Всеукраїнський аграрний журнал
Передплатний індекс 68639

№1 (72) / 2019

www.agroprod.biz

Всеукраїнський аграрний журнал

ЗМІСТ
Препарати компанії BASF як розв’язання проблем

Передплатний індекс – 68639
Свідоцтво – серія КВ №19595-9395Р
Заснований – 27.12.2012р.
Видавець – ФОП Коцьолок П.І.
тел. (067) 986-24-74
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4. Обсяг – до 116 сторінок.
Наклад – 20 000 примірників. Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з питань
агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.

Тернопіль:
м.Тернопіль, вул. Ст.Будного, 36, оф. 9
тел. (067) 351-52-56, (067) 208-34-52
Головний редактор: Руслан Тарасенко
Редактор: Тетяна Бєлінська
Керівник відділу реклами: Ігор Кошик, тел. (097) 657-02-71
Львів:
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 212, оф. 302
тел. (097) 37-66-907
Керівник філії: Марія Хрунь
Київ:
Тетяна Бєлінська
тел. (097) 45-84-949
gazeta.xata@gmail.com www.agroprod.biz
www.facebook.com/AgroElitaMagazine

Замовлення № 2311
Редакція не несе юридичної відповідальності за зміст рекламних
статей та реклами.
В журналі використано фото редакції та інші фото з дозволу рекламодавців.

9

Ризики, можливості, пріоритети. Баланс сил в агробізнесі

10

Урожайність і якість капусти білоголової за використання
нового комплексного мінерального добрива
Нітроамофоски-М з мікроелементами

12

Фітосанітарна ситуація на полях господарств Західного
регіону України 2018 року та прогноз на 2019 рік

16

Фізіологічна роль гумінових речовин у підвищенні
продуктивності культурних рослин

22

«Бути чи не бути» рослинам з азотом, а нам – з врожаєм

24

Особливості впливу комплексного добрива Н
ітроамофоска–м на врожайність та показники життєздатності
насіння сої
30
Насичена подорож українців до Бразилії: завод Stara Brasil
та водоспади Ігуасу

34

Новинки на виставці Lamma 2019

39

Внесок професора Антона Скороходька у становлення
зоогігієнічної науки

45

ВІД РЕДАКЦІЇ

2019 рік розпочався з досить активної роботи в аграрній галузі, і таке відчуття, що він буде в багатьох аспектах вирішальним для нас, тому треба не проґавити свій шанс на світовому ринку. Іде активна підготовка законопроектів
у зв’язку з майбутнім скасуванням мораторію. На Зеленому тижні в Берліні був
представлений окремий павільйон з українськими компаніями, а керівництво Мінагрополітики провело переговори з міністрами різних країн Європи. В декількох
регіонах запущено пілотний проект супутникового моніторингу використання
сільськогосподарських земель. Розпочато зміну стандартів у державних лабораторіях, з метою наближення їх до європейських. Досить непоганий старт року.
Щодо нашого першого номеру у 2019-му, то в ньому ви знайдете багато інформації про технології живлення озимих культур, що є дуже актуальним у передвесняний період. Також ми висвітлили кілька заходів, що проходили в грудні, і наразі
ще не пізно брати на озброєння висновки та прогнози, які робили аналітики в
кінці року. Вони стосуються здебільшого необхідності побудування ефективних
бізнес-стратегій, розширення експортного потенціалу, вирішення проблем з
логістикою, розвитку якісного агроконсалтингу та впровадження інноваційних
технологій. Саме про ці актуальні теми ми плануємо протягом року писати найбільше.
Бажаємо всім колегам та партнерам продуктивної роботи, щоб в першу цінувати всі ресурси, які є в наявності, та по максимуму використовувати їх для
розвитку бізнесу. Ефективність та вчасність дій – це тренди поточного року, і
особисто ми залюбки до них приєднуємося.

НОВИНИ

ПРЕПАРАТИ КОМПАНІЇ BASF ЯК
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
Понад сто представників невеликих господарств та агрохолдингів відвідали семінар
компанії BASF. Агрономи й технологи із Західної України мали змогу почути корисні
рекомендації щодо використання сучасних технологій та продукції компанії BASF. Захід
відбувся 18 грудня в ресторані «Джентльмен» (м. Тернопіль).

Керівник західного регіону компанії BASF Іван Дацків
зауважив, що сьогодні сільське господарство України розвивається стрімко та у правильному напрямку. «Аграрії впроваджують нові технології, використовують сучасну техніку та
застосовують конкретну продукцію для отримання хороших
та якісних врожаїв. Мета заходу – надати рекомендації щодо
використання сучасних технологій та продукції компанії
BASF», – розповів Іван Дацків.
Він зауважив, що компанія BASF уже давно відома та
посідає одне із ключових місць на ринку сільського господарства. «Ми хочемо продемонструвати аграріям, як правильно
обирати, впроваджувати та змінювати (регулювати) технологію виробництва. Компанія BASF – це виробник продукції
для захисту рослин. Ми не маємо на меті рекламувати сам
продукт, а хочемо пояснити саме технологію використання», – зазначив керівник.
Технічний менеджер компанії BASF Сергій Кучеров
розповів, як правильно застосовувати препарати для захисту
рослин. «Часто вибір препарату завершується на тому, що
аграрії просто зчитують складники. Потрібно зрозуміти
глибину хімії препарату, в чому суть якості та чому вона не
може бути копійчаною. Ми ніколи не концентруємо увагу на
препаратах, а подаємо їх як розв’язання конкретних проблем
та пояснюємо можливості препарату. Неправильне використання високотехнологічного препарату зводить всю
роботу нанівець», – переконаний Сергій Кучеров.
Менеджер компанії BASF Павло Материнський розповів про низку препаратів у системі фунгіцидного захисту
та застосування морфорегуляторів. Особливо наголосив на
дієвості препарату «Медакс Топ», який є універсальним регулятором росту для запобігання вилягання пшениці. Спікер
звернув увагу на новий продукт компанії «Кінто Плюс» та
препарат проти шкідників «Сентіва».
Ми поспілкувалися з учасниками семінару та почули багато позитивних вражень від заходу та продукції компанії BASF,
якими ділимося з вами.
Іваськів Роман, головний агроном ПАП «Агроінвест»
(Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова):
«Використовуємо препарати компанії BASF. Отримали
дуже хороші результати – 10,2 ц зерна з одного гектара землі.
Це на 700 кг більше у порівнянні з тим, коли ми не використоwww.agroprod.biz

вували препарати БАСФ. Спочатку випробовували на 20 га
землі, а тепер – на 300 га. Препарат окупився і не було жодних
захворювань в рослин».
Олег Дмитришин, заступник директора з рослинництва фермерського господарства «Вікторія-92» (Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вікторівка):
«Вирощуємо кукурудзу, озиму пшеницю, ярий ячмінь,
ріпак. Використовуємо на господарстві препарати різних
фірм. Вважаю, що в компанії BASF найкращі фунгіциди. Із року
в рік бачимо, що після внесення цих препаратів результати
щоразу кращі».
Тарас Дмитрук, агроном сільськогосподарського
приватного підприємства «Дружба» (Волинська обл.,
Луцький р-н, с. Воютин):
«Минулого року ми використовували препарат «Медакс
Топ» на площі 616 га. Застосовували дворазове внесення
(перше – у тридцять першій фазі з нормою 0,8 л на га), друге
– у фазі прапорцевого листка (0,8 л). Отримали хороший
результат: рівну та стійку пшеницю без вилягання».
Володимир Баран, головний агроном ТОВ «Маяк»
(Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Денисівка):
«Продукцію компанії BASF бажано використовувати тим,
хто хоче досягнути найкращих результатів. Корисно було
почути на цьому семінарі про новинки. Ми використовуємо
усі товари цієї компанії, окрім «Кінто Плюс», оскільки він нещодавно на ринку. Ми намагаємося застосовувати найкращі
товари усіх фірм, які є на ринку, порівнювати та робити
висновки.

Розуміємо, що саме в компанії BASF найбільша прибавка та
найкращий результат. Наприклад, з використанням «Медакс
Топ» приблизно на 7–8 % кращі показники. Цей препарат є
простий у використанні та стійкий до впливу зовнішніх
чинників, зокрема несприятливих погодних умов».
Ігор Околович, директор ПП «ПрогресАгро» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Ладичин):
«Вирощуємо кукурудзу, соняшник та маємо сад. Використовуємо багато препаратів фірми BASF, як для зернових,
так і для садових рослин. Кожен продукт по-своєму унікальний, але велику роль відіграє вчасне застосування та пральне
внесення. Такі навчання дуже потрібні, адже можна освоїти
щось нове та корисне, поділитися досвідом».
Наталя Драган-Іванець
9

НОВИНИ

РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ, ПРІОРИТЕТИ.
БАЛАНС СИЛ В АГРОБІЗНЕСІ
12 грудня відбулась Х Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні»,
організована Українським клубом аграрного бізнесу. На заході зібрались експерти, які
окреслили результати роботи аграрної галузі в поточному році та визначили вектори,
за якими вона буде рухатись у 2019-му.
Якщо говорити в цілому, то погляди експертів на подальші перспективи українського агробізнесу виявились
доволі неоднозначними. Очевидно, що деякі напрямки
галузі за останні роки стрімко прогресують, що доводять
високі врожаї польових культур та позитивні показники
нарощування експорту. Зокрема загальний експорт товарів за перші 10 місяців 2018-го року зріс в порівнянні до
2017-го на 10,3%, що в грошовому еквіваленті становить
3,6 млрд. доларів США. Водночас, є сфери, в розвитку яких
Україна дуже стопориться, і до того ж, слід враховувати, що
загальна економічна ситуація в світі теж не є бездоганною.
І навіть той самий експорт поки що залишається здебільшого в рамках сировини.
Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи економіки, зазначив, що макроекономічна
ситуація в світі на сьогодні досить сильно ускладнена
торгівельними конфліктами, а перед Україною 2019 року
в цій ситуації стоять більші виклики, ніж перед іншими
країнами, через низку факторів: слабка економіка, залежна
від міжнародного ринку, зростання зовнішнього боргу
у 2019 році, парламентські та президентські вибори,
недосконала структура державного апарату та відсутність стабільного притоку інвестицій. У 2017-му сума цих
інвестицій становила 1,8 млрд. $, у 2018-му – 1,7 млрд. $.
Втім, пан Тимофій підкреслив, що ризики треба в першу
чергу розглядати як можливості, тоді і можна буде з ними
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продуктивно працювати.
Динаміка зростання української економіки насправді є
дуже повільною та недостатньою, вона не дотягує навіть
до 3%, в той час як Румунія та Польща демонструють показник 7%. В цьому контексті Олег Устенко, виконавчий
директор Міжнародного Фонду Блейзера, підкреслив,
що українському бізнесу потрібно змінити модель функціонування на інвестиційну, прийнявши активну участь у
глобальній конкуренції за фінансові інвестиційні ресурси.
Ситуація дуже ускладнена зростанням зовнішніх ризиків. А політичні діячі в Україні, на жаль, мислять тільки в
короткостроковій перспективі, в межах своєї присутності
в парламенті.
Актуальна дискусія, яка викликала живе обговорення,
була на тему «Як сформувати команду «Ліги чемпіонів»:
Hard Skills vs soft skills». Участь в дискусії прийняли:
генеральний директор Cygnet Agrocompany Ігор Шилюк,
керуючий партнер компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, генеральний директор агрохолдингу HarvEast
Дмитро Скорняков та модератор керівник практики People
Advisory Services з компанії «Ernst&Young в Україні» Ольга
Горбовська. Як відомо, на сьогодні багато компаній стикаються з проблемою нестачі кваліфікованих кадрів. Чому
так сталося? Справа у тім, що, власне, вимоги до кадрів останнім часом почали принципово змінюватись. В майбутньому про професії як такі вже не буде йти мова. Ключові
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фактори формування ефективної команди складаються з
набору певних особистісних компетенцій кожного її члена.
Професійним навичкам легше навчитись, а от здатності
самостійно приймати рішення, нести за них відповідальність, проявляти ініціативу, приймати та опрацьовувати
власні помилки, проявляти емпатію, лідерські якості, бути
креативним, прагнути навчатись новому – всьому цьому
ніде спеціально не навчають, воно формується протягом
життя завдяки власній праці над собою – здебільшого ще
й всупереч загальній ментальній та емоційній пасивності
нашого соціуму. Через стрімкий зріст нових технологій
спостерігається дефіцит знань та навичок, все більшою
стає прірва між поколіннями. Учасники дискусії прийшли
до висновку, що для формування команди ключовою є
правильна поведінка лідера, який має поставити чітку
мету. Також дієвим виходом є виховання працівників саме
в компанії та постійний відбір, що супроводжується звільненням тих, хто не готовий зростати.
Згідно досліджень УКАБ та Німецько-українського агрополітичного діалогу, яке проводиться вже декілька років
поспіль, у більшості аграріїв, особливо з банком землі від
5000 га, позитивні очікування щодо аграрного бізнес-клімату в Україні 2019 року. За останні роки продуктивність
багатьох аграрних підприємств середньої та великої ланки
достатньо зросла для того, щоб вони почали впевнено
почувати себе на ринку. Особливо це стосується компаній,
що займаються рослинництвом та орієнтовані на експорт.
Згідно опитувань, у виробників покращився рівень забезпеченості технікою та обладнанням, відкрились відставати
від рослинницьких підприємств, втім, їх оцінка АБК теж
в поточному році покращилася. Також це сталося і серед
селянських господарств. Всі ці дані налаштовують досить
оптимістично.

Звісно, що на конференції не могли обійти гостре
питання ринку землі. Всі експерти підтримали необхідність
відкриття ринку, і є велика ймовірність, що через рік воно
таки станеться, враховуючи, що біля керма вже буде новий
парламент. Також говорили про правильну стратегію
залучення інвестицій в аграрну галузь. З точки зору свого
розташування та аграрного потенціалу Україна є дуже
привабливою для інвесторів, і як зазначають експерти,
ризики, які зупиняють інвесторів, не стільки в економічній
нестабільності, стільки в неготовності аграріїв до грамотного впровадження ефективних технологій. Але ситуація
змінюється. І в цілому – до кращого.
Тетяна Бєлінська

ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАПУСТИ
БІЛОГОЛОВОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО
КОМПЛЕКСНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА
НІТРОАМОФОСКИ-М З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ
Дидів І.В. к.с-г.н., доцент
Дидів О.Й. к.с-г.н., доцент
Дидів А.І. асистент
Львівський національний аграрний університет
Розвиток агропромислового комплексу України передбачає
нарощування виробництва овочів, з-поміж яких капуста білоголова пізньостигла посідає важливе місце. Одним із найбільш
ефективних та швидкодіючих агротехнічних заходів підвищення урожайності і якості капусти білоголової є раціональне
застосування мінеральних добрив, які здатні підвищити більше
як на 50% урожай та компенсувати баланс виносу поживних
речовин з ґрунту з відновленням його родючості.
Через те сьогодні актуального значення набуває питання
розробки ефективних заходів, направлених на підвищення
врожайності, якості, лежкості капусти білоголової та збереження родючості ґрунту в системі «добриво – ґрунт – рослина».
Попри велику поширеність капусти білоголової актуальним
питанням в технології її вирощування залишається система удобрення. Відомо, що на формування урожаю капуста
білоголова пізньостигла витрачає велику кількість біогенних
елементів живлення (N, P, K, Ca, Mg, S, С, O).
Важливе значення для нормального росту і розвитку
рослин капусти, а також формування врожаю і якісних його показників мають мікроелементи (Cu, Zn, Mn, Mo, Bo, Fe), оскільки
вони не можуть бути замінені іншими поживними речовинами, адже за їх наявності рослини краще засвоюють основні
елементи живлення. Тому для більш ефективного засвоювання
рослинами елементів живлення необхідно раціонально застосовувати комплексні мінеральні добрива, враховуючи в них
вміст та співвідношення макро- і мікро елементів.
Раціональне застосування мінеральних добрив – один із
найбільш швидкодіючих факторів, який впливає на урожайність та якість овочевої продукції. Тому з огляду на удосконалення технології вирощування і одержання екологічно-безпечної продукції капусти білоголової на сьогоднішній день
актуального значення набуває вивчення ефективності застосування нових комплексних мінеральних добрив Нітроамофоска-М та їх вплив на урожайність і якість капусти білоголової у
в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.
Мінеральне добриво Нітроамофоска-М у формі водорозчинних гранул внесено у державний реєстр пестицидів та
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Запис в
державному реєстрі № 10200 від 06.02.2017, посвідчення про
державну реєстрацію серія А № 05777. Виробник ТзОВ «Тетра-Агро», місто Червоноград Львівської області.
Хімічний склад Нітроамофоски-М: N ¬– 9,0%, P2O5 – 18%,
K2O – 22%, CaO – 20%, S – 1,2% та мікроелементами Na2O –
0,5%, MgO – 0,5%, Fe – 0,1%, Zn – 97,8 мг/кг, Cu – 6,5 мг/кг, Mn –
310 мг/кг. Виготовлена на основі африканських фосфоритів, що
вміщають P2O5 різного ступеня засвоюваності (водорозчинна
форма, форма засвоювана в мурашиній та лимонній кислотах).
Дані фосфорити містять Cu, Zn, Mn, Mo, Ni, S, Fe та ін.
Унікальність цього добрива полягає в тому, що наявність
у їхньому складі карбонатів кальцію та магнію забезпечують
меліоративний ефект, який проявляється в нейтралізації підвищеної кислотності, покращення агрофізичних властивостей
ґрунту та створення агрономічно-цінної його структури. Тому
внесення таких добрив є ефективним на кислих ґрунтах.
В умовах Західного регіону України на дослідному полі ка-
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федри садівництва та овочівництва Львівського національного
аграрного університету у 2018 році вперше були проведені
дослідження з вивчення впливу Нітроамофоски-М на урожайність та якість капусти білоголової пізньостиглої.
Ґрунт дослідного поля темно-сірий опідзолений легкосуглинковий, сформований на карбонатному лесоподібному
суглинку. Вміст гумусу у верхньому горизонті (0-20 см) – 2,35%.
Реакція ґрунтового розчину: рНсол 5,6-5,9. Вміст рухомих
форм азоту невисокий (до 108-114 мг/кг). Ґрунт забезпечений
середньо-рухомими формами фосфору (83-92 мг/кг) та калію
(до 110-115 мг/кг).
Предметом досліджень був пізньостиглий сорт капусти
білоголової Бірюза. Заявник – товариство з обмеженою відповідальністю «Біоальянс». Вегетаційний період – 150-160 діб.
Головка щільна, масою 2-3 кг, в поперечному розрізі біла. Сорт
толерантний до фузаріозу, придатний для свіжого споживання, квашення та зберігання. Занесений в Реєстр сортів рослин
України у 2006 році.
Загальна площа кожної ділянки – 50 м2, облікова площа
ділянки – 24 м2, варіанти розміщували систематично. Повторність досліду – триразова.
Капусту вирощували розсадним способом. Схема посадки
70×45 см. Розсаду капусти вирощували в холодних розсадниках. Насіння висівали в I декаді квітня у підготовлений
ґрунт. Після сівби ділянку накривали агроволокном, що дало
можливість створити сприятливі умови для проростання
насіння, а також захистити молоді сходи рослин від хрестоцвітної блішки на перших порах. У фазі 1-2 справжніх листка у
міру росту рослин агроволокно знімали, а рослини обприскували Децисом проти хрестоцвітої блішки (0,3 л/га). Догляд за
розсадою полягав в рихленні міжрядь та підживленні розсади
аміачною селітрою з розрахунку N30. д.р. на 1 га. Вік стандартної розсади – 43-45 днів. Кількість справжніх листків 4-5 шт.,
висота 12-15 см, діаметр стебла – 0,3-0,5 см з добре розвинутою кореневою системою. Розсаду висаджували у відкритий
ґрунт в III декаді травня.
Схема досліду включала такі варіанти:
1) без добрив – контроль;
2) аміачна селітра (200 кг/га) – фон;
3) фон + Нітроамофоски-М (200 кг/га);
4) фон + Нітроамофоски-М (400 кг/га);
5) фон + Нітроамофоски-М (600 кг/га).
Подальший догляд за рослинами капусти білоголової полягав у своєчасному розпушуванні міжряддя, підгортання рослин
у фазі розетки листя, інтегрованої системи захисту рослин від
бур’янів, шкідників та хвороб.
У боротьбі з бур’янами застосовували ґрунтовий гербіцид
Бутізан-С з нормою 2,3 л/га перед висаджуванням розсади.
Після висаджування розсади проти шкідників (хрестоцвітної
блішки, капустяної попелиці, трипсів, капустяної молі, білана,
капустяної совки) застосовували інсектицид Енжіо – 0,18 л/га та
Проклейм – 0,25 л/га, проти білокрилки Актелік – 0,3 л/га. Для
боротьби з комплексом хвороб (судинного бактеріозу, фомозу,
альтернаріозу) профілактично застосовували фунгіцид Амістар
екстра 280 SC – 0,75 л/га в III декаді серпня. У вересні місяці (II
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декада) проти фузаріозного в'янення, фомозу, борошнистої
роси, сірої та білої гнилі використовували фунгіцид Топсин-М
– 1,75 л/га.
Для підвищення ефективності Нітроамофоски-М застосовували додатково азотні добрива у вигляді аміачної селітри
(N60 кг/га д.р.). Аміачну селітру в нормі 200 кг/га, а також мінеральне добриво Нітроамофоска-М вносили згідно схеми досліду в передпосівну культивацію. Попередником була картопля.
У період вегетації проводили фенологічні спостереження за
рослинами капусти білоголової. Відзначали формування розетки листків, утворення головки, технічну стиглість, збір урожаю.
Капусту збирали з кожної ділянки суцільно-ваговим методом у
II декаді жовтня.
Визначали середню масу головок та їх біохімічний склад:
суху речовину – гравіметричним методом, висушуванням
до постійної ваги (ГОСТ 13586.5–93); суму цукрів – за Бертраном (ГОСТ 8756.13 – 87); вітамін С – за Муррі (ГОСТ 24556-89);
вміст нітратів у головках капусти – іонометричним методом з
використанням іоноселективних електродів на приладі ЭВ-74
(ГОСТ 5048-89).
Статистичну обробку отриманих даних результатів досліджень проводили методом дисперсійного аналізу за методикою Б.А. Доспехова та з використанням пакету програм
«Statistica 6».
На основі результатів досліджень встановлено, із збільшенням норм мінеральних добрив Нітроамофоски-М від 200 до
600 кг/га на фоні азотних добрив підвищувалася урожайність
капусти білоголової з 67,7 до 82,2 т/га, приріст до контролю становила 11,9 та 26,4 т/га, або 21,3 та 47,3%. Проте слід
зазначити, що приріст урожаю між 3 та 4 варіантом становив
7,9 т/га, тоді як між 4 та 5 варіантом 6,6 т/га. На варіанті 2 за
внесення тільки одних азотних добрив в нормі 250 кг/га (фон)
урожайність капусти білоголової становила 62,4 т/га, приріст
до контролю складав 11,8 %. Найменша урожайність капусти
білоголової була на контрольному варіанті (без добрив) –
55,8 т/га (табл. 1).

Таблиця 1
Вплив комплексних мінеральних добрив Нітроамофоски-М на
урожайність капусти білоголової за 2018 р., т/га
Варіант

Урожайність,
т/га

Приріст
до контролю
т/га

%

1) без добрив – контроль

55,8

-

-

2) аміачна селітра
(250 кг/га) – фон

62,4

6,6

11,8

3) фон + Нітроамофоски-М
(200 кг/га)

67,7

11,9

21,3

4) фон + Нітроамофоски-М
(400 кг/га)

75,6

19,8

35,5

5) фон + Нітроамофоски-М
(600 кг/га)

82,2

26,4

47,3

НІР05

3,86

Аналіз отриманих результатів свідчить, що найменшу
товарність капусти білоголової (85,3%) одержали на контрольному варіанті (без добрив). За внесення Нітроамофоски-М в
нормі 400 та 600 кг/га товарність капусти білоголової була
найбільша, відповідно 92,1 і 93,7 %. Дещо меншу товарність головок капусти (90,2%) одержали за внесення Нітроамофоски-М
в нормі 200 кг, що більше за варіант 2 на 1,4%. Спостерігали
тісну кореляційну залежність (r = 98) за внесення мінеральних
добрив між показниками товарності та урожайності капусти
білоголової пізньостиглої, які динамічно змінювалися. Отже, за
використання комплексних мінеральних добрив Нітроамофоски-М підвищується товарність продукції капусти (рис. 1).
Встановлено, що середня маса головок капусти білоголової
змінювалася залежно від норм мінеральних добрив. Так, найвищу середню масу головок капусти 2460 та 2670 г відзначали
за внесення Нітроамофоски-М на фоні азотних добрив в нормі

Рис. 1 Урожайність та товарність капусти білоголової за використання
комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-М
www.agroprod.biz
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400 та 600 кг/га. За внесення аміачної селітри в нормі 250 кг/га
(фон) середня маса головок підвищилась порівняно до контролю на 230 г, проте була менша за варіант 3 на 180 г. Найменшу
середню масу головки відзначали на контрольному варіанті
(без добрив) – 1810 г (табл. 2).
Важливим показником товарних характеристик капусти
білоголової пізньостиглої є ступінь щільності головки. Із збільшенням норм мінеральних добрив ступінь щільності головки
зростав. Так, за використанням Нітроамофоски-М в нормі
200 кг/га він становив 4,5 балів, тоді як із збільшенням норми
комплексних добрив до 600 кг/га цей показник був на рівні
4,9 бали. Найменший ступінь щільності головки (3,9 бали) визначили на контролі (без добрив), тоді як за внесення аміачної
селітри (варіант 2) цей показник збільшився на 0,4 бали.
Таблиця 2
Структура врожаю капусти білоголової за внесення комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-М за 2018 р.
Ступінь
Середня
щільТовармаса
ності гоність, %
головки, г
ловки,
бали
1810
85,3
3,9

Варіант

1) без добрив – контроль
2) аміачна селітра
(250 кг/га) – фон

2040

88,8

4,3

3) фон + Нітроамофоски-М
(200 кг/га)

2220

90,2

4,5

4) фон + Нітроамофоски-М
(400 кг/га)

2460

92,1

4,8

5) фон + Нітроамофоски-М
(600 кг/га)

2670

93,7

4,9

До основних господарсько-цінних характеристик сорту,
крім урожайності й товарності продукції, належать якісні біохімічні показники: вміст сухої речовини, суми цукрів, вітаміну С
та нітратів.
Дослідженнями встановлено, що біохімічний склад капусти
білоголової змінювався залежно від норм внесення мінеральних добрив. Так, за використання Нітроамофоски-М в нормі
400 кг/га на фоні азотних добрив вміст сухої речовини в головках капусти був найбільшим – 9,34%, а порівняно з варіант
3 він зріс на 0,21%. Привертає увагу той факт, що за підвищених
норм Нітроамофоски-М (600 кг/га) вміст сухої речовини знизився до 9,22%, що менше за варіант 4 на 0,12%. Відзначимо,
що за внесення аміачної селітри в нормі 250 кг/га (фон) вміст
сухої речовини в головках капусти був найменшим – 8,85%,
тоді як на контролі цей показник складав 9,27% (табл. 3).
Таблиця 3
Вплив комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М
на якісні показники капусти білоголової за 2018 р.

Варіант
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Суха
речовина,
%

Сума
Вітацукрів, мін С
%
мг/100 г

Аналіз таблиці 3 показує, що сума цукрів в головках капусти
збільшується за внесення різних норм комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-М і цей показник коливається
від 4,38% (варіант 3) до 4,52% (варіант 4). Зазначимо, що за
внесення Нітроамофоски-М в нормі 600 кг/га спостерігається
тенденція до зменшення вмісту цукрів (4,44%). Внесені азотні
добрива (варіант 2) сприяли зниженню суми цукрів в головках
капусти на 0,6%, порівняно з контрольним варіантом.
Важливим показником якості продукції капусти білоголової
пізньостиглої є вміст вітаміну С (аскорбінової кислоти). Найвищий вміст вітаміну С в головках капусти (57,7 мг/100 г) відзначали за внесення комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-М в нормі 400 кг/га. Високий вміст вітаміну С одержали
за внесення підвищених норм Нітроамофоски-М (600 кг/га)
– 54,1 мг/100 г, проте цей показник був менший за варіант 4 на
3,6 мг/100 г, але більший за варіант 3 на 1,8 мг/100 г. Найменший вміст аскорбінової кислоти (45,2 мг/100 г) встановлено за
внесення аміачної селітри в нормі 250 кг/га, тоді як на контролі
(без добрив) – 47,8 мг/100 г продукції.
Нагромадження нітратів – це природне фізіологічне явище,
однак важливо, щоб їх в овочевих рослинах не було в надмірній кількості. Слід зауважити, що вміст нітратів в овочах
залежить більш ніж від двадцяти самих різних факторів. До
основних факторів, які викликають накопичення нітратів в
овочах, відносять біологічні особливості та сортові ознаки
рослин, рівень родючості ґрунту, температуру, вологість ґрунту та повітря, інтенсивність і довжину освітлення, активність
фермента нітроредуктази, концентрацію вуглекислого газу,
технології вирощування, забруднення ґрунту різноманітними полютантами. Нагромадження нітратів у рослинах також
пов’язано з надмірним внесенням азотних добрив, а особливо
їх незбалансованим співвідношенням з іншими макро- та мікро
елементами.
Аналізуючи таблицю 3, необхідно зазначити, що вміст
нітратів в головках капусти коливався від 253 мг/кг на контролі
до 374 мг/кг сирої маси за внесення аміачної селітри в нормі
250 кг/га (фон). Встановлено, що за використання Нітроамофоски-М на фоні азотних добрив в нормі 200 кг/га вміст
нітратів в головках капусти становив 309 мг/кг сирої маси.
Із збільшенням норм комплексних мінеральних добрив до
600 кг/га спостерігали тенденцію до незначного підвищення
концентрації нітратів в рослинах капусти (345 мг/кг сирої
маси). Вміст нітратів на всіх варіантах досліду не перевищував
гранично допустиму концентрацію (ГДК – 400 мг/кг сирої маси).
Отже, на підставі отриманих результатів досліджень можна
зробити висновок про високу агрономічну ефективність та
доцільність застосування нового комплексного мінерального
добрива Нітроамофоски-М за вирощування капусти білоголової пізньостиглої на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Встановлено, що найвищу урожайність (82,2 т/га) та товарність (93,7%)
одержали за внесення Нітроамофоски-М в нормі 600 кг/га.
Проте найкращу якість продукції капусти білоголової отримали за використання Нітроамофоски-М в нормі 400 кг/га.

N-NO3-,
мг/кг
сирої
маси

1) без добрив – контроль

9,27

4,31

47,8

253

2) аміачна селітра
(250 кг/га) – фон

8,85

4,25

45,2

374

3) фон + Нітроамофоски-М (200 кг/га)

9,13

4,38

52,3

309

4) фон + Нітроамофоски-М (400 кг/га)

9,34

4,52

57,7

321

5) фон + Нітроамофоски-М (600 кг/га)

9,22

4,44

54,1

345
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ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ФІТОСАНІТАРНА СИТУАЦІЯ НА ПОЛЯХ
ГОСПОДАРСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
2018 РОКУ ТА ПРОГНОЗ НА 2019 РІК
Сергій Танасов,
експерт з вирощування
сільськогосподарських культур, компанія «Байєр»

Протягом 2018 року на території західних областей України спостерігалися досить контрастні
за сприятливістю для росту й розвитку сільськогосподарських культур погодні умови. Відносно
тепла календарна зима передала «повноваження» березню у вигляді рясних снігопадів і відчутного
зниження температури (рис. 1).

Рис.1. Особливості погодних умов у західних областях України в сезоні 2018 року

В результаті навіть нетривала наявність снігового покриву протягом
останньої декади лютого – у березні
призвела до осередкового ураження посівів озимої пшениці сніговою
16

пліснявою, а озимого ячменю – тифульозом (фото 1, 2).
Відновлення вегетації озимих
культур відбулося, починаючи з
30–31 березня. Це в середньому на

10–14 діб пізніше від середніх багаторічних строків і на місяць пізніше
порівняно з двома попередніми
роками, що не дало змогу слабким
посівам озимих зернових розкущитися й поліпшити свій стан. До
активних польових робіт господарства приступили з 4–9 квітня.
Різке наростання температури
повітря у квітні призвело до швидкої
втрати вологи верхнім шаром ґрунту. Більшість господарств протягом
другої декади квітня одночасно
сіяли ранні зернові, цукрові буряки,
соняшник та кукурудзу.
Спекотна і суха погода квітня
негативно вплинула на стан озимих, дружність появи сходів ярих
культур, що призвело до зрідження
густоти стояння рослин та втрати
частини потенційного урожаю вже
на початку вегетаційного періоду.
Наведені вище погодні умови в
календарні місяці весни зумовили
стресовий стан рослин на посівах
озимих культур, що в поєднанні з
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Фото 1. Випадання рослин ячменю
від тифульозу

Фото 2. Снігова пліснява
озимої пшениці

Фото 4. Розвиток сітчастої плямистості на озимому ячмені

ранковими росами спричинило
розвиток хвороб. На посівах озимого ріпаку спостерігався розвиток
фомозу, озимої пшениці – початкові
ознаки септоріозу листків (фото 3)
та помірний розвиток борошнистої
роси, озимого ячменю – помірний
розвиток сітчастої плямистості
(фото 4).
Крім того, такі погодні умови
сприяли підвищеній шкідливості
комах. Зокрема, на посівах озимого ріпаку в середині квітня майже
одночасно з’явилися всі види прихованохоботників (фото 5), ріпаковий квіткоїд і стручковий комарик
(фото 6), а посіви цукрових буряків
протягом травня «тероризували»
бурякові довгоносики – на окремих
полях внесення інсектицидів різних
хімічних груп проводили по 5–8 разів із інтервалом 1–2 доби (фото
7). Утім, навіть за такого інтенсивного захисту частину площ буряків

довелося пересіяти.
На рослини зернових культур
«наступ вели» смугаста хлібна блішка і п’явиці (фото 8, 9).
У середині травня на більшій час
тині території Західного регіону (за
винятком східних районів Хмельницької області) пройшли короткочасні зливові дощі, які супроводжувалися зниженням температури
повітря. Такі погодні умови дещо
знизили тиск шкідників на більшості
сільськогосподарських культур,
проте сприяли розвитку хвороб: у
кінці травня – на початку червня в
посівах озимої пшениці спостерігали помірний розвиток борошнистої
роси (фото 10) та септоріозу, озимого ячменю – сітчастої й облямівкової
плямистостей (фото 11), а в посівах
ярого ячменю – інтенсивний прояв
борошнистої роси (фото 12).
Травневі зливи зумовили на окремих посівах соняшнику промивання

Фото 5. Прихованохоботники і
ріпаковий комарик у жовтій пастці

Фото 6. Ріпаковий комарик
у жовтій пастці

www.agroprod.biz

Фото 3. Септоріоз нижнього ярусу
листків пшениці

ґрунтових гербіцидів на основі
діючих речовин диметанамід, прометрин, ацетохлор, флуміоксазин,
флурохлоридон та їх фітотоксичну
дію на рослини у Волинській, Львівській, Рівненській, північних районах Тернопільської і Хмельницької
областей.
Підвищені температури повітря у
третій декаді травня та першій декаді червня у поєднанні з ранковими
росами призвели до появи початкових ознак септоріозу, альтернаріозу
та фомозу на посівах соняшнику
(фото 13).
У посівах озимого ріпаку найбільш шкодочинною хворобою у
2018 році виявився фомоз стебла й
кореневої шийки. Поширення хвороби в кінці вегетації, залежно від
гібрида і поля, коливалося від 10 до
80% (фото 14).
У другій половині червня на
посівах культури спостерігали
інтенсивне пошкодження листків
та стручків гусеницями капустяної
молі, чисельність яких становила
місцями від 1–2 до 5–8 шт./рослину
(фото 15).
Волога й тепла погода червня сприяла ранньому прояву на
посівах сої бактеріального опіку,
а на посівах цукрових буряків –
церкоспорозу. Виробникам, які не
провели своєчасну обробку буряків
ефективними фунгіцидами, так і не
вдалося подолати церкоспороз у
посівах до кінця вегетації (фото 16).

Фото 7. Бурякові довгоносики
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Фото 8. Пошкодження ярого
ячменю блішками

Фото 9. Пошкодження озимої пшениці
червоногрудою п'явицею

Фото 10. Ринхоспоріоз на
озимому ячменю

В результаті інтенсивного розвитку
цієї хвороби цукристість коренеплодів у Західному регіоні виявилася
нижчою на 1–2,5% минулорічних
показників.
Починаючи з першої декади липня і до кінця вегетації, спостерігався
масовий прояв бактеріального опіку
на листках сої (Pseudomonas syringae
pv. glycinea). Сприяли цьому холодна
і дощова вітряна погода, яка була
в регіоні з 30 червня до 3 липня
(фото 17). Найінтенсивніше хвороба
проявлялася на посівах, де в третій
декаді червня вносили фунгіциди в
баковій суміші з мікродобривами.
На посівах кукурудзи літ кукурудзяного стеблового метелика розпочався у другій половині червня,
а масове відродження гусениць – у
першій-другій декадах липня (фото
18). На полях, де спізнилися з внесенням інсектицидів, у кінці вегетації
спостерігалося від 10 до 30% стебел,
пошкоджених шкідником.
У цей же час практично на всій території регіону відзначалося заселення посівів західним кукурудзяним
жуком. Залежно від зони й гібрида
чисельність становила від 0,1 до
20 жуків на 1 м2.
Систематичні опади різної
інтенсивності, що спостерігалися
протягом другої-третьої декад
липня, призвели до затримки
збирання зернових колосових
культур. Температури в межах 24–

29°С, висока вологість і опади у
фази наливання – повної стиглості
зерна створили оптимальні умови
для розвитку оливкової плісняви
колосу, яка викликається комплексною дією на рослини цілого ряду
грибів-сапрофітів: Alternaria alternata
(Fr.) Keissl., Cladosporium herbarum
(Pers.) Link, Epicoccum purpurascens
Ehrenb., Botrytis cinerea Pers. Хвороба
проявлялася на стеблах, листках, колоскових лусках у вигляді оксамитового нальоту сіро-чорного кольору
(фото 19). На зерні спостерігалися
темні плями, зосереджені в зоні
зародка, а також боріздки, борідки.
Щільний наліт у вигляді дернинок
нагадував теліоспори сажки. Через
цю схожість хворобу в лабораторіях хлібоприймальних підприємств
плутали з твердою або карликовою
сажками.
Липневі опади на посівах кукурудзи зумовили ураження качанів
збудниками фузаріозів, а на посі-

вах соняшнику – ураження кошиків
білою і сірою гнилями (фото 20, 21).
Крім того, тривалий період дощів не
стимулював перехресне запилення
квіток центральної частини кошиків,
що поряд із гнилями не сприяло
отриманню високої урожайності
культури в більшості господарств.
З першої декади серпня спостерігалося підвищення температури, яке
супроводжувалося майже повною
відсутністю опадів. Такі погодні умови дали змогу завершити збирання
ранніх зернових культур, призупинили розвиток гнилей кошиків соняшнику та склеротиніозу на посівах
сої (фото 22).
Проте високі серпневі температури призвели до швидкого висихання
верхнього шару ґрунту. Нестача вологи стала критичною для отримання дружних сходів озимого ріпаку на
посівах, які сіяли в другій половині
серпня, особливо на полях, де не
було проведене післязбиральне

Фото 12. Борошниста роса на
листках ярого ячменю

Фото 13. Септоріоз на
листках соняшнику

Фото 14. Фомоз кореневої
шийки ріпаку

Фото 11. Ураження озимої пшениці борошнистою росою
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Фото 15. Пошкодження стручка озимого
ріпаку гусеницею капустяної молі

Фото 16. Ураження цукрових
буряків церкоспорозом

Фото 17. Бактеріоз сої

Фото 18. Відроджена гусениця стеблово метелика на листку кукурудзи

Фото 19. Ураження зернівки озимої
пшениці альтернаріозом

лущення стерні. В більшості випадків господарствам вдалося отримати
серпневі сходи за сівби в кінці липня
– першій декаді серпня.
Підвищений температурний
режим вересня, який прийняв
естафету від серпня, зумовлював
подальше пересихання ґрунту та інтенсивне заселення ріпакових полів
хрестоцвітими блішками (фото 23),
несправжніми гусеницями ріпакового пильщика (фото 24), а також гусеницями озимої совки (фото 25). На
окремих полях доводилося робити
2–3-разове внесення інсектицидів із
різних хімічних груп, щоб побороти
цих шкідників.
У результаті на кінець вересня в
регіоні нараховувалося близько 20%
площ із перерослим ріпаком, який
мав по 12–16 листків, приблизно
30% площ із рослинами у різних
фазах розвитку: від 2-х до 12–14-ти
листків (фото 26) і приблизно 50%

із нормальною густотою рослин, які
мали по 6–8 листків.
Дощі, що пройшли у третій декаді
вересня, дали змогу отримати сходи
озимих зернових культур у жовтні,
оскільки у вересні сходи озимої
пшениці з’явилися лише на 10%
площ від запланованих. Основна
маса сходів культури була отримана
у першій-другій декадах жовтня.
Завдяки теплій погоді середини
осені більшість посівів озимих
зернових увійшли в зиму в фазах 3-х
листків – кущення, що сприятиме
їхній успішній перезимівлі.
Аналізуючи фітосанітарний стан
посівів 2018 року, а також враховуючи ґрунтово-кліматичні умови, можна передбачити основні ризики, які
очікують аграріїв у сезоні 2019 року.
Озимий ріпак. На перерослих
посівах є ризики випрівання рослин
і розвитку бактеріозів, особливо за
снігового покриву на незамерзлому

ґрунті.
Враховуючи наявний запас
інфекції, існує висока вірогідність
ураження рослин фомозом, який за
відсутності ефективного фунгіцидного захисту перед завершенням
і на початку відновлення вегетації
може призвести до втрат від
5 до 25% потенційного врожаю.
У період цвітіння – формування насіння за сприятливих умов
можливий розвиток склеротиніозу
та альтернаріозу. Також традиційно
спостерігатиметься висока чисельність стеблових і насіннєвого прихованохоботників, квіткоїда та стручкового комарика.
Озимі зернові. 2019 року на
посівах озимого ячменю виклики
потенційному урожаю здійснюватимуть збудники тифульозу в
осінньо-зимовий і ранньовесняний
періоди, ринхоспоріозу й сітчастої
плямистості протягом весняно-літньої вегетації.
На посівах озимої пшениці традиційно поширеними будуть септоріози, борошниста роса, збудники
фузаріозних хвороб і сапрофітні
гриби – збудники оливкової плісняви колоса.
Ярий ячмінь. Зважаючи на те,
що минулого року значна частина зерна ярого ячменю була
заражена фузаріозом (фото 27),
головними викликами під час вирощування культури будуть обме-

Фото 20. Сіра гниль
соняшнику

Фото 21. Біла гниль
кошика соняшнику

Фото 22. Розвиток склеротиніозу
в посівах сої
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Фото 23. Пошкодження сходів озимого
ріпаку хрестоцвітими блішками

Фото 24. Ріпаковий пильщик

Фото 26. Різнорідність сходів озимого ріпаку

ження розвитку фузаріозно-гельмінтоспоріозних кореневих гнилей
завдяки використанню ефективних
протруйників (Ламардор® Про) та
захист від гельмінтоспоріозних
плямистостей листків (сітчастої і
темно-бурої) протягом вегетації.
Кукурудза. Основними проблемами у процесі вирощування цієї
культури буде захист сходів від ґрунтових шкідників і хвороб кореневої
системи та стебел завдяки: якісному
захисту насіння, підбору гібридів,
стійких до стеблових гнилей, сівби
в оптимальні агротехнічні строки з
рівномірним загортанням насіння на
оптимальну глибину.
Відчутної шкоди слід очікувати від кукурудзяного стеблового
метелика, зимуючий запас якого на
полях у поточному році найвищий
за останні 5 років. Зростатиме також
шкідливість бавовникової совки,
значні осередки якої спостерігалися
в серпні – вересні у Чернівецькій,
південних районах Хмельницької й
Тернопільської областей.
Що стосується діабротики, то найбільш вірогідні проблеми, викликані
живленням личинок коренями кукурудзи, спостерігатимемо на полях із
повторними посівами культури.
Соя. 2019 року, як і попередні
два роки, основними хворобами
на посівах культури будуть бактеріози, прикоренева й стеблова
20

форма білої гнилі, аскохітоз та
септоріоз.
Розвитку пероноспорозу слід
очікувати лише за відповідних умов,
сприятливих для збудника хвороби: помірної температури повітря
14–17°С, яка супроводжуватиметься
дощовою погодою у другій половині
червня – липні.
Соняшник. Через високу концентрацію посівів культури протягом
останніх трьох років, у Західному
регіоні зростатиме шкідливість
практично всіх хвороб, починаючи
від септоріозу та фомозу і закінчуючи бактеріальними хворобами
та склеротиніозом у всіх формах
прояву: прикореневій, стебловій
і кошиковій. Тому на перше місце
виходить підбір гібридів із підвищеною стійкістю до основних хвороб,
застосування рістрегуляторів та
2–3-разове внесення фунгіцидів,

Фото 25. Гусениця озимої совки в
посівах озимого ріпаку

останнє з яких обов’язково – по
кошику для захисту від білої, сірої й
сухої гнилей.
Цукрові буряки. Враховуючи
погіршення фітосанітарного стану
полів, значну інфікованість ґрунтів збудниками хвороб та погодну
специфіку останніх років, 2019 року
слід очікувати розвитку коренеїда
сходів та кореневих гнилей буряків
(афаноміцетної і фузаріозної). Посилити розвиток цих хвороб можуть,
перш за все, несприятливі ґрунтові
умови (надмірна або недостатня
вологість ґрунту, низький рівень рН,
утворення кірки).
2019 року розвитку церкоспорозу можна очікувати з другої половини червня за сприяння невеликих,
але частих дощів, рясних ранкових
рос, різких перепадів денних і нічних температур.
Також прогнозується висока
шкідливість бурякових довгоносиків у всіх господарствах Західного
регіону, що сіють буряк, включаючи
Волинську, Рівненську, Івано-Франківську і Чернівецьку області.
Отже, як бачимо, аграріям потрібно буде постійно тримати руку
«на пульсі» рослин задля вчасного
реагування на виклики від шкідливих організмів, аби останні не мали
змоги знизити закладений потенціал
урожайності провідних польових
культур.

Фото 27. Фузаріоз зерна ячменю
Всеукраїнський аграрний журнал №1 (72) / 2019

ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

www.agroport.ua

Organic Ukraine
Business Hub
13–16 лютого, Нюрнберг

АГРОПОРТ
Захід Львів
21–23 березня 2019

 (044) 33-888-44

 (032) 243-55-43

АГРОПОРТ
Південь Херсон
18–20 липня 2019

АГРОПОРТ
Схід Харків
10–12 жовтня 2019

AGROPORT
Awards Ukraine
жовтень, Київ

 (0552) 75-55-43

 (057) 766-55-43

 (050) 301-88-55

50 000 м виставки
2

18 000 відвідувачів

500 компаній-учасників

300 спікерів

ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН У
ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРНИХ
РОСЛИН
Позитивна дія гумінових речовин на ґрунти і життєдіяльність рослин була відзначена ще наприкінці
XIX століття. В даний час показані перспективи їхнього використання в якості ґрунтових кондиціонерів
та стимуляторів росту рослин.
Гумінові речовини – природні високомолекулярні полімери нерегулярної будови, що сформувалися в біосфері
(ґрунтах, торфі, вугіллі, природних водоймах) у результаті
перетворень відмерлої біомаси.
Сьогодні виробляють широкий спектр промислових
гумінових препаратів з різних джерел – вугілля, торфу,
сапропелів, органічних відходів. Гумінові препарати використовують в якості органічних добрив, стимуляторів росту
й розвитку рослин, для поліпшення якості врожаю та підвищення стійкості посадок проти шкідників і патогенів. Але
механізм взаємодії гумінових речовин з клітиною рослини і
молекулярні компоненти гумінових речовин, відповідальні
за ці процеси, поки розкриті не до кінця.
Для гумінових речовин характерне функціонування в
мікрокількостях і здатність викликати в рослині формоутворюючі процеси, зокрема ріст коренів, пагонів, закладання квіток, плодів. Посилення росту рослини відбувається
завдяки стимуляції розтягнення клітин. Гумінові кислоти
активують роботу клітинних мембран, знижують кислотність позаклітинного середовища і тим самим посилюють
пластичність клітинних стінок. Однак видовження клітини – це не просто розтягнення клітинної стінки. Про це свідчить той факт, що розтягуючись, клітинні стінки не стають
тоншими, тобто одночасно відбувається синтез нових
компонентів клітинної стінки. Це, в свою чергу, підтверджує
участь гумінових кислот в синтезі і транспорті нових клітинних полісахаридів і білка в клітинах рослин.
Однак ми маємо чітко усвідомлювати, що під дією
гумінових речовин генотип рослин не змінюється, гумінові
речовини лише допомагають рослинам розкрити їхній
генетичний потенціал без появи нових спадкових властивостей, гумінові речовини ні в якому випадку не замінюють
елементів живлення.
Контролюючи клітинне ділення, видовження і ріст, взаємодію між частинами й органами рослин гумінові речовини
вибірково та специфічно включаються у найважливіші
процеси рослин, такі як дихання, фотосинтез, живлення
(рис. 1).
Як відомо, дихання – це окиснення органічних речовин
за участю кисню, в результаті чого виділяється енергія
і утворюється вуглекислий газ та вода. Отже, у рослин
дихання виконує дві важливі біологічні функції. По-перше, забезпечує рослину енергією у формі АТФ. По-друге,
дихання є багатоетапним процесом, у ході якого утворюються численні проміжні речовини, які становлять цінність
для рослин. Всі процеси в клітині регулюються ферментами. Саме під дією гумінових речовин активується синтез
ферментів, що в свою чергу впливає на швидкість дихання
рослин.
Як ви знаєте, протилежним процесу дихання є фотосинтез – процес, за якого поглинені рослиною вода і вуглекислий газ на світлі за допомогою хлорофілу перетворюються
на глюкозу і кисень. Таким чином, неорганічні речовини
перетворюються на органічні. Отриманий в результаті
перетворень цукор є джерелом енергії рослин. Завдяки фо-
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тосинтезу відбувається приріст органічної маси і тим самим
визначається розмір урожаю.
Під дією гумінових речовин відбуваються зміни будови і
функціонування основного фотосинтезуючого органа рослини – листка. Змінюються такі його показники як кількість,
маса сирої речовини та площа асиміляційної поверхні, які
винятково важливі для формування біологічної продуктивності рослини. Завдяки зростанню площі листкової
поверхні та сирої маси листків після обробки гуміновими
препаратами збільшується вміст хлорофілів, хлорофільний
індекс та чиста продуктивність фотосинтезу. Практичний
інтерес при цьому становить збільшення потоку фотосинтезу в економічно важливі продукти для рослин, зокрема
крохмаль, тригліцериди і білки.
Обробка рослин гуміновими препаратами збільшує товщину листкової пластинки за рахунок розростання клітин
основної фотосинтезуючої тканини – хлоренхіми, що має
суттєвий вплив на інтенсивність дихання та фотосинтезу,
а отже, як наслідок, впливають на формування продуктивності культури.
Якщо фотосинтез розглядають як повітряне живлення,
в результаті якого рослини отримують вуглець і кисень, то
за допомогою коренів здійснюється ґрунтове, за якого рослини отримують всі інші елементи. У корені виділяють п'ять
зон, кожна з яких виконує свою функцію. Основною функцією кореневої системи є поглинання речовин із ґрунту і
транспорт цих поживних речовин в інші частини рослин.

Рис. 1. Взаємозв’язок між основними функціональними
процесами в рослині
Після контакту з гуміновими речовинами підвищується
активність ферментів клітинних мембран, що пов’язано з
дією регуляторів росту і оксиду азоту. Оксид азоту регулює
фізіологічні функції під час росту і розвитку рослин через
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взаємодію з регуляторами росту, такими як ауксини, цитокініни, абсцизова кислота і етилен. Застосування гумінових
препаратів збільшує концентрацію оксиду азоту, ауксинів
і етилену, що приводить до підвищення сухої маси кореня,
середньої щільності і товщини кореня (рис. 2).

Рис. 2. Посилення росту кореня і надземної частини
за впливу гумінових кислот через оксид
азоту-ауксин-взаємодію
Корисний морфологічний вплив на ріст кореневої системи за дії гумінових речовин здійснюється за допомогою активних форм кисню, які є продуктами нормальних процесів
життєдіяльності рослин. Активні форми кисню створюють
градієнт кальцію в апікальній області коренів, що призводить до вторинного росту коренів. Активні форми кисню
змінюють проникність мембран, що позитивно впливає на
поглинання поживних речовин коренями.
Для фермерів важливо знати, що виробництво рослинами активних форм кисню залежить від концентрації
гумінових препаратів. За помірних концентрацій гумінових
препаратів виділення активних форм кисню не викликає
окиснення ліпідів, тим самим сприяючи процесам росту і
утворенню бічних коренів. За високих концентрацій гумінових речовин прослідковується висока швидкість виділення
активних форм кисню, що призводить до окиснення ліпідів
і негативно впливає на ріст й розвиток коренів. Отже, на
норми внесення гумінових препаратів, які зазначені виробником, потрібно звертати особливу увагу.
Мінеральне живлення включає процеси поглинання мінеральних іонів із зовнішнього середовища, їхнє зв'язування й транспорт по клітинах і тканинах до місць можливого
споживання. З ґрунту мінеральні елементи поглинаються
у вигляді катіонів та аніонів. Надходження елементів мінерального живлення в рослину здійснюється за допомогою
системи каналів, розміщених на мембрані клітин кореня.
Потрапляючи в клітину, елементи беруть участь у метаболізмі в формі вільних іонів, зв'язуються з органічними
сполуками, не зазнаючи при цьому ніяких змін, включаються до складу органічних сполук тільки після ряду окислювально-відновних перетворень.
Незважаючи на те, що в рослинах можна знайти майже
всі елементи таблиці Менделєєва, лише невелика кількість
з них критичні для життєдіяльності.
Однією із основних властивостей гумінових речовин є
вплив на біодоступність поживних речовин. Це напряму
www.agroprod.biz

пов’язано з їхньою здатністю утворювати комплекси з
катіонами металів, що впливає на біодоступність мікроелементів і макроелементів, особливо за дефіциту поживних
речовин. Прямі ефекти дії гумінових речовин на рослини
пояснюються як неспецифічними, так і/або специфічними
локальними ефектами гумінових речовин на мембрани
рослинних клітин. Специфічний локальний ГР-ефект включає поглинання гумінових речовин в рослини.
За обробки гуміновими речовинами відбувається
пришвидшення поглинання N і NO3, що призводить до
збільшення загального вмісту хлорофілу в листках, покращення обміну азоту і синтезу білків, підвищення проникності мембран, поглинання кисню і фосфатів, дихання і
фотосинтезу та подовження коренів.
Виключення будь-якого елементу мінерального живлення негативно позначається на фотосинтезі. Особливо
важливі такі елементи як фосфор, магній, залізо, марганець,
мідь, калій і азот. Ці елементи приймають безпосередню
участь в фотосинтезі. Калій активує процеси фосфорилювання і бере участь у відкритті продихів. Магній входить
до складу хлорофілів, активує реакції карбоксилювання і
відновлення НАДФ. Залізо потрібне для синтезу хлорофілів. Марганець бере участь у фоторозкладанні води. Мідь
входить до складу пластоціанінів. Азот необхідний для
формування мітохондрій та утворення пігментів.
За кореневої обробки рослин гумінові і фульвові кислоти сприяють поглинанню заліза. Залізо є одним із обмежених факторів у ґрунті, оскільки залізо легко окиснюється
і перетворюється на іржу. Після окиснення залізо стає
недоступним для рослини, але гумінові і фульвові кислоти
не лише зберігають розчинність заліза, а і стимулюють клітинні мембрани більш ефективно поглинати залізо. Залізо
є каталізатором виробництва хлорофілу, так як рослини
поглинають більше заліза, вони виробляють більше зеленого пігмента, який акумулює світлову енергію для синтезу
цукру. Цукри рослинами використовуються для росту і
розвитку та виділяються коренями і споживають ризосферними мікроорганізмами, що також сприяє росту рослин.
Підвищення поглинання фосфору за рахунок гумінових
речовин пов’язано із запобіганням фіксації фосфору в
ґрунті і утворенням комплексів гумофосфатів, які легко
засвоюються рослинами, що викликає підвищення вмісту
аскорбінової кислоти, фосфору, амінокислот та білків,
цукрів та покращення якості (пружності) плодів, збільшення вегетативної маси та площі листків, стимулювання росту
кореневої системи, зміцнення клітинної стінки та активації
природних захисних реакцій, захист від УФ-випромінювання та активацію антиоксидантної системи.
Підводячи підсумок можна впевнено сказати, що
гумінові речовини проявляють рістстимулюючу дію, яка
пов’язана із основними процесами рослин – диханням,
фотосинтезом, живленням. Гумінові речовини посилюють
дихання рослин, завдяки чому утворюється та запасається
більше енергії у рослин. Гумінові речовини стимулюють наростання вегетативної маси рослин та листків, в результаті
чого збільшується продуктивність фотосинтезу, і завдяки
цьому можна визначити розмір майбутнього врожаю.
Вони приймають участь в активації синтезу оксиду азоту,
який взаємодіє з регуляторами росту рослин, що сприяє
наростанню кореневої системи, та підвищують коефіцієнт
засвоєння елементів живлення.
Коломієць Ю.В., доктор сільськогосподарських наук,
доцент, Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
Буценко Л.М., кандидат біологічних наук, доцент,
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України
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ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

«БУТИ ЧИ НЕ БУТИ» РОСЛИНАМ З АЗОТОМ,
А НАМ – З ВРОЖАЄМ
«Ефективність – це отримання більшого
при мінімальних вкладеннях»
Т.C. Мюррелл, Міжнародний інститут живлення рослин (IPNI), США

Українське прислів’я: «Пани б'ються — у мужиків чуби тріщать» в умовах сьогодення набуває
особливої актуальності. І чуби тріщать, і голова пухне. А ще б не пухла, адже існує висока вірогідність
того, що цього року багатьом аграріям прийдеться повністю змінювати технології – переходити на
«напіворганічне» землеробство.
З огляду на останні події на вітчизняному ринку мінеральних добрив, відмова від їх використання базуватиметься як
на дефіциті, так і на ціні. Все було б нічого, якби не ті сорти
(гібриди) з високим генетичним потенціалом, які для його
розкриття потребують повноцінного живлення. Тому питання, яким чином можна забезпечити бездефіцитне мінеральне
живлення в умовах дефіциту ресурсів, набуло особливої
актуальності, коли кожен внесений кілограм добрив має бути
економічно виправданим та давати максимальний приріст до
урожаю. Його вирішення просто не можливе без розробки
оптимальних моделей агротехнологій, які неодмінно мають
носити зональний характер, і реалізація яких повинна звести
до мінімуму невиробничі втрати біогенних елементів. І коефіцієнти використання поживних речовин мають наблизитися
до максимальних рівнів,.
Мабуть немає потреби акцентувати на тому, що основним
елементом, який лімітує продуктивність рослин є азот, а на
закупівлю азотних добрив господарства витрачають від 60 до
95 відсотків коштів, призначених на придбання агрохімікатів.
При цьому варто зазначити, що за узагальненими даними невиробничі втрати азоту з ґрунту, за його внесення з мінеральними добривами, становлять у вигляді:
- газоподібних продуктів – 15-30%;
- іммобілізації в органічну речовину ґрунту – 20-40%;
- втрат через вимивання нітратів – від 10 і більше відсотків.
Якщо раніше вважали, що рослини здатні засвоювати до
80% азоту з мінеральних добрив, то більш пізніми дослідженнями за допомогою сталого ізотопу 15N доведено, що в польових умовах загальне засвоєння рослинами азоту з внесених
мінеральних добрив не перевищує 30-50%. Крім того, цей
метод дозволив встановити, що величина засвоєння азоту з
добрив змінюється і визначається не лише біологічними особливостями вирощуваних культур, а й сортовим (генетичним)
контролем за надходженням, асиміляцією і метаболізмом
азоту в рослині. Так, наприклад, сучасні сорти пшениці для
збільшення врожайності та формування якості зерна, як за
низьких, так і за високих доз азоту, у порівнянні з «стародавніми», набагато ефективніше використовують ґрунтовий азот.
Це обумовлено направленням сучасної селекції пшениці на
ефективне використання азоту на ростові процеси, що супроводжується зростанням його вмісту в зерні і зміною структури рослини на користь зернової продуктивності.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АЗОТНИХ
ДОБРИВ
Істотний вплив на засвоєння азоту добрив відіграють
умови зволоження, кількість та види пожнивних решток
попередників. Беззаперечним є той факт, що у питанні ефективності добрив важливе місце займає ґрунт, зокрема його
тип. Адже, мінеральні сполуки азоту, як правило, в ґрунті не
накопичуються у великих кількостях, тому що поглинаються
рослинами, використовуються мікроорганізмами і частково
трансформуються в органічну форму. Загалом же вміст азоту
в ґрунтах коливається від 0,07% до 0,5%. Ґрунтовий азот знаходиться, в основному, в недоступній для рослин органічній
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формі, а на частку мінерального азоту припадає лише 1-2%
його загальної кількості. Щоправда, в результаті мікробіологічних процесів органічні форми азоту трансформуються і
слід зазначити, що внесення азотних добрив посилює мінералізацію органічної речовини ґрунту, а засвоєння рослинами
азоту при цьому зростає. Процеси мінералізації та іммобілізації органічної речовини в ґрунті відбуваються постійно, причому процес мінералізації органічної речовини переважає
над іммобілізацією, тому в ґрунті постійно присутній певний
запас мінерального азоту. Так, у дерново-підзолистих ґрунтах
може утворюватися до 30-35 кг/га мінерального азоту, в
чорноземах – до 50 кг/га. Тому основне завдання агрономічної служби забезпечити максимальне його використання
культурними рослинами шляхом збалансованого ходу процесів мінералізації та іммобілізації органічної речовини ґрунту
завдяки безпосередньому включенню свіжовнесеного азоту
добрив у загальний цикл перетворень азоту та поглинання
рослинами.
Для визначення оптимальних доз азотних добрив і коригування термінів їх внесення з урахуванням погодних умов,
попередника, родючості ґрунту і запланованої врожайності
спочатку потрібно з’ясувати кількісний та якісний вміст
мінерального азоту в ґрунті. Оскільки під час внесення добрив відбувається зменшення сполук азоту ґрунту, що легко
гідролізується, натомість спостерігається збільшення фракцій, що важко гідролізуються або взагалі не гідролізуються.
Тобто, частина азоту з добрив переходить у недоступну або
важкодоступну для рослин форму. Насамперед це стосується
амонію, оскільки (в надлишку) він безпроблемно може займати нішу калію у первинних силікатних мінералах та польових
шпатах або ж «включатися» у кристалічну решітку мінералів,
подібних вермикуліту або іліту. Типовим прикладом фіксування нітратних форм азоту є його біологічне поглинання,
але якщо процес біологічного поглинання мікроорганізмами
занадто виражений, то це обов’язково негативно позначиться
на живленні культурних рослин. Однак, як показує практика,
найбільші втрати азоту з ґрунту та добрив відбуваються внаслідок денітрифікації, тобто у процесі відновлення нітратного
азоту до вільного молекулярного або ж до газоподібних
окисно-закисних його форм. Біологічна денітрифікація
здійснюється групою денітрифікуючих бактерій і особливо
інтенсивно відбувається в анаеробних умовах при лужній
реакції ґрунту за наявності багатої клітковиною органічної
речовини – соломи. Проте найбільші втрати азоту ґрунту та
добрив в газоподібному його стані відбуваються в результаті
денітрифікації, амоніфікації та нітрифікації у формі молекулярного азоту (N2), його оксидів (NO; N2O; NO2) та аміаку (NH3).
Так, втрати з внесених азотних добрив можуть складати до
20% з аміачних добрив та приблизно 30% з нітратних форм,
а на дерново-підзолистих ґрунтах можуть сягати і до 50%.
Дослідженнями доведено, що основна частина аміачного
азоту втрачається у перший місяць після його внесення. Далі,
коли в процесі нітрифікації велика частина азоту переходить у нітратну форму, втрати аміаку значно знижуються.
Щодо дерново-підзолистих ґрунтів, то найвищі втрати аміаку
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зафіксовано протягом перших 10 діб після внесення азотних
добрив, через 2-3 тижні виділення з ґрунту NН3 припиняється
зовсім. Кількість випаровування аміаку з ґрунту залежить від
форми азотного добрива. За величиною втрат з ґрунтів азоту
добрив у вигляді NH3, азотні добрива розташовуються так:
сульфат амонію (3-14% від внесеної кількості), аміачна селітра
(1-14%), сечовина (2-20%), водний аміак (45-53%).
Як показує практика, агрономічна ефективність азотних
добрив та розміри втрат азоту напряму залежить від глибини
їх загортання в ґрунт. Так, наприклад, не залежно від типу
ґрунту зафіксовані максимальні втрати азоту за поверхневого
внесення карбаміду (сечовини) або його заробки на глибину
3-5 см, тоді як за глибини до 15 см втрати азоту практично
виключаються. Аналогічна ситуація спостерігається і за
внесення аміачної селітри та сульфату амонію: вивітрювання
аміаку з ґрунту в процесі їх внесення на чорноземі звичайному за глибини 18-20 см практично зводилося до мінімуму,
чого не можна сказати про поверхневу заробку (боронування), де розмір втрат доходив до 30%. Одним із факторів, що
впливає на леткість та забезпечує зменшення газоподібних
втрат азоту добрив за більш глибокого їх загортання, є зниження інтенсивності мікробіологічних процесів, при цьому
гази, що утворюються у процесі амоніфікації, денітрифікації
та нітрифікації, проходячи через товстий шар ґрунту, більш
повно поглинаються ґрунтовим колоїдним комплексом.
Далеко не останнє місце на вплив розмірів втрат та ефективності добрив посідають вологість, рН та температура ґрунту. Звернемо увагу на таблицю або діаграму про вплив рН
ґрунту на доступність макро- і мікроелементів для рослин.

З цього виникає цілком просте запитання: куди дівається
той недоступний для рослин азот, за який, як говорив відомий персонаж Леоніда Гайдая, «уже заплачено»? Як показують дослідження, незадіяний азот добрив (в залежності від
форми) може розходитися так: частина, як уже зазначалося,
іммобілізується, частина переходить у форму, що легко
гідролізується, частина вимиється, частина «виб’є» калій з
кристалічних решіток мінералів, а частина просто вивітриться. В науковій літературі є дані про те, що втрати азоту в формі NН3 у разі зміни реакції ґрунтового середовища зростають
з 5 до 60% за рН 8. Крім того, частина нітратного азоту якщо
не вимиється, то обов’язково разом з вологою перемістися у
більш глибокі горизонти.
Щодо вологості ґрунту, то зі збільшенням повної вологоємності (ПВ) з 25 до 75% втрати аміаку з сульфату амонію
і аміачної селітри знижувалися в 2 рази, а з сечовини – в
1,5 рази, натомість спостерігалася міграція азоту по профілю,
а коефіцієнти використання мінерального азоту рослинами
перебували у прямій залежності від типу кореневої системи.
Нітратну форму краще полюбляють рослини з мичкуватою
кореневою системою, тоді як на амонійний азот краще відгукуються рослини із стрижневим коренем. Слід зазначити, що
www.agroprod.biz

амонійний азот сприяє більш інтенсивному росту бічних коренів та кореневих волосків, тоді як нітратна форма посилює
ріст коренів у довжину. Крім того, можливо це буде виглядати
дещо дивним, але крім форми азоту рослини мають своє улюблене «меню». Якщо пшениця приблизно однаково засвоює
азот з аміачної та кальцієвої селітри, сульфату амонію, сечовини, то ячмінь віддає перевагу аміачній воді та аміачній селітрі, картопля ж практично не використовує азот з аміачної і
амідної форм, а однорічні трави навпаки більше полюбляють
ці форми в сукупності з нітратними. Щодо температурного
режиму, то тут, мабуть, питань не виникає: чим вища температура – тим вищі втрати.

ВЗАЄМОДІЯ АЗОТУ З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
З метою раціонального застосування мінеральних добрив
та підвищення їх поглинання кореневою системою культурних рослин, розробляючи систему удобрення, також потрібно враховувати антагоністичні і синергетичні взаємозв'язки
між різними іонами елементів живлення. В одному випадку
(під час контакту іонів з однойменним електричним зарядом)
вони гальмують цей процес, в іншому (за різнойменного заряду) – взаємно допомагають один одному проникати в рослини. Коренева система у кілька разів інтенсивніше поглинає
іони поживних речовин з різнойменними електричними
зарядами. Так, наприклад, ранньою весною, за середньодобової температури до 5-8 °С, потреба рослин в азоті забезпечується виключно його амонійною формою. Тому позитивно
заряджений амоній посилює поглинання фосфатного іона
РО4-. Азот і особливо фосфор стимулюють активність кореневих волосків у поглинанні усіх інших елементів живлення.
У той же час зіткнення однойменно заряджених нітратних і
фосфатних іонів гальмує поглинання як азоту, так і фосфору.
Слід зазначити, що в ранньовесняний період, через низькі
температури або їх перепади, рослини і так страждають
від нестачі фосфору. Уявімо, що на температурний чинник
накладається певна кількість нітратів. Що тоді відбувається
зі засвоєнням цих елементів? За низького вмісту доступного
фосфору в ґрунті потрібно надавати перевагу аміачній формі
азоту з бажаним його загортанням у ґрунт. За підвищеного та
високого вмісту доступного фосфору в ґрунті порушується
живлення рослин такими елементами як азот, калій, мідь,
цинк, бор. У цьому випадку перевагу слід надавати поверхневому внесенню нітратних форм. Конкуренція між нітратами
і фосфатами знизить зайве надходження до рослин солей
фосфору та розблокує надходження вищезгаданих елементів.
Не менш важливим фактором, що впливає на азотне живлення, є рівень забезпеченості ґрунтів калієм. Амоній, маючи
близькі іонні розміри з калієм, постійно конкурує з ним у
ґрунтових процесах: взаємозв'язок цих катіонів проявляється
як за їх фіксації ґрунтом, так і за мобілізації. У ряді досліджень
показано блокуючу дію підвищеного рівня калію в ґрунті на
перехід фіксованого амонію в обмінний стан, що в підсумку призводить до зменшення засвоєння азоту рослинами,
зниження ефективності добрив та підвищення невиробничих
втрат. В літературі мають місце дані про те, що в умовах дефіцитного балансу калію внесення азотних добрив призвело до
міграції нітратної форми азоту в більш глибокі шари ґрунту.
Збалансування ж азотно-калійного режиму значно посприяло в засвоєнні нітратного азоту рослинами та сповільнило
міграційні процеси, що в свою чергу вплинуло на агрономічну ефективність азотних добрив.

ФІКСАЦІЯ АЗОТУ: БАКТЕРІЇ ТА АМІНОКИСЛОТИ
Вагоме значення у процесі формування азотного режиму та зниженні затрат на мінеральні добрива відіграють
азотфіксуючі мікроорганізми. Якщо в результаті біологічної
азотфіксації (несимбіотична та симбіотична) у кругообіг
залучається приблизно 200 млн. тонн азоту, то потужності
світової хімічної промисловості спроможні виробити
не більше 85 млн. тонн. За даними ФАО, вклад біологічної
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азотфіксації у сільське господарство приблизно вдвоє перевищує вклад хімічних азотних добрив, а за більш широкого залучення в аграрну галузь діазотрофів (симбіотичні
та вільноживучі азотфіксуючі бактерії) цей показник легко
подвоюється. Сучасний арсенал бактерій-азотфіксаторів
досить потужний, це і бульбочкові (симбіотичні) бактерії
роду Rhizobium, які перебувають в симбіозі з бобовими
рослинами, це і асоціативні азотфіксатори роду Azospirillum,
Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, які головним чином живуть за рахунок кореневих виділень рослин. Беззаперечно
їх застосування є вагомим додатком у забезпеченні рослин
азотом, однак у випадку дефіциту вологи, їх ефективність
значно знижується.
Незамінним агрозаходом серед факторів, що дозволяють підвищити агрономічну ефективність азотних добрив
є застосування мікроелементів та стимуляторів росту. При
цьому, з огляду на абіотичні стрес-фактори, особливу увагу
потрібно приділити введенню в технології вирощування
препаратів з вмістом амінокислот. Так як існує чітка кореляційна залежність між азотним живленням та синтезом

амінокислот. Потрапляючи в рослину шляхом штучного їх
введення (позакореневі підживлення), більшість амінокислот
окрім притаманних для них специфічних функцій (синтез
білків) приймають активну участь в ферментативних реакціях
рослинного організму, «працюють» над синтезом фітогормонів та регулюванням гормонального балансу. Фітогормони, в
свою чергу, активують надходження елементів мінерального
живлення в рослини та їх перерозподіл в рослині.
На завершення хотілося пригадати слова ще одного літературного персонажу: «Спасіння потопаючого – діло рук самого потопаючого», тобто агрономічна ефективність добрив
може бути саме такою, як ми її запрограмуємо.

Марія Августинович,
к. с.-г. н., завідувач науково-дослідною
лабораторією інноваційних технологій
та впровадження
ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин»
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мікродобрива
від виробника

- Покращують якість
- Підвищують імунітет
- Збільшують урожайність
- Підвищують зимостійкість
- Знімають стрес
- Стимулюють ріст
- Підвищують
схожість
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ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОГО
ДОБРИВА НІТРОАМОФОСКА–М НА
ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ
ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ СОЇ
Панасюк Руслана Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських наук,
Панасюк Олександр Васильович,
кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний аграрний університет, Україна
Система удобрення відіграє значний вплив на підвищення зернової продуктивності сої. З метою вивчення впливу
комплексного добрива Нітроамофоска-М на особливості
формування продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу
впродовж 2017-2018 рр. на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського НАУ закладено польові
дослідження.
Розмір облікової ділянки: – 16 м2. Спосіб сівби – вузькорядний (12,5 см). Норма висіву – 550 тис. насінин/га. Гербіциди
– Харнес (2,5 л/га, ґрунтовий), Базагран (2,5 л/га, страховий).
Розміщення варіантів методом рендомізації. Повторність
досліду триразова. Дослід закладали за такою схемою: 1 – без
добрив (контроль); 2 – фосфоритне борошно (5 ц/га); 3 –
Нітроамофоска – М (2 ц/га) ; 4 – Нітроамофоска – М (3 ц/га); 5
– нітроамофоска–М (4 ц/га) ; 6 – нітроамофоска–М (5 ц/га).
У дослідженнях використали сорт сої Ментор, занесений
до Реєстру сортів рослин України у 2013 році.
Сорт МЕНТОР. Кількість днів сходи-цвітіння - 47; кількість
днів сходи-збирання - 129; висота рослини - 77 см; висота кріплення нижнього бобу - 13,3 см. Маса 1000 насінин - 197 г.;
вміст протеїну ± 42,8%; олійність - 24%; Енергія початкового
розвитку - 8. Стійкість до вилягання - 9. Потенціал врожайність - 49 ц/га. Рекомендована густота посіву - 550 тис. насінин/гектар.
Нітроамофоска–М. Хімічний склад: N – 9,0%, Р2О5 – 18%,
K2O – 22%, CaO – 20%, S – 1,2% та мікроелементим Nа2О –
0,5%, MgO – 0,5%, Fe –0,1%, Zn –97,8 мг/кг,Cu – 6,5 мг/кг, Mn
– 310 мг/кг. Виготовлена на основі африканських фосфоритів,
що вміщають Р2О5 різного ступеня засвоюваності (водорозчинна форма, форма засвоювана в мурашиній та лимонній
кислотах). Дані фосфорити вміщають Cu, Zn, Mn, Mo, Ni , S, Fe
та ін., а також через наявність у них карбонатів кальцію та
магнію, і відповідно їх лужної реакції (рН 8,8), за їхнього застосування забезпечується меліоративний ефект − усувається
потреба у вапнуванні ґрунту.
Також у дослідженнях використали гербіциди, регламентовані «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні»:
Харнес, 90% к.е. (ацетохлор) – ґрунтовий гербіцид контактної дії. Застосовується для контролю однорічних злакових
і дводольних бур’янів до посіву, одночасно з посівом або до
появи сходів. Не діє на бур’яни, що вже проросли. Стійкість
виявляють гірчиця польова, гірчак розлогий, куколиця біла,
амброзія полинолиста. Захисна дія триває шість-вісім тижнів.
Розкладається впродовж одного вегетаційного періоду. Можна застосовувати у суміші з прометрином. При надмірному
вологозабезпеченні ґрунту фітотоксичний для рослин сої.
Норма внесення 1,5–3,0 л/га.
Базагран, 48% в.р. (бентазон) – контактний післясходовий гербіцид. Застосовується проти однорічних дводольних
бур’янів (для кращого ефекту листки і стебла повинні добре
змочуватись гербіцидом). Холодна погода понижує дію препарату. Обприскують посіви у фазі 2–3 листків сої за темпера-
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тури +20 οС (після застосування препарату не менше 6 годин
не повинно бути дощу). Краще Базагран діє на ранніх фазах
росту бур’янів. Норма внесення – 1,5–3,0 л/га.
Для визначення впливу комплексного добрива Нітроамофоска–М на врожайність сої дослід супроводжувався
наступними обліками та лабораторними дослідженнями:
- фенологічні спостереження за ростом і розвитком
рослин сої проводили відповідно до «Методики Державного
сортовипробування сільськогосподарських культур»;
- снопові зразки відбирали за день до збирання із раніше
зафіксованої для визначення густоти рослин ділянки площею
1 м2;
- структурний аналіз проводили, аналізуючи 25 рослин,
взятих із снопового зразка ;
- облік урожаю проводили методом поділянкового обмолоту з наступним очищенням зерна і перерахунком його на
14% вологість;
- урожайність чистого зібраного зерна перераховували на
стандартну вологість 14%.
Попередник – озима пшениця. Оранку проводили в середині вересня плугом ПН – 3 – 35 в агрегаті з трактором МТЗ
-80 на глибину 28 см.
Навесні для закриття вологи проводили культивацію з
боронуванням, використовуючи агрегати Т – 150К + 2КПС – 4
+ 8 БЗТС – 1,0. Для знищення бур’янів (фаза білої ниточки)
застосовували культивацію з боронуванням повторно.
Передпосівний обробіток ґрунту здійснювали комбінато-
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Удобрення,
ц/га

Урожайність,
т/га

Лабораторна схожість, %

Швидкість
проростання, діб

Дружність
проростання, %

Інтенсивність початкового
росту проростання насіння, %

94

1,8

31,3

41

Фосфоритне борошно
(5 ц/га)

170 684

98

2,1

32,6

83

Нітроамофоска–М
(2 ц/га)

144 670

98

2,2

32,6

78

Нітроамофоска–М
(3 ц/га)

165 703

98

2,2

32,6

63

Нітроамофоска–М
(4 ц/га)

178 720 100

2,2

33,6

67

Нітроамофоска–М
(5 ц/га)

175 712 100

2,2

33,0

67

Маса 1000 насінин, г

135 660

Приріст від
удобрення
т/га

%

Без добрив (контроль)

2,55

–

–

Фосфоритне борошно (5 ц/га)

3,56

1,01

39,6

Нітроамофоска–М (2 ц/га)

3,21

0,66

25,9

Нітроамофоска–М (3 ц/га)

3,88

1,33

52,2

Нітроамофоска–М (4 ц/га)

4,38

1,85

72,5

Нітроамофоска–М (5 ц/га)

4,16

1,66

65,1

Як свідчать дані таблиці, найвищу лабораторну схожість
мав варіант з удобрення 4 ц/га та 5 ц/га, найнижчу варіант без
удобрення. На інших варіантах удобрення названий показник
був 98 %.
Слід відмітити позитивний вплив удобрення на швидкість
www.agroprod.biz

Без добрив
(контроль)

Удобрення, ц/га

ром ЛК-4 на глибину загортання насіння. Мінеральні добрива
вносили під культивацію у нормах згідно із схемою досліду.
Сіяли з шириною міжрядь 12,5 см та густотою рослин
550 тис. насінин/га на глибину 3 см. МТЗ-80 Клен 4,5. Перед
сівбою проводили інокуляцію бактеріальним добривом
Оптімайс ( 2,8 л/т).
Для боротьби з бур’янами використовували гербіциди:
Харнес (до сходів) з розрахунку 2,5 л/га та Базагран (після
сходів у фазі 2–3-х листків культури) – 2,5 л/га. Збирання
урожаю проводили у фазі повної стиглості насіння. Десикації
не застосовували.
Як свідчать результати досліджень, внесення мінерального удобрення суттєво впливало на показники структури
врожаю рослин сої, а саме збільшувалась кількість бобів та
насінин, маса насіння з однієї рослини.
Одержані дані досліджень показали, що в умовах зони Західного Лісостепу урожайність сої сорту Ментор під впливом
комплексного добрива Нітроамофоска-М суттєво змінювалась (табл. 1.). Потрібно відмітити, що за роки досліджень
врожайність у сорту Ментор на різних варіантах досліду коливалась в межах від 2,55 до 4,38 т/га. Найнижча врожайність
спостерігалась на контролі (без добрив), де вона становила
2,55 т/га.
Максимальну врожайність у досліді одержали на варіанті
Нітроамофоска–М (4 ц/га) – 4,38 т/га. Потрібно відмітити,
що на даному варіанті відмічено наявність бульбочок. На
варіанті де вносили удобрення в нормі 5 ц/га – бульбочки
були відсутні.
Таблиця 1
Урожайність сої сорту Ментор в залежності від удобрення,
середнє за 2017-2018 рр.

Натурна маса, г/л

проростання та інтенсивність початкового росту, про що
свідчать дані наведені у таблиці 2.
Результати дослідження показали, що удобрення досить
сильно впливає на інтенсивність початкового росту насіння в
порівнянні з контролем (без удобрення) цей показник коливався в межах 63-83%, що у 1,5-2 рази вище ніж у контролю.
Таким чином, на підставі отриманих результатів можна
зробити висновок, що в умовах Західного Лісостепу використання на посівах сої сорту Ментор комплексного мінерального добрива Нітроамофоска–М у нормі 4 ц/га сприяє одержанню максимальної врожайності зерна на рівні 4,38 т/га, а
також позитивно впливає показники життєвості та життєздатності насіння, а саме підвищується швидкість проростання,
дружність проростання, інтенсивність початкового росту
насіння, та дещо збільшується лабораторна схожість.
Таблиця 2
Показники життєздатності насіння сої сорту Ментор
в залежності від норм добрив, за 2017 р.

Адреса виробництва:
Львівська область,
м. Червоноград, вул. Львівська, 71
www.tetra-agro.com.ua
e-mail: tetra-agro@ukr.net

(032) 494-34-20, (067) 313-77-17
(093) 134-94-06, (066) 133-26-77
31

MT

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

НАСИЧЕНА ПОДОРОЖ УКРАЇНЦІВ
ДО БРАЗИЛІЇ: ЗАВОД STARA BRASIL
ТА ВОДОСПАДИ ІГУАСУ
11 979 кілометрів. Саме така відстань відділяє столицю України від бразильського
міста Нан-Мі-Токі (Não-me-toque) – центру точного землеробства та передових розробок
сільгосптехніки. Адже саме тут знаходиться офіс та виробничі потужності найбільшого
виробника сільгосптехніки Південної Америки – компанії Stara Brasil.
Відстані у десятки тисяч кілометрів представникам
ПМП «Наутилус» (офіційному дилеру обприскувачів Stara
Brasil) та їхнім клієнтам не страшні. Особливо якщо попереду – майже невідома Бразилія з її лідерськими позиціями у
світовому експорті сільськогосподарської продукції, а ще - зі
схожими до нас політичними та інфраструктурними питаннями. Не говорячи вже про найкращу бразильську каву,
запальні карнавали та одні з найбільших водоспадів на світі.
Щороку команда українських аграріїв на чолі з ПМП «Наутилус» вирушає до Бразилії, щоб на власні очі познайомитись
з процесом виробництва техніки Stara Brasil, обмінятись
досвідом з місцевими аграріями, а також відпочити на водоспадах Ігуасу.
2018 рік не був виключенням. Принаймні, для представників господарств ФГ «Мричко», «Агро Млин», «Нива»,
«Зелечанське», «Агро Інвест», «Зуєнко», ТОВ «Золота Нива».
Початок грудня 2018 р. для них був надзвичайно насичений
та по-бразильському теплий.

ЗАВОД STARA BRASIL
Stara Brasil – це сімейний бізнес, історія якого бере початок у далекому 1949 році, коли після Другої світової війни
голанська родина фермерів Стапельброк переїхала до
Бразилії та започаткувала свій перший кооператив. Трохи
пізніше сім’я Стапельброк переїздить до міста Нан-Мі-Токі та
разом з родиною Рауверз відкриває першу фабрику зі збору
імпортованої сільгосптехніки. Необхідність адаптації імпортних машин до локальних потреб бразильського ринку підштовхують підприємців до власного виробництва та
заснування компанії Stara Brasil, де слово Stara – перші літери
прізвищ двох родин – Стапельброк та Рауверз.
Українська делегація відвідала виробничі потужності Stara
та познайомилась з процесом виробництва бразильської
техніки. Демонстрація роботи самохідних обприскувачів
дала змогу нашим аграріям на власні очі побачити і порівняти, як працюють різні моделі обприскувачів, у чому їхні від-
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мінності та яких новинок чекати від Stara Brasil у 2019 році.
Клієнти високо оцінили технічні можливості Іmperador 3.0
- самохідного обприскувача з функцією розкидання мінеральних добрив з бункеру та можливістю посіву сидератів
через штанги, захоплюючи одразу ширину посіву в 30 метрів.
Адже саме така техніка дає максимальний результат на вкладені кошти: однією машиною ви зможете проводити обприскування, внесення мінеральних добрив та посів сидератів.
Це - унікальна розробка Stara Brasil, аналогів якій немає у
світі. Зараз сільгоспвиробники Бразилії активно переходять
саме на таку модель самохідного обприскувача.
Демонстрація закінчилась тест-драйвом самохідних обприскувачів. Це та частина програми, на яку чи не найбільше
чекали клієнти. Це – можливість самостійно відчути роботу
кожної з машин, безпосередньо сидячи за кермом обприскувача.
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м’яса – яловичини та курятини. На сьогодні Бразилія – світовий лідер експорту замороженої курятини, займає 40% світової торгівлі цим продуктом (Україна – на восьмому місці).
Великої рогатої худоби в Бразилії більше ніж людей (хоча
тут населення малим не назвеш – 209.3 млн. осіб). Яловичина
дешева, і споживають її у великих кількостях. Популярними є
ресторани з фіксованою платою за вхід та безлімітною їжею.
Адже в Бразилії люблять їсти багато і смачно.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В БРАЗИЛІЇ
Перше, що тут кидається в око – колір бразильських
ґрунтів. В Бразилії ви не знайдете чорноземів. Ґрунти тут
– червоні: глинясті з надзвичайно високим вмістом заліза.
Проте, на такій землі можна не тільки займатись сільським
господарством, але й отримувати досить високі врожаї сої,
кукурудзи, кави.
Досвідом місцевого землеробства поділився з українською групою один з бразильських фермерів, візит до якого
був важливою частиною програми поїздки. Соя є однією з
його основних культур, що дуже типово для Бразилії. Адже
у 90х рр. ХХ ст. соя та її похідні продукти стали головним
джерелом її доходу, витіснивши з першого місця кавові
боби. Сьогодні частка Бразилії у світовому виробництві
сої – 30%, вона поступається лише США, які тримають 42%
світового виробництва. Посіви сої у Бразилії займають
близько 29 млн. гектарів, а щорічний врожай складає від
66 до 94 млн. тон соєвих бобів. Бразильська соя користується
значним попитом завдяки вищому вмісту протеїнів, ніж у
виробників з інших країн. Значна частина сої в Бразилії –
не ГМО, а тому продається дорожче аналогів конкурентів.
Стратегічна мета Бразилії – до 2040 р. збільшити експорт
сої до 140 млн. тонн на рік як за рахунок розширення площ
сільськогосподарських земель, так і завдяки покращенню
показників врожайності.
Під час візиту дізнались, що у Бразилії все більше набуває
поширення технологія нульового обробітку ґрунту – саме так
обробляється близько 90% сільськогосподарських земель
Бразилії. Це допомагає бразильцям не пошкоджувати верхні
шари ґрунту, краще зберігати воду та запобігати водній і вітровій ерозії. Крім того, тут зараз бум точного землеробства
– лише за останні роки аграріям вдалось суттєво збільшити
врожайність зернових при одночасному зменшенні собівартості продукції. Stara Brasil є одним з лідерів ринку точного
землеробства, щороку інвестуючи значні кошти у дослідження та розробку. Техніка Stara Brasil дозволяє контролювати
розвиток культур у просторі та часі, оперативно виявляти
проблеми та миттєво регулювати подачу насіння, добрив і
ЗЗР для конкретної ділянки поля.
Бразилія – потужний виробник сільськогосподарської
продукції, темпи росту якого невпинно зростають. Для бразильських обсягів експорту сільськогосподарської продукції
наразі не вистачає інфраструктури, як, наприклад, силосів.
А тому часто зібраний урожай зерна доводиться просто зберігати на землі. Також не вистачає потужностей перевалки в
портах: а тому час від часу виникають міжнародні скандали,
спричинені затримкою у поставках сільгосппродукції до
інших країн.
Бразильське сільське господарство – це не лише соя та
кавові боби. Левову частину займає виробництво та експорт
www.agroprod.biz

ВОДОСПАДИ ІГУАСУ
Дводенний відпочинок на водоспадах Ігуасу – приємний
бонус кожної поїздки клієнтів до Бразилії з ПМП «Наутилус».
Розташовані на кордоні з Аргентиною, водоспади Ігуасу
– вважаються найвидовищнішими у світі, хоча другими за
розміром, після водоспаду Вікторія. На території Бразилії
20% водоспаду, решта - в Аргентині. Але саме з Бразилії
відкривається захоплюючий вид на весь каскад водоспадів.
Недарма бразильці кажуть, що у аргентинців є водоспад, а у
них, бразильців, вид. Ігуасу включає близько 275 водоспадів,
і найбільший з них - Горло диявола, розташований в Аргентині.
Поряд з водоспадами – величезний парк пташок, де можна побачити туканів, рожевих фламінго, колібрі, папуг ара на
відстані витягнутої руки, а також крокодилів та велетенських
ящерів. Українська делегація не оминула і це місце.
Втомлені, але щасливі, з думками про український борщ
та вареники (бо все ж таки наша кухня – найсмачніша) повернулись додому. А ще – з новими бізнес-ідеями та купою
корисної інформації про ведення сільського господарства в
Бразилії.
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ТОЧНІСТЬ РОЗКИДАННЯ З ВЕЛИКОЇ БУКВИ - MXL

«Перший платіж - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»
Ми гарантуємо Ваш спокій:
оперативне забезпечення оригінальними з/ч;
фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;
робота служби підтримки в режимі 24/7.

НОВИНКИ НА ВИСТАВЦІ LAMMA 2019
8-9 січня у Великобританії, в місті Бірмінгем, проходила масштабна міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання Lamma 2019. Висвітлимо деякі новинки, представлені на цьому
заході.
Компанія JCB презентувала на виставці Lamma 2019 нову
серію навантажувачів Loadall III з модернізованою кабіною та
вдосконаленими характеристиками підйому.
За словами представників компанії, нова кабіна стала
просторішою, має акуратніше компонування та більше місця
для зберігання речей. Панель приладів була встановлена
низько, що забезпечує видимість передніх коліс, а широкий
діапазон скління кабіни надає оператору кращу оглядовість.
Нова серія Loadall III включає чотири моделі зі збільшеною
вантажопідйомністю до 200 кг. Висота підйому JCB Loadall
538-60 становить 6 м, JCB Loadall 532-70 і 542-70 — 7 м, JCB
Loadall 536-95 — 9,5 м.
Компанія J Brock and Son на виставці Lamma 2019 представила кілька культиваторів виробництва Farmet, які вона
імпортує з 2015 року. Зокрема, була презентована модель
Fantom 1250 Classic, яка має ширину 12,5 м за рахунок положення осі.
Дисковий культиватор Fantom 1250 Classic під’єднує
ущільнюючий коток, який, за словами виробника, є перевагою для ширших машин. Ця сільгоспмашина має опцію вирівнювальної дошки, яка може використовуватися не тільки
для розбивання грудок на попередньо обробленому ґрунті,
а й для розкидання соломи. Максимальна робоча глибина
зубців становить 150 мм.
Також була представлена модель культиватора Pro Variant,
яка має кілька варіантів ширини від 6,5 до 12,5 м. Її основними відмінностями є наявність п’яти рядів зубців замість чотирьох, опорних коліс для транспортування машини та функція
притискання ущільнюючого котка.
На виставці було продемонстровано нову серію 4-циліндрових італійських тракторів McCormick. З 2018 року цей
бренд, до речі, вже продається в Україні. Потужність тракторів від 119 к.с. X6.45 до 310 к.с. X8.680 VT-Drive. Нові версії Tier
4 Final тракторів McCormick X7.4 випускаються в спрощеній,
«ефективної» або повнофункціональної версії «преміум»
з напів-перемиканням передач. Також в ланці «преміум» є
варіант безступінчастої передачі. Всі версії оснащені двигунами BetaPower 4,5 л від FPT Industrial з пакетом контролю
викидів SCR і DOC для відповідності вимогам Euro Stage IV /
US Tier 4 Final.
Продуктивність з навісним обладнанням, що приводиться в рух від ВВП, і при тягових трейлерах, автоцистернах та
розкидачів була піднята, тепер з функціями «підвищення
потужності» на всіх моделях X7.4.
Турецький виробник тракторів ArmaTrac на виставці
Lamma презентував трактор потужністю 125 к.с. Нова модель 1254 оснащена чотирьохциліндровим двигуном Deutz і
трансмісією ZF 16F/16R. В стандартній комплектації вона має
механічне перемикання, але тепер доступна опція автоматичного перемикання.
Також в якості опції доступні: передня зчіпка та ВВП.
Інтер’єр кабіни був оновлений і тепер вона значно тихіша —
на попередніх моделях шум був проблемою. Кабіна також
має пневматичну підвіску, електричні дзеркала, сидіння з
підігрівом та камеру заднього ходу.
Поки вартість агрегату невідома, а виробництво нових моделей розпочнеться не раніше, ніж через кілька місяців.
«Лозівські машини» стали єдиним українським виробником, який представив свої досягнення на виставці LAMMA.
У стаціонарній експозиції «Лозівських машин» продемонстрували бестселер продажів 2018 року - дискову борону
ДУКАТ-6 з шириною захвату 6 метрів, укомплектовану прутково-клітьового катком.
Віце-президент з маркетингу та продажів компанії Роман
Гіршфельд повідомив, що у «Лозівських машин» вже є успіш-

ний досвід спільної роботи з однією з провідних британських
компаній, що виготовляє спеціалізовану сільгосптехніку
- «Larrington Trailers». У 2017 році український виробник
випустив перші універсальні трейлери англійської лінійки - ALBION - 26, здатні перевозити широку номенклатуру
вантажів і здійснювати їх вивантаження зі швидкістю 20 т за
2,5 хвилини.
Джерела: agriland.ie, traktorist.ua, news.meta.ua

JOHN DEERE ПРЕЗЕНТУВАВ
БЕЗПІЛОТНИЙ КОМБАЙН
НА ТЕХНОЛОГІЧНІЙ
ВИСТАВЦІ CES
Під час технологічної виставки CES (Consumer Electronics
Show), що проходила 8-12 січня у Лас-Вегасі, компанія John
Deere презентувала 20-тонний комбайн, який має штучний
інтелект.
Про це повідомляє traktorist.ua з посиланням на trucks.com.
Машина може бути запрограмована за параметрами GPS,
які направлять комбайн самостійно збирати врожай. Повідомляється, що модель має відхил від заданого маршруту
не більше ніж 2,5 см, а це значить, що додатковий контроль з
боку фермера буде просто не потрібен.
Комбайн буде контролюватись за допомогою спеціального
додатка до смартфона, а дві камери, якими обладнана модель
будуть оцінювати якість зібраного зерна. Крім зерна, комбайн
також буде збирати інформацію про стан ґрунту, умови збору
врожаю, знизивши таким чином витрати та підвищивши ефективність роботи.
«Машина не тільки збирає зерно, вона також збирає дані,
які допоможуть фермерам у прийнятті рішень (щодо вирощування і збирання врожаю) у наступному році», — зазначає
представник компанії Діну Ковар.
Виставка CES присвячена винаходам у сфері споживчої
електроніки, а більшість пристроїв, що показані на заході уже
у найближчому майбутньому з'являться у наших будинках,
офісах і на полях.

АГРОІСТОРИК

ВНЕСОК ПРОФЕСОРА АНТОНА
СКОРОХОДЬКА У СТАНОВЛЕННЯ
ЗООГІГІЄНІЧНОЇ НАУКИ
Сучасне тваринництво важко уявити без належного рівня наукового забезпечення цієї галузі. До
комплексу біологічних наук, що сприяють кількісному та якісному поліпшенню племінних ресурсів країни,
належить і зоогігієнічна наука, основне завдання якої полягає у забезпеченні охорони здоров’я та високої
продуктивності сільськогосподарських тварин. Серед когорти вчених, які заклали міцний фундамент для
розвитку зоогігієнічної науки, чільне місце посідає Антон Каленикович Скороходько, зусиллями якого
дослідження у цій галузі поставлено на серйозну експериментальну основу, створено перші спеціалізовані
кафедру та лабораторію, запропоновано оригінальні наукові розробки.
МОЛОДІ РОКИ «РЕВОЛЮЦІОНЕРА»
Антон Каленикович Скороходько народився у м. Каневі.
Навчався в Уманській школі рільництва та садівництва, з якої
був згодом відрахований за участь у молодіжному революційному русі. Після цього він змушений переїхати до Саратовської губернії, де у м. Марийську закінчує рільниче училище
за І розрядом. У 1904 р. вступає до Харківського ветеринарного інституту, який закінчує з відзнакою у 1909 р. Проте й тут
за участь у революційних заворушеннях адміністрація інституту двічі відраховувала його «за студенческие беспорядки».
Упродовж наступних десяти років Антон Каленикович
виконував обов’язки ветеринарного лікаря Петербурзького, а
потім Херсонського губернських земств. Провів ряд важливих
наукових досліджень, результати яких детально виклав у наукових працях: «Состояние животноводства в Елисаветградском уезде» (1910), «Экономическая убыточность ящура»,
(1911), «К вопросу об организации зоотехнической работы»
(1913).
У роки Першої світової війни А.К. Скороходько – військовий ветеринарний лікар у кавалерії 8-ї армії Південно-Західного фронту. Після демобілізації (1918 р.) з армії його призначають на посаду головного епізоотолога та завідувача ветеринарним управлінням Київського губернського земельного
відділу. На основі статистичних матеріалів, що регулярно
надходили до відділу, він поглиблено вивчав стан і перспективи страхування тварин в Україні, написав низку статей із
відповідної тематики, надрукованих у журналі «Вісник кооперативного страхування».

ПЕРШІ НАУКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ КРОКИ
У 1922 р. А.К. Скороходько закінчує магістратуру при
сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту – одного із перших галузевих вищих учбових
осередків, де було відкрито кафедри загального та часткового
скотарства. Отримує ступінь магістра ветеринарних наук, а
згодом і звання професора.
Помітну роль професор А.К. Скороходько відіграв як член
оргкомісії у відкритті Київського ветеринарно-зоотехнічного
інституту (КВЗІ), де згодом став першим деканом (1920) і ректором (1924-1927).
Обсяг справ, якими предметно займався вчений, багатогранний: кадрове забезпечення виконання навчальної програми, добробут студентів, впровадження української термінології у ветеринарно-зоотехнічній секції аграрної науки.
Він був засновником і завідувачем першої в СРСР кафедри
зоогігієни, відкритої у грудні 1922 р. у структурі КВЗІ. З відкриттям кафедри починає викладатися окремим курсом предмет «зоогігієна», який із 1930 р. вводиться як обов’язковий до
навчальних планів усіх інститутів і факультетів відповідного
профілю.
У квітні 1928 р. А.К. Скороходько завершує багаторічну
www.agroprod.biz

працю над першим вітчизняним підручником «Гігієна тварини», який виходить друком українською мовою 1930 р. Згодом
він витримав ще три перевидання (1936, 1940, 1950) і лишався настільною книгою кількох поколінь студентів. У 50-ті
роки ХХ ст. підручник видано кількома мовами країн Європи
та Азії.
Зусиллями професора Скороходька також 1928 р. відкрито лабораторію гігієни сільськогосподарських тварин при
Київській зоотехнічній дослідній станції «Терезине». Тут
уперше проведені наукові експериментальні дослідження на
сільськогосподарських тваринах, що стало новою сторінкою у
розвитку зоогігієни.

БУРЕМНІ ЧАСИ НАУКОВЦЯ
Наукова діяльність А.К. Скороходька розгорталася у
драматичні роки ХХ ст. У 1929 р. науковця звинуватили у
належності до таємної організації «Спілка визволення України», позбавили прав і заслали до м. Архангельська. Проте,
авторитет науковця був настільки високим, що до нього не
застосовували суворих обмежень. Досвід ученого став у нагоді й на засланні: упродовж 1930-1932 рр. він завідує відділом
зоогігієни Північного крайового науково-дослідного ветеринарного інституту.
У 1934 р. А.К. Скороходька поновили в правах, а у 1936 р.
атестаційна комісія ВАСГНІЛ, враховуючи істотний внесок у
розвиток зоогігієни та ветеринарії, затвердила його у вченому
ступені доктора ветеринарних наук (без захисту дисертаційної
роботи).
У червні 1944 р. А.К. Скороходько знову очолив кафедру
зоогігієни Київського ветеринарного інституту (КВІ), на якій
пропрацював до кінця свого життя.
Для останнього періоду життєдіяльності вченого є пріоритетною розробка таких наукових напрямів, як теплорегуляція
та теплообмін у сільськогосподарських тварин за різних умов
утримання, специфіка перебігу фізіологічних процесів у високопродуктивних тварин та ін. З особливим ентузіазмом Антон
Каленикович працював над вивченням впливу холодового
методу на формування біологічних характеристик сільськогосподарських тварин.
Результати його дослідження опубліковані у понад 75 наукових праць, зокрема у 9 підручниках та навчальних посібників із гігієни тварин, які були перекладені на 15 іноземних мов.
Наукові ідеї А.К. Скороходька отримали розвиток зусиллями його учнів: К.О. Левицького, А.С. Басова, А.А. Шилова,
О.Л. Бедрати, Г.Ф. Одошкіної, Н.О. Караванської, К.С. Єрмолаєвої, М.С. Борща та не втратили своєї актуальності і на
сучасному етапі розвитку тваринництва.
Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
https://nubip.edu.ua, http://uk.wikipedia.org,
http://inb.dnsgb.com.ua, http://znannya.org.ua
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