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ЗЕМЛЕРОБСТВО
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА  
ПІСЛЯ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРУ

 (Розробник — Інститут сільського господарства  
   Причорномор’я НААН, 
 автори — Цандур М.О., Друз’як В.Г.)

Науковці Інституту розробили технологію підготовки сидерального пару 
для зони Степу, яка не має аналогів у світі. Як сидеральна культура застосо-
вується вика озима, яка висівається восени. У другій або третій декаді травня 
надземна маса вики дискується, але не заорюється, щоб не висушувати 
орний шар ґрунту. Озима пшениця висівається з 1 по 5 жовтня. В умовах 
Степу чистий пар для озимої пшениці є найкращим попередником, однак він 
має такі недоліки, як незахищеність поверхні ґрунту від дефляції, посилення 
дегуміфікаційних процесів (якщо не вносити гній), значні енергетичні витрати 
на внесення гною.

Сидеральний пар захищає ґрунт від дефляції. У симбіозі з бульбоч-
ковими бактеріями бобова сидеральна культура фіксує до 300 кг/га атмо-
сферного азоту. Мичкувата коренева система займає близько 1 м3 ґрунту, 
пронизаного корінням, а після його відмирання ґрунт забезпечується повіт-
ро- і водопроникністю. Встановлено, що сидеральні культури впливають 
на мікроагрегатний склад ґрунтів, збільшуючи розмір агрегатів від 0,01 до  
0,0001 мм та підвищуючи вміст макроагрегатів розміром 3–0,25 мм, які віді-
грають вирішальну роль у регулюванні фізичного випаровування вологи  
ґрунту в умовах посушливого клімату. При застосуванні сидеральної культу-
ри не спостерігається переущільнення ґрунту. Сидерація сприяє підвищенню 
вмісту в ґрунті органічних речовин (до 34–36 т/га).

При мілкому безполицевому обробітку ґрунту сидеральна культура 
сприяє відновленню родючості ґрунту (за ротацію сівозміни вміст гумусу 
зростає на 0,13%). Порівняно з угноєним паром і оранкою виробничі витрати 
на 1 га знижуються на 844 грн, палива — на 103 кг/га, затрати праці — на 
7,7 люд./год, енерговитрати — на 3000 МДж/га, зростає коефіцієнт енерге-
тичної ефективності до 4,0–5,8. При цьому собівартість 1 т зерна на 119 грн 
нижча, а чистий прибуток з 1 га на 641 грн більший, рівень рентабельності 
вищий у 1,9 раза.

Урожайність озимої пшениці при застосуванні сидерального пару при-
близно така сама, як і при застосуванні чорного пару, зате якість зерна на 
один клас вища.

Для одержання додаткової інформації можна звертатися за адресою:
Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН, 
вул. Маяцька дорога, 24, смт Хлібодарське,  
Біляївський р-н, Одеська обл., 67667. 
Тел./факс (048) 750-80-20, opitna@te.net.ua, Друз’як В.Г.



ЗЕМЛЕРОБСТВО4

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ  
ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ

 (Розробник — Інститут сільського господарства  
   Західного Полісся НААН, 
 автори — Лукащук Л.Я., Сидорчук А.А.)

Забезпечення сталої врожайності картоплі з високою технологічною 
якістю бульб потребує збалансованого живлення рослин, яке можуть забез-
печити органічні та мінеральні добрива.

У сучасних умовах вирощування картоплі замість органічних добрив 
використовують пожнивні рештки попередника та сидерати, у зв’язку з чим 
виникає потреба унормувати застосування мінеральних добрив.

У результаті проведених в Інституті досліджень установлено, що ви-
рощування картоплі на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті з викорис-
танням пожнивних решток попередника (озимої пшениці), сидератів та міне-
ральних добрив найбільш ефективним виявилось дворазове позакореневе 
підживлення культури комплексним мікродобривом нутрівант плюс. Це дало 
змогу без зниження врожайності картоплі на 25% зменшити рекомендовану 
норму мінеральних добрив N120P90K150. При цьому її урожайність становила 
31,1 т/га, економічний ефект — 557 грн/га.

Впровадження результатів досліджень проводилось у ДП НЕБ “Еліта”  
Рівненського р-ну Рівненської обл. на площі 5 га, де урожайність бульб кар-
топлі дорівнювала 28,0 т/га, що дало можливість отримати 5997 грн/га чисто-
го прибутку, рівень рентабельності становив 27%.

За додатковою інформацією можна звертатися за адресою:
Інститут сільського господарства  
Західного Полісся НААН, 
вул. Рівненська, 5, с. Шубків,  
Рівненський р-н, Рівненська обл., 35325. 
Тел. (0362) 27-36-74, 273-50-00, Сидорчук А.А.



ЗЕМЛЕРОБСТВО 5

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА 
УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ  
В ЕКОЛОГІЧНОМУ 
ЗЕМЛЕРОБСТВІ

 (Розробник — Інститут сільськогосподарської  
   мікробіології та агропромислового  
   виробництва НААН, 
 автор — Харченко В.Я.)

В Інституті розроблено систему удобрення картоплі в екологічному зем-
леробстві, вирощування якої в умовах дерново-підзолистих ґрунтів Полісся 
дає можливість не завдаючи шкоди довкіллю одержувати по 35–40 т бульб 
з гектара — продукцію, безпечну для вживання.

Запропонована система удобрення передбачає застосування оптималь-
них доз мінеральних добрив з урахуванням запасів поживних речовин у ґрун-
ті, а також часткову або повну заміну гною бобовим сидератом та соломою, 
завдяки чому виробничі витрати вдається зменшити на 3–6 тис. грн/га.

При використанні цієї системи за три роки досліджень вміст нітратів, 
радіонуклідів, залишків пестицидів та інших шкідливих речовин у бульбах 
картоплі не перевищував допустимі норми. При цьому міграція азоту, фос-
фору, калію і кальцію за межі орного шару коливалася в діапазоні від 3 до 
11%, як і в контрольному варіанті без внесення добрив, що не є суттєвим і 
не може вплинути на забрудненість довкілля.

Удосконалена система удобрення в екологічному землеробстві, яка 
передбачає застосування половинної норми гною, оптимальних доз міне-
ральних добрив з урахуванням запасів поживних речовин у ґрунті, бобово-
го сидерату і соломи, була апробована в 2012 р. в ДП “Чайка” Козелець- 
кого р-ну Чернігівської обл. Урожайність картоплі сорту Ведруска при цьому 
становила 38,5 т/га проти 21,0 т/га в контролі (без внесення добрив). Рен-
табельність виробництва бульб порівняно з контрольним варіантом зросла 
від 35 до 140%.

За додатковою інформацією можна звертатись за адресою:
Інститут сільськогосподарської мікробіології  
та агропромислового виробництва НААН, 
с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035. 
Тел. (04646) 3-63-10, моб. 0965559948, Харченко В.Я.



ЗЕМЛЕРОБСТВО6

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ 
СОНЯШНИКУ  
У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ

 (Розробник — Інститут зрошуваного землеробства  
   НААН, 
 автори — Вожегова Р.А., Коваленко А.М.,  
   Малярчук В.М.)

Технології вирощування просапних культур, що передбачають агро-
технічні заходи покращення агрофізичних властивостей, поживного режиму 
ґрунту та фітосанітарного стану посівів, у зв’язку зі зростанням цін на добрива 
стали надто витратними, а то й збитковими. Тому пошук шляхів скорочення 
енергетичних, матеріальних і трудових затрат на основний обробіток ґрунту 
при умові забезпечення підвищення, а щонайменше — збереження його 
родючості є одним з найважливіших завдань сучасного землеробства.

Виробниче випровадження новітніх технологій вирощування вітчизняних 
та зарубіжних гібридів соняшнику при застосуванні оранки на глибину 28– 
30 см, безполицевого розпушування на 12–14 см та сівби в попередньо не-
оброблений ґрунт з використанням вітчизняної сівалки “Вега” проводилося 
на базі ФГ “Весна” Білозерського р-ну Херсонської обл. на площі 80 га. При 
випробуванні технологій використовувалися гібриди Ясон (Україна), РR 64 
E 71 (Україна) та Рімі (Сербія).

За результатами випробувань установлено, що застосування мінімізо-
ваних способів основного обробітку землі і сівби соняшнику у попередньо 
необроблений ґрунт призводить до істотного зниження урожайності усіх його 
гібридів. Так, урожайність гібрида Ясон у середньому за два роки при оранці 
на глибину 28–30 см становила 16,8 ц/га, гібрида РR 64 E 71 — 17,1, або на 
0,3 ц/га більше, тоді як урожайність гібрида Рімі, навпаки, була на 0,3 ц/га 
нижчою. За мілкого безполицевого розпушування урожайність гібридів була 
меншою у середньому на 14,9%. За нульового обробітку рівень урожайності 
усіх гібридів був у 1,8–2,0 рази нижчим і становив 7,4–9,1 ц/га.

Найвищий прибуток (3545,1 грн/га) за собівартості однієї тонни насіння 
1197,0 грн і рівні рентабельності 111,7% забезпечив гібрид Ясон при засто-
суванні оранки на глибину 28–30 см.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут зрошуваного землеробства НААН, 
смт Наддніпрянське, м. Херсон, 73483. 
Тел. (0552) 36-24-76, Коваленко А.М.



ЗЕМЛЕРОБСТВО 7

РИЗОБОФІТ — БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ УРОжАЙНОСТІ КВАСОЛІ
 (Розробник — Інститут сільськогосподарської мікробіології  
   та агропромислового виробництва НААН, 
 автори — Крутило Д.В., Надкернична О.В.,  
   Ковалевська Т.М.)

Як показали проведені в Інституті дослідження, підвищити урожайність 
квасолі звичайної та поліпшити її якість можна застосовуючи мікробний пре-
парат ризобофіт, який належить до числа пестицидів і агрохімікатів, дозво-
лених для використання в Україні (посвідчення про державну реєстрацію: 
серія А № 01663 від 16 лютого 2009 р.).

Ефективність біопрепарату у першу чергу залежить від його біоагента — 
штаму бульбочкових бактерій. У лабораторії рослинно-мікробних взаємодій  
методом аналітичної селекції отримано новий штам бульбочкових бактерій 
квасолі — R. рhaseoli ФБ1 (ІМВ В-7319), який характеризується високою 
конкурентоспроможністю порівняно з місцевими неактивними штамами ри-
зобій і є ефективнішим за штам-еталон. Виготовлений на основі цього штаму 
препарат ризобофіт запропоновано застосовувати для передпосівної іно-
куляції (обробки) насіння спаржевої та зернової квасолі. При його викорис-
танні підвищується схожість насіння, прискорюється ріст та розвиток рослин, 
збільшується кількість та інтенсивність симбіотичної азотфіксації кореневих 
бульбочок, зростає вміст хлорофілу в листі, що сприяє підвищенню урожай-
ності культури. Препарат забезпечує отримання стабільно високих урожаїв 
квасолі як за відсутності у ґрунті місцевих бульбочкових бактерій, так і за 
наявності в ньому специфічних мікроорганізмів різних популяцій.

Застосування ризобофіту у польових і виробничих дослідах, проведе-
них в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового ви-
робництва НААН та в Інституті овочівництва і баштанництва НААН і ТОВ  
“Ранок — Гамаліївка” (Сумська обл.) засвідчує, що цей препарат сприяє 
підвищенню рівня симбіотичної азотфіксації в 2,1–3,1 раза порівняно до 
контролю (без інокуляції); стійкості рослин до збудників кореневих гнилей; 
урожайності бобів-лопаток спаржевої квасолі на 35–43% порівняно з даними 
контролю (без інокуляції); урожайності бобів квасолі на 10–35%.

На штам бульбочкових бактерій квасолі R. рhaseoli ФБ1 (ІМВ В-7319) 
отримано патент України № 72367 від 10.08.2012 р. і запропоновано вико-
ристовувати його як біоагент ризобофіту.

Ризобофіт виготовляється у двох формах — рідкій і твердій. Рідка фор-
ма препарату — це спеціальне живильне середовище з розмноженими в 
ньому бактеріями. Тверда форма складається з двох компонентів: субстрату 
(зволожений до 35–40% стерильний торф) та інокулюму (культура бульбоч-
кових бактерій). Титр бульбочкових бактерій у біопрепараті становить 3,0–
3,5·109 клітин в 1 г (мл). Вартість порції препарату (на 1 га) — 39,50 грн.

Препарат не шкідливий для людей та довкілля.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут сільськогосподарської мікробіології  
та агропромислового виробництва НААН, 
вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027. 
Тел. (04622) 3-35-24, 3-70-13, Надкернична О.В., Крутило Д.В.
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ОПЕРАТИВНА ДІАГНОСТИКА 
МІНЕРАЛЬНОГО жИВЛЕННЯ 
ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
 (Розробник — Національний науковий центр “Інститут ґрунто- 
   знавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, 
 автори — Мірошниченко М.М., Панасенко Є.В.,  
   Христенко А.О., Шедєй Л.О.)
Нові типи садів на вегетативних підщепах з високою щільністю наса-

джень забезпечують ранній початок промислового плодоношення й інтенсив-
ні темпи нарощування врожайності. Особливого значення в таких технологіях 
набуває своєчасна діагностика забезпеченості плодових рослин елемента-
ми живлення, що пов’язано з їх підвищеним виносом з ґрунту, специфікою 
будови й розташування кореневих систем рослин, специфікою розподілу 
асимілятів. Донедавна діагностика базувалася на хімічному аналізі листя, 
що є точним, але занадто тривалим та трудомістким методом. За час, поки 
виконується аналіз, відбуваються зміни складу поживних речовин у рослинах 
і дефіцит мінерального живлення посилюється. Окрім того, інтерпретація ре-
зультатів ускладнюється через значні сортові відмінності між рослинами.

Для забезпечення плодівництва оперативною інформацією про забез-
печеність рослин комплексом макро- і мікроелементів розроблено методику 
застосування функціональної діагностики на основі фотохімічної активності 
хлоропластів. Цей метод дає можливість за одну годину визначити потребу 
рослин у макро- та мікроелементах, що разом з тим нівелює вплив сортових 
особливостей. Методика містить конкретні вимоги до відбирання рослинних 
проб, порядок їх підготовки до аналізу, алгоритм проведення вимірювань 
та опрацювання результатів. Стандартизація цих операцій дає можливість 
істотно зменшити похибки в оцінці забезпеченості рослин елементами жив-
лення і як наслідок — запобігти неправильному визначенню доз добрив для 
підживлення. Розроблено показники якості пробопідготовки для окремих 
культур, технічні умови проведення вимірювань.

Методику оперативної діагностики мінерального живлення плодових 
культур за допомогою сучасних технічних засобів (портативні мінілабора-
торії “Аквадоніс” (виробник — Буйський завод мінеральних добрив, Росія; 
дистрибьютор — ТОВ “Неофіт”, м. Луцьк), “Агровектор ПФ-014” (компанія 
“АПК-груп”, Україна, м. Київ) апробована на Сумській дослідній станції Інсти-
туту садівництва НААН. Установлено, що залежно від підщепи та прищепи 
дерева яблуні можуть потерпати від нестачі деяких елементів живлення. 
Зокрема, що стосується яблуні сорту Теремок, то в рослинах, вирощених на 
підщепі ММ 106, спостерігався дефіцит бору, чого не було в рослинах, ви-
рощених на інших підщепах. У свою чергу, у вирощених на підщепах 54–118 
яблунях сорту Гарант відмічалася нестача сірки та міді, тоді як щодо яблуні 
сорту Ліберті такої залежності не спостерігалося.

Залежно від ступеня виявленого дефіциту елементів живлення можна 
розраховувати дозу добрив та склад бакової суміші для позакореневого 
підживлення. Вартість обстеження садів за розробленою методикою — від 
30 грн/га (залежно від умов розбивки садів на квартали).

За додатковою інформацією можна звертатись за адресою:
ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, 
вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.Тел. (057) 704-16-69, Панасенко Є.В.
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ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН — 
БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
 (Розробники — Інститут сільськогосподарської мікробіології  
   та агропромислового виробництва НААН, 
   Дослідна станція луб’яних культур Інституту  
   сільського господарства Північного Сходу НААН, 
 автори — Токмакова Л.М., Кабанець В.М.,  
    Голобородько П.А. )
Одним із шляхів підвищення продуктивності льону-довгунця та поліп-

шення його якості є застосування мікробного препарату поліміксобактерину. 
Застосування цього препарату при вирощуванні сільгоспкультур є ефектив-
ним засобом поліпшення фосфорного живлення рослин і якості продукції, 
підвищення врожайності, економії мінеральних фосфорних добрив, збере-
ження родючості ґрунтів і поліпшення фітосанітарного стану агроценозів.

Діючим чинником поліміксобактерину є фосфатмобілізувальні бак-
терії Paenibacillus polymyxa КВ (патент України на винахід № 20206 А від 
15.07.1997 р.). Його дія зумовлена здатністю мікроорганізмів продукувати 
глюконову, оцтову, бурштинову, уронову, молочну, масляну та інші кислоти, 
а також фосфатазу, що сприяє розчиненню важкорозчинних мінеральних 
та органічних фосфатів ґрунту й добрив, внаслідок чого активізується про-
цес засвоєння фосфору рослинами. Він продукує також фітогормональні 
речовини, які стимулюють ріст і розвиток рослин, активно впливаючи на 
формування і розвиток кореневої системи, її абсорбуючу здатність. Зазначені 
бактерії мають природну резистентність до ряду пестицидів.

Розроблено спосіб бактеризації насіння льону-довгунця (патент Украї-
ни на винахід № 76153 від 17.07.2011 р.), що включає в себе попередню 
обробку поліміксобактерином (з розрахунку 1 млн клітин бактерій на одну 
насінину) у поєднанні з фунгіцидами: вінцит 050СS, максим 025 FS, вітавакс 
200, вітавакс 200ФФ та інсектицидом круізер 350 FS в концентрації, яка ви-
користовується при виготовленні технологічної робочої суміші.

У результаті польових та виробничих дослідів, проведених Інститутом  
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 
Волинською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інститу-
ту сільського господарства Західного Полісся НААН, Прикарпатською дер-
жавною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН та окремими агрофірмами, зок-
рема, СП “Велес-Агро” (Харківського р-ну), ПСОП “Єдність” та ФГ “Цвіт” 
(Вовчанського р-ну) Харківської обл. установлено, що поліміксобактерин 
при застосуванні в сучасних технологіях вирощування льону-довгунця сортів 
Рушничок, Чарівний, Глінум, Ліра, Ірма позитивно впливає на мікробоценоз 
ґрунту, забезпечує покращення кореневого живлення рослин, сприяє захи-
щеності проростків і сходів від хвороб та шкідників, підвищенню урожайності 
та поліпшенню якості продукції.

Найбільш ефективною є бактеризація поліміксобактерином насіння 
льону-довгунця без внесення добрив, а також при використанні інтенсивної 
технології вирощування і мінеральних добрив у дозі N20P40K60 та N60P60K60. 
Урожайність льону-довгунця при його вирощуванні із застосуванням N20P40K60 
та бактеризації поліміксобактерином не поступається його врожайності при 
внесенні у ґрунт N60P60K60. Економічна вигода від застосування цього пре-
парату при вирощуванні льону-довгунця сягає 1500 грн/га, прибуток при 
вирощуванні різних сільськогосподарських культур може становити від 800 
до 2000 грн/га.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут сільськогосподарської мікробіології  
та агропромислового виробництва НААН, 
вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027. Тел./факс (0462) 64-29-60,  
e-mail: tokmakova_ln@ mail.ru, Токмакова Л.М.
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СПОСІБ ОДЕРжАННЯ НОВИХ  
ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ  
З ВІДХОДІВ ПТАХІВНИЦТВА
 (Розробник — Інститут агроекології і природокористування  
   НААН, 
 автори — Мінералов О.І., Кейван М.П., Никифорук О.В.,  
   Кейван О.П., Масберг І.В., Марченко О.А., Пінчук В.О.)

В останній період галузь землеробства дедалі більше потерпає від та-
ких проблем, як зниження родючості ґрунтів, забруднення їх пестицидами, 
радіонуклідами, важкими металами тощо. Це змушує переглянути агротех-
нічні, агрохімічні та меліоративні заходи з тим, щоб мінімізувати зазначені 
негативні явища, що дасть можливість отримувати продукцію, придатну для 
безпечного харчування людей.

Добрива поділяють на ті, що мають пряму дію: їх вносять у ґрунт для 
поліпшення живлення рослин (наприклад, аміачна селітра, суперфосфат 
та ін.), і непряму: їх застосовують для поліпшення властивостей ґрунту і 
накопичення в ньому поживних речовин для рослин (органічні та органо-
мінеральні добрива).

Науковцями Інституту розроблено комплексний спосіб отримання орга-
но-мінеральних добрив (ОМД) з твердих відходів птахопідприємств (послід 
з підстилкою). Його суть полягає в тому, що відходи обробляють сумішшю 
диметилформаміду (0,01 кг/га) і диметилсульфоксиду (0,02 кг/га) для роз-
чинення яєць гельмінтів та оболонок вірусів, а також дезінфектантами —  
дихлордиметилгідантоїном або хлораміном ХБ (0,5–2,0 моль активного хло- 
ру на 1 кг відходів) з додаванням оксиду кальцію як мінеральної добавки 
(деклараційний патент України № 48369 від 10.12.2011 р.).

Біоенергетичний аналіз показав, що при щорічному внесенні ОМД вони 
сприяють підвищенню енергетичного потенціалу дерново-підзолистих ґрун-
тів до 6 ГДж/га. При внесенні разом з мінеральними туками 12 т/га гною 
ОМД стабілізують енергетичний стан опідзолених чорноземних ґрунтів, а на 
енергопотенціал чорнозему типового за звичайного ОМД діє так само, як і 
на енергопотенціал дерново-підзолистих ґрунтів.

Для отримання ОМД у гранульованому вигляді до суміші додають по-
ліетиленгліколь марок ПЕГ 400–6000 у кількості 30–40 г на 1 кг відходів, як 
дезінфікуючий засіб використовують суміш алкілдиметилбензиламонію хло-
риду з N, N-біс(3-амінопропіл)додециламіном (препарат деланол) у кількості 
50–100 г на 1 кг відходів, а також 30 г на 1 кг відходів поверхнево активної 
речовини неонолу.

Органо-мінеральне добриво, отримане з відходів птахівництва, випро-
бувано в умовах відкритого ґрунту (ЗАТ “Комплекс Агромарс”, Обухівський 
р-н, Київська обл.) при вирощуванні ярої пшениці і кукурудзи. При внесенні 
5–7 т/га органо-мінерального гранульованого добрива протягом трьох років 
урожайність ярої пшениці була вищою на 18,6–28,7%, а кукурудзи на зелену 
масу — на 22,6%. Зерно ярої пшениці було перевірено на вміст важких мета-
лів. Як показала перевірка, їх уміст не перевищував допустимої норми.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут агроекології і природокористування НААН, 
вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143. 
Тел. 067-548-75-09, Мінералов О.І.
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ОЦІНКА СТРУКТУРИ 
АГРОЛАНДШАФТІВ І СИСТЕМ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗА ДАНИМИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
 (Розробник — Інститут агроекології і природокористування  
   НААН, 
 автори — Тараріко О.Г., Сиротенко О.В.)

При проведенні земельної реформи в Україні була порушена існуюча 
науково обґрунтована організація території, структура посівних площ і сі-
возмін, що негативно вплинуло на структуру агроландшафтів. Тому постала 
потреба провести інвентаризацію й дати екологічну оцінку агроресурсів з 
урахуванням структури сільськогосподарських ландшафтів для створення 
національної бази даних її елементів (поля сівозмін із системою лісових смуг, 
ділянки природної рослинності, природні та штучні водоймища, селища, гос-
подарські двори та ферми, а також елементи інфраструктури, супутні основ-
ним елементам агроландшафту), що має важливе значення для сталого 
розвитку сільськогосподарських територій і систем землекористування.

Система екологічної оцінки агроресурсів, яка нині діє в нашій країні, 
базується в основному на застосуванні досить витратних наземних польових 
досліджень і не відповідає сучасним вимогам.

Для оперативного отримання достовірних характеристик структури агро-
ландшафтів та систем землекористування розроблено методичні рекомен-
дації з комплексного використання даних дистанційного зондування Землі і 
наземного моніторингу.

Використовуючи методику оперативного обстеження мережі тестових 
аграрних полігонів для отримання навчальної вибірки за розробленими 
правилами рішень проводиться автоматизована класифікація елементів 
агроландшафтів і систем землекористування згідно зі специфікацією класів 
Європейського агентства навколишнього середовища СКС2000. За спів-
відношенням площ ріллі та сумарної площі екостабілізуючих угідь визна-
чається екологічна оцінка сільськогосподарських агроландшафтів у межах 
територіальних адміністративних одиниць (районів та областей). Отримані 
дані використовуються працівниками різних рівнів управління для оптимізації 
структури агроландшафтів та систем землекористування, зокрема шляхом 
виведення ерозійно деградованих ґрунтів з інтенсивного використання під 
консервацію та природні угіддя. Накопичена інформація з дистанційного 
зондування у відповідних базах даних забезпечить проведення ефективного 
агроекологічного моніторингу сільськогосподарських ландшафтів і систем 
землекористування.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут агроекології і природокористування НААН, 
вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143. 
Тел./факс (044) 526-11-92, Сиротенко О.В.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕРОДОВАНИХ ТА ЕРОЗІЙНО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ

 (Розробник — Інститут сільського господарства  
   Карпатського регіону НААН, 
 автори — Качмар О.Й., Іванюк В.Я., Оліфір Ю.М.,  
   Вавринович О.В., Бегей С.С.)

Одними з важливих завдань, спрямованих на підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва в Карпатському регіоні, є раціоналізація 
структури земельних ресурсів, забезпечення високої родючості й охорони 
ґрунтів, інтенсифікація природних процесів їх самовідновлення, особливо в 
умовах схилового землеробства, яке відзначається деструктивними проце-
сами, розвитком ерозії. Серед різноманітних форм деградації земель водна 
ерозія залишається найбільш небезпечним явищем, від якого потерпають 
усі ґрунтово-кліматичні зони Карпатського регіону.

У результаті довготривалих досліджень, проведених Інститутом у ґрун-
тово-кліматичних зонах західного Лісостепу й Передкарпаття на схилах 
південно-західної та північно-східної експозиції, які охоплюють весь спектр 
деградованих земель, установлено, що найефективнішими агротехнічними 
способами припинення деградаційних процесів, збереження та відтворення 
родючості еродованих та охорони ерозійно небезпечних ґрунтів є застосу-
вання фітомеліоративних агротехнічних заходів з використанням бобово-
злакових (на основі багаторічного люпину й конюшини лучної) травосумі-
шок. Вони здатні знижувати рівень ґрунторуйнівних процесів водної ерозії 
на 15–50%, запобігати деградації земель на ерозійно небезпечних ділянках, 
відновлювати родючість еродованих ґрунтів, накопичувати органічні речови-
ни, підвищувати продуктивність агрофітоценозів на 14–45%, сприяти змен-
шенню затрат на їх вирощування до 20–30%. Так, на схилі південно-західної 
експозиції (сильно змиті — незмиті ґрунти) урожайність зеленої маси за два 
укоси становила при застосуванні чистих посівів багаторічного люпину 256– 
310 ц/га, конюшинно-злакових сумішок — 266–330, люпино-злакових — 313–
411 ц/га. Найбільш ефективним було залуження еродованих земель люпино-
злаковою травосумішкою: рівень рентабельності становив 480–516%, умовно 
чистий прибуток — 4600–5000 грн/га, собівартість — 8,7–10,5 грн/ц.

Виробничу перевірку результатів досліджень проведено у ТзОВ “При-
карпаття” Дрогобицького р-ну Львівської обл. на площі 15 га, де рентабель-
ність становила 401%, умовно чистий прибуток дорівнював 3900 грн/га, со-
бівартість — 7,9 грн/ц.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут сільського господарства  
Карпатського регіону НААН, 
с. Оброшине, Пустомитівський р-н,  
Львівська обл., 81115.  
Тел. (0322) 39-62-65, Качмар О.Й.



ЗЕМЛЕРОБСТВОРОСЛИННИЦТВО
ЧАРОДІЙКА БІЛОЦЕРКІВСЬКА — 
ІНТЕНСИВНИЙ СОРТ ОЗИМОї  
М’ЯКОї ПШЕНИЦІ
 (Оригінатор — Білоцерківська дослідно-селекційна станція  
   Інституту біоенергетичних культур і цукрових  
   буряків НААН, 
 автори — Бурденюк-Тарасевич Л.А., Чайка А.М., Дубова О.А.)

Сорт виведений методом внутрішньовидової гібридизації сортів Перли-
на Лісостепу та Новоукраїнка білоцерківська. Різновидність — лютесценс. 
Колос циліндричний, білий, зернівка червона крупна, маса 1000 зерен — 45 г.  
Плече колоскової луски широке, пряме, зубець короткий, злегка зігнутий. На 
колосі, прапорцевому листку та соломині сильний восковий наліт.

Чародійка білоцерківська належить до середньостиглих сортів, вико-
лошується на 4–5 днів пізніше ранньостиглого сорту Білоцерківська напів-
карликова. Зимостійкість підвищена — 8,5 бала. Висота рослин становить 
97–98 см. Стійкість до вилягання — 8,8 бала.

Сорт резистентний до ураження борошнистою росою, бурою іржею та 
септоріозом. Стійкість до фузаріозу колоса та до кореневих гнилей — 9 ба - 
лів. Має підвищену посухостійкість, яка дорівнює 8,4 бала, стійкість до оси-
пання — 8,9 бала.

Сорт високопродуктивний. За результатами трирічних випробувань 
(2009–2011 рр.) середня урожайність на державних сортодільницях у зоні 
Степу становила 54,6 ц/га (максимальна — 77,0), у зоні Лісостепу — 65,1 ц/га  
(максимальна — 91,0), на Поліссі — 54,6 ц/га (максимальна — 85,0).

У 2011 р., за даними Інституту експертизи сортів, одержано у Рівнен-
ському ДЦЕСР по 74,5, на Вовчанській ДСВС — по 76,8, на Андрушів-
ській ДСВС — по 84,8, у Вінницькому ДЦЕСР — по 90,7, на Миргородській  
ДСВС — по 72,6, на Маньківській ДСВС — по 84,5, на Нікопольській ДСВС —  
по 72,3 центнерів зерна з гектара.

Хлібопекарські якості сорту, який належить до сильних пшениць, ви-
сокі: вміст білка в зерні пшениці, вирощеної в зоні Степу, становить 15,1%, 
клейковини — 33,3, в зоні Лісостепу відповідно 14,8 і 30,3, на Поліссі — 14,0 
і 29,4%.

Сорт озимої пшениці Чародійка білоцерківська у 2011 р. занесений до 
Державного реєстру сортів рослин України і рекомендований для вирощу-
вання в зонах Лісостепу і Полісся. Первинним насінництвом оригінальних 
сортів озимої пшениці займається лише Білоцерківська дослідно-селекційна 
станція.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Білоцерківська дослідно-селекційна станція  
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 
п/в Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176. 
Тел. (04563) 2-54-57, Бурденюк-Тарасевич Л.А.
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КАЛИТА — НОВИЙ СОРТ  
ОЗИМОї М’ЯКОї ПШЕНИЦІ
 (Оригінатор — Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 
 автори — Кір’ян В.М., Матвієць В.Г., Матвієць Н.М.,  
   Росанкевич О.М., Черняєва І.М., Рябчун Н.І.)

Cорт отримано шляхом схрещування високопродуктивного, середньо-
зимостійкого районованого у зоні сорту-стандарту Альбатрос одеський із 
зимостійкими сортами, що характеризуються сприятливим поєднанням ін-
ших біологічних і господарсько цінних ознак — Зимдар, Донская безостая, 
Тарасовская 29.

Різновидність — erythrospermum. Рослини із сильним восковим нальо-
том на верхньому міжвузлі та колосі. Колос білий або жовтуватий, циліндрич-
ної форми, середньої довжини та щільності. Остюки довгі (10 см). Нижня 
колоскова луска має ланцетоподібну форму. Зубець нижньої колоскової 
луски довгий, середньо зігнутий, плече вузьке трохи підняте. Зернівка чер-
вона, середньої довжини.

Сорт напівкарликового типу (66–82 см), стійкий до полягання та оси-
пання. Зимостійкість і посухостійкість підвищені, морозостійкість становить 
7–8 балів, на 1–2 бали вища за морозостійкість сорту Альбатрос одеський.

Ступінь уражуваності бурою іржею та септоріозом середня, слабо ура-
жується кореневими гнилями і борошнистою росою. Сорт середньоранній. 
Зерно червоне, овальне, добре виповнене. Маса 1000 зерен — 36–38 г. Ста-
більно формує зерно 1–3 класу (група якості — цінна або сильна пшениця). 
У лісостеповій зоні при дотриманні технології вирощування зерно пшениці 
цього сорту має вміст білка 13,60–15,38%, клейковини першої групи якості —  
28,5–32,5%, сила борошна — 260–340 о.а., об’єм хліба — 550–580 мл. За-
гальна хлібопекарська оцінка — 7–8 балів.

Випробування сорту проведено в 2011–2012 рр. на Устимівській дослід-
ній станції рослинництва та в агрофірмі ТОВ “Рост Агро” (Глобинський р-н, 
Полтавська обл.), де максимальний урожай зерна становив 6,72 т/га.

Строки сівби та норми висіву насіння — загальноприйняті для зони 
вирощування. Пшениця сорту Калита придатна для вирощування за інтен-
сивними технологіями. Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 
та Полісся.

Сорт пройшов державні випробування і в 2011 р. занесений до Дер-
жавного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та до 
реєстру патентів (патент № 110410, 2011 р.).

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Устимівська дослідна станція рослинництва  
Інституту рослинництва НААН, 
с. Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., 39074. 
Тел. (05365) 2-47-54, 2-42-05, 3-16-44, (050) 634-25-15,  
е-mail: uds@kremen.ukrtel.net, Кір’ян В.М.
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НОВИЙ ВИСОКО- 
ПРОДУКТИВНИЙ РАННІЙ СОРТ 
КАРТОПЛІ ЩЕДРИК

 (Розробник — Інститут картоплярства НААН, 
 автори — Осипчук А.А., Тактаєв Б.А., Назар С.Г.,  
   Осипчук А.А.)

Ранній столовий сорт Щедрик виведений у результаті схрещування 
багатовидового гібрида 85.291с12 із сортом Багряна. Вегетаційний період 
(від часу висаджування до відмирання бадилля) становить 98 днів. В Інсти-
туті при внесенні в ґрунт 400 кг/га нітроамофоски і 25 т/га сидерату урожай 
товарних бульб на 60-й день після висаджування (в середньому за 2006– 
2007 рр.) становив 161 ц/га, що на 84 ц/га вище за урожайність сорту-стан-
дарту Зов. У кінці вегетації його загальна урожайність у середньому за 
два роки становила 426 ц/га (на 205 ц/га вище, ніж сорту-стандарту Зов). 
Максимальна врожайність сягала 620 ц/га. За даними державного сорто-
випробування, урожайність сорту Щедрик вищий за відповідні показники 
сортів-стандартів для зони Полісся України на 24,3%, зони Лісостепу — на 
44,5%.

Кущ середньої висоти, пряморослий, середньої товщини. Листок се-
реднього розміру, світло-зелений. Суцвіття має середній розмір, віночок 
квітки білий. Бульби округлі, жовті, з білим м’якушем, квітки білі. Маса товар-
ної бульби становить 100–110 г. Вміст крохмалю в бульбах — 13,7–14,1%,  
білка — 2,3%, редукованих цукрів — 0,11%. Смакові якості добрі — 8,1 бала. 
Цей сорт придатний, зокрема, для переробки на картоплепродукти. Стійкий 
до звичайного, міжгірського і рахівського патотипів раку. Високостійкий проти 
стеблової нематоди. Має відносну стійкість проти іржавої плямистості бульб, 
вірусних та бактеріальних хвороб. Відзначається високою посухостійкістю. 
Придатний для вирощування двох урожаїв на півдні України. Рекоменду - 
ється для вирощування в зоні Полісся та Лісостепу.

Сорт картоплі Щедрик пройшов державне випробування, за результата-
ми якого 2012 р. занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні.

Сорт пройшов також апробацію у виробничих умовах в Інституті на полі 
площею 15 га, де його врожайність становила 420–510 ц/га, а також на По-
ліській дослідній станції ім. О.М. Засухіна на площі 10 га.

З особливостями вирощування сорту Щедрик можна ознайомитися в 
Інституті, звернувшись за адресою:

Інститут картоплярства НААН, 
вул. Чкалова, 22, смт Немішаєве,  
Бородянський р-н, Київська обл., 07853. 
Тел. (04577) 4-14-33, Тактаєв Б.А., Разкевич М.П.
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УДОСКОНАЛЕНИЙ СПОСІБ 
ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ

 (Розробник — Інститут сільського господарства степової зони  
   НААН, 
 автори — Філіпов Г.Л., Вишневський М.В., Максимова Л.О.)

При вирощуванні кукурудзи прийнято висівати 2–3 різні за скоростиглістю 
гібриди з тим, щоб убезпечити господарство від можливих негативних наслід-
ків мінливих агрокліматичних та погодних умов та уникнення напруженості 
під час збирання урожаю. Якщо посіви кукурудзи одного з гібридів зазнають 
впливу несприятливих природних факторів, то рослини іншого зможуть кра-
ще реалізувати свій генетичний потенціал за рахунок кращих погодних умов 
у критичний період їх розвитку. Висівається кукурудза кожного з гібридів на 
окремих полях із застосуванням своєї сортової агротехніки. Результати до-
сліджень показали, що для кращої реалізації високого генетичного потенціалу 
кукурудзу кожного з гібридів, різних за скоростиглістю, слід висівати не на 
окремих полях, а на одному полі почергово, кожний гібрид смугами.

В умовах Степу найсприятливішими є комбінації різних за скоростиглістю 
гібридів: ранні — середньостиглі або середньоранні — середньопізні, часова 
різниця в розвитку яких становить 8–10 діб. Це дасть можливість не тільки 
сформувати хвилеподібну структуру посіву за рахунок різної висоти рослин цих 
гібридів, завдяки чому збільшується освітленість частини листкової поверхні 
і покращуються фотосинтетична активність, мікроклімат і провітрювання, а 
головне — уникнути прояву досить імовірної череззерниці в односортових 
посівах завдяки розбіжності в періодах цвітіння чоловічих і жіночих репродук-
тивних органів. До переваги таких посівів слід віднести можливість збереження 
рекомендованої технології вирощування кукурудзи кожного гібрида.

Висівати обидва гібриди треба за схемою 6×6 однією сівалкою (типу 
“Оптима”, “Кінза”, “Джон Дір”), або чергувати проходи сівалок (“Вега 8”, 
“СУПН-8”) при висіванні кукурудзи двох різних за скоростиглістю гібридів 
за схемою 8×8. Урожай кукурудзи кожного гібрида збирають окремо в міру 
її достигання.

Зерно середньостиглого або середньопізнього гібрида при запропо-
нованому посіві достигає на 5–6 діб раніше, ніж при чистому односортному 
посіві. Подальше зниження вологості зерна більш пізнього гібрида в посіві 
з чергуванням смуг здійснюється ще швидше (на 7–9 діб), що пов’язано 
з кращим його провітрюванням після збирання зерна раннього гібрида та 
кращим використанням залишкових запасів продуктивної вологи і поживних 
речовин протягом 12–15 діб.

Вищезазначені переваги забезпечують кращу стійкість посівів до по-
сухи, вищу на 0,2–0,3 т/га, ніж за традиційного способу сівби, врожайність 
зерна.

Запропонований спосіб посіву кукурудзи захищений авторським свідоц-
твом, пройшов у 2010 р. виробничу перевірку у ВАТ “Авіас-2000” Солонян-
ського р-ну Дніпропетровської обл. на площі 150 га.

Економічна вигода від застосування цього способу становить 200– 
300 грн чистого прибутку на 1 га.

За додатковою інформацією можна звертатися за адресою:
Інститут сільського господарства степової зони НААН, 
вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, 49600. 
Тел. (0562) 47-14-33, 745-44-49, www.institut-zerna.com,  
е-mail: marketing@institut-zerna.com, Філіпов Г.Л.
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ТЕХНОЛОГІЯ  
ПРИСКОРЕНОГО ОТРИМАННЯ 
ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ

 (Розробник — ДУ Інститут сільського господарства  
   степової зони НААН, 
 автори — Черчель В.Ю., Сатарова Т.М.,  
   Дзюбецький Б.В.)

Створення нових гомозиготних ліній у селекційних установах є однією  
з найбільш трудомістких і довготривалих (6–7 і більше років) операцій. Нау - 
ковцями Інституту вперше було використано технологію прискореного отри-
мання повністю гомозиготних ліній кукурудзи. Це дало змогу за рахунок ви-
користання явища гаплоїдії та генетичного маркування протягом 2–3-х років 
значно скоротити період створення нових ліній та зменшити затрати ручної 
праці.

При застосуванні запропонованої технології із насінин вихідної популяції 
відбирають за спеціальними маркерними ознаками зернівки із гаплоїдними 
зародками. Частота гаплоїдії при використанні спеціалізованих маркерів 
сягає 14%. Диплоїдизація проростків, отриманих з гаплоїдних зародків, при-
зводить до одержання подвоєних гаплоїдів. Частота диплоїдизації становить 
10%. Розмноження кожного з подвоєних гаплоїдів шляхом самозапилення 
дає можливість за 2 роки отримувати нові подвоєні гаплоїдні, повністю гомо-
зиготні лінії. Ця технологія може бути також використана для прискореного 
добору типових сімей ліній, що використовуються в насінництві і селекції. 
Проведені в Інституті дослідження показали, що застосовуючи цю техно-
логію є можливість щороку отримувати 150–160 нових гомозиготних ліній. 
Частину отриманих у такий спосіб ліній, яка характеризується комплексом 
господарсько цінних ознак, включено до складу батьківських форм гібридів 
конкурсного сортовипробування.

Економічна ефективність створення однієї лінії за допомогою запропо-
нованої технології становить 35,4 тис. грн. Вартість технологічної докумен-
тації — 250 тис. грн.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
ДУ Інститут сільського господарства  
степової зони НААН, 
вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, 49600. 
Тел. (0562) 47-14-33, 745-44-49,  
www.institut-zerna.com,  
е-mail: marketing@institut-zerna.com,  
Черчель В.Ю.
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АРАТТА — ВИСОКО- 
ПРОДУКТИВНИЙ СОРТ СОї

 (Оригінатор — Інститут зрошуваного землеробства  
   НААН, 
 автори — Клубук В.В., Михайлов В.О.,  
   Колот В.М., Курочкіна ж.П.)

Сорт створений методом гібридизації сорт Юг 30 × сорт Колубар з по-
дальшим багаторазовим індивідуальним добором. Апробаційна група — agr. 
Lucida Enk.

Сорт середньопізній, тривалість вегетаційного періоду становить 115–
123 дні. Стійкий до посухи, осипання та ураження хворобами (пероноспороз, 
бактеріальний опік). Сорт добре реагує на зрошення. Придатний для меха-
нізованого збирання врожаю.

Кущ напівстиснутий, компактний, має проміжний тип росту. Висота рос-
лин — 80–100 см, нижні боби прикріплюються на висоті 12–16 см. Стебло 
середньої товщини, має середню кількість вузлів. Рослини із сірим опушен-
ням. Листок світло-зеленого кольору, середній листок — яйцеподібної фор-
ми, верхівка заокруглена. Листя при дозріванні швидко опадає. Боби світлі 
(пісочного кольору), трохи зігнуті, невеликої ширини, містить 3 або 4 насіни-
ни. Насіння округло-випуклої форми, середнього розміру. Рубчик лінійний, 
без вічка, світлий, інколи світло-коричневий. Маса 1000 насінин — 131– 
190 г. Вміст білка у насінні — 37,8–39,6%, олії — 20,4–21,8%.

Урожайність сої сорту Аратта в умовах зрошення становить 37,5– 
39,2 ц/га. За урожайністю зерна перевищує сорт-стандарт Даная на 2,9– 
3,8 ц/га. Максимальна врожайність — 45,7 ц/га.

Виробниче випробування сорт пройшов у ДП “ДГ “Каховське” на площі 
1 га.

Сорт Аратта у 2013 р. занесений до Державного реєстру сортів рослин 
України, придатних для поширення в рисосіючих регіонах країни. Напрям 
використання — зерновий.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут зрошуваного землеробства НААН, 
смт Наддніпрянське, м. Херсон, 73483.  
Тел. (099) 425-75-85, Клубук В.В.
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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СОРТ 
ЗЕРНОВОГО ГОРОХУ МЕЛІОР
 (Оригінатор — Луганська державна сільськогосподарська дослідна  
   станція Інституту ім. В.Я. Юр’єва НААН, 
 автори — Шевченко А.М., Іванова З.Ф., Грицай Н.П.,  
   Лисогор О.Д., Скитський В.Ю., Степанова Т.Є.,  
   Шевченко І.А.)

Сорт виведений методом багаторазового індивідуального добору з гіб-
ридної популяції внаслідок схрещування сортів Данко (Республіка Татар- 
стан) × Беркут (Луганська обл.).

Різновидність — contextum (зчеплена).
Рослини сорту середньорослі (75–90 см). Стебло просте, без антоціа-

нової пігментації. До нижнього плодоносу має 14–16 міжвузлів. Прилисток 
добре розвинутий, широкий, з помірною плямистістю (у сорту-стандарту 
Комбайновий 1 — нещільна) і восковим покриттям. Тип листа вусатий із 
сильними розвиненістю та зчепленням вусів у стеблостої, що забезпечує під-
вищену стійкість рослин до вилягання (8,3 бала). Квіток по дві на цвітоносі; 
вони великі, білого кольору. Боби середньої довжини (5–7 см), пергамент-
ні, прямі або легко зігнуті (у сорту Комбайновий 1 — середньої зігнутості),  
по два на плодоносі. Насіння жовто-рожеве, округле, легко здавлене з бо-
ків, гладеньке. Насіннєва ніжка зростається зі шкіркою насіння. Після об-
молоту на насінинах залишається невелике шипоподібне утворення, яке 
являє собою залишок насіннєвої ніжки. Насіння без рубчика. Маса 1000 насі- 
нин — 220–235 г.

Сорт середньостиглий (тривалість вегетаційного періоду становить 75–
90 діб). Стійкість до осипання насіння при повному дозріванні бобів висока, 
завдяки тому що насіннєві ніжки зростаються зі шкіркою насіння. Придатний 
для вирощування за технологією, що передбачає пряме комбайнування 
при збиранні урожаю. Виділяється підвищеною посухо- та жаростійкістю 
(8,5 бала), стійкістю до ураження найбільш поширеними хворобами (8,12 
бала).

Потенціал урожайності насіння становить 5,0–5,5 т/га. Вміст білка в на-
сінні — 25,1–29,8%. Перевищує сорт Комбайновий 1 за урожайністю насіння 
на 0,25–0,39 т/га, вмістом білка в насінні на 0,7–2,4%, а також за комплексом 
його якостей.

Сорт у 2011 р. занесений до Державного реєстру сортів рослин України 
та рекомендований для вирощування в зоні Степу.

За додатковою інформацією, зокрема з питань придбання насіння, мож-
на звертатися за адресою:

Луганська державна сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 
сел. Металіст, Слов’яносербський р-н,  
Луганська обл., 93733. 
Тел./факс (0642) 52-71-19,  
Шевченко А.М., Хромяк В.М.
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НОВИЙ СОРТ ВИШНІ КСЕНІЯ
 (Оригінатори — Інститут садівництва НААН,  
   Артемівська дослідна станція  
   розсадництва Інституту садівництва  
   НААН, 
 автори — Тараненко Л.І., Ярушников В.В.,  
   Кіщак О.А.)

Сорт створений шляхом відбору серед гібридних сіянців, отриманих 
внаслідок вільного запилення елітної форми Д 38-31 (норд Стар × Валерій 
Чкалов).

Дерево середньої сили росту з кулястою кроною, має середню роз-
галуженість, скороплідне, врожайне. Зимостійкість та посухостійкість до-
сить високі. Сорт стійкий до кокомікозу. Плоди великі, масою 7–8 г, округло-
плескатої форми. Черевний шов майже нерозвинений. Лійка широка, негли-
бока. Шкірочка щільна, темно-червоного кольору. М’якуш відносно щільний, 
соковитий, темно-рожевий або червоний, має відмінний кислувато-солодкий 
смак без надлишку кислоти. Плоди містять 16,7% сухої речовини, 8% цукру, 
1,1% органічних кислот та 5,3 мг% вітаміну С. Середня дегустаційна оцінка 
становить 8,7 бала. Сік червоний. Плодоніжка середньої або вище середньої 
довжини. Відрив плодоніжки від плоду — напівсухий.

Сорт середнього строку достигання (в умовах Лісостепу та Степу плоди 
достигають у третій декаді червня), вирізняється стабільно високою вро-
жайністю — 12–15 т/га у 5–6-річному віці зі щільністю садіння 667 дерев на 
1 га саду. Напрям використання — універсальний: ягоди придатні для спо-
живання у свіжому вигляді та для всіх видів переробки.

Перевагами сорту над існуючими його аналогами є: великоплідність, 
привабливі темно-червоні плоди з відмінними смаковими якостями, адапто-
ваність до умов вирощування у степовій та лісостеповій зонах України, стій-
кість до кокомікозу, стабільна врожайність, висока транспортабельність.

Сорт вишні Ксенія впроваджено у фермерському господарстві “Чайка 
плюс” і ПП “Каравашенко О.А.” Донецької обл. та в підпорядкованому Інсти-
туту ДГ “Новосілки” (Київська обл.).

Сорт 2012 р. занесений до Державного реєстру сортів рослин України, 
рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу. На нього 
отримано патент України № 120321, 2012 р.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут садівництва НААН,  
вул. Садова, 23, смт Новосілки,  
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027. 
Тел. (044) 526-11-86, Кіщак О.А.
Артемівська дослідна станція розсадництва  
Інституту садівництва НААН,  
вул. Ілліча, 7, м. Артемівськ,  
Донецька обл., 84571. 
Тел. (0627) 49-45-00, Ярушников В.В.
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СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КРОНОВАНИХ 
ОДНОРІЧНИХ САДжАНЦІВ СЛИВИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЧНИХ 
ПРИЙОМІВ ТА ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
 (Розробник — Мелітопольська дослідна станція садівництва  
   ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН, 
 автор — Кінаш Г.А.)

У розсадниках південного Степу України саджанці сливи вирощують 
в основному в однорічному віці без сформованої крони. Рекомендований 
спосіб кронування за допомогою пінцировки верхівок окулянтів на висоті 70– 
80 см для більшості сортів не завжди раціональний через те, що на саджан-
цях виростає слабкий пагін подовження й утворюються лише один-два бічні 
пагони з гострими (30–45°) кутами відходження. Такі саджанці не придатні 
для сучасних садів інтенсивного типу з більш раннім строком вступу у пло-
доношення.

Зважаючи на це науковцями дослідної станції розроблено спосіб ви-
рощування кронованих однорічних саджанців сливи з використанням ме-
ханічного й хімічного стимулювання пагоноутворення (патент України на 
корисну модель № 75644 від 10.12.2012 р.). Він передбачає видалення у 
окулянтів 2–5 верхівкових (апікальних) листків з одночасною обробкою зони 
крони 1,5%-м водним розчином арболіну (Аrbolin 036SL) у першій половині 
червня при досягненні окулянтами висоти 85–90 см. При цьому молоді лис-
точки видаляють без пошкодження точки росту, залишаючи черешки. Потім 
верхню 20-сантиметрову зону окулянта обприскують препаратом у такий 
спосіб, щоб він покрив 8–10 бічних бруньок. У міру відростання верхівкові 
листки видаляють 2–4 рази.

При цьому способі кронування збільшується кількість коротких (20– 
31 см) бічних відгалужень на 50–55% (у середньому 6–8 шт.) та величина 
кутів їх відходження від 45–48° до 76–83° порівняно з відповідними показ-
никами при застосуванні рекомендованого пінцирування верхівок. Новий 
спосіб дає змогу підвищити вихід однорічних кронованих саджанців першого 
товарного сорту від 20,9 до 46,8 тис. шт./га.

Отримані саджанці відповідають вимогам чинного ДСТУ 4938:2008. Цей 
агроприйом випробувано у розсаднику ДП “ДГ “Мелітопольське” на площі  
1,0 га. Економічна вигода від запропонованого способу внаслідок збіль-
шення виходу якісних кронованих саджанців та їх реалізаційної ціни сягає  
136,1 тис. грн/га.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Мелітопольська дослідна станція садівництва  
ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН, 
вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь,  
Запорізька обл., 72311. 
Тел./факс (0619) 43-13-78, Кінаш Г.А.
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ 
ВИНОГРАДНИХ РОЗСАДНИКІВ 
ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

 (Розробник — Національний науковий центр  
   “Інститут виноградарства  
   і виноробства ім. В.Є. Таїрова”, 
 автор — Константинова М.С.)

Здоровий садивний матеріал є запорукою одержання повноцінних на-
саджень, які за належного фітосанітарного контролю здатні забезпечити 
стабільно високу продуктивність.

Основним методом захисту виноградних розсадників від хвороб та шкід-
ників є жорсткий фітосанітарний моніторинг. Найбільшої шкоди завдають 
сезонні хвороби та шкідники, чисельність яких регулюється за допомогою 
агротехнічних заходів з використанням хімічних і біологічних засобів.

Система захисних заходів, що використовуються при вирощуванні са-
дивного матеріалу винограду, розроблена в підпорядкованому Інституту 
дослідному господарстві “Таїровське” на щепах винограду сортів Каберне, 
Шардоне, Одеський чорний, Мускат одеський. Ця система спрямована на 
боротьбу з такими хворобами, як мілдью, оїдіум, чорна плямистість, сіра 
гниль, антракноз, а також із шкідниками — рослиноїдними кліщами, листо-
гризучими шкідниками, трипсами, цикадами, совками та ін. Для цього ре-
комендується проводити 5–6 обробок упродовж періоду вегетації (замість 
7–8, які проводились раніше) з урахуванням господарських, екологічних та 
санітарно-гігієнічних вимог до пестицидів.

Система передбачає застосування біологічних препаратів (бітоксиба-
цилін 3 л/га + лепідоцид 2 л/га, актофіт 2–3 л/га, бітоксибацилін 1 л/га + 
лепідоцид 1 л/га + актофіт 1 л/га), що дає змогу регулювати чисельність 
шкідників і зменшити витрати на захисні засоби та пестицидне навантаження 
на довкілля.

Це підтвердили результати перевірки нової технології у виробничих 
умовах, проведеної протягом 2010–2012 рр. на площі 15 га у ДП “ДГ “Таї-
ровське”. Зокрема, виробничі витрати завдяки розробленій системі захисту 
виноградних розсадників від шкідників і хвороб були нижчими, ніж при зас-
тосуванні традиційної системи в 1,6 раза.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
ННЦ “Інститут виноградарства і виноробства  
ім. В.Є. Таїрова”,  
вул. 40-річчя Перемоги, 27,  
смт Таїрове, м. Одеса, 65496. 
Тел. (048) 740-36-76, Константинова М.С.
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КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ 
КУЧЕРЯВОСТІ ЛИСТКІВ ПЕРСИКА
 (Розробник — Мелітопольська дослідна станція садівництва  
   ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН, 
 автори — Нагорна Л.В., Каленич Ф.С., Денисюк О.Ф.)

Кучерявість листків — одна з найбільш поширених і шкідливих хвороб 
персика. Її збудник Тaphrina deformans Tul., уражуючи листя, пагони, а іноді 
й плоди, спричиняє зменшення врожаю, погіршення товарної якості плодів, 
зниження стійкості рослин до несприятливих умов довкілля (морозо- і по-
сухостійкість) та продуктивності насаджень.

У результаті тривалого пошуку ефективних засобів обмеження шкід-
ливості хвороби розроблено систему захисту насаджень, яка базується в 
основ ному на застосуванні хімічного методу як одного з найбільш швидко-
діючих та ефективних. Але поряд із позитивними якостями хімічні засоби 
захисту рослин мають і серйозні недоліки, які проявляються у негативному 
впливі на здоров’я та довкілля. Оскільки в інтегрованій системі захисту пер-
сика від кучерявості листків поки що не вдається обійтись без фунгіцидів, то 
з метою мінімізації їх негативного впливу для контролю епіфітотійної ситуації 
доводиться шукати шляхи оптимізації строків і кратності проведення обприс-
кувань, вдосконалюючи при цьому методики короткострокового прогнозу 
розвитку хвороби.

Для вирішення цієї проблеми працівники дослідної станції на основі 
моніторингу багаторічних даних визначили погодні фактори, які найбіль-
ше впливають на поширення кучерявості листків у насадженнях персика, 
зокрема таких, як сума опадів за період від початку розпускання бруньок 
персика до появи перших ознак хвороби, сума середньодобової вологості 
повітря, що перевищує 40%-у межу від початку розпускання бруньок до по-
яви молодих листків; сума середньодобової температури повітря понад 5°С 
від початку розпускання бруньок до появи перших ознак хвороби. На основі 
одержаних даних розроблено математичну модель прогнозу можливого 
рівня поширення хвороби за конкретних погодних умов (патент України на 
винахід № 98908, 2012 р.).

Запропонований спосіб короткострокового прогнозу кучерявості листків 
персика дає змогу завчасно передбачити можливий рівень поширення хво-
роби в поточному році і на його основі визначити необхідність проведення 
обприскувань фунгіцидами та їх кількість, що дає можливість раціонально 
використовувати матеріальні ресурси та знизити пестицидне навантаження 
на садові агроценози.

Удосконалена система захисту інтенсивних насаджень персика з ураху-
ванням розробленого методу короткострокового прогнозу розвитку найбільш 
небезпечної хвороби в умовах південного Степу України апробована і впрова-
джується на підпорядкованій Інституту науково-дослідній дільниці “Наукова” 
та ДП “ДГ “Мелітопольське” Мелітопольського р-ну Запорізької обл.

Одержати додаткову інформацію можна, звернувшись за адресою:
Мелітопольська дослідна станція садівництва  
ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН,  
вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311. 
Тел./факс (0619) 43-13-78, Нагорна Л.В.
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ГЕМОЕНТЕРОТОКСАЛ — НОВА 
ВАКЦИНА ПРОТИ ХВОРОБ СВИНЕЙ
 (Розробник — Інститут ветеринарної медицини НААН, 
 автори — Павлов Є.Г., Айшпур О.Є., Павлова Ю.Г.)

В Інституті розроблена інактивована асоційована формолгідроокис-
алюмінієва вакцина проти гемофільозного полісерозиту, сальмонельозу і 
набрякової хвороби свиней. Гемоентеротоксал (реєстраційне посвідчення  
№ ВВ-00458-02-12 від 06.07.2012 р. Патент 622392 UA МКП (2011.01)) ство-
рений для профілактики захворювань, що спричиняються найбільш розпов-
сюдженими бактеріальними інфекціями, які уражають поросят переважно 
після відлучення від свиноматок. Він захищає поросят від зараження гемо-
фільозним полісерозитом і сальмонельозом у підсисний період та запобігає 
появі набрякової хвороби під час дорощування і відгодівлі поросят.

Вакцина пройшла випробування у ряді областей, зокрема, в свино-
господарствах ПрАТ “Бахмутський Аграрний Союз” Донецької, ТОВ “Чорно-
байм’ясо” Черкаської і ТОВ “Агро-Еліта” Дніпропетровської областей.

Два перших із цих господарств, застосовуючи вакцину близько чотирьох 
років, звільнились від сальмонельозу і набрякової хвороби, гемофільози 
проявлялися лише в поодиноких випадках. В обох господарствах удвічі зни-
зилась кількість викиднів, в одному з них — на 30% скоротилась вибраковка 
свиноматок. За період дорощування у третьому з перелічених господарств 
додатково було збережено на 19% поросят більше, ніж у контролі.

Препарат рекомендований для використання в свиногосподарствах, де 
реєструються гемофільозний полісерозит, сальмонельоз і набрякова хворо-
ба в асоційованій формі або при моноінфекції. Вакцину вводять порос ним 
свиноматкам двічі за 30 і 15 днів до опоросу (5 см3, 10 см3), поросятам —  
перед відлученням від свиноматок з інтервалом 7–8 днів з таким розрахун-
ком, щоб вдруге вакцина вводилась не пізніше як за 5 днів до відлучення 
(2 см3, 3 см3).

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут ветеринарної медицини НААН, 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151. 
Тел./факс (044) 245-78-05, olenaayshpur@gmail.com,  
Айшпур О.Є.
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РЕГУЛЯЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОї  
ФУНКЦІї КОРІВ МОЛОЧНИХ  
І М’ЯСНИХ ПОРІД ПРИ ТРИВАЛІЙ 
ПІСЛЯПОЛОГОВІЙ АНЕСТРІї
 (Розробник — Інститут тваринництва НААН, 
 автор — Сушко О.Б.)

Розроблено оригінальний спосіб стимуляції відтворення репродуктивної 
функції корів при тривалій післяпологовій анестрії, побудований на дифе-
ренційованому використанні гормональних засобів для викликання еструсу 
та овуляційного процесу з наступним застосуванням штучного осіменіння 
за наявності клінічних ознак статевої охоти. При цьому зберігається тра-
диційний підхід до виявлення та вибірки корів в охоті. Таким чином, значна 
частина тварин (30–70%) запліднюється в період природного еструсу без 
додаткових гормональних навантажень. Інша частина високопродуктивних 
корів підлягає штучному індукуванню статевої активності. Система регуляції 
репродуктивної функції являє собою чітко визначений алгоритм дій при ви-
значенні дисфункціонального стану яєчників корів і базується на:
•  здійсненні чіткої диференційної діагностики оваріальної дисфункції за 

морфологічними ознаками та клінічними проявами, після чого проблемна 
тварина може бути причислена до однієї з чотирьох категорій, залежно від 
виявленої форми гіпофункції яєчників;

•  застосуванні гормональних схем, згідно з якими гормональні засоби вво-
дяться в організм тварин у певній комбінації, послідовності та певними до-
зами з урахуванням їхньої фармакологічної дії та очікуваних результатів;

•  застосуванні у разі недостатності однієї обробки наступного набору гор-
мональних засобів через певний проміжок часу для “поступового нарощу-
вання гормонального тиску”;

•  застосуванні гормональних схем при періодичному контролі та відповід-
ності морфо-функціональному стану яєчників і репродуктивного апарату 
в цілому.

На високотехнологічних підприємствах ДП “ДГ “Асканійське”, ПП БФ 
“Таврія”, ДП “ДГ “Кутузівка” використання системи стимуляції репродуктив-
ної функції корів після тривалої післяпологової анестрії з використанням 
біотехнологічних методів гормональної стимуляції тварин у 2011–2012 рр. 
забезпечило підвищення виходу телят у середньому по стаду у відповідних 
господарствах на 24,3, 24,8 і 2,0%.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут тваринництва НААН, 
вул. 7-ї Гвардійської Армії, 3, смт Кулиничі, 
Харківський р-н, Харківська обл., 62404. 
Тел. (057) 740-33-16, 740-31-79, Сушко О.Б.
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РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ 
ТА БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНИХ 
ВІТАМІННИХ ДОБАВОК  
У ГОСПОДАРСТВАХ

 (Розробник — Інститут тваринництва НААН, 
 автори — Піскун В.І., Яценко Ю.В.)

В Інституті розроблено оригінальну ресурсоощадну технологію та об-
ладнання для виробництва комбікормів та БМВД безпосередньо в госпо-
дарствах.

До складу технологічної лінії входить таке основне обладнання: наван-
тажувач зерна, наддробарковий бункер, дробарка, бункер для інгредієнтів 
комбікормів, кожен з яких має вивантажувальні шнеки, а також пересувні 
вагові дозатори, завантажувальні й вивантажувальні шнеки, змішувачі.

Лінія працює таким чином: вихідні компоненти, які необхідно подрібнити, 
почергово через навантажувач зерна та бункер потрапляють у дробарку, 
де подрібнюються, потім за допомогою норії та шнека надходять до відпо-
відних бункерів. Після цього за допомогою шнеків, залежно від рецептури, 
компоненти почергово надходять до вагових дозаторів, звідки потрапляють 
до змішувачів. Мінеральні компоненти додаються до змішувачів через люки. 
Після змішування готовий продукт за допомогою шнеків вивантажується. 
Доки відбувається змішування, процес завантаження вагових дозаторів по-
вторюється і нова порція вивантажених компонентів знову надходить до 
змішувача. У такий спосіб забезпечується безперервна робота лінії, причому 
одночасно можуть виготовлятися в одному процесі комбікорми або БВМД 
за своїми рецептами. Компоненти, які не потребують подрібнення, минаючи 
дробарку, потрапляють безпосередньо до бункера-накопичувача.

Розробка випробувана і впроваджена у господарстві ДП “ДГ “Гонтарівка” 
Вовчанського р-ну Харківської обл.

Як показали випробування, застосування запропонованої технології 
виробництва комбікормів та БВМД безпосередньо в господарствах дає 
змогу знизити питомі капітальні вкладення при виготовленні однієї тонни 
комбікормів на 41,8%, а виробничі витрати — на 32,3%, та отримати річний 
економічний ефект у розмірі 29,53 грн/т.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут тваринництва НААН, 
вул. 7-ї Гвардійської армії, 3, смт Кулиничі, 
Харківський р-н, Харківська обл., 62404.  
Тел. (057) 740-32-97, Піскун В.І.
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КЛІТКОВА БАТАРЕЯ  
ДЛЯ ГРУПОВОГО УТРИМАННЯ 
ВОДОПЛАВНОї ПТИЦІ

 (Розробник — Інститут тваринництва НААН, 
 автори — Івко І.І., Рябініна О.В., Мельник В.О.)

Розроблено універсальну кліткову батарею для групового утримання 
водоплавної птиці (качок та гусей) при відгодівлі на м’ясо та для отримання 
великої жирної печінки. У конструкції батареї (патент України на винахід  
№ 84224, 2008 р.) передбачені:
•  розташовані у два ряди в один або два яруси на каркасі групові (на 3–8 

голів з урахуванням забійного віку) клітки із розсувними дверцятами.  
Особ ливістю кліток є можливість швидко змінювати їх розміри залежно 
від віку та розмірів птиці, легко доставати її з кліток та повертати знову в 
клітки без травмування;

•  встановлені впродовж дверцят з обох боків кліткової батареї жолобко-
ві годівниці, виконані у вигляді окремих секцій, що дає можливість легко 
змінювати їх положення по висоті та відокремлювати від батареї у період 
примусової відгодівлі;

•  встановлені між двома рядами кліток жолобкові трубчасті напувалки напів-
закритого типу, які забезпечують задовільний санітарний стан питної води 
і дають можливість напувати птицю впродовж усього періоду вирощування 
та утримання;

•  система обігріву молодняку птиці в перший місяць її вирощування із за-
стосуванням інфрачервоних ламп;

•  розміщені під кожним ярусом кліткової батареї жолоби для змивання пос-
ліду.

Застосування кліткових батарей забезпечує, на відміну від існуючих, 
можливість безпересадково вирощувати гусенят і каченят (звичайних, мус-
кусних та мулардів) починаючи з добового віку до моменту забою, їх утри-
мання у період примусової відгодівлі, сприяє покращенню ветеринарно-сані-
тарного стану пташника, збільшенню його місткості в 1,5–2 рази, зменшенню 
затрат праці на обслуговування птиці в 1,3–1,5 раза, а також питомих витрат 
кормів на 8–12%, збільшенні приросту живої маси на 3–8%, отриманню ве-
ликої жирної печінки стандартних кондицій.

Хороші технічні характеристики запропонованої кліткової батареї та 
економічну ефективність підтверджені результатами її застосування в ДП 
“Агрофірма “Шахтар” (Донецька обл.) і ТОВ “Племзавод “Україна” (Дніпро-
петровська обл.).

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут тваринництва НААН, 
вул. Леніна, 3, с. Бірки  
Зміївського р-ну Харківської обл., 63421. 
Тел. (05747) 7-80-70, факс (05747) 7-84-70;  
е-mail: lab20@ukr.net, Мельник В.О.



МЕХАНІЗАЦІЯ
ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДІВ 
ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
 (Розробник — Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
 автори — Мартинюк Г.Ф., Войтович І.В., Бойко Г.Я.,  
   Савоченко В.В.)

На сьогодні площа зрошуваних земель в Україні становить 1,3 млн га. 
На них діє понад 50 тис. км трубопроводів зрошувальних систем, з яких 
близько 20 тис. км — це сталеві трубопроводи, прокладені в 70–90-х роках 
минулого століття. Внаслідок довгострокової експлуатації 70% цих трубо-
проводів потребують заміни або відновлення.

Результати обстеження стану сталевих водопроводів свідчать про те, 
що характер їх руйнування має локальний характер. Це, зокрема, свищі 
діаметром від 1 до 30 мм, через які витікає значна кількість води, що по-
дається під тиском. У результаті знижується ефективність роботи систем 
зрошення, зростають витрати коштів на їх експлуатацію. Кількість таких сви-
щів становить від 1 до 9 на 1 км трубопроводу, при цьому товщина стінок 
труб залишалася майже незмінною, тобто їх залишковий ресурс становить 
практично 99%.

В Інституті розроблена технологія відновлення трубопроводів методом 
протягування в їх порожнині поліетиленової тонкостінної оболонки з подаль-
шим заповненням міжтрубного простору цементно-піщано-полімерним роз-
чином. Після відновлення труба являє собою багатошарову конструкцію, 
яка включає в себе три оболонки: попередню трубу (сталеву), цементно-
піщано-полімерну та поліетиленову оболонки. В результаті забезпечується 
конструктивна жорсткість труби. Крім того, цементно-піщано-полімерний 
розчин, яким заповнюється міжтрубний простір, забезпечує антикорозійний 
захист внутрішньої поверхні труби, а поліетиленова оболонка — водоне-
проникність конструкції.

Кращі гідравлічні показники вставної поліетиленової оболонки дають 
можливість забезпечити необхідну пропускну здатність відновленого тру-
бопроводу, не зважаючи на зменшення його діаметра.

Технологія була застосована для відновлення меліоративного трубо-
проводу з діаметром труб 630 мм на зрошувальній системі Красногвардій-
ського міжрайонного управління водного господарства АР Крим, що дало 
змогу в 1,5–2,0 рази зменшити капітальні видатки та зекономити 25–30% 
енергетичних і матеріальних ресурсів.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022.  
Тел. (044) 257-30-93, Мартинюк Г.Ф.
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НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІї  
ДЛЯ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ 
РОБІТ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ
 (Розробник — Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
 автори — Коваленко О.В., Крученюк В.Д., Дехтяр О.О.,  
   Брюзгіна Н.Д.)

Аналіз сучасного технічного стану гідротехнічних споруд водогоспо-
дарсько-меліоративного комплексу показує, що значна їх частина потре-
бує проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Однією з проблем, яку 
необхідно вирішувати при ремонті гідротехнічних споруд для підвищення їх 
експлуатаційної надійності, довговічності та запобігання фільтраційних втрат 
води, є відновлення водонепроникності цих споруд.

Науковцями Інституту на основі сучасних поліуретанових композиційних 
матеріалів створено надійні гідроізоляційні матеріали та розроблено техно-
логії їх застосування шляхом ін’єкцій у проблемні місця. Застосування таких 
матеріалів дає змогу ліквідувати широкий спектр пошкоджень конструкцій в 
умовах фільтрації води різного ступеня активності.

Основні переваги застосування розроблених технологій ремонту та від-
новлення гідротехнічних споруд такі: можливість створення ефективного та 
суцільного гідроізоляційного шару; ущільнення зон фільтрації, ліквідація де-
фектів бетонних споруд із застосуванням полімерних матеріалів; відновлен-
ня водонепроникності та гідроізоляційної спроможності бетонних конструкцій; 
можливість проведення робіт без зупинки технологічного обладнання та його 
демонтажу; можливість проведення локальних ремонтно-відновлювальних 
робіт без залучення значних обсягів матеріальних і трудових ресурсів.

Технологія усунення активного протікання води методом ін’єктування за 
допомогою розроблених в Інституті полімерних композитів була відпрацьо-
вана на Кочурській насосній станції Шпитківської міжгосподарської зрошу-
вальної системи Ірпінського міжрайонного управління водного господарства 
Державного агентства водних ресурсів України при проведенні ремонтно-
відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах Лівобережного міжрайон-
ного управління водного господарства Черкаської обл., на насосній станції 
Дружба-1 Кілійського управління водного господарства, а також на водо-
скидній споруді Альминського водосховища Бахчисарайського міжрайонного 
управління водного господарства та насосній станції ДНС-1 Новотроїцького 
управління водного господарства.

Проведені натурні обстеження технічного стану відремонтованих діля- 
нок гідротехнічних споруд підтвердили ефективність запропонованої техно-
логії ведення протифільтраційних робіт із використанням нових поліурета-
нових композиційних матеріалів методом ін’єктування.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
вул. Васильківська, 37, Київ, 03022. 
Тел. (044) 257-43-12, Коваленко О.В.
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ЕНЕРГООЩАДНІ СИСТЕМИ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

 (Розробник — Інститут водних проблем і меліорації  
   НААН, 
 автор — Хомутецька Т.П.)

Галузь водопровідно-каналізаційного господарства є однією з найбільш 
енергоємних в Україні. Нині питомі витрати електроенергії на подачу води 
споживачам у країні перевищують аналогічні показники європейських країн 
у 1,8–2,6 раза. Це спричиняє високу собівартість води і негативно позна-
чається на якості послуг при водопостачанні.

В Інституті розроблено методику оптимізаційних розрахунків сумісної 
роботи всіх систем забору, подачі і розподілення води. Вона базується на 
математичному моделюванні водопровідних систем з визначенням харак-
теристик роботи всіх споруд систем та врахуванням змін цих характеристик 
під час експлуатації.

Мінімізація питомих витрат електроенергії, яка затрачається на подачу 
води, досягається завдяки зменшенню надлишкового напору в диктуючій  
точці мережі шляхом регулювання роботи насосів за допомогою зміни час-
тоти обертання їхніх робочих коліс, а також завдяки правильному підбору 
насосів та оптимізації сумісної роботи водопровідних споруд.

Методика дає можливість знаходити найвигідніший варіант роботи спо - 
руд водопровідної системи, здатний забезпечити подачу розрахункових 
витрат води під необхідним напором при найменших витратах електро-
енергії.

Методику апробовано і впроваджено в КП “Чернігівканал”. Результа-
ти випробувань системи водопостачання показали, що оптимізація робо-
ти споруд дає можливість заощадити на чотирьох водозаборах Чернігова  
692 тис. грн/рік, а на чотирьох насосних станціях — 788 тис. грн/рік.

Інститут може за домовленістю надати кваліфіковану консультативну 
допомогу та забезпечити науковий супровід розробки.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022.  
Тел. (044) 492-97-64, Хомутецька Т.П.
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МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ 
ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

 (Розробник — Національний науковий центр  
   “Інститут механізації та електрифікації  
   сільського господарства”, 
 автори — Герук С.М., Лінник М.К., Адамчук О.В.)

Машина призначена для транспортування і внесення на поверхню ґрун-
ту твердих органічних добрив (патент України на винахід № 85644, 2009 р.); 
агрегатується з тракторами класу 1,4.

Конструкція машини забезпечує: 
використання для заповнення кузова 
різних типів навантажувальних при-
строїв, що запобігають потраплянню 
крупних сторонніх включень, пересу-
вання машини під час роботи човни-
ковим способом з мінімальним пере-
криттям суміжних проходів.

Робочі органи запропонованого 
розкидального барабана виконано у 
вигляді напівеліпсних, а подрібню-
вального — чвертьеліпсних розподі-
лювачів.

Технічні рішення, закладені у конструкції машини, дають можливість на 
9% підвищити її продуктивність та у 1,12 раза зменшити енергоємність.

Показник

Значення показника для машин

експери мен-
тального зразка 

РОУ-6
МТО-6

Вантажопідйомність, т 6
Агрегатування, трактор тягового класу 1,4 (МТЗ-80)
Кількість обертів ВВП трактора, об./хв 540
Робоча швидкість, км/год 9,43
Загальна ширина внесення добрив, м 10 8
Робоча ширина внесення добрив, м 8 6
Нерівномірність внесення дози добрив, %:

за шириною 14,1 24,5
за напрямком руху 7,2 15,8

Машина пройшла виробничі випробування в господарствах Житомир-
ської області, зокрема на полях ДГ “Нова перемога” Любарського району. 
Річний економічний ефект від використання модернізованої машини стано-
вить 16100 грн.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
ННЦ “Інститут механізації та електрифікації  
сільського господарства”, 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха,  
Васильківський р-н, Київська обл., 08631. 
Тел. (04571) 3-11-00, Герук С.М.

Конструкція розкидального (а) та по - 
дрібнювального (б) барабанів розки-
дача

а

б
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СПОСІБ РЕМОНТУ ВИРІЗНИХ 
СФЕРИЧНИХ ДИСКІВ 
ҐРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ

 (Розробники — Національний науковий центр  
   “Інститут механізації та електрифікації  
   сільського господарства”,  
   Житомирський національний  
   агроекологічний університет, 
 автори — Герук С.М., Василенко М.О., Борак К.В.)

Розроблено спосіб відновлення зношених деталей дискових ґрунто-
обробних знарядь. Він дає можливість не тільки відновити номінальні роз - 
мі ри дисків, а й досягти ефекту самозагострення в процесі експлуатації за 

рахунок зміцнення ремонтних вставок шля-
хом електроерозійної обробки.

Основні переваги запропонованого 
способу перед існуючими способами такі:
•  зменшується тяговий опір на 4–16% (за 

рахунок самозагострювання), що в свою 
чергу призводить до зменшення витрат 
пального в середньому на 6%;

•  підвищується ресурс дисків у 1,76 раза 
порівняно із дисками, серійно виготовле-
ними зі сталі 65Г, та в 1,16 раза — по-
рівняно з ресурсом дисків, виготовлених 
зі сталі 28МnВ5.

Ефективність нового способу переві-
рялась у господарствах корпорації “Сварог 
Вест Груп” (Хмельницька обл.) та СТОВ 

“Старокотельнянське” (Анд рушівський р-н, Житомирська обл.).
Економічна вигода від застосування дискового ґрунтообробного агрега-

та УДА-4,5 при обробці ґрунту на площі 2136 га становить 13498 грн.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:
ННЦ “Інститут механізації та електрифікації  
сільського господарства”, 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха,  
Васильківський р-н, Київська обл., 08631. 
Тел. (04571) 3-11-00, 3-11-03, Герук С.М.

Відремонтований вирізний 
сферичний диск




