав'яниста рослина з родини Капустові
(Brassicaceae). Гірчиця здатна накопичувати і вивільняти фосфати з
ґрунту. Стебла, листя і коріння рослини просякнуті великою кількістю
азотних сполук, що дозволяє говорити про білу гірчицю, як про відмінний
сидерат.
Secale cereale — однорічна трав'яниста рослина родини
Тонконогових (Poaceae), близько пов'язана з пшеницею, що широко
вирощується людиною для отримання зерна та як кормова культура.
Завдяки своїм алелопатичним властивостям жито добре знищує бур’яни,
навіть такі злісні як вівсюг, польова гірчиця.
Результати:
В результаті проведених досліджень, які тривали 14 діб, було
зафіксовано такі результати (додатково див. Таблиця 1) :
1. Чашка № 1: за 2 тижні спостережень проростки пшениці та жита
значно покращили свій ріст, у порівнянні з гірчицею. Гірчиця була
млявою та не проросла суттєво. Проростки жита випередили за ростом
проростки пшениці. Проростки пшениці, які знаходилися блище до жита,
були гіршими.
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2. Чашка № 2: Проросли 10 з 12-ти насінин. Всі насінини, окрім
однієї насінини гірчиці та пшениці, досліджуваних рослин комфортно
себе почували поряд з іншими. Домінуючим щодо Sinapis alba та Triticum
aestivum було жито. Вплив перших двoх рослин одне на інше був
нейтральним.
3. Чашка № 3 насіння проросло досить інтенсивно, але з
переважанням насіння пшениці. У проростків пшениці набагато швидше
спостерігався прогрес у рості та часі прокльону проростків. Вплив гірчиці
був доречним. Проростання гірчиці ж було таке саме, як і у чашці №7.
4. Чашка № 4: алелопатичний вплив був досить помітним: насіння
пшениці з часом змінило колір, незначні проростки, які були наявні лише
через тиждень виглядали досить в`яло та блідно-жовтого кольору. Деяке
насіння досі не проросло. Процес росту у жита був таким самим, як і у
чашці № 8.
5. Чашка № 5: насіння жита проросло за коротший термін, однак
алелопатичного впливу не спостерігалося. Усе насіння проросло,
проростки спостерігалися на 4-й день.
6. Чашка № 6 (контрольна): за даний час досліджень насіння
проросло досить жваво, в порівнянні з чашкою №1, №2, №4. Проросло
насіння на другий день.
7. Чашка № 7 (контрольна): у цьому дослідженні насінини значно
комфортніше себе почували поодиноко, ніж у чашках №1, №2. Проростки
дали усі насінини та були наявні на 3-й день.
8. Чашка № 8 (контрольна): спостерігалося швидке проростання усіх
насінин. Проростки з’явилися вже на 2-й день дослідження. За весь час
відхилень у рості, розвитку не спостерігалося.
Об’єкт (насінина)
Triticum aestivum
Sinapis alba
Secale cereale

Кількість
проростків(спільна),ш
т.
25
25
25

Довжина
кореня(середня),см
4
0,5
0,5

Довжина
насіння(середня),с
м
0,7
0,2
1

Висновки
Перша частина дослідження продемонструвала перспективність
напрямку адаптації агрокультур до екстремальних змін клімату завдяки
передпосівному дуальному пророщуванню.
Встановлено, що насіння запропонованих рослин може проростати
сумісно, однак їхні проростки за своїм ростом та розвитком у подальшому
дещо відрізняються. Перш за все це пов`язано з алелопатичним впливом.
Проростки гірчиці виявилися у довжині та розвитку дещо
повільнішими та слабшими, ніж жито з пшеницею. Пшениці комфортніше
зростати з гірчицею, аніж з житом. Однак, жито у змозі проростати з
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будь-яким сусіднім насінням обраних рослин і при цьому не відставати
від результатів поодиноко пророщування. Жито виявилося домінуючим за
впливом. Воно пригнічувало ріст сусідніх рослин і таким чином виходило
вперед. Пшениця під впливом гірчиці виглядала набагато краще, ніж при
поодинокому проростанні та з житом.
Високотехнологічний
шлях
розвитку
органічного
сільськогосподарського виробництва в подальшому не можливий без
застосування нових інтенсивних технологій, в тому числі дуального
передпосівного пророщування в спеціально підготованому розчині
(гідрогель). Таке пророщення зменшує час проростання насіння в
польових умовах збільшуючи енергію проростання, гарантовано
забезпечує проростки органічними поживними речовинами, засобами
захисту (точково), вологою та сприяє активному мичкуванню головної
культури і підготовці озимих сортів до зимівлі, а ярих – до активного
зростання.
Отримані результати можуть бути застосовані в подальшому вивчені
техніки пророщення насіння для гідропосіву, збільшенню врожайності
культур завдяки алелопатичній взаємодії. Спостереження за сумісним
пророщуванням насіння дає змогу краще зрозуміти механізм
приживлюваності, плодючості та пристосування до взаємного зростання
насіння різних видів рослин у період різкої зміни кліматичних умов, що
дає можливість наблизити лабораторне пророщення до польового.
Вище наведена технологія особливо актуальна і перспективна при
екстремальному впливі на рослини природних факторів (різкій їх зміні):
температури, вологості, грунтовтоми, тощо.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ У ПЕРІОД
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище та на
його всі компоненти зберігає тенденцію постійного зростання.
Забруднення атмосфери, ґрунтів, водних ресурсів, зменшення запасів
більшості корисних копалин приводить до суттєвих змін у природних
екосистемах, збіднення генофонду, погіршення якості продуктів
харчування рослинного і тваринного походження, а відтак змін в
негативну сторону умов життя людини. Однією із глобальних проблемна
Землі є кліматичні зміни, яким надається велика увага у наукових сферах,
засобах масової інформації, громадських обговореннях. Загострення
відносин "суспільство-довкілля" приводить до значних змін, зокрема,
посиленню парникового ефекта, кислотних опадів, ураганів,
різноманітних природних катаклізмів, що впливають на коливання
кліматичних факторів, а відтак на погіршення умов для проживання і
діяльності людини. Переважна більшість вчених вважає, що тотальне
використання корисних копалин, забруднення всіх сфер середовищ веде
до кліматичних змін у сторону потепління. Глобальна зміна клімату –
одна із найгостріших екологічних проблем. Зміна теплового і
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енергетичного балансу окремих регіонів і планети в цілому впливає на
рослинний і тваринний світ, кругообіг речовин, а відтак на
сільськогосподарське виробництво.
Вирішення глобальних питань, серед яких кліматичні коливання,
неможливе без відповідної підготовки фахівців різних спеціальностей.
Особливої уваги потребує аграрно-промисловий комплекс. Сільське
господарство як складний комплекс є важливим фактором впливу на
біосферу та її компоненти, Застосування в аграрному секторі пестицидів,
мінеральних добрив, різноманітних машин і механізмів, надзвичайно
велика розораність земель, ерозія ґрунтів приводять до суттєвих змін у
навколишньому середовищі, на кліматичні фактори, як регіональному так
і в глобальному масштабі. Лише висококваліфіковані фахівці з
відповідною екологічною підготовкою можуть зупинити ці та інші
небажані зміни, поступово відтворити родючість ґрунтів та отримувати
високі врожаї екологічно чистої сільськогосподарської продукції.
Україна – одна із країн світу , де антропогенний прес на навколишнє
природне середовище надзвичайно відчутний. Тому однією із головних
стратегічних завдань є створення сприятливих умов для життя людини.
Виходячи із цього, підготовка спеціалістів-аграріїв повинна надавати
знання: за спостереженнями у навколишньому середовищі, змінами у
довкіллі, оцінювання стану тваринного і рослинного світу, джерелами
забруднення біосфери, раціонального використання природних ресурсів.
Підготовка спеціалістів повинна здійснюватися не лише на галузевому, а й
на міжгалузевому рівні. Відомо, що на врожайність сільськогосподарських і
лісових культур, продуктивність тваринництва, якість продукції в значній мірі
впливає забрудненість повітря, води, ґрунтів. Тут, як правило, основним
забруднювачем є промисловість. Саме тому, до підготовки фахівців необхідно
підходити і на міжгалузевому рівні.
Основними завданнями екологічної освіти та виховання при
підготовці фахівців-аграріїв, на нашу думку є:
Знати основні закони розвитку природних екосистем та їх динаміку
під впливом різноманітних факторів.
регіону, як одного із
Орієнтуватися в економічній ситуації
основних чинників антропогенного пресу, та давати характеристику
економіці та екологічній ситуації району.
Аналізувати екологічний стан навколишнього середовища.
Знати основні технологічні процеси на підприємствах та описувати
фактори антропогенного впливу : витрати сировини та енергоресурсів;
давати характеристику джерел викидів та виділення; забруднення
підприємством сфер середовища (атмосфери, літосфери, гідросфери);
відходи підприємства.
Вміти розраховувати: сплату збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
плату за
користування надрами
для
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видобування корисних копалин;
розмір
шкоди заподіяної
навколишньому середовищу; розмір збитків, які заподіяні навколишньому
середовищу
в результаті наднормативних викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
Знати сучасні енергозберігаючі технології.
Розробляти заходи по зниженню забруднення навколишнього
природного середовища і раціональному використанню природних
ресурсів на підприємстві.
Робити загальні висновки про стан навколишнього середовища на
підприємстві (організації) та регіоні.
Одним із основних і необхідних елементів підготовки спеціалістів
різного профілю є матеріальне забезпечення навчального процесу. Ця
проблема важлива та актуальна і при підготовці фахівців аграрного
сектора для контролю і моніторингу стану навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів. В
більшості аграрних навчальних закладів навчальні і наукові лабораторії з
наявними в них приладами та іншим обладнанням мають цільове
призначення для визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів,
рослин, води тощо. Більшість лабораторій не повністю відповідають
сучасним вимогам. Для підготовки фахівців-аграріїв необхідно
розширювати дані лабораторії та створювати нові, які б відповідали
сучасним вимогам. Це комплексні лабораторії для визначення фізикохімічних властивостей та забруднення атмосферного повітря, ґрунтів,
лабораторії контролю за якістю води і т.п.
На даному етапі освіта, як ніколи, потребує підтримки на
державному рівні. Тільки з допомогою держави можна вирішити значні
освітянські труднощі, а відтак вирішення економічних, екологічних та
соціальних проблем. Екологізація всіх навчальних предметів і підготовка
спеціалістів з охорони навколишнього природного середовища
забезпечить формування цілісного екологічного знання й мислення,
необхідних для прийняття екологічно-обґрунтованих народногосподарських рішень на рівні підприємств, галузей, регіонів, країни загалом.
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ЗА УМОВ
РІЗКИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Місце проведення: 08850 с. Маслівка, Миронівський р-н.,Київська
обл., Маслівський аграрний коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського
національного аграрного університету
В Україні погодно-кліматичні умови не завжди сприяють отриманню
запланованих врожаїв сільськогосподарських культур,
особливо в
останні десятиліття. Різкі кліматичні зміни ускладнюють механізм
створення умов для росту і розвитку рослин.В деяких аспектах вони
визначаються не докінця продуманими рішеннями , які приводить людина
в своїй діяльності.
Не випадково частіше появились на планеті Земля різні коливання
що до урожайності сільськогосподарських культур, особливо вони дають
про себе знати в умовах України. За даними Всесвітньої метеоролоічної
організації , опади визначають на 75% зміни урожаїв в Індії , від 36 до
80% у США, від 36 до 62% у Канаді.
В даний період відмічається тенденція зменшеня кількості опадів в
вересні та підвищеня температури повітря в передпосівний період озимих
зернових культур. Такі зміни температури повітря призводять до
зміщення строків посіву озимих культур в більш пізні. За аналізом останіх
десятиріч, якщо у вересні і були такі умови коли температура повітря і
кількість опадів були близькими до норми,Україна отримувала найвищі
врожаї озимих зернових культур, адже як відомо основа врожаю ,
особливо озимих зернових культур, закладається восени.
В Україні головною проблемою для отримання запланованого
врожаю завжди є належне сприяння накопиченю вологи в грунті. В
південних та східних областях за умов дефіциту опадів та надзвичайної
спеки спосперігалася жорстка повітряно-грутова засуха. За оцінками
метерелогічних станцій України ,які здійснюють моніторинг стану посівів
на тестових полях в продовж багатьох років, на кінець жовтня рослини не
завжди були в задовільному стані.
За кліматичними даними, осінь в Україні закінчується в середньому у
третій декаді листопада, коли середньодобова температура повітря
переходить через 0°С у бік від'ємних значень, на півдні ця дата припадає
5-10 грудня. Останіми роками спостерігається збільшення тривалості
осені за рахунок більш пізнього наставання зими, в окремі роки осінь ще
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й триває в грудні, і не тільки на півдні країни. Так, за даними Центральної
геофізичної обсерваторії грудень 2017 року за температурним режимом
відповідав жовтню. Саме завдяки такого перебігу погодних умов озимі
зернові культури, які були висіяні в сухий не добре підготовлений грунт,
суттєво покращили загальний свій стан. Припинення так званої осіньої
вегеації рослин відбулося в грудні і саме на цей період рослини ввійшли
в зиму в фазі кущення, що в цілому суттєво покращило загальний стан
рослин.
Починаючи із 1989 року в Україні за даними Українського
гідрометцентру спостерігалося 15 теплих зим і лише 2 були холодними,
решта в межах норми. Як стверджують фахівці ,під час таких не
стабільних зим консентрація СО2 в атмосфері зростала, що спричиняло
трансформаційні зміни клімату. Зменшується різниця температури між
полярними та тропічними широтами, їхній блокуючий вплив стає
слабкіший, і погода стає ще більш мінливою. Відмічаються роки з
неймовірною кількістю температуних рекордів, кожний рік має свої
особливості, які суттєво відрізняються від багаторічних спостережень.
Стверджується висновок світових експертів зі зміни клімату в
частині того, що людська діяльність порушила розподіл тепла між
різними поясами планети, і тепер температура скрізь змінюєься в одному
напрямку – підвищується. В зв'язку із цим ризики погоди, які
спостерігаються за останні роки в вегетаційний період будуть зростати.
Відсутнісь опадів в вегетаційний період сільськогосподарських
культур, а особливо в період підготовки ґрунту до посіву озимих зернових
культур і до припинення осіньої вегетації – створює для цих культур
комплекс не сприятливих умов, які унеможливлюють отриманню навіть
мінімальних врожаїв, які могли б повернути понесені затрати на їх
вирощування. Як результат, зріджені посіви або ж і їх повністю загибель,
приходиться пересівати, що складає додаткові витрати, що є вкрай не
бажаними.
Слід відмітити, що окремі агрохолдінги мають змогу більш
оперативно використовувати
удосконалену сільськогосподарську
техніку, але і вона не завжди дає бажані результати.
Генній грунтознавства, відомий вчений Докучаєв В.В. і ще в 1883
році відмітив, що грут і клімат є основні і найважливіші фактори
землеробства, які визначають умови врожаїв. Як свідчить історія
землеробства, людина в своїй діяльності завжди ставила за мету сприяти
більш раціональному використаню земельних ресурсів.Збільшувати
площі під сільськогосподарські культури , а також покращувати віддачу
кожного гектара.Основним нарямком у вирішені цієї задачі було
заплановано проведеня осушення заболочених територій тобто збільшити
площу орних земель. Вкладені було зачні кошти в проведенні такого
комплексу робіт.
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Прикро в даний час усвідомлювати що затрати які були понесені ,
не те що отримали відповідну віддачу, а навпаки такі земельні угіддя
значно зменшили рентабельність, адже осушені території були позбавлені
можливості сприяти одержаню повноціних кормів, а на прилеглих полях
різко ускладнивсь водний баланс ґрунту що і проявилось у погіршені
агрофізичних властивостей ґрунту.
Зменшення площі водного дзеркала від осушених озер, а також
перезволожених територій , різко зменшило об'єм випаровуваної води ,
що суттєво вилинуло на водний баланс повітря і ґрунту. Змінилась
агроекологічна складова цих територій. В зону Полісся активно
поширюється зона Лісостепу в основному за температурними
показниками повітря і ґрунту, а і в деякій мірі за забеспеченістю вологою.
Грунтові особливості цих зон різняться суттєво , а тому в зоні Полісся
відбуваються різкі зміни в забезпеченні оптимальних умов росту і
розвитку сільськогосподарських культур.
Таким чином цим територіям були створені такі екологічні умови ,
які до сьогодні є надзвичайно проблематичними. Поки що невдається
повернутись до попереднього стану цих територій, поновити порушений
їх біоценоз.
Другим, не менш важливим меліоративним заходом був і
залишається механізм зрошеня сільськогосподарських культур в зоні
Степу . Як результат, також слід відмітити що цей агротехнічний прийом
не дав тих бажаних наслідків, адже використовуючи на полив в
основному артезіанську воду, багату на мінеральні сполуки , яка сприяла
різкому погіршеню агрохімічних і агрофізичних власивостей ґрунту.
Відбулося засолення грунтів, а разом із цим погіршення агрофізичних їх
показників.Продуктивність цих полів різко змешилася, частіше
появляються повітряні і грунтові посухи , а враховуючи особливості
грунтового покриву зони Полісся, грунт особливо дерновоопідзолений за
таких умов сильно цементується, що ускладює
не тільки умови
вирощування сільськогосподарських культур, але і ускладнює проведення
агротехнічного комплексу робіт, повязаного із підготовкою ґрунту під
посів озимих зернових культу і проведеня зяблевої оранки.
Таким чином необхідно вміти не тільки ефективно використовувати
наявні
ресурси
клімату
для
підвищення
продуктивності
сільськогосподарських культур, але сприяти і їх поліпшеню. До таких
ресурсів відноситься в перш за все забезпечення вологи в грунті, а
можливо і проведення снігозатримання, навіть не дивлячись на те що
сніговий покрив за остані роки є не постійним. Як ніколи , в даний час
від агронома вимагається надзвичайно активна і оперативна організація
комплексу весняно-польових робіт, адже весняний період
різко
скорочується.
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Начасі активно обговорюється питання заходів і стратегій щодо
зменшення глобального потепління. У цьому контексті сільське
господарство відіграє одну з ключових ролей: з однієї сторони – шкодить,
бо виробляє значну кількість парникових газів, з іншої – страждає, до
прикладу, через зміну кількості і тривалості опадів, клімату загалом або
поширення захворювань і шкідників. Тому, дуже важливим є якомога
швидше перейти на сприятливіше для кліматичної ситуації на планеті
ведення господарювання, зокрема, в аграрному секторі.
Розглянемо коротко, у чому полягає суть проблеми. Однією з причин
глобального потепління є діоксид вуглецю. Планеті завдано шкоди і
зупинити кліматичні зміни вже неможливо. Хоча, такі незворотні процеси
і відбуваються, вуглекислий газ не можна назвати абсолютним
шкідником, адже все живе на Землі “побудовано” з його допомогою.
Проблема та її вирішення – це лише питання балансу.
Вуглець присутній у атмосфері, гідросфері (океанах), літосфері
(ґрунтах, корисних копалинах), біосфері. Орієнтовно 500 млн. років тому,
коли на планеті з’явилися рослини, він почав активно діяти, створюючи
баланс між різними середовищами, завдяки якому життя виникло в
такому вигляді, яким ми його знаємо. Згодом людство почало видобувати
вугілля з надр Землі, спалювати його, аби отримуваним енергію, що і
порушило рівновагу. Звичайні способи, якими ми обробляємо ґрунти,
спричиняють вивільнення ще більшої кількості вуглецю у повітря (за
даними декотрих дослідників, це вже 880 гігатонн), що підігріває нашу
планету та дестабілізує клімат. Водні ресурси, поглинаючи цей
надлишковий вуглець, теж страждають, адже це знищує життя і там.
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Щоби вирішити цю проблему, потрібно зменшити вуглецеві викиди.
Одним із виходів зі ситуації, що склалася, може бути ґрунтове
середовище. За допомогою сонячного проміння і води пришвидшуються
процеси фотосинтезу в рослинах, які, поглинаючи вуглець із повітря,
перетворюють його у вуглеводи та цукор, що використовуються на
підживлення коріння та мікроорганізмів, формуючи ґрунтову оболонку.
Одноразове додавання тонкого шару компосту до ґрунту збагачуватиме
його вуглецем все більше. У поєднанні з іншими відновлювальними
практиками, такими, як неоранка грунту, вирощування дерев, здорові
пасовища для худоби, грунт здатний утримувати гігатонни вуглецю. На
цьому і базується вуглецеве фермерство, відновлювальне сільське
господарство, яке. передбачає відмову від пестицидів, безорний обробіток
ґрунту, збільшення площ лісів, зменшення викидів промисловості та
додавання компосту у ґрунт.
Отже, методи вуглецевого фермерства переносять надлишковий
вуглець з атмосфери у ґрунт, збагачуючи його поживними речовинами. На
відміну від атмосферного, тут вуглець приносить користь, збагачуючи
поживною енергією та утримуючи вологу, продукти харчування якісніші,
урожай стійкий до посушливих кліматичних змін. Потрібно розуміти, що
спосіб, за допомогою якого ми вирощуємо овочі-фрукти, сировину для
одягу, видобуваємо корисні копалини або вивільняє вуглець до
атмосфери, або накопичує його у ґрунті. Регенерація ґрунту – це завдання
сучасного покоління. Наше здоров’я, здоров’я наших ґрунтів, здоров’я
нашої планети – практично тотожні поняття.
Органічні господарства допомагають знизити концентрацію
парникового газу в атмосфері за допомогою створення вуглецевих
поглиначів: висока частка пасовищ (для кормових культур і випасу) і
сільгоспкультур (до прикладу, бобових) збільшує родючість ґрунтів і, тим
самим, підвищує вміст гумусу в ґрунті. До того ж кількість культур, які
висушують гумус (наприклад, кукурудза), в органічному виробництві
набагато менша, ніж у звичайному. Не менш вагомим аргументом є те, що
регулярно вирубуються великі площі лісів, аби отримати нові землі для
сільськогосподарських угідь. З точки зору їхньої безцінної вагомості,
особливо для світового клімату, це може призвести до непередбачуваних
наслідків.
Тваринницька галузь дотична до 2/3 сільськогосподарських викидів
парникових газів, які утворюються, головним чином, у результаті
недосконалої схеми виробництва кормів. Одночасно, викиди газу в
органічному землеробстві набагато нижчі: тут фермери утримують менше
тварин на 1 га, що зменшує безпосередні викиди метану. Як відомо, цей
газ утворюється жуйними тваринами і є набагато шкідливішим для
клімату, ніж СО2. До того ж, корови в органічних господарствах живуть
довше, дають більше молока. Отож у такий спосіб можна вирощувати
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менше тварин, а отже, зменшується вплив на клімат при виробництві
молока, навіть, коли розрахунок ведеться на 1 літру.
Актуальність і своєчасність тематики органічного землеробства для
України важко переоцінити. Наразі саме цей сегмент агропромислового
комплексу має особливі перспективи, оскільки є значний попит на
екологічно чисті продукти, як на українському ринку, так і за межами
нашої держави. І саме вивченню змісту, напрямів, перспектив
впровадження та розвитку екологічно чистого агровиробництва у період
посилення техногенного впливу на природне середовище та засилля не
надто якісних продуктів харчування потрібно приділяти найбільше уваги.
У контексті даної проблематики значна увага акцентується і на екологічно
дбайливому ставленні до українських ґрунтів, зокрема, чорноземів, як
одних із основних наших ресурсів-багатств. Екстенсивні методи ведення
сільського господарства спричиняють значну шкоду і ґрунтовому
покриву, і довкіллю загалом, негативно впливають на здоров’я населення,
а також, зниження якості продукції.
Зважаючи на все задеклароване та виходячи із ґрунтовного аналізу
європейської політики зайнятості, дуже вагомим є те, що вищезгадані
принципи органічного землеробства започатковані та впроваджуються
безпосередньо і безвідривно від навчально-виховного процесу, на
навчально-виробничому полігоні Екологічного коледжу Львівського
національного аграрного університету. Такий підхід дає можливість
оптимально поєднати отримання теоретичних знань та практичних
навичок, що підвищує шанси випускників отримати найкращі робочі
місця, забезпечує безперервну модернізацію змісту навчальних програм і
гарантує здобуття сучасного рівня освіти, а відтак – сприяє розвитку
аграрно-промислового комплексу країни.
З точки зору запланованого до реалізації у майбутньому, дуже
перспективно,
навіть,
інноваційно
виглядає
проектування
Демонстраційно-Освітнього Центру Органічного Землеробства і
Пермакультури у вигляді реально працюючого сталого господарства, як
екологічно здорової і економічно продуктивної системи, заснованої на
злагодженій роботі біосистем і біорізноманітті. Це дозволить показати
різні аспекти і нюанси екогосподарювання, стати цікавим об’єктом для
екскурсій, навчання і досліджень (рис. 1).
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Рис. 1. Демонстраційно-Освітній Центр Органічного Землеробства і
Пермакультури (ДОЦ):
1) навчальний корпус, 2) гаражі-майстерні, 3) ангар, 4) туалети, 5) контактний
зоопарк, 6) сушарка, 7) парк теплиць, 8) альтанка, 9) розплідник хвойних, 10)
пермакультурний город, 11) органічний город, 12) виноградник, 13) розплідник
плодових, 14) органічний сад, 15) пермакультурний сад, 16) компостний
майданчик, 17) ділянка ранніх овочів і зелені, 18) ділянка “грядок Розума”, 19)
алейне землеробство, 20) рілля, 21) аквакультура, 22) ягідники, 23) кемпінг, 24)
п’ята зона, 25) живопліт, 26) пасіка

В основі системи екологічного сільського господарства лежить
прагнення людини до максимального дублювання процесів, які
відбуваються у природних екосистемах, причому, як у кількісному (рівень
інтенсивності), так і в якісному аспектах (стосовно речовин, що вводяться
в обіг). В умовах надмірного антропогенного навантаження екологічно
чисті ґрунти є базовими для вирощування сільськогосподарської
сировини і виробництва екологічно чистих і безпечних продуктів
харчування, зокрема дитячого, дієтичного і лікувального. Такий спосіб
господарювання головно залежить від зовнішніх витрат шляхом
стимулювання біологічних природних процесів. В екологічному
сільському господарстві виключаються з виробництва речовини, отримані
чи перероблені зі застосуванням промислового виробництва, в тому числі
і у випадку, коли ці речовини є аналогами існуючих у природі речовин.
Заходи щодо вивчення феномену “грунтового здоров'я”, технологій
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безпестицидного виробництва урожаю, впровадження комплексного
агроекологічного моніторингу повинні здійснюватися системно й якісно.
УДК. 629.3.371.575
Божик В.Й.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького.
vbr_boguk@ukr.net
ВПЛИВ ЗМІН ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА СТАН
ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПРОФІЛАКТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
У РИБНИЦТВІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Для західних областей характерна велика різноманітність природнокліматичних умов. Рибні господарства розміщено у чотирьох природногеографічних зонах: Полісся, Лісостеп, Прикарпаття і Закарпаття.
У кожній зоні розрізняють фізико-географічні області, які значно
відрізняються природними особливостями та впливають на стан
вирощуваної риби. Багато господарств розміщено в пограничних з іншими
фізико-географічними областями місцях, у зв’язку через що в їх природногеографічних умовах об'єднуються особливості характерні для різних зон.
Підвищення рибопродуктивності водойм здійснюється шляхом
постійного вдосконалення рівня інтенсифікації рибництва, розвитку
індустріальних методів вирощування риби з використанням теплих
відпрацьованих вод атомних і теплових електростанцій. Зростаючий рівень
інтенсифікації ставового рибництва, розвиток більш сучасних його форм,
впровадження нових об’єктів рибництва потребує якісного поліпшення роботи
всіх служб, у зокрема рибоводної та іхтіопатологічної. В цих умовах
докорінно змінюється роль іхтіопатологів.
Значні площі водойм, сучасні технологічні підходи до виробництва
ставлять підвищені вимоги щодо підвищення постійного контролю
ветеринарно-санітарного стану рибницьких господарств, планомірного
проведення профілактичних заходів і своєчасного проведення радикальних
оздоровчих заходів у випадку виникнення захворювання риб. Як відомо, у
господарствах, неблагополучних з одного захворювання риб, у середньому
недоотримується не менше як 10 % товарної риби. Ці збитки становлять пряма
втрата риби, тобто її загибель, зниження темпу росту, вгодованості, зростання
кормового коефіцієнту, затрат на лікування тощо. Все це суттєво відбивається
на економічних показниках господарства, його рентабельності. Правильна
організація і проведення заходів з профілактики захворювань дають
можливість запобігти епізоотії найбільш масових захворювань основних
об’єктів рибництва та аквакультури.
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Вивчення ветеринарно-санітарного стану рибних і аквагосподарств та
аналіз звітних даних за деякі роки показали, що незадовільний стан
рибогосподарських підприємств часто зводить нанівець зусилля рибоводів.
Більшість ставів господарств України сильно замулені, заросли водною
рослинністю, ложе їх не сплановане, у незадовільному стані гідроспоруди на
водоподаючих каналах, ставах, що погіршує водонабір та спуск води,
затруднює проведення санітарно-меліоративних робіт і лікувальнопрофілактичних заходів. За трирічного циклу вирощування у деяких
господарствах має місце круглорічна експлуатація вирощувальних і нагульних
ставів без наступного їх виведення на літування, що теж призводить до втрат
риби протягом вегетаційного періоду вирощування і особливо зимового
утримування.
Високий рівень інтенсифікації рибництва потребує постійного контролю
гідрологічного і гідрохімічного режиму водойм, стану водного середовища і
вирощувані риби. Недостатній контроль середовища сприяє погіршенню
ветеринарно-санітарного стану ставів, виникненню низки небезпечних
інфекційних та івазійних захворювань. Тому виникає необхідність поліпшення
роботи виробничих іхтіопатологічних лабораторій, що дозволить своєчасно
вжити заходів і запобігти втратам риби.
У процесі роботи встановлено, що ветеринарно-санітарний стан
товарних, нерестово-вирощувальних і аквагосподарств з хвороб риб
залишається ще незадовільним.
Основними хворобами ставових риб і на сьогодні залишаються відомі
раніше інфекційні хвороби: віспа коропа, зяберний некроз, аеромонози,
бранхіомікоз, сапролегніоз, інвазійні хвороби: іхтіободоз (костіоз),
трипанозомози, кокцидіози, хілодонельоз, триходиноз іхтіофтиріоз,
дактилогірози, гіродактильози, диплостомози, сангвінікольоз, філометроідоз,
ботріоцефальоз, кавіоз, каріофільоз, синергазильоз, лернеоз, аргульоз а також
багато інших хвороб, які пов’язані з інтенсифікацією рибництва та
виникають у разі порушення правил перевезення і утримання риби, які
здійснюються без урахування епізоотичного благополуччя господарств, що
поставляють племінний і рибопосадковий матеріал, товарну рибу,
недооцінюванням рибогосподарськими організаціями питань іхтіопатології, а
також порушенням біотехніки рибництва та відсутністю на місцях
висококваліфікованих спеціалістів-рибоводів та іхтіопатологів.
Характерним для теперішнього часу є змінена форма перебігу краснухи.
У багатьох господарствах гострий перебіг краснухи змінився на хронічний,
протікає вона доброякісніше і не викликає значної загибелі риби, як у
попередні роки. Пояснюється це широким впровадженням у практику
рибництва профілактично-лікувальних заходів і дезінфекційних речовин,
згодовуванням кормових антибіотиків, імуностимуляторів у комплексі із
санітарно-меліоративними та ветеринарними заходами.
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Нині перед наукою ставиться завдання пошуку високоефективних і
більш дешевих засобів боротьби та лікарських форм препаратів з краснухою
та віспою коропа, запаленням плавального міхура, зяберним некрозом,
диплостомозом, аргульозом, лернеозом, філометроідозом, цистодозами тощо.
Велику загрозу в поширенні захворювань відіграють перевезення
рибопосадкового матеріалу. Особливо небезпечні перевезення риби із
стаціонарно-неблагополучних риборозплідників, в яких з часом захворювання
затихає, протікаючи в скритій формі, і проявляється лише в окремих
екземплярів риб, хоча раніше спостерігалося в гострій формі.
Встановлено, що не всі рибні підприємства здійснюють профілактичне
внесення негашеного вапна в стави, обробку в сольових ваннах, формаліні,
ряді барвниках тощо, а проводять їх лише у випадку спалаху захворювання,
що, безумовно, знижує ефективність цих заходів.
На сьогодні іхтіопатологи рибницьких господарств ще не завжди мають
доступ до надійних методів діагностики захворювань, що утруднює своєчасну
постановку діагнозу і прийняття відповідних заходів для локалізації хвороби і
запобігання загибелі риби.
В останні роки проводиться значна робота зі створення, оснащення і
організації роботи виробничих лабораторій для контролю середовища і стану
вирощуваних риб. Хоча навіть у більшості лабораторій і сьогодні не
налагоджено систематичний контроль стану ставів і прийняття своєчасних
заходів із запобігання тяжким наслідкам захворювань. Якість, ефективність і
швидкість впровадження наукових розробок мають стати головним критерієм
під час оцінювання діяльності кожної наукової організації.
Перехід галузі на індустріальну основу, впровадження сучасних форм
ведення рибництва, вирощування риби і нових об’єктів розведення ставлять
перед іхтіопатологічною наукою і практикою конкретні завдання і, в першу
чергу:
-розробку та впровадження системи санітарно-профілактичних заходів,
які б забезпечили надійне благополуччя господарств від інфекційних,
інвазійних і незаразних захворювань риб;
-пошук більш ефективних засобів і способів дезінфекції і дезінвазії
водойм (ставів, садків, басейнів та ін.);
-пошук більш дешевих і ефективних засобів боротьби із заразними
хворобами риб;
-чітке дотримання «Ветеринарно-санітарних правил для рибоводних
господарств», інструкції з ветеринарного нагляду за перевезенням живої
риби, заплідненої ікри тощо.
Багаторічними спостереженнями встановлено, що на сьогодні досить
часто реєструється не пряма загибель риби, а зменшення наважки хворої риби,
викликана поганим поїданням і засвоєнням корму, тобто втрат, що залежать
від стану її здоров’я.
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Таким чином, для сучасного рибництва з його високими щільностями
посадки характерно, з одного боку, різке погіршення якості води, тобто
забруднення середовища перебування риби, з іншого – майже повна
відсутність природної кормової бази, переведення риби на годівлю штучними
кормами. Це ослаблює організм риби, значно знижує її стійкість до
захворюваннь і водночас сприяє накопиченню патогенних і умовно
патогенних організмів, що в умовах ставів за полікультури вирощування риб
особливо небезпечно.
Говорячи про профілактику у сучасному рибництві, ми маємо, перш за
все, думати про середовище перебування і його дію на організм, на здоров’я
риб, оскільки ця дія постійна, і керуючи та регулюючи нею, можна досягти
серйозних успіхів у боротьбі з хворобами риб. При цьому необхідно мати на
увазі, що, крім двох названих факторів, які характеризують інтенсивні форми
ведення рибництва (високі щільності посадки і майже повне переведення риби
на годівлю штучними кормами), є ще третій фактор, який має серйозний вплив
на рибу – виробничий, або технологічний.
Як відомо, в господарствах риба піддається багаточисельним
перевезенням, пересадкам, обробкам, годівлі за допомогою механізмів, тобто
дії низки неминучих у технологічному процесі розведення і вирощування
факторів, що негативно впливають на неї. Ці фактори, як і перших два, є
причиною стресу. В стані стресу у риби різко знижується стійкість до
захворювань, порушуються процеси обміну, засвоєння їжі. Вона погано себе
почуває, не поїдає корми, надалі слабшає, і, якщо при цьому накладається
таких два-три фактори, виникає захворювання.
Таким чином, хвороба – це результат взаємодії етіологічного агента,
риби і навколишнього середовища.
Дослідженнями багатьох вчених доказано, що існує низка небезпечних
захворювань риб, виникнення яких безпосередньо пов’язане з певними
змінами у довкіллі.
Поява добре відомого всім захворювання бранхіомікозу коропа тісно
пов’язана з підвищенням кількості органічних речовин у ставі,
переущільненням посадки риби, підвищенням температури води до 20-22 °С.
Незаразна форма зяберного некрозу виникає за підвищення рН і наявності у
воді аміаку.
Існують хвороби, які тісно пов’язані з порушенням обміну речовин і
обов’язково супроводжуються певними змінами довкілля.
Таким чином, для виникнення захворювання необхідний прямий контакт
риби і збудника. Довкілля і взаємини риби з ним слід брати до уваги під час
діагностики захворювань і визначення заходів боротьби.
У відповідь на стресовий фактор в організмі риби відбувається низка
морфологічних, біохімічних і фізіологічних змін. Це спроби риби підтримати
гомеостаз супроти змін, які відбуваються в навколишньому середовищі. Під
впливом стресових факторів змінюється кількість Na і Cl-, збільшується
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виділення К, вміст цукру в крові, підсилюється обмін азоту та інші зміни,
тобто проходять глибокі порушення обміну речовин, порушення роботи
ферментативної, нервової та інших систем.
Необхідно мати на увазі, що низка сапрофітних бактерій (Aeromonas
hydrophila, Pseudomonas fluorescens, Vibrio angular та ін.) завжди є у воді, але
не завжди викликається захворювання, а лише тоді, коли є присутній
стресовий фактор – температура, щільність посадки, забрудненість та ін. Тоді
порушується резистентність риби, змінюється патогенність бактерій і виникає
хвороба.
До другої групи збудників належать віруси, збудники ІРN, ІНN, VHS,
Aeromonas salmonisida, фурункульозу. Якщо риба не інфікована ними, вони
відсутні у джерелі водопостачання, ці хвороби, як правило, не виникають.
Механізм втрати рибою резистентності, фізіологічні та імунологічні
реакції вивчені ще недостатньо. Встановлено, що стресовий фактор діє на
підвищення чутливості до хвороби через обмін речовин, адже інфекційний
агент і хвороба значно залежать від фізіологічного стану господаря і
комплексу обмінних взаємодій між захопленим мікроорганізмом і захисними
механізмами господаря.
Стресовий фактор може бути відповідальним за потенційний
інфекційний процес і має розглядатися як важливий момент за інтенсивного
рибництва.
Велика роль відводиться аерації води як засобу підвищення
рибопродуктивності. Відомо, що кількість розчиненого у воді кисню не має
знижуватися для коропа нижче 4 мг/л. Не менш важливо те, щоб не було
різких коливань кількості розчиненого у воді кисню, інакше короп повільно
росте, погано засвоює корм, менше вгодований, піддається хворобам. Тому в
ставах, які інтенсивно експлуатуються, встановлюють аератори, що працюють
в період мінімального вмісту кисню у воді, що різко поліпшує стан риби і дає
змогу підвищити вихід риби в декілька разів.
Відомо, як тісно пов’язана температура з виникненням деяких
інфекційних та інвазійних хвороб. Інфекційний некроз гемопотичної тканини
можна ліквідувати зниженням температури води з 15 до 10°С, іхтіофтиріоз
припиняється в літній період, коли температура води тримається між 25 і
27°С, тоді ж зникають тріходіни і дактилогіруси, а для лерній ця температура є
оптимальною.
Стресовими факторами є різні токсиканти (пестициди, солі важких
металів, феноли, поліхлоровані біфеніли).
Для того щоб попередити ту чи іншу дію навколишнього середовища,
необхідно його вивчати і постійно контролювати, щоб надалі керувати його
впливом, тобто запобігаючи хворобам.
Необхідно зазначити, що і на сьогодні найбільш масовими залишаються
інфекційні хвороби: краснуха, ЗПМ, зяберний некроз коропа, проте в
епізоотології цих хвороб спостерігаються певні зміни. В окремих
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господарствах краснуха стала менш гострою, перебіг захворювання
відбувається з меншими втратами, менш масово. Це також є наслідком
застосування полікультури коропа і рослиноїдних риб (особливо товстолобів),
які менш або зовсім не піддаються захворюванню на краснуху коропа; кращої
та регулярної профілактики захворювань за допомогою вапнування,
згодовування та внесення антибіотиків, фуразолідону, ДОНу, Вітану тощо,
постійного догляду за ставами, тобто покращання їх санітарних умов,
контролю стану риби, що в більшості господарствах потребує кращої уваги.
Зяберний некроз коропа необхідно розглядати як наслідок
інтенсифікації. Разом з тим, можна чекати появи нових хвороб спонтанно
(випадково). В рибництві за інтенсифікації технологічного процесу постійно
існує небезпека появи інфекцій.
Паразитарні хвороби сьогодні час мають менше значення, оскільки на
них звертають більшу увагу і за багатьох з них розроблено конкретні методи
лікування та профілактики.
Епізоотичне значення з паразитарних захворювань в окремих рибних
господарствах мають іхтіофтиріоз, хілоденельоз. При цьому іхтіофтиріоз
зимовий, в зимувальних ставах, не є характерним для цього теплолюбивого
паразита.
Необхідно відзначити, що поліпшення епізоотичного стану з
паразитарних захворювань є наслідком систематичних профілактичних
заходів, застосування антигельмінтиків, барвників, хлор- і фосфорвмісних
органічних сполук. Все це призвело до того, що в багатьох випадках ми маємо
справу не з хворобою, а з паразитоносійством.
Нерідко виявлення декількох паразитів призводить до того, що
господарство вважають неблагополучним з тієї чи іншої інвазії, наприклад,
кавіозу, каріофільозу, ботріцефальозу, лерніозу. диплостомозу тощо. Останнім
часом накопичується інформація про те, що стосовно одорічок коропа
говорити про хворобу можна лише за інтенсивності інвазії понад 10 паразитів
на рибу, а в дворічок захворювання реєструється лише за 20 і більше
гельмінтів на рибу.
Тому дуже своєчасною є розробка стандартних методів діагностики
найбільш поширених інвазійних захворювань вирощуваних риб і методів
оцінювання благополучності чи інвазійності рибницьких господарств.
Таким чином, в сучасному рибництві, у всіх його формах найважливіше
значення для здоров’я риб має середовище, забруднення якого знижує
резистентність риби, а деякі технологічні стреси сприяють цьому. У
сукупності ці фактори можуть спричиняти негативну дію і різко знижувати
продуктивність господарств.
Для зниження втрат від захворювань та збільшення продукції
рибницьких господарств вчені мають комплексно вирішити важливі завдання,
при цьому до їх виконання мають долучитися не лише іхтіопатологи, а й
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фахівці інших професій: іхтіологи, фізіологи, біохіміки, гідрохіміки,
гідробіологи, токсикологи, рибоводи та ін.
Першочерговим завданням іхтіопатологічної науки є вивчення
середовища перебування і розробка методів її поліпшення, оскільки
середовище є тим фоном, на якому виникають нові незаразні і підсилюються
заразні хвороби.
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРУ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
ГЕОГЕЛЬМІНТІВ
Інтерес до проблеми біологічного забруднення навколишнього
середовища в наш час набуває особливого значення і має пряме
відношення до здоров’я людини. Багаточисельними дослідженнями
підтверджено, що довкілля інтенсивно забруднене інвазійними
елементами та може бути джерелом зараження тварин і людей. Різні
екологічні фактори впливають на ступінь обсіменіння об’єктів
навколишнього середовища яйцями гельмінтів і їх подальше збереження.
В останні роки у світі вчені неодноразово реєструють появу
паразитарних хвороб тварин і людини у раніше благополучних регіонах.
Так, на Гавайях та інших островах американського архепілагу швидкого
поширення набула щуряча легенева нематода, яка становить значну
небезпеку для здоров’я людини. На території України стрімко
збільшується популяція іксодових кліщів, обумовлюючи епізоотію
бабезіозу серед домашніх тварин.
Також відомо, що в сучасних кліматичних умовах Поліського регіону
яйця і личинки геонематод (Parascaris equorum, Strongylidae sp.) за
характерної зимової температури повітря (-15–+3°С) зберігають свою
життєздатність у навколишньому середовищі, сприяючи безперервності
поширення інвазії серед тварин упродовж всього року. Очевидно, що ці та
інші приклади паразитарної еволюції обумовлені глобальними змінами
клімату на нашій планеті.
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Отже, метою нашої роботи було встановити вплив коливань
температури на життєздатність яєць і личинок Parascaris equorum,
Strongylidae sp. у пробах сіна, силосу в різні періоди річного циклу.
Матеріал і методи. Подані результати гельмінтологічного
дослідження грубих та соковитих кормів (n=60) на базі клініки великих
тварин Житомирського національного агроекологічного університету,
проведені у 2010-2016 рр.
Наявність і кількість яєць гельмінтів у об’єктах дослідження
визначали за допомогою методу флотації в розчині цукру і Люголя –
«Способу копрологічної діагностики гельмінтозів і еймеріозів» у 1 г сіна
чи силоса; далі по тексту – M±m яєць/1г. Життєздатність яєць нематод
визначали візуально за рухливістю сформованої личинки.
Результати дослідження. Дослідження сіна і силосу – основи
зимового раціону коней та можливого джерела поширення гельмінтів, ми
провели для виявлення причини зимових спалахів нематодозів тварин на
Поліссі.
Доведено, що грубі та соковиті корми (сіно, силос) можуть бути
джерелом зараження сільськогосподарських тварин нематодами в
стійловий період утримання навіть наприкінці зими. За нашими даними у
лютому в кормосховищах Житомирщини у сіні та силосі можуть
знаходитися яйця P. equorum (max до 6 яєць/г) та Strongylidae sp. (max до
9 яєць/г), тому для профілактики гельмінтозів весь заготовлений на зиму
корм необхідно перевіряти на наявність у ньому збудників.
У осінній період (жовтень – листопад) за середньо-добової
температури повітря від 0 до +10 оС; у 100 % проб сіна було виявлено
яйця P. еquorum (4,0±0,58 яєць/1г) та Strongylidae sp. (6,9±0,52 яєць/1г).
Також в окремих пробах знаходили живих личинок Cyathostomidae sp. Всі
досліджені проби силосу також містили яйця нематод, але у більшій
кількості порівняно зі зразками сіна: 16,1±1,39 яєць P. еquorum /1г і
9,2±0,82 яєць Strongylidae sp. /1г. Крім того у 40 % проб силосу були
знайдені живі личинки стронгілят (2,4±0,56 яєць/1г). Це можна пояснити
тим, що силос є більш сприятливим середовищем для збереження яєць і
личинок нематод, ніж сіно, за рахунок значної вологості (до 70 %) і
слабокислої реакції середовища, що сприяє розвитку та поширенню
інвазійних елементів.
У грудні (середньо-добова температура від -10 до +3 оС) в сіні також
були виявлені яйця P. еquorum і Strongylidae sp., але в дещо меншій
кількості ніж в попередній серії експерименту: 2,8±0,38 та 3,8±0,32
відповідно. Аналогічна ситуація була відмічена й у пробах силосу:
P. еquorum – 9,6±1,12 яєць/1г; Strongylida esp.– 6,2±0,96 яєць/1г.
У лютому (середньо-добова температура від 15 до -1оС) в пробах
грубих кормів кількість яєць нематод вже не зазнавала різких змін: в сіні
756

знаходили 2,6±0,74 яєць P. еquorum/1г та 3,2±0,73 яєць/1г Strongylidae sp.;
у силосі 8,8±1,01 яєць P. еquorum /1г та 5,6±0,6 яєць Strongylidae sp./1г
Отже, згідно одержаних даних, грубі корми і взимку залишаються
джерелом інвазування тварин яйцями та личинками гельмінтів. Ми
пояснюємо це тим, що яйця P. equorum володіють високою стійкістю до
впливу несприятливих факторів навколишнього середовища завдяки
товстій оболонці. Температура є вирішальним фактором, що визначає
стан анабіозу або метаморфозу яєць гельмінтів.
Таким чином, сіно і силос, обсіменені яйцями гельмінтів під час
заготівлі і зберігання, є ланкою поширення цих збудників, оскільки яйця і
личинки нематод здатні зберігати свою життєдіяльність, перебуваючи в
товщі сіна та силосу на глибині 50 см.
Висновки. Виживання та дозрівання яєць і личинок геогельмінтів у
об’єктах навколишнього середовища (ґрунт, грубі корми і гній)
обумовлено дією кліматичних факторів (температура, вологість повітря
тощо). Інтенсивність контамінації об’єктів довкілля збудниками
гельмінтозів прямо пропорційно впливає на подальше ураження тварин і
людей.
Спостереження за розвитком яєць і збереження їх життєздатності
дозволяє вважати, що інвазійні елементи можуть знаходитись у об’єктах
довкілля упродовж року, відповідно, потенційна можливість зараження
нематодами існує цілорічно.
Грубі та соковиті корми (сіно та силос) – сприятливе середовище для
збереження життєздатності нематод P.equorum, Strongylidae sp. на стадії
яйця та личинки в зимовий період на Поліссі.
Перспективи подальших досліджень. Плануємо в лабораторних умовах
вивчити вплив фактору температури та рН середовища на подальший розвиток яєць і
личинок нематод. В майбутньому, на нашу думку, доцільно буде провести біологічні
проби на лабораторних тваринах для визначення життєздатності яєць нематод.
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КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ТА ВОДНИЙ РЕЖИМ РІЧОК УКРАЇНИ
Дослідженням змін клімату на глобальному та регіональному рівнях,
а також їх впливу на водні ресурси, зокрема на водний режим річок,
присвячена значна кількість публікацій зарубіжних і вітчизняних
науковців. У багатьох роботах вказується на те, що зміни клімату
безпосередньо впливають на водний стік річок і призводять до порушення
їх водного режиму.
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З усіх чинників формування водного режиму (геологічний, фізикогеографічний,
орографічний)
провідна
роль
належить
гідрометеорологічному: опади, сонячна радіація, стік води, руслові
процеси. Причому температура повітря є важливим кліматичним
показником серед решти кліматичних характеристик річкового басейну,
але на водний стік річок найбільш значимим є вплив атмосферних опадів.
Ряд вітчизняних науковців (С. І. Сніжко, В. В. Гребінь, Н. С. Лобода,
Є. Д. Гопченко, В. І. Вишневський, В. О. Войцехович, Б. В. Кіндюк, В. М.
Струтинська, Є. В. Василенко та ін.) досліджували вплив сучасних змін
клімату на водний режим річок [2, 3]. У цих роботах виконано
узагальнюючий аналіз впливу кліматичних змін на водний режим річок
України, його внутрішньорічний розподіл на основі ландшафтногідрологічного аналізу. Встановлена єдина точка відліку для всієї
території України, з якої почалися сучасні кліматичні зміни – з 1989 року.
Для вивчення закономірностей циклічних коливань стоку були
використані дані багаторічних спостережень за стоком: середньорічні,
сезонні, максимальні (сніго-дощового та дощового паводка) і мінімальні
(зимової та літньо-осінньої межені) витрати води.
Аналіз отриманих результатів показує, що достатньо чітка залежність
від опадів як величини водного стоку, так і випаровування, простежується
в басейнах річок Західного Бугу, гірських річок та верхніх лівобережних
приток річки Дністер, Сірет і півночі Полісся. Кліматичні зміни, які
включають сукупність коливань кліматичних характеристик, відображаються у змінах компонентів водного балансу територій та
гідрологічного циклу (сніговий покрив, транспірація, річковий стік,
підземні води). Це, у свою чергу, відбивається в коливаннях річкового
стоку, зміні режиму підземних вод і запасів ґрунтової вологи, впливає на
величини водного стоку та особливості його внутрішньорічного
розподілу. Разом з тим циклічні коливання гідрометеорологічних
характеристик в басейнах річок добре виражені в усі сезони року [1-3].
Проте влітку 2015 року в Україні спостерігалося суттєве обміління
русел та понад-нормативне зменшення водності їхніх басейнів. Чимало
річок досягнули історичного мінімуму рівня води: притока Дністра річка
Тлумачик, яка поблизу села Нижнів Тлумацького району впадає у
Дністер, пересохла повністю; майже повністю зникла вода у річці
Бистриця Солотвинська, рівень води в якій був близький до історичного
мінімуму. У найбільш забезпечених місцевим стоком регіонах України –
Тернопільщина, Закарпаття і Прикарпаття – також пересохли малі річки і
частина річищ середніх річок, були виснаженні запаси ґрунтових вод,
місцями спостерігалося повне висихання свердловин та колодязів.
Подібна ситуація відмічалась у багатьох регіонах України.
Причинами цього явища стало те, що влітку 2015 року тривалий
період сухої та жаркої погоди призвів до виникнення гідрологічної
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посухи: у липні-серпні сформувалась низька (за рівнями та витратами
води) літня межінь, яка на більшості річок України набула ознак
небезпечної ситуації природного характеру. Крім сухого та жаркого літа
визначальний вплив на зменшення водності водоймищ і встановлення
суттєво нижче нормативного рівня справили кліматичні фактори, що
діяли ще протягом осені-зими 2014 року – стійкий дефіцит опадів у
жовтні-листопаді в усіх річкових басейнах визначив низьку водність річок
(в межах 40-60 % від норми) та недостатнє зволоження метрового шару
ґрунту на кінець осені. Спостерігалася безпрецедентно тривала посуха,
яка призвела до рекордного обміління водоймищ. Також мало опадів
випало протягом зими 2014-2015 рр., і в результаті поєднання таких
несприятливих умов весняний період 2015 року практично на всіх річках
України виявився маловодним з дуже низькими максимальними рівнями і
витратами води – за абсолютними значеннями найвищі рівні весняного
водопілля були значно нижчими за середні багаторічні значення та
близькими до найнижчих за період спостереження.
Отже, літнє обміління річок викликане тривалою дією сухої та
спекотної погоди і нестачі опадів на фоні безсніжної зими, низької
водності весняного періоду. Причому дія цих кліматичних факторів
накопичувалася роками. Так, температура липня і серпня 2015 року в
Україні за останні 25 років виросли на 2-2,5 °С. Кількість спекотливих
днів збільшилася. В Україні осіння погода 2015 року була така ж спекотна
(показники в окремі дні і загалом за вересень рекордні за останні 130
років спостережень) і без опадів [1].
Через зазначені вище кліматичні причини на водних об’єктах
більшості території України відбулося значне зниження водності,
заростання русел, пересихання малих річок і формування ділянок стоячої
води. Одночасне поєднання такої низької водності на малих і середніх
річках спостерігалося вперше як за територією прояву, так і за
тривалістю. Станом на кінець серпня на багатьох ділянках річок України
рівні води утримувалися на відмітках, близьких до найнижчих за
багаторіччя. На багатьох річках рівні води знизилися до найнижчих
відміток за період регулярних спостережень. Так, станом на кінець серпня
2015 року критерії маловоддя були практично досягнуті або наближалися
до них у переважної більшості річок України і на більшості річок
Закарпаття. Нижчими за мінімальні багаторічні значення були рівні води і
у пониззі Прип’яті та ряду її правих приток, Тетереві, Десні, на більшості
річок Закарпаття, Дністрі та більшості їх приток, у верхів’ї
Дністровського водосховища, Пруті біля Чернівців, Сіреті, на Західному
Бузі (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень води у р. Тетерів (вид з мосту у парку ім. Гагаріна та нижче за
течією, м. Житомир): липень 2009 р. – фото зліва та липень 2015 р. – фото
справа

Явища обміління та пересихання водойм зумовлені в першу чергу
аномальними кліматичними факторами, що впливали протягом 2015 року
на стан водного басейну всіх територій України.
Зазначені аномалії мають світовий масштаб, спостерігаються вже
давно і повсюдно: проявами глобальних змін клімату є збільшення
кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ. За останні 10
років середньорічна температура у світі піднялася на 0,8 °С, хоча
допустиме підвищення – на 2 °С. При підвищенні на 4 °С можуть
очікуватися великі катастрофи (спеки, зливи, буревії, снігопади), які
призведуть до катастрофічних наслідків.
Причин такої ситуації декілька. Це можуть бути і природні цикли,
які накладаються на антропогенну діяльність, і людська діяльність, яка
сприяє підвищенню парникового ефекту. Так, протягом останніх 20-30
років науковці усього світу приділяють особливу увагу дослідженням
змін водних ресурсів річок, які пов’язані з теорією зміни клімату
внаслідок підвищення в атмосфері концентрації вуглекислого газу.
Науковці не піддають сумнівам те, що глобальні зміни клімату
відбуваються через діяльність людини. Ключовим фактором з початку ХХ
століття, внаслідок всесвітньої індустріалізації, вчені вважають
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збільшення обсягів викидів парникових газів. Перш за все через стрімке
зростання спалювання викопного палива (вугілля, нафти, газу) – найпоширенішого на сьогодні у світі способу виробництва енергії, атмосфера
забруднюється парниковими газами, і стає непроникною для теплового
випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація), не
випускає тепло, а частково поглинає його і відбиває переважну його
кількість назад до Землі. Одночасно щороку зростає кількість
продукованого на землі тепла (внаслідок зростаючої енергоємності
виробничої і побутової діяльності людини), а разом з ним зростає
«потужність» прошарку парникових газів в атмосфері, який не дає цьому
теплу вільно залишати землю – замкнуте коло з двох процесів, що
постійно підживлюють один одного. Посухи й обміління річок – лише
один з найпомітніших виявів цього небезпечного процесу.
Аномальні погодні та кліматичні явища, що викликані системними
змінами у біогеоценозі, пов’язані з діяльністю людини та техногенним
впливом стрімко зростаючої цивілізації. Також свій негативний вплив
справляють осушення боліт і несанкціоновані, безконтрольні вирубки
лісів, особливо в місцях водозаборів, де формуються багато приток річок,
надмірна розораність землі в басейнах річок, ігнорування закону щодо
водоохоронної зони. Для більшості річок, особливо малих, прибережні
захисні смуги не відведені, не винесені на місцевість. Намиви та
промислове виймання піску з русел також призводить до незворотних
змін у природних гідравлічних процесах у руслах річок.
Річковий стік є важливим природним ресурсом для економічного та
соціального розвитку країн світу. В умовах глобальних та регіональних
змін клімату, що спостерігаються протягом останніх 20-30 років,
особливо важливо мати уявлення про їхній безпосередній вплив на
водний режим річок, оскільки водні об'єкти є продуктом клімату та
ландшафту. Це стосується, в першу чергу України, яка належить до країн
з недостатнім водозабезпеченням.
Враховуючи важливість водних ресурсів для економіки і населення,
гідрологічна посуха надалі може мати надзвичайні та довготривалі
наслідки для секторів економіки, що безпосередньо залежать від водного
фактора. Зокрема, може ускладнюватися водозабір поверхневих вод для
виробничих і соціальних потреб через зменшення доступних водних
ресурсів; діяльність енергетичного і водогосподарського комплексу;
об’єктів комунального і рибного господарств; погіршуватиметься
екологічна ситуація на водних об’єктах. Зміни клімату безпосередньо
впливають на кількісні та якісні характеристики річкового стоку, що, в
свою чергу, потребує адаптаційних заходів для всіх галузей економіки,
населення та екосистем.
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THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON SUNFLOWER
PRODUCTION IN UKRAINE
Sunflower (Helianthus annuus L.) is among the three major oilseed crops
worldwide (along with, soybean and rapeseed) and one of the two most
produced oil crops in the European Union, together with rapeseed (United
States Department of Agriculture – USDA, 2017). A recent USDA report in
2017 indicate that, Ukraine currently (2015−2016) ranks first in sunflower
production universally with a 29.3 % share of overall global sunflower output
of 40.57 million metric tons (USDA, 2017). Correspondingly, Russia and the
European Union are positioned second and third, with a share of 22.6 % and
18.9 %, before Argentina and China that produced 6.7 % each.
Sunflower is a crop characteristic of the steppe and forest-steppe zone of
Ukraine. The success of its cultivation is chiefly influenced by the changing
environmental conditions, thus, weather and climate. Observations by the
metrological network of Ukraine confirmed that regional climate change,
particularly temperature rise, has already affected some meteorological
characteristics. The average annual air temperature has increased, the terms of
formation and period of snow cover have changed, the heat supply of the
farming season steadily increased, and the number and intensity of unfavorable
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weather phenomena (drought, heavy rain, etc.) has increased (Melnyk et al.,
2015).
For instance, in the Forest-steppe of Ukraine, we took into consideration
the key meteorological parameters for the period from 2000 to 2017 (Table 1).
Table 1
Temperature, total precipitation (rainfall) and hydrothermal coefficients
(HTC) in the Forest-steppe of Ukraine (April-August) from 2000−2017
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Average
2000−2017
Average
perennial
Deviation of
the parameters

1.05
1.11
1.04
0.86
1.46
0.67
1.30
0.76
1.20
1.21
0.55
0.84
0.69
0.72
0.86
1.03
1.59
0.59

Moisture for
the year
normal
normal
normal
dry
wet
dry
wet
dry
normal
normal
dry
dry
dry
dry
dry
normal
wet
dry

258.8

0.96

dry

2425.0

294.0

1.21

normal

-274.8

-35.2

-0.25

Total
temperature, °С
2534.0
2615.9
2689.9
2673.5
2290.6
2716.3
2502.0
2666.7
2717.9
2568.4
3132.8
2722.0
3045.0
2868.2
2832.9
2705.7
2804.8
2510.2

Total
precipitation, mm
265.5
290.4
279.0
228.7
334.6
181.4
324.9
202.8
304.5
310.0
171.4
228.7
209.8
207.8
244.0
279.9
445.8
148.9

2699.8

HTC

Hydrothermal coefficient (HTC) (G. T. Selyaninov) was determined by
, where ∑K is the amount of rainfall (mm), for a
the formula: HTC=
period with an average daily air temperature above 10 °С; ∑T is the sum of
temperatures (°С), for the period with average daily air temperature above
10 °С. Thus, based on results of the analysis of meteorological conditions for
18 years, we established that for the period of the growing (farming) season
(April-August), there was an average of 258.8 mm of rainfall, with fluctuations
from 148.9 to 445.8 mm. In this zone, the average temperature during this
period amounted to 2699.8°C with fluctuations ranging from 2290.6 °C to
3132.8 °C. Increase in the heat generated for the growing season was 274.8 °С
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and decrease in the amount of precipitation was by 35.2 mm. Centered on HTC
which for the last 18 years decreased from 1.21 to 0.96, it is proven that
conditions of this region match the dry conditions of the Steppe zone of
Ukraine. Temperature and moisture varied for investigated years.
From the data given (Table 1), dry conditions (HTC to 1.0) were half
(50.0 %) of the investigated periods (2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2017); normal moisture (HTC 1.0–1.3) – 2000, 2001, 2002, 2008,
2009, 2015 (33.3 %) and wet conditions (HTC above 1.3) were just 16.7 % in
2004, 2006 and 2016. The impact of moisture conditions on yield is evidently
shown (Figure 1).

Figure 1. Dynamics of average yield of sunflower and HTC under
the conditions of the Forest-steppe of Ukraine (for the period of 2000–2017)

It should be noted that, there was positive dynamics in the increase in
average yields of sunflower seeds in the forest-steppe of Ukraine in recent
years from 0.61 t/ha to 2.70 t/ha. We established that yields varied depending
on the conditions of the year. For the 18 years, the highest average seed yields
were attained in dry (1.88 t/ha) and normal moisture years (1.44 t/ha), while the
lowest were in years with excessive moisture (1.37 t/ha). These suggest that,
under conditions of low temperatures and excessive moisture, the growing
season of the crops is prolonged since harvesting occurs later in October,
resulting in great damage to crops by diseases.
Conclusion. Based on results of the analysis, trends in the
meteorological parameters caused the enlargement of areas under sunflower
cultivation in Ukraine, which supported the increase in overall national
production of sunflower. Having all the opportunities (natural, climatic,
logistical and human), Ukraine will still increase its presence in the global
sunflower market.
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FATTY ACIDS AND ETHYLENE AS MARKERS OF PLANT
RESISTANCE TO BIOTIC AND ABIOTIC STRESSES AND THEIR
IMPLEMENTATION IN THE PLANT BREEDING PROGRAM
Introduction
Fusarium head blight (FHB), caused by Fusarium graminearum
Schwabe (telomorph: Gibberella zeae Schw., Petch), is a fungal significant
disease with devastating economic consequences in Ukraine (Chaban and
Dzham, 2002). There is no complete species-specific resistance to FHB in
ukrainian commercially grown cultivars of wheat. In addition varying
atmospheric conditions play a crucial role in the infection process. The risk of
FHB infection is high in Western and North Ukraine when warm and humid
weather coincides with wheat anthesis and early grain filling (Chaban and
Dzham, 2002; Kryuchkova et al., 2002). In such extreme conditions chemical
and agronomic control measures are not feasible. Naturally these problems can
be overcome by introduction resistance to FHB wheat varieties in agronomic
practice. However, wheat breeding for FHB resistance by habitual selection is
time-consuming and expensive. The available methods, for example, mapping
of quantitative trait loci, in vitro selection techniques using detached leaf assays
are useful tools for pre-screening FHB resistance. However, one significant
obstacle to select FHB-resistant wheat is that only adult plants can be evaluated
for resistance. Although the assays described above are useful in studying many
aspects relating to FHB resistance, additional assays would be desirable.
Hence, the search of new effective tools that contribute to researchers to select
plants with desired treats at the early stages of breeding programs is an actual
task. Fatty acids play an important role in the functioning of membranous
structures. Also they can serve as powerful class of antioxidants. Among the
chemical defenses the syntheses of ethylene also play important roles in plant
defense responses to pathogens. Based on these data we studied the ethylene
formation and fatty acid composition of diverse varieties of winter wheat
plants.
Materials and methods
Winter wheat. Experiments were conducted with winter wheat
(Triticum aestivum L.) genotypes Albatross odesky and Columbia (tolerant to
FHB) (Kryuchkova et al., 2006), Bilotserkivska semi-dwarf, and
Myronovskaya 808 (susceptible to FHB) (Kryuchkova et al., 2006, Voloschuk
et al., 1999). Winter wheat seeds were germinated under sterile conditions at
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relative humidity averaged 60–70 % in a dark chamber at 23 °C. After 4 days
of growing in the dark chamber the plants were grown at relative humidity
averaged 60–70 % in the growth chamber at 23 °C under a 14 h light, 10 h dark
fluorescent lighting regime. The average photon flux from artificial lighting in
the growth chamber was 140 µmol/m2/s (5000 lux). For ethylene evolution
study we used the fully developed first leaf of young winter wheat plants.
Ethylene was measured by gas chromatograph (Selmihrome, Ukraine) as
describe earlier (Kurchii and Kurchii, 2000). Fatty acid composition was
determined in the etiolated coleoptiles by gas chromatography (Liljenberg and
Kates, 1985).
Maize. Experiments were conducted with maize (Zea mays L.)
genotypes Line 24 (non-resistant to drought) and Line 25 (resistant to drought).
Maize seeds were germinated under sterile conditions at relative humidity
averaged 60–70 % under darkness in a growth chamber at 23 ºC. Substances
from etiolated coleoptiles and central roots of maize seedlings were extracted
with acetonitrile and analyzed by HPLC chromatograph. The qualitative and
quantitative analysis of etherified fatty acids was carried out with a gas
chromatograph equipped with a flame-ionization detector. (Kurchii and
Kurchii, 2000).
1. Ethylene and fatty acids as markers of wheat resistance to stresses
Different varieties of winter wheat possess in reasonable levels of growth
regulating substances that provide their growth, productivity and resistance to
biotic and abiotic stresses. Nevertheless, the role of natural plant growth
regulators in the growth and development of each variety is not elucidated.
New methods to be used in the selection and variety certification are presented
in this report. We have found that winter wheat leaves of different (resistance to
fungi and lodging) varieties produce different amount of ethylene (Table 1).
Table 1
Synthesis of ethylene by green leaves of 2-week-old winter wheat plants
Varieties

Date of ethylene detection
14.03.05
28.03.05

22.02.05

13.06.05

Height of
plants, cm

Ethylene
nL/g FW

Height of
plants, cm

Ethylene
nL/g FW

Height of
plants, cm

Ethylene
nL/g FW

Height of
plants, cm

Ethylene
nL/g FW

Columbia

14,2±0,15

150±7

12,4±0,22

220±11

13,4±0,41

180±8

14,3±0,14

130±6

Smuglianka

15,1±0,15

160±11

14,0±0,33

200±22

14,1±0,32

200±19

Yatran 60

17,2±0,28

85±8

14,4±0,38

200±16

14,8±0,64

60±6

16,4±0,31

84±6

Kyivska 8

14,3±0,16

100±6

14,1±0,23

80±5

14,7±0,29

50±3

15,4±0,42

54±4

Mironivska 808

-

-

-

-

18,5±0,74

45±5

18,3±0,68

45±3

17,9±0,72

38±3

Mironivska 61

22,3±0,19

16±4

17,6±0,83

40±4

19,2±0,72

36±6

20,2±0,55

39±4

Podolianka

20,2±0,22

13±5

14,8±0,69

35±4

16,5±0,69

40±5

16,3±0,54

15±3

Bilotserkivska
semidwarf

15,2±0,16

15±2

14,8±0,44

40±4

14,4±0,31

35±3

16,5±0,31

23±3
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Another method that characterizes any plant is fatty acid composition of
coleoptiles (Table 2).
Experiments were performed when 1st leaves were1–5 mm higher than
coleoptiles.
Table 2
Fatty acids content in the winter wheat coleoptiles
Varieties

Height of
coleoptiles,
mm

Fatty acids content, μg/g FW
С16:0

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

C20:0

C22:0

C24:0

Total
content

Columbia

40,1±1,2

178±8

7,3±0,27

16,4±0,7

213±9

96±4

2,4

3,0

0,5

Smuglianka

45,2±2,1

181±11

7,6±0,33

16,7±1,2

217±14

86±9

2,2

3,0

0,7

514,2

Perlyna
lisostepu

45,1±2,2

174±7

6,9±0,26

15,8±0,6

209±8

89±5

2,1

3,0

0,5

500,5

Mironivska 808

48,0±2,0

163±12

7,7±0,35

16,8±1,2

197±13

81±8

2,9

3,0

0,5

471,9

Mironivska 65

57,3±2,3

162±7

7,2±0,38

16,0±0,9

177±9

84±7

2,3

2,4

0,4

451,3

Podolianka

58,2±2,4

142±6

8,6±0,39

14,5±0,7

160±7

74±4

0,5

1,0

0,5

401,1

Mironivska 61

55,3±2,2

119±4

5,6±0,26

9,4±0,5

143±5

70±4

1,0

1,6

0,5

350,1

Bilotserkivska
semidwarf

50,6±2,0

89±5

7,6±0,22

6,9±0,5

123±4

58±4

0,3

0,5

0,3

285,6

516,6

We believe that presented here data may be used in the selection of new
varieties with required traits and as variety markers of plants.
2. Fatty acids of maize etiolated coleoptile tissues as markers of plant
resistance to stresses
Maize is one of the Ukrainian ‘two primary’ cereal crops. Unfortunately,
there is no complete species-specific resistance to drought in Ukrainian
commercially grown maize varieties. Naturally this problem can be overcame
by introduction resistance to drought varieties in agronomic practice. However,
maize breeding for drought resistance by habitual selection is time-consuming
and expensive. In this report we propose two new methods for preliminary
evaluation of maize varieties to drought resistance: (1) the first method is based
on the determination of fatty acid composition, and (2) the second method is
based on the chromatography of acetonitrile extracts from the tissues of maize
etiolated coleoptiles.
Table 3 shows the data on evaluation of fatty acid content within the
maize coleoptile tissues. As you can see resistance variety line 25 contained
essentially more quantity of fatty acids in comparison to non-resistance variety
line 24.
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Table 3
Fatty acid content within the maize coleoptile tissues at 168 h of growth
Varieties

Fatty acids content, µg/g FW
С16:0

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

C20:0

Total сontent

Line 24

56,7±3,4

1,6±0,04

9,0±0,4

66,8±2,8

6,3±0,2

9,1±0,4

149,5±8,4

Line 25

94,5±4,3

2,6±0,08

16,6±0,7

174,3±7,2

28,3±1,4

13,1±0,7

329,4±16,8

For example, summarizing quantity of fatty acids extracted from Line 25
was 329,4 µg/g FW and 149,5 µg/g FW from Line 24.
The extracted substances from etiolated coleoptiles are presented in
Figure 1. There are essential differences in the contamination of unknown
acetonitrile soluble substances from etiolated central roots and coleoptiles of
Line 24 (1) and Line 25 (2).
Fig 1. HPLC chromatogram of the substances
from tissues of maize etiolated central roots
(1, 3) and coleoptiles (2, 4) at 168 h of growth:
1–2 – Line 24, 3–4 – Line 25.

In conclusion we believe that these methods can be used in the breeding
program of maize.
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OPTIMIZATION OF BREEDING OF PREDATORY CHRYSOPIDAE
IS THE WAY TO RATIONAL NATURE MANAGEMENT
AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL RESOURCES
The need for mass cultivation of Chrysopidae is relevant for the agroindustrial complex with the commencement of the development of
environmentally safe integrated plant protection products. There is an increase
in demand for environmentally friendly products, the production of which is
associated with the use of effective entomophages. Priority is given to the
artificial biotechnology system, which is the basis of the production, sale and
use of predator populations of Chrysopidae (M.S. Moroz, 2017). Of the 2000
species described Chrysopidae in Europe, there are 70 species (M.S. Engel,
D.A. Grimaldi, 2007; A. Khramov, 2016). In agrocenoses of organic farming, a
significant number of species from the family Chrysopidae, which are potential
biological control agents (M. Porcel et al. 2013). Of particular interest there are
species of the genus Chrysopa, which are harvested by predation, destroy
aphids, leaflets, worms, mites and other small insects. Therefore, an appropriate
assessment of entomophages according to the criteria for the effectiveness of
limiting the harmfulness of phytophages in agrocenoses is relevant
(M.L. Pappas, G.D. Broufas, D.S. Koveos, 2011). At the same time it should be
noted that the effectiveness of entomophages depends on qualitative and
quantitative indices of plant resources, population density of prey, biological
potential of predators (M. Jacometti, N. Jorgensen, S. Wratten, 2010).
According to researchers (M. Canard, A. Letardi, D. Thierry, 2007), the
economically beneficial production and use of predatory Chrysopidae requires
an in-depth study of taxonomy, biology and ecology of beneficial insects,
which will reduce the cost of cultivation, marketing and lead to commercial
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increase in the arsenal of effective entomophages. Significant progress in the
practice of biological control has been achieved in recent years (M. Jonsson,
S.D. Wratten, D.A. Landis, G.M. Gurr, 2008). The arsenal of effective
entomophages is increasing, their function is enhanced in the integrated
management of pests (M.S. Moroz, 2010). With the use of modern insecticides,
the current site belongs to studies that demonstrate the potential of using
predatory Chrysopidae to control the number of harmful phytophages
(Mulligan, EA, Ferry, N., Jouanin, L., Romeis, J., Gatehouse, AMR 2010;
Pathan, AK, Sayyed , AH, Aslam, M., Liu, TX, Razzaq, M., Gillani, WA 2010;
Bueno, AF, Freitas, S. 2004).
Biological protection in a complex with proven insecticides is aimed at
optimizing the effectiveness of natural entomophages and practical biological
control measures. There is a need for the creation and use of specially derived
entomophagous cultures that have stable values of quality indices and tolerance
to environmental factors under agroeconomic conditions (M.S. Moroz, 2015).
It has been experimentally established that it is advisable to select the useful
insects on a thorough study of the spatial, ethological and genetic structure of
the initial population. The state of the culture of useful insects and their
resistance to subsistence conditions is an important criterion for its quality
(M.S. Moroz, 2017).
The effectiveness of Chrysopidae propagation in an artificial
biotechnology system was investigated during the seven generations, taking
into account the biological characteristics of the ontogenesis of Chrysopa
саrnеа Steph., Chrysopa septempunctata McLachlan, Chrysopa perla L. and
Chrysopa siniса Tj.
Optimizing the cultivation of predatory Chrysopidae one observes
improved development, increased performance of the imago, increasing the
effectiveness of their use as biological agents to limit the harmfulness of
aboriginal phytophages.
As an example of the study, it can be argued that the production of a
quality biological product based on Chrysopidae requires appropriate
knowledge of the management of the technological process. The strategy of
creating and using for this purpose Chrysopidae cultures, specifically adapted
to changing agrocentose conditions, is undoubted. Artificially created
Chrysopidae cultures should have stable values of quality indicators and
tolerance to adverse environmental factors.
The production of quality biological products based on Chrysopidae is
possible due to the improvement of the methods of control of the technological
process.
Optimizing the cultivation of predatory Chrysopidae one observes
improved development, increased performance of the imago, increased
efficiency of the use of entomophages as biological agents for limiting the
harmfulness of aboriginal phytophages.
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The proposed technological parameters for optimizing the diet for
predatory Chrysopidae are consistent with the criteria of effectiveness, a
strategy for the conservation of biodiversity, and meet the priorities for
conservation, restoration and improvement of natural ecosystems.
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IDENTIFICATION OF INDIGENOUS AND INTRODUCED
PATHOGENS ON PINE TREES IN UKRAINE
New invasive diseases in forest ecosystems occur at an increasing rate
affecting tree species with a widespread distribution in Europe. It is wellknown that invasive plant pathogens can cause diseases which have major
economic and ecological impacts for trees in many parts of the world (Eschen
et al., 2015, Santini et al. 2013). Biological invasions of nonnative fungi into
European forests continue to go unchecked and unmonitored thoroughly due to
intensifying international trade in live plants resulting in ever-increasing
number of alien forest pathogens in Europe (Eschen et al., 2015, Roques et al.,
2010). Moreover, associated with trees invasive species spread aggressively
and displace or destroy both native and commercially cultivated trees. Invasive
species damage and degrade forestlands and destroy urban street trees.
Invasive forest pathogens and diseases cause significant environmental
and economic damage in many parts of the world (Kenis and Branco 2010).
Moreover, global climate change and increasing of global trade result in
increased numbers of plant pathogen species enormously in recent decades.
Ecosystem damage caused by alien pathogens is severe, long term, widespread,
and difficult to mitigate.
Severe dieback has now been observed in most European countries. This
is an emerging disease caused by an invasive alien fungus Hymenoscyphus
fraxineus originating from Far East Asia. The disease results in massive ash
mortality, and currently threatens the existence of the tree species on a
continental scale (Bengtsson et al. 2013). In addition, Dothistroma needle
blight, fungal disease of conifers, was found in all areas inhabited by pines
(Pinus spp.). This diseases is increasing throughout Europe, attacking trees in
both plantations and natural forests, causing significant economic losses, and
threatening pine ecosystems and biodiversity (Drenkhan et al. 2016). Moreover,
Gibberella circinata (anamorph: Fusarium circinatum) is a highly virulent
pathogen affecting pines, causing damping-off in nurseries and pitch canker in
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forests. Recently the disease was found in Spain (Landeras et al., 2005) and
Portugal (Bragança et al., 2009) and also been reported in France and Italy
(Ioos, 2013).
The main aim of our research to study fungal communities associated
with twigs, buds and needles of the pine tree species collected in different
regions of Ukraine and collect data on indigenous and invasive pathogens for
the various regions following concertedly elaborated schemes.
The literature review was carried out using databases Web of Science
and DIAROD website to generate comprehensive understanding of invasive
pathogens phenomenon, and to elaborate state of the art practical guidelines for
sustainable forest management.
Field researches in Ukraine were carried out in 2015–2017 in the forest
stands and shelter belts of Kharkiv, Sumy, Poltava, Kherson and Mykolaiv
regions. These stands were 10 to 80 years old with dominance of Pinus
sylvestris and Pinus nigra. Moreover, we have collected damaged samples on
clonal pine plantations of five pine species as Pinus sylvestris, P. contorta, P.
mugo, P. strobus, P. nigra subsp.palassiana, where strong weakening of pine
trees were observed from 2014. Pine seedlings produced from seeds showed
symptoms of wilting and some of them were killed by the disease, which was
initially identified as damping-off caused by Fusarium spp.
Sanitary condition of trees was assessed in the monitoring plots. Six
categories of sanitary condition were used according to "Sanitary rules in the
forests of Ukraine" (I – healthy; II – weakened; III – strongly weakened; IV –
drying; V – fresh dead; VI – old dead). Also, for each site visually condition of
trees have been evaluated according to scale of possible symptoms for pine
dieback, where 0 – no diseases-symptoms, 1 – minor and indirect symptoms
(necrotic lesions in in 10 % of crown size; 2 – dead shoots and branches with
necrotic lesions formation in 10–50 % of crown size; 3 – death of 50 % of
crown size, wood discoloration, necrotic lesions, dead leaves, shoots, branches,
4 – total crown damage).
Insects and fungi in the sample plots were identified by symptoms
(needle spots, wood discoloration, necrosis) and signs (galleries, fungal fruiting
bodies, spores,). Symptomatic needle and branches (i. e. having necrotic
lesions) were cut and individually packed into plastic bags.
In the laboratory, collected needle and wood samples were used for
fungal culturing on MEA (3 % malt extract agar) as well as for DNA extraction
and direct sequencing to check presence or absence of Fusarium circinatum,
Dothistroma pini and D.septosporum using PCR-based techniques and species–
specific primers.
Main activities were focused on the laboratory work and data analyses.
We used the different PCR-basic techniques from five pine species as
P. sylvestris, P. contorta, P. mugo, P. strobus, P. nigra subsp. palassiana from
a field trial in East Ukraine. In total, 252 seedling of P. sylvestris were
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collected. All seedlings had typical visual symptoms of damping off: needles
turn red, brown or chlorotic and die from the base upwards or the seedling dies.
Conventional PCR and primers specific to Fusarium circinatum have
been used to identify the fungus directly from DNA extracted material from
8 monitoring area where was spread Dothistroma needle blight disease and
areas, where typical symptoms of Dothistroma needle blight disease was found
for a first time. ITS sequencing method of DNA based on the "sequencing by
synthesis" principle was carried out for 252 samples to represent data for fungal
community.
The infected Pinus mugo, P. nigra, P.nigra var. pallasiana and
P. sylvestris trees had symptoms typical to such caused by Dothistroma spp.,
namely browning a half of needle beginning from the tip, which mainly appear
on 1–3 years needles. Fruit bodies, acervuli always appeared on browning
needles parts, sporodochia both on browning and green parts.
For Ukrainian samples D. pini was found on P.nigra pallasiana and on
P.mugo, P.densiflora, P.tunbergii, P.nigra and P.sylvestris (see Table 1).
Moreover, D. septosporum and D. pini was found for P. sylvestris P.mugo,
P.densiflora, P.tunbergii, P.nigra in clonal pine plantation in Kharkiv region
and in the other regions.
Table 1
Data of of absence/presence D. pini and D. septosporum
and other fungal pathogens in Ukraine
Host

Location

Forest

DNB
symptoms

DNB.
pini

P.nigra
pallasiana

Kherson

FP

+

D. pini

P. nigra
pallasiana

Tsurupinsk

FP

+

D. pini

P. sylvestris

Hola
Pristan

FP

+

D. pini
D. sept

Kharkiv

UG

+

Poltava

FP

+

Malin

FP

+

Lviv

UG

+

Lutsk

UG

+

D. sept

Sumi

UG

+

D. pini
D. sept

P. nigra
pallasiana
P. nigra
pallasiana
P. nigra
pallasiana
P. nigra
pallasiana
P. nigra
pallasiana
P. nigra
pallasiana
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D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept

Other fungal pathogens
Diplodia pinea,
Catenulostroma
germanicum
Diplodia pinea,
Cyclaneusma minus
Diplodia pinea,
Catenulostroma
germanicum
Diplodia pinea,
Brunchorstia pinea
Diplodia pinea,
Cyclaneusma minus
Diplodia pinea
Lophodermium sp.

Diplodia pinea,
Lophodermium sp.

Host

Location

Forest

DNB
symptoms

P. sylvestris

Krasnograd

FP

+

P. sylvestris

Manevichi

FP

+

P. sylvestris

Zmiiv

FP

+

P. densiflora

Zmiiv

UG

+

P. mugo

Zmiiv

+

P. strobus

Zmiiv

+

P. tunbergii

Zmiiv

+

DNB.
pini
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept
D. pini
D. sept

Other fungal pathogens
Diplodia pinea,
Cyclaneusma minus

Diplodia pinea
Diplodia pinea

Diplodia pinea,
Brunchorstia pinea

More than 400 trees were surveyed during 2015–2017 in different
localities of Ukraine. Therefore, the disease incidence was usually associated
with red band blight caused by Dothistroma septosporum or D. pini and
reached up to 50 % in south and central part of Ukraine where all pine stands
grow in extremely dry condition. Infected needles had typical symptoms of
Dothistroma needle blight and reached up to 40–50 %.
Catenulostroma germanicum originally was isolated from stone in
Germany but in Ukraine this species was found exclusively as opportunistic
pathogen on pine needles still attached to trees (Markovskaja et al., 2015).
Symptoms on needles is very similar to those caused by Lecanosticta, when
and also to not typical caused by Dothistroma needle blight. Infected exactly by
Catenulostroma germanicum needles usually also demonstrated needle death
and browning beginning from the tip and later on this brown parts appear
immersed splitting acervuli and black sporodochia. In some cases the same
trees and needles could be infected by Catenulostroma germanicum,
Dothistroma spp. and in addition these species could be accompanied also by
endophytes and other pathogens.
Date - needle sampling and survey; Forest - FP- man-introduced forest
plantation; UG-Urban greenery ; Symptoms -symptoms presence (+/-); Needle
- age of needles with symptoms; DNB: confirmation of DNB by PCR
(D. septosporum, D. pini;)
During examination the needle samples on one needle of P. nigra subs.
pallasiana on the tip was detected C. germanicum together with D.pinea, on the
same needle in the middle part D. septosporum and in the base of the same
needle D.pinea in mix with D. septosporum. In the stressed by cormorant
colony P. sylvestris forest C. germanicum was found on the same needles
accompanying by Cycloneusma minus, Diplodia pinea, Lophodermium
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pinastri, Lophodermium seditiosum, Pestalotiopsis funerea and Truncatella
hartigii.
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CLIMATE CHANGE EDUCATION IN THE USA:
LESSONS FOR UKRAINE
Considering the profound economic and social impacts of the climate
change, the climate change education is important not only for the
climatologists but also for the broad audience. To address the lack of
knowledge in this field, the Georgia State University (Atlanta, GA, USA) with
the support of US National Aeronautics and Space Administration (NASA)
have developed the Climate Literacy Labs to support the Introduction to
Weather and Climate class. The course provides a basic understanding of the
climatology and causes of climate change for more than 1500 students each
year.
The class is available for undergraduate and graduate students regardless
of their major. Many of the students who take the labs have very limited
knowledge of science. For such students, complicated geography concepts
should be presented in a simple, understandable way, with many visual
materials, diagrams, video presentations. To make students more interested in
the topic and explain their personal connection to the climate change issues, the
information related to the university location (such as current atmospheric
pressure and temperature in Atlanta area) is used in preparing of the lab
materials.
The Climate Literacy Labs are based on a guided/structured, inquirybased learning model. To learn about the complex phenomena, instructor
encourages students to investigate the proposed research questions studying the
evidence from the natural world. Students must use critical thinking, process
the applicable scientific data from a variety of sources, develop hypotheses and
consider alternative explanations to answer the questions. Practical tasks that
use valid real-time and historical data (for example, current CO2 concentrations
at the day of class, carbon emissions data for the previous 50 years), as well as
the process of building and using models, provide students with the opportunity
to try the role of researchers. As a result, the deeper understanding of the
influence of greenhouse gases on the Earth`s climate allows students to form a
personal opinion on the human-induced climate change.
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Ukrainian universities should use the international experience to build an
efficient climate change educational programs. Georgia State University
Climate Literacy Labs development team led by the Dr. Jeremy E. Diem have
already created climate change teaching tools that are proved to be effective.
The labs' data sources, such as US National Aeronautics and Space
Administration (NASA) and the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), are credible and reputable in scientific world. Moreover, the
information presented at the Climate Literacy Labs website
(http://sites.gsu.edu/geog1112/) is being continuously updated according to the
new climate publications and student-learning innovations. Although the
development of the Climate Literacy class for Ukrainian universities based on
the US experience would require certain adaptation, it will help Ukrainian
students to obtain the climate change related knowledge that is nowadays
essential in different fields – from forestry to agriculture.
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