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AGRICULTURAL SCIENCES
RAPID ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC AIR FROM LIVESTOCK FARMS
Nykytiuk P.,
Nykytiuk Yu.
Zhytomyr National Agro-Ecological University,
Zhytomyr, Ukraine
Abstract
The biosphere near the complexes is oversaturated with dust, microflora, ammonia, hydrogen sulfide, mercaptans, diethylamines and others. Equally dangerous is the lack of conditions for the disposal of corpses and
confiscations, the processing of raw materials, the discharge of waste from livestock and quarantine facilities,
slaughter points in a separate sewer. In addition, atmospheric precipitation also contributes to the pollution of
environmental objects, which contributes to the faster and better movement of harmful components on the soil
profile, their penetration into the groundwater and natural water bodies located nearby.
Air pollution has become a social and economic problem in areas of livestock agglomerations. The degree of
pollution of the air pool in the area of activity of pig enterprises depends on the number of premises located in the
territory and the concentration in them of animals.
Keywords: air pollution, bioindication, livestock complexes, atmospheric emissions, plant protection.
Bioindication using Robinia pseudoacacia L. was
used to study the air around the poultry farms. The collected pods determined the total number of seed germs
formed and the number of them that turned into mature
seeds. Next, the percentage of mature seeds was calculated.
The decrease in the morphometric indices of the
fruit may be associated with a decrease in the number
of seeds in the beans. The analysis of the number of
seeds in the fruit showed a significant decrease in the
studied indicator in the territory of the poultry farms
compared to the control area.
In acacia pods selected at the experimental poultry
farm in 2017, the percentage of mature seeds is 28.8%,

in the control plot 73.77%, in 2018 46.6% and 75.6%
and in 2019 37.6 % and 74.6% respectively (Fig. 1).
The average data for 2017 – 2019 showed that in
acacia pods selected in the SPZ of the poultry farm, the
percentage of mature seeds is 37.7%, while at the control site 74.7%, which indicates that air pollution in the
SPZ territory poultry farms (Fig. 2). Therefore, it
should be noted that the air from the emissions of poultry farms is not sufficiently purified and adversely affects the reproductive system of plants. Therefore, indicator plants can be used both to identify individual
pollutants and to monitor the general condition of the
air.

Fig. 1. Percentage of mature seed pods of Robinia pseudoacacia L.
(2017 - 2019)
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Fig. 2. Percentage of mature seeds of pods of Robinia pseudoacacia L.
(generalized data 2017 - 2019)
Thus, the results of the study indicate the pollution
of atmospheric air on the territory of the sanitary protection zone of the poultry farm toxic waste. Bioindication of the environmental state in the percentage of Mature seed pods of the common locust Robinia pseudoacacia L. offers a quick and informative to investigate
the condition of the air on the territory of the sanitary
protection zone of the poultry farm. So, averaged data
values in percentage of Mature seeds in SPZ 2 times
lower than in the control plot. This gives grounds to assert that the atmospheric air SPZ experiencing significant pollution emissions.
So, with the help bioindicating methods evaluated
work of the poultry farm on the biodiversity of entomofauna. A decrease in indicators of biological diversity and richness, influenced by the work of the enterprise on the group of insects. To predict the negative

effects of air pollution in the locations of large poultry
farms, it is advisable to use a Robinia pseudoacacia L.
as bioindicator ecological state of atmospheric air.
Similar studies were carried out in the sanitaryprotective zone of the farms. The proportion of ripe
seeds of acacia within the SPZ research farms 1.5–1.8
times lower than the corresponding figures outside of
their sanitary protection zone and control areas. The inhibition of seed maturation depends on the power economy and is described by inverse proportion: of zblyany
manufacturing enterprises, the fraction of the ripening
of the seeds of acacia.
The size of the SPZ provide sufficient air purification is the characteristic of air outside the SPZ of the
farms close to the target. Different enterprises of the average power, where the size of the SPZ to ensure clean
air does not fully (Fig. 3).
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Fig. 3.
Ecological status of atmospheric air due to the impact of farms on the proportion of ripe acacia seeds of white
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The object of our research was pine plantations affected by poultry farming.
In the study areas, the needles were selected from
five trees in the four study sites, then worked with the
average data, that is, the average values of morphometric indices in the farms of the poultry farm and the territory of the control plot.
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Visual analysis of Pinus sylvestris L. pine plants
showed that light green spots, necrotic spots, and drying appear near the source of contamination.
The data obtained showed that in the sanitary zone
of the poultry farm, the percentage of needles with
spots and signs of drying was 35%, while at the control
site - 5% in 2018 and 30% and 0% in 2019, respectively.
Table 1
Morphometric parameters of pine of Pinus sylvestris L. in the territory of the Poultry farms, 2018

№
p/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Place of
sampling

Needle
length, mm

Needle
width, mm

Poultry
farm

45
44
42
42
52
52
53
52
51
49
54
54
40
40
47
47
55
55
57
57

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

According to the research, there is a decrease in
the absolute values of the length of pine needles in
plantations with the approach to the poultry farm and
with increasing levels of pollution. There is also an

Number of needles
per 10 cm, pcs.

292

Necrosis
Type of
%
necrosis

Weight of 1000
needles, g

10,18

4
5
3
1
2
20
2
-

apex
lateral
lateral
lateral
lateral
lateral
lateral
-

increase in the number of needles on the shoot, which
also indicates air pollution around the poultry farm
(Table 2).
Table 2

Morphometric parameters of Pinus sylvestris L. pine in the control area, 2018
№
p/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Place of
sampling

Needle
length, mm

Needle
width, mm

Control

115
115
116
107
113
107
109
111
120
120
115
115
114
114
100
106
107
106
115
114

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Number of needles
per 10 cm, pcs.

154

Weight of 1000
needles, g

16,72

%

1
-

Necrosis
Type of
necrosis

apex
-
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Lower values of the indicator of absolutely dry
weight of needles (9.48) in the territory of the Poultry
farm SPZ also indicates a negative impact of the activity of the poultry enterprise on the pine plants of Pinus
sylvestris L., as in the territory of the control plot the
value of this indicator was 18.32.
According to research, it is found that in more polluted areas, tufts of needles are closer, and their number
is 10 cm larger than in the clean zone.
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In general, morphometric indices of pine needles
vary over a wide range of numerical values, with the
level of necrotic needle damage being the most informative bioindication.
Minimal needle damage was established for the
trees of the control area, and damage to the needles was
noted in the other study areas.
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Fig. 4. Averaged data of morphometric parameters of pine of Pinus sylvestris L. in the territory of the
poultry farm and control plot, 2018
With distance from the poultry farm, the number
of needles on the shoot and the level of necrotic lesion
decrease, but increase - the length, width of the needles,
weight 1000 pcs. needles.
Phytomeliorative features of woody coniferous
plants under the influence of anthropogenic load are

important, both from the side of phytosanitary functions and in monitoring studies.
Morphometric indices, in particular, the degree of
necrotic lesion and its character, length, width, their
weight, and the number of 10 cm of the shoot, change
in morphometric individuals.
Table 3
Morphometric indicators of pine of Pinus sylvestris L. in the territory of the Poultry farm, 2019

№
p/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Place of
sampling

Needle
length, mm

Needle
width, mm

Poultry
farm

65
65
67
67
83
83
74
74
67
67
80
80
80
80
70
70
82
82
81
82

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Number of needles
per 10 cm, pcs.

250

Weight of 1000
needles, g

9,48

%

5
3
1
1
1
1
-

Necrosis
Type of
necrosis

apex
apex
apex
apex
apex
apex
-
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The influence of anthropogenic factors of any intensity has a pronounced morphological effect in
plants. This allows for a fairly accurate nonspecific bioindication of environmental quality using dendrometric parameters.
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The most informative among them are those that
closely correlate with the value of primary production
and characterize the interaction in the system "plant environment". These include, in particular, the morphometric indices of woody plants.
Table 4
Morphometric parameters of Pinus sylvestris L. pine in the territory of the control plot, 2019

№
p/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Place of
sampling

Needle
length, mm

Needle
width, mm

Control

80
80
94
93
85
85
77
77
86
86
85
85
96
96
81
81
97
97
82
81

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

In the study areas, the needles were selected from
five trees in the four study sites, then worked with the
average data, that is, the average values of the needles

Number of needles
per 10 cm, pcs.

40

Weight of 1000
needles, g

18,32

%

-

Necrosis
Type of
necrosis

-

in the sanitary zone of the poultry farm and the average
values of the morphometric parameters on the control.

Fig. 5. Averaged data of morphometric indices of Pinus sylvestris L. pine on the territory of the poultry farm and
control area, 2019
According to the studies, a decrease in the absolute
values of the length of pine needles in plantations with
the approach to the poultry farm and with the increase
of the level of environmental pollution was found. An

increase in the number of needles on the shoot within
the sanitary protection zone of the poultry farm was
noted, which indicates that air pollution around the
poultry farm was observed.

8

The scientific heritage No 46 (2020)
Table 5
Morphometric parameters of Pinus sylvestris L. pine, 2018
Place of
Needle length, Needle width, Number of needles per 10 Weight of 1000
Necrosis
sampling
mm
mm
cm, pcs.
needles, g
Poultry farm
49,4+5,6
1+0,00
292+0,85
10,18+0,01
30% - lateral
necrosis
5% is apical
Control plot
112+5,14
2+0,00
154+0,8
16,72+0,05
5% - apical

It is established that morphometric indices of pine
trees vary in a wide range of numerical values, with the

Place of
sampling
Poultry farm
Control plot

level of necrotic needles being the most informative
bioindication.
Table 6
Morphometric parameters of pine of Pinus sylvestris L., 2019
Needle length,
Needle
Number of needles
Weight of 1000
Necrosis
mm
width, mm
per 10 cm, pcs.
needles, g
74,95+6,95
1+0,00
250+1,8
9,48+0,004
30% - apical
necrosis is
86,2+6,8
1+0,00
40+0,5
18,32+0,04
absent

The study found an increase in the number of needles with spots compared with the needles selected at
the control site. It is researched that lower values of the
absolutely dry weight of needles, in comparison with
the control, indicate that the activity of poultry is also
influenced by the activity of poultry.
Thus, the bio-indication of atmospheric air using
acacia white confirms the patterns of pollution around
the farms, determined by physical-chemical and sanitary-microbiological methods:
- pig farms significantly impair the environmental
status of the surrounding areas;
- atmospheric air pollution increases with increasing capacity of farms;
- The size of the SPZs of the enterprises provides
sufficient purification of the atmospheric air, except for
the enterprises of medium power.
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ВПЛИВ АНТИСТРЕСАНТІВ НА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ОРГАНОГЕНЕЗУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Бурикіна С.І.
Кандидат сільськогосподарських наук
Вельвер М.О., Таранюк Г.Б.
Наукові співробітники
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
THE INFLUENCE OF ANTISTRESSFUL IN THE INITIAL STAGES OF ORGANOGENESIS OF
WINTER WHEAT
Burykina S.
Candidate of agricultural Sciences
Velver M., Taranyuk G.
Research staff Оdessa state agricultural experimental station of the
National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
Анотація
В умовах лабораторного досліду вивчали ефективність дії фізіологічно активних речовин – антидепресантів: Антистрес (SG Protector), Rootmost, Vigortem-S, Вертекс, Реаніматор - на посівні якості насіння
пшениці озимої і стан пігментної системи проростків. Встановлено : енергія проростання насіння пшениці
озимої суттєво підвищується при використанні всіх препаратів, що досліджувалися; схожість насіння достовірно зросла при передпосівному обробітку насіння препаратом Vigortem-S: індекс схожості дорівнював 107,3 (+7,3% при НІР = 3,8), та SG Protector – 4,0%; довжина пагонів на всіх варіантах суттєво зростає
від 7,1% до 50,6% ; сира маса проростків максимально перевищувала контроль на варіанті з препаратом
Реаніматор (+ 18,4 мг при НІР0,95 = 6,7); маса коренів на 1 пагін суттєво перевищувала нульовий варіант
при використанні всіх препаратів і максимально при обробітку препаратом Вертекс ( +15,5 мг при НІР0,95
= 5,5); препарати Rootmost, Антістрес (SG Protector), Vigortem-S підвищують фотосинтетичну активність
до оптимальних рівнів, а Вертекс та Реаниматор підвищують у порівнянні з контрольним варіантом,
але значення не досягає оптимального; обробіток препаратами підвищує потенціал стійкості: відношення хлорофіли/каротиноїди коливається в межах 4,65-5,54, кращими антистресантами за цим показником виявилися препарати Vigortem-S(5,38) та Антістрес (5,54).
Abstract
Under laboratory conditions, we studied the effectiveness of physiologically active substances-antidepressants: Antistress (SG Protector), Rootmost, Vigortem-S, vertex, Reanimator - on the sowing qualities of winter
wheat seeds and the state of the pigment system of seedlings. It was found that the energy of germination of winter
wheat seeds significantly increases when using all the preparations that were studied; seed germination significantly increased when pre-sowing seed treatment with Vigortem-S: the similarity index is 107.3 (+7.3% with NOR
= 3.8), and SG Protector-4.0%; the length of shoots on all variants increases significantly from 7.1% to 50.6% ;
the raw mass of seedlings exceeded the control maximum on the variant with the drug Reanimator (+ 18.4 mg for
NIR0, 95 = 6.7); the mass of roots on 1 shoot significantly exceeded the zero option when using all drugs and the
maximum when processing with the drug vertex ( +15.5 mg for NIR0, 95 = 5.5); Rootmost, Antistress (SG Protector), Vigortem-S increase photosynthetic activity to optimal levels, and vertex and Resuscitator increase in
comparison with the control variant, but the value does not reach the optimal; treatment with drugs increases the
potential for resistance: the ratio of chlorophyll/carotenoids ranges from 4.65-5.54, the best antistressants for this
indicator were Vigortem-S(5.38) and Antistress (5.54).
Ключові слова: насіння, пшениця озима, фізіологічно активні речовини, схожість, пігменти.
Keywords: seeds, winter wheat, physiologically active substances, similarity, pigments.
Одеська область за кліматичними умовами
відноситься до зони критичного землеробства, що
передбачає наявність комплексу факторів стресового характеру для сільськогосподарських культур.
Особливістю сценарію локальної зміни клімату
стало перерозподіл опадів таким чином, що на
період посіву основної продовольчої культури, озимої пшениці, спостерігається, практично, їх повна
відсутність, що пролонгує період проростання
насіння до 30 і більше днів [4,7,12]. Окрім стресу
від посухи, насіння отримує і хімічний стрес, обумовлений синтетичними протруйниками, які використовують для захисту від патогенних мікроор-

ганізмів. Оскільки цей елемент неможливо виключити з технологічного ланцюга, аграрії мають можливість зняти або пом'якшити негативні наслідки
стресових компонентів на подальший розвиток рослин вже на стадії проростання насіння, використовуючи для цього препарати-антидепресанти.
Ринок ріст регулюючих біологічно активних
препаратів з антистресовими властивостями досить
насичений, мають вони різне походження: синтетичні, природні або їх суміш і не завжди агровиробники мають об'єктивну інформацію щодо їх ефективності. Незважаючи на те, що науковцями дослідних установах проводяться експерименти з
випробування біопрепаратів для інкрустації
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насіння [1-3,8,13], їх явно недостатньо і швидкість
появи нових не співпадає із швидкістю їх аргументації результатами наукових досліджень.
Тому метою наших досліджень було визначення впливу антидепресантів на початкові етапу
органогенезу пшениці озимої.
В задачу досліджень входило:
вивчити вплив передпосівної інкрустації
на енергію проростання і схожість насіння пшениці
озимої;
дослідити особливості формування паростків пшениці озимої в залежності від варіанту
передпосівного обробітку;
вивчити стан пігментної системи паростків пшениці озимої.
Методика виконання досліджень та місце їх
проведення. Лабораторні дослідження проводились на базі науково-технологічного відділу ґрунтознавства, агрохімії та органічного виробництва
Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції.
В досліді використовували насіння пшениці
озимої м᾽якої сорту Мелодія урожай 2019 року.
Насіння дослідних варіантів було оброблено розчинами відповідних препаратів у співвідношенні з водою 1:10 в суміші з протруйником. В контрольному
варіанті насіння зволожувалось лише розчином
протруйника в рекомендованій дозі з кількістю
води, як і в дослідних варіантах. Використовували
протруйник Вітавакс.
Пророщували в чашках Петрі на зволоженому
фільтрувальному папері в термостаті при температурі 24±1оС. Енергію проростання визначали на
третю добу, схожість – на п᾽яту. На десяту добу виконували морфометричний аналіз ростових показників паростків: висота, маса сирої і сухої речовини, - а також корінців : довжина головного
корінця, суха та сира їх маса.
Аналізували також наступні тест-показники:
індекс проростання насіння (ІПН), індекс схожості
(ІС), індекс кореня (ІК) та індекс пагона (ІП) [14].
Всі індекси визначалися, як відношення відповідного показника дослідного варіанту до контролю,
виражене у відсотках.
В паростка визначали вміст пігментів та каротиноїдів, які вилучалися спиртом. Концентрацію
пігментів розраховували за формулою Хольма-Веттштейна [9,11], виражали в мг/г сирої маси. Розраховували індекс хлорофілів (відношення хлорофіл
α / хлорофіл β ) та індекс пігментів (відношення
хлорофілу α +β /каротиноїди).
Повторність в лабораторному досліді трьохкратна, з кожної повторності відбирали по 10 паростків для аналізу. При статистичному аналізі n =
30 для кожного варіанту.
Отримані результати опрацьовували статистично з використанням програмного пакета
Microsoft Excel для персональних комп’ютерів.
Визначали середнє арифметичне, стандартну похибку. Достовірність різниці між контрольним і дослідними варіантами оцінювали за критерієм Стьюдента та найменшій суттєвій різниці (НСР);
вірогідними вважали різниці, де Р<0,05 [5].
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Коротка характеристика препаратів. В досліді використовували препарати декількох фірм,
але які мають антидепресантні, регуляторні дії на
ростові процеси рослин та є аналогами за цими
ознаками і складом.
Антистрес (SG Protector) – рідке висококонцентроване добриво з високим вмістом кремнію та
гумінових кислот (150 г/л), містить 25 г/л фульвокислот, азот – 25 г/л, К2О – 85 г/л та 60 г/л – оксиду
кремнію, підсилює антистресовий ефект, зміцнює
імунітет рослин. На початку гілкування вносили 1,0
л/га, бутонізації -2,0 л/га та при наливі – 1,0 л/га.
Rootmost– рідке органо-мінеральне добриво на
основі екстракту морських водоростей (200 г/л) і
полісахаридів (70 г/л), містить в 1 літрі 20 мг амінокислот, 3,0 мг цитокінинів, азоту 1,0 г, 100г Р2О5,
150 г К2О та 15-20 мг мікроелементів.
Вищеназвані препарати випускаються фірмою
«ЛІБРА-АГРО».
Vigortem-S – сухий продукт з високим вмістом
солей гумінових та фульвових кислот, амінокислот,
елементів живлення та фізіологічно-активних речовин (цитокінінів, гіберелінів, ауксинів, полісахаридів, вітамінів), отриманих методом екстрагування
бурих водоростей; випускається компанією ТОВ
«ПЛАНТА ГРУП», що є офіційним представником
“MERISTEM”. Рекомендований для обробки
насіння в нормі 0,1-0,5 кг/т.
Склад: гуміновий екстракт – 12,0%, солі
гумінових кислот – 9,75%, солі фульвових кислот –
2,25%, екстракт бурих водоростей -10,0%, амінокислоти – 6,7% (аспарагінова та глютамінова –
2,05%, валін, серин, триптофан, треонін-1,85%, аргінін і фенілаланін – 0,8%, лейцин, лізин -0,5%), загальний азот – 1,5%, фосфор розчинний у воді
(Р2О5) -3,0%, калій водорозчинний (К2О) – 4,0%,
залізо (Fe) хелат EDDHA– 0,5%, ПАР-13,8%.
Цей препарат позиціонується, як препарат, що
не має аналогів в Україні.
Вертекс – розчинний концентрат, рекомендується для обробки насіння та по вегетації рослин.
Вміст діючої речовини поліетиленгліколь- 400, 230
г/л; поліетиленгліколь-1500, 540 г/л; гумат натрію,
3 г/л. Хімічна група поліетиленгліколь 400 і 1500 –
поліконденсаційні полімери етиленгліколю, гумат
натрію – солі гумінових кислот.
Діючі речовини, які входять до складу регулятору росту рослин Вертекс, підсилюють дію одна
одної і забезпечують препарату багатофункціональність. Тому він має властивості стимулятора росту, адаптогену, кріопротектора, антистресанта,
прилипача, інгібітора хвороб та активатора ґрунту.
Ефективний як адаптоген, термопротектор і
кріопротектор. Застосування Вертексу робить організм рослини більш стійким до несприятливих
факторів навколишнього середовища, рослини
краще переносять підвищені та знижені температури, низьку вологість повітря. Випускається ТОВ
«АГРО-ХІМПРОМ», норма для обробітку насіння
– 0,5 л/т.
Реаниматор - атистресант, стимулятор росту рослин. Це препарат з високим вмістом, шту-
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чно внесених, комплексу всіх необхідних амінокислот і вітамінів для високоінтенсивного росту і розвитку рослин. Основа препарату - концентрований
гумат калію з підвищеним вмістом солей гумінових
кислот і фульвових кислот, а також макро - і мікроелементів. Застосовується як посилений стимулятор росту і антистресант, в найскладніших ситуаціях, при сильних стресах рослин, будь-то вплив
погодних умов, недолік вологи, дія гербіцидів або
інших отрутохімікатів, а також механічні пошкодження.
Склад: комплекс амінокислот – 2250 мг/л, комплекс вітамінів: А, D -250 000 м.е., Е, К, група В –
1700 мг/л; селен -5,5 мг/л, допоміжні речовини
10000 мг/л, солі гумінових кислот – 16-22%, фульвові кислоти – 4-4,5%, азот (N) -150 г/л, калій (К)
– 130 г/л, фосфор (Р) -50г/л, сірка (S)- 16,5 г/л, мідь
(Cu) – 0,4 г/л, бор (В) -0,4 г/л, магній (Mg) – 0,25 г/л,
марганець (Mn) – 0,1 г/л, цинк (Zn) -0,05 г/л, кальцій
(Са) -0,5 г/л, молібден (Mo)- 0,005 г/л, бурштинова
кислота – 5г/л. Випускається компанією
ФОРСАГРО, норма – 1-2 л/т насіння.

Контроль
Rootmost
Антістрес (SG Protector)
Vigortem-S
Вертекс
Реаниматор
НІР0,95
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Як бачимо препарати є аналогами за складом,
але відрізняються технологією виготовлення.
Результати досліджень. Вплив препаратів на
схожість насіння та морфометричні розміри проростків
Як показали розрахунки, енергія проростання
протруєного насіння контрольного варіанту була на
рівні 90,0, а схожість - 92,0% ( рис.1). Обробіток
препаратами Антистрес (SG Protector), Rootmost,
Vigortem-S, Вертекс та Реаніматор суттєво підвищив енергію проростання, індекси проростання
(табл. 1.) коливалися в межах від 103,1 до 109,5 при
НІР =3,4.
Але слід відмітити, що схожість насіння в більшості з цих препаратів незначно перевищувала
контрольний варіант, а композиція Vigortem-S з
протруйником достовірно підвищила схожість насіння: індекс схожості дорівнював 107,3 (+7,3% при
НІР = 3,8), та SG Protector – 4,0%. Препарати Вертекс, Реаніматор за індексом схожості перевищували контрольний варіант в межах похибки досліду.
Таблиця 1.1.
Індекси проростання та схожості насіння
Препарат
ІПН
ІС
100,0
100,0
103,1
100,0
107,2
104,0
109,5
107,3
104,5
101,4
107,6
102,9
3,4
3,8

Вплив препаратів на лінійні розміри паростків
та головного корінця представлені на рис. 2, а

відхилення
від
контрольного
відповідними індексами – табл. 2.

варіанту

з
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енергія проростання,%

схожість,%

Vigortem-S; 99
Vigortem-S; 98,6

SG Protector; 97

Реаниматор; 97
Реаниматор; 96,8

SG Protector; 96,5
Вертекс; 96

Вертекс; 94,1

Rootmost; 93
Rootmost; 92,8
Контроль; 92

Контроль; 90
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3
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6

Рис.1. Енергія проростання та схожість насіння пшениці озимої за варіантами досліду

15
11,2
8,5

12,5

12,8
12,1

9,1

10
5
0

4,5
Контроль

6,2
Rootmost

6,5
SG Protector

6,8
Vigortem-S

довжина основного корінця, см

7,1
Вертекс

6,8
Реаниматор

довжина паростка, см

Рис. 2. Довжина 10-ти денного паростка та головного корінця залежно від варіанту
передпосівного обробітку, см.
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Висота десятиденного пагону протруєного насіння на варіанті без інокуляції склала 8,5 см при
масі 35,8 мг, а маса коренів на 1 пагін контролю –
25,7 мг (рис. 2,3). Внаслідок обробітку насіння дос-
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лідними препаратами висота пагонів на всіх варіантах суттєво зросла: мінімально при використанні
Rootmost – на 7,1%, за дії інших препаратів підвищення довжини паростка коливалося в межах 31,850,6%.
Таблиця 2
Лінійні розміри 10-денних паростків пшениці озимої відносно контрольного варіанту
Препарат
Паросток
Головний корінець
± до контролю
ІП
± до контролю
ІК
см
%
см
%
Контроль
0
100
0
100
Rootmost
+0,6
107,1
+1,7
137,8
Антістрес (SG Protector)
+2,7
131,8
+2,0
144,4
Vigortem-S
+4,0
147,1
+2,3
151,1
Вертекс
+4,3
150,6
+2,6
157,8
3,6
142,3
+2,3
151,1
Реаниматор
НІР0,95
0,52
6,7
0,55
5,5

Сира маса проростків коливалася в широких
межах від 40,1 мг до 54,2 мг (рис. 3); перевищення
над контролем відзначалося на всіх варіантах, а максимально на 18,4 мг – Реаніматор при НІР0,95 = 6,7.

Маса коренів на 1 пагін також суттєво перевищувала нульовий варіант при використанні всіх препаратів і максимально при обробітку препаратом Вертекс ( +15,5 мг при НІР0,95 = 5,5).

100
80
60

25,7

36,7

37,1

40,1

43,5

40
20

35,8

39,8

41,2

38,8

52,6

53,8

54,2

0

сира маса проростків, мг

сира маса коренів, мг

Рис. 3. Сира маса 1-ого сирого проростка та коренів на 1 пагін, мг
Вклад маси коренів в загальну масу на конт- проростків контрольного варіанту склав 0,87 мг/г,
ролі склав 41,80%, при обробітку насіння по фону хлорофілу β -0,34 мг / сирої маси (табл. 3). За дії
протруйника препаратами – від 41,8% (Реаніматор) препаратів вміст першої фракції хлорофілів додо 47,8% (Rootmost ).
стовірно підвищився на всіх варіантах, окрім
Пігментна система проростків за дії препа- варіанту, де обробіток насіння проводили Реанімаратів - антистресантів. Вміст хлорофілу α в листі тором – підвищення було в межах суттєвості.
Таблиця 3
Вміст хлорофілів в проростках пшениці озимої за дії препаратів
Препарат
Хлорофіл α, мг/г
Хлорофіл β, мг/г
α /β
на сиру масу
Контроль
0,87
0,34
2,56
Rootmost
1,20
0,38
3,16
Антістрес (SG Protector)
1,65
0,40
4,13
Vigortem-S
1,75
0,40
4,38
Вертекс
1,50
0,55
2,73
1,10
0,38
2,89
Реаниматор
НІР0,95
0,25
0,10
-
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оптимальних рівнів, а Вертекс та Реаниматор хоча
і підвищують у порівнянні з контрольним
варіантом, але значення не досягає оптимального.
Вміст каротиноїдів в проростках пшениці суттєво підвищився за дії практично всіх препаратів
окрім реаніматора та Rootmost (табл.4). Відношення суми хлорофілів до каротиноїдів є показником стійкості до дії зовнішніх неблагоприємних
факторів, зокрема – до дії посухи. Як правило, концентрація каротиноїдів в хлоропластах у 3 рази
менше за суму хлорофілів [10].
Таблиця 4
Вплив препаратів на вміст каротиноїдів
Каротиноїди, мг/г сирої маси
Сума хлорофілів/каротиноїди
0,30
4,32
0,34
4,65
0,37
5,54
0,40
5,38
0,42
4,88
0,31
4,77
0,06
-

Вміст фракції β достовірно зріс лише на
варіанті з препаратом Вертекс: +0,21 мг/г при НІР =
0,10 мг/кг, на інших варіантах ріст цієї фракції
склав від 0,04 мг/г до 0,06 мг/г.
Співідношення між фракціями хлорофілів характеризує потенційну фотохімічну активність, яке
за дії препаратів зросло з 2,73 (Вертекс) до 4,8
(Vigortem-S), в той час, як на контролі воно складало 2,56. Нормальним відношенням хлорофілу α
до β вважається 3:1[6]. Якщо виходити з цього, то
препарати Rootmost, Антістрес (SG Protector), Vigortem-S підвищують фотосинтетичну активність до

Контроль
Rootmost
Антістрес (SG Protector)
Vigortem-S
Вертекс
Реаниматор
НІР0,95

Відношення хлорофіли/каротиноїди на всіх
варіантах вище за контроль. Якщо судити по цьому
показнику, то пшениця озима сорту Мелодія має
високий індекс стійкості до стресових ситуацій,
оскільки співвідношення на контролі дорівнює
4,32. Обробіток препаратами підвищує потенціал
стійкості: відношення хлорофіли/каротиноїди коливається в межах 4,65-5,54, причому кращими антистресантами за цим показником виявилися препарати Vigortem-S(5,38) та Антістрес (5,54).
Висновки. Таким чином, за результатами лабораторних досліджень можна зробити наступні
висновки:
- енергія проростання насіння пшениці озимої
суттєво підвищується при використанні всіх препаратів, що досліджувалися;
- схожість насіння достовірно зросла при передпосівному обробітку насіння препаратом Vigortem-S: індекс схожості дорівнював 107,3 (+7,3%
при НІР = 3,8), та SG Protector – 4,0%;
- внаслідок обробітку насіння дослідними препаратами довжина пагонів на всіх варіантах суттєво
зростає від 7,1% до 50,6% ( мінімально при використанні Rootmost);
- сира маса проростків максимально перевищувала контроль на варіанті з препаратом Реаніматор
(+ 18,4 мг при НІР0,95 = 6,7);
- маса коренів на 1 пагін суттєво перевищувала
нульовий варіант при використанні всіх препаратів
і максимально при обробітку препаратом Вертекс (
+15,5 мг при НІР0,95 = 5,5);
- препарати Rootmost, Антістрес (SG Protector),
Vigortem-S підвищують фотосинтетичну активність до оптимальних рівнів, а Вертекс та Реаниматор підвищують у порівнянні з контрольним варіантом, але значення не досягає оптимального;
- обробіток препаратами підвищує потенціал
стійкості: відношення хлорофіли/каротиноїди ко-

ливається в межах 4,65-5,54, кращими антистресантами за цим показником виявилися препарати Vigortem-S(5,38) та Антістрес (5,54).
Всі препарати показали ефективну дію в якості
препаратів для передпосівного обробітку насіння,
вони проявили фотосинтетичну та антистресову активність, але в різній мірі. Наступним етапом буде
їх перевірка в умовах польового досліду.
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Анотація
У статті наведені результати досліджень відносно ефективності використання мінеральних добрив,
рослинних рештків, сидератів та біопрепаратів на ріст і розвиток, урожайність та якість зерна культури
гречки. В польових дослідах на чорноземі південному середньосуглинковому слабкоеродованому (Навчально-науково-практичний центр МНАУ), за умов природного зволоження, аналізувався індивідуалний
вплив вищенаведених факторів та їх сумісна дія на культуру.
В результаті отриманих даних можна зазначити, що використання досліджуваних елементів технології вирощування культури по відношенню до контрольного варіанту забезпечували лінійний приріст
рослин (від 3 до 17,4 %) та їх висоту від 77,4 см (контрольний варіант) до 90,9 см, на кращому варіанті
досліду. Використання одного з досліджуваних агротехнічних факторів мали менший вплив на біометричні показники рослин гречки порівняно з їх комплексним застосуванням.
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Формування урожайності та її структурних елементів залежали від усіх досліджуваних факторів.
Встановлено, що використання мінерального добрива в дозі N34P34K34, рослинних залишків у вигляді 5 т/га
соломи, сидерата, у вигляді 7 т/га рослинної маси гірчиці білої та використання біопрепарата-деструктора
стерні, в дозі 1 л/га, забезпечували отримання 2,04 т/га зерна культури. При цьому рослини гречки мали
найбільшу кількість суцвіть (19,3 шт. на одну рослину) та массу зерна в 1,10 грамів з однієї рослини.
В сприятливі за вологою роки вплив досліджуваних факторів на біометричні показники та показники
продуктивності були більш суттєвими та значимими. В наших наведених досліджуваних даних таким роком був 2018 рік, який сформував урожайність культури гречки в кращому варіанті на рівні 2,32 т/га, при
наявності 45,9 штук зерен на одній рослині та їх вазі 1,27 грамів.
Abstract
The article presents the results of research on the effectiveness of the mineral fertilizers, plant residues, siderates and biological products use for growth and development, yield and quality of buckwheat grain. In the field
experiments on the black soil of the southern medium-loamy weakly eroded (MNAU Educational and Practical
Center), under conditions of natural moisture, the individual influence of the above factors and their compatible
effect on the culture was analyzed.
As a result of the obtained data it can be noted that the use of the studied elements of the cultivation technology
of the culture relative to the control variant provided a linear growth of plants (from 3 to 17.4%) and their height
magority from 77.4 cm (control variant) to 90.9 cm, on the best variant of the experience. The use of one of the
investigated agrotechnical factors had less influence on the biometric parameters of buckwheat plants compared
to their complex application.
The formation of yield and its structural elements depended on all the factors studied. It was found that the
use of mineral fertilizer at a dose of N34P34K34, plant residues in the form of 5 t / ha of straw, siderates, in the form
of 7 t / ha of mustard white vegetable mass and the use of biopreparation-destructor, at a dose of 1 l/ha, provided
2.04 t / ha of grain crops. In this case, buckwheat plants had the highest number of inflorescences (19.3 units per
plant) and a grain weight of 1.10 grams per plant.
In the favorable of watter years, the impact of the studied factors on biometrics and performance metric was
more essential and significant. In our research data, such year was 2018, which formed the yield of buckwheat
crop in the best variant at the level of 2.32 t / ha, with 45.9 grains per plant and their weight about 1.27 grams.
Ключові слова: гречка, мінеральні добрива, солома, сидерати, біопрепарат, деструктор стерні, біометричні показники, урожайність, якість зерна, ефективність використання.
Keywords: buckwheat, mineral fertilizers, straw, siderates, biological preparation, stubble destructor, biometric indicators, yield, grain quality, efficiency of use.
Постановка проблеми. Проблема сучасного
рослинництва полягає в отримані дешевої якісної
та екологічно чистої продукції.
Гречка вважається цінною круп’яною культурою, урожайність якої має низькі показники, а збір
зерна по Україні складає приблизно 88,7 тис.т. на
рік. Так, в Миколаївській області площа посіву
гречки займає 10,7 тис.га, при урожайності всього
1,35 т/га (статистичні дані). Гречка зернова культура яка в своїй продукції має вітамін Р (рутин) та
багата мікроелементами, має лікувальне та
дієтичне значення, необхідне для життєдіяльності
людини [1].
Однією з сновною причин отримання таких
низьких показників врожайності культури є недосконалість режиму живлення в технології її вирощування. Гречка теплолюбна та вологолюбна культура, на одиницю врожаю якої потрібна значна
кількість елементів живлення порівняно з іншими
зерновими культурами, це пояснюється її коротким
вегетаційним періодом (всього 65-85 днів). Останнім часом великий інтерес визиває використання
біопрепаратів та мікродобрив в технології вирощування гречки, які покращують режим її живлення, особливо азотного, та інтенсивно задіяні в
процесах нітрифікації за умов застосування сидеральних культур та використання побічної продукції попередника [2].

Використання біопрепаратів та органічної
маси побічної продукції і сидератів, є перспективним напрямком розвитку землеробства та рослинництва України, створюються нові біопрепарати які
захищають та підвищують імунітет рослин, впливають на підвищення урожайності та якості зерна
крупяних культур [3-4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
науковій літературі довгий час існувала точка зору
про те, що на родючих ґрунтах гречка не потребує
додаткового мінерального живлення (А.А. Голодец, 1935; Е.А. Столетова, 1955; АЛ. Смирнов,
1958; П.Г. Найдін, 1963). У зв'язку з чим, агрохімічних дослідів з цією культурою в чорноземної зоні проводилося дуже мало.
Вважалося, що гречка може забезпечити врожай зерна 1,0-1,2 т/га і без внесення добрив за рахунок активної діяльності своєї кореневої системи.
Однак в сучасних умовах виявленно зниження
ефективної родючості чорноземних ґрунтів, що
негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур, в тому числі і гречки, і це
вимагає нових підходів у питанні застосування добрив під цю культуру [1].
Останнім часом зросла зацікавленність у використанні біопрепаратів, що покращують режим
живлення, в першу чергу азотного.
Ефективність біопрепаратів встановлена при
обробленні тритикале (О.М. Касинкіна, 2004),
проса (Є.Г. Кулікова, Е.В. Надежкіна, 2004), ярої
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пшениці (Н.В. Корягіна, 2004; Г.К. Соловова, Н.Ф.
Клімова, 2004), багато дослідів з впливу сидеральних культур та біопрепаратів проведено в країнах
ближнього зарубіжжя.
Постановка завдання. Мета нашого дослідження полягала в більш детальному аналізу
впливу біопрепаратів на біометричні показники,
врожайність та її структуру культури гречка сорту
Антарія за умов використання мінеральних добрив,
сидератів та соломи, за умов вирощування зони
Південного Степу України. А також обґрунтування
та рекомендації відносно найбільш ефективних
прийомів їх застосування.
Матеріали і методи досліджень. Так як
гречка є круп’яною культурою яку використовують
для харчових цілей, на її посівах бажано обмежуватися у використанні хімічних методів захисту рослин та мінеральної форми елементів живлення.
Альтернативою цьому є використання органічної
маси (гній, рослинні рештки, сидерати та інші) та
біологічних препаративних форм (біопрепарати
стимулятори росту, біоінсектициди, біофунгіциди,
бактеріалні добрива, деструктори стерні та інші),
які є більш безпечними для грунту, продукції рослинництва, людей та теплокровних тварин. Біопрепарати у своєму складі мають живі мікроорганізми
та природні біологічно активні речовини, що синтезуються цими ж мікроорганізмами. Можна сказати, що це екологічно чисті добрива комплексної
дії, оскільки мікроорганізми фіксують не лише азот
з атмосфери а й продукують амінокислоти, рістактивуючі сполуки та речовини антибіотичної природи. Підвищують урожайність на 20-80 % [5].
Польові досліди проводились нами в умовах
навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету
зони Південного Степу України. Грунт дослідного
поля представлений чорноземом південним середньо-суглинковим слабкосолонцюватим, при
глибокому рівні залягання ґрунтових вод [6]. Гумусовий горизонт темно-сірий із каштановим відтінком, що характеризується солонцюватістю та вузьким співвідношенням Са2+* і Mg2+ (2,5-2,8). Характерний високою зв'язністю, схильний до
запливання, грудкувато-зернистий, рихлий. Він має
значну кількість решток коренів культурних рослин та бур'янів. Орний горизонт знаходиться в
межах 0-30 см. Перехідний горизонт має крупнозернисту, або грудкувато-призматичну структуру.
Під гумусовим горизонтом залягає карбонатний
ілювій у вигляді білозірки.
Крім того, при висиханні грунт відзначається
високою щільністю, низькою водопроникністюй
схильний до набухання. Найменша вологоємність
0-70 см шару ґрунту складає-22,0 %, вологість в'янення-9,7 % від маси сухого ґрунту, щільність -1,40
г/см3. В орному шарі ґрунту міститься така кількість гумусу 2,9-3,2 %, рухомого фосфору 31 - 38 та
обмінного калію 332 - 525 мг/кг ґрунту. Валового
азоту в ґрунті міститься 0,20-0,25 %, фосфору 0,12-0,14 %. Реакція ґрунтового розчину верхніх горизонтів близька до нейтральної або слабко лужна

17
(рH 6,8 - 7,2), вниз по профілі зростає. За характеристикою грунт є типовим для чорнозему південного степової зони України, та приданий для вирощування більшості основних сільськогосподарських культур [7].
Досліди проводились за загально прийнятою
для зони вирощування технологією, крім досліджуваних факторів. Обробіток грунту проводився агрегатом з тактора Т-150К та плуга ПЛН-635 в комплекті з котком ККШ-2 на глибину 20-22
см. Безпосередньо перед оранкою вносили комплексні добрива згідно схеми досліду. Попередником гречки була пшениця озима після збирання якої
вивозили, або залишали подріблену солому (5 т/га)
згідно схеми досліду. Рослинні рештки зароблювали в грунт дисковим лушільником ЛДГ-10 на глибину 6-7 см. На деяких варіантах досліду висівали
культуру гірчиці в якості сидерату з послідуючою
їх заробкою (7 т/га) дисковими агрегатами БДП-6,3.
Оприскування рослинних рештків проводили агрегатом ОПШ-15.01. Насіннєвий матеріал гречки
обробляли гуматом натрію та ТМТД (250 г і 2 кг на
20 л води на 1 тонну насіння). Сівбу проводили в
оптимальні сроки з 20 квітня по 5 травня (залежно
від року дослідження) рядковим способом з міжрядям 15 см сівалкою СЗ-3,6А на глибину 4-6 см, за
норми висіву 3,5 млн. шт. схожого насіння на1 гектар [6].
Площа посівної ділянки складала 54 м2, а
облікової 25 м2. Повторність в досліді була чотириразова [6, 8]. Облік біологічного врожаю та його
структуру проводили за допомогою відбору снопових зразків, а загальний урожай зерна гречки визначали за допомогою роздільного способу збирання,
скошування у валки при вологості 70 – 80 % плодів
жаткою ЖВН-6А-01 при висоті зрізу 15-20 см, та
вологістю зерна 15-17 %, з послідуючим підбором
та обмолотом за допомогою комбаїна «Сампо-130».
Розташування повторень в досліді було систематичне, а розташування варіантів рендомізоване. Загальна кількість варіантів 10.
Схема досліду:
1. N34P34K34 - контроль.
2. N34P34K34 + солома (5 т/га).
3. N34P34K34+ солома (5 т/га) + деструктор (1
л/га) +аміачнаселітра (5 кг).
4. P34K34+ солома (5 т/га) + N34 + деструктор (1
л/га) + аміачна селітра (5 кг).
5. N34P34K34+ сидерат (7 т/га).
6. N34P34K34+ сидерат (7 т/га) + деструктор (1
л/га) + аміачнаселітра (5 кг).
7. P34K34+ сидерат (7 т/га) +N34+ деструктор (1
л/га) +аміачнаселітра (5 кг).
8. N34P34K34+ солома (5 т/га) + сидерат (7т/га).
9. N34P34K34+ солома (5 т/га) + сидерат (7 т/га)
+ деструктор (1л/га) + аміачна селітра (5кг).
10. P34K34+ солома (5 т/га) + сидерат (7 т/га) +
N34+ деструктор (1 л/га) + аміачнаселітра (5 кг).
Враховуючи склад грунту на якому проводили
дослід, здатність культури до самозабезпечення
елементами живлення, в якості базового добрива
була взята доза добрив яких становить N34P34K34, як
середне від рекомендованої норми добрив для
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посіву гречки сорту Антарія в степовій зоні Півдня
України.
В варіантах 2-4 представлена технологія вирощування гречки за рахунок використання соломи та
біопрепаратів, а у варіантах 5-7 технологія за рахунок сидерату та біопрепаратів. Найбільш висока
біологізована технологія представлена у варіантах
8-10, де використовується солома сидерат та
біопрепарати.
Протягом вегетаційного періоду підтримували
структурність грунту в рихлому стані та чистому
від бур’янів, що сприяло покращіню біологічної активності.
Урожай та якість насіння визначали за методикою Державного сортовипробовування сільськогосподарських культур (1985) і відповідними ГОСТами: 12042-80, 12037-81, 12038-84. Спостереження за біометричними показниками рослин
гречки проводили взявши 20 типових рослин з кожної ділянки та формуючи середні значення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вихід продукції з одиниці посівної площі є основним показником ефективності вирощування даної
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культури. Урожайність це показник взаємодії процесів, які протікають залежно від зміни умов вирощування, тому оцінка взаємодії агротехнічних
прийомів використання органічних добрив (соломи, сидерату) та біопрепаратів з використаням
потенційної можливості сорту Антарія в умовах
Півдня України є основним етапом наших досліджень.
При оцінці продуктивності окремих рослин та
посіву в цілому загальна роль відводиться висоті та
лінійному приросту рослин. Вплив різних елементів технології та біопрепаратів на висоту та
лінійний приріст гречки сорту Антарія в степовій
зоні України наведені на рисунку 1.
Отже, результати дослідження показали, що за
різних систем технології використання біопрепаратів залежно від варіанту досліду спостерігаеться
поступове збільшення лінійного приросту та висоти рослини. Лінійний приріст з кожним
варіантом підвищувався до 3% залежно від попереднього, а висота від 1,2 см до 2,5 см в порівняні з
попереднім варіантом досліду.

Рис.1. Діаграма середньої висоти та лінійного приросту гречки в досліді з додаванням біопрепаратів
за варіантами
Урожайність гречки сорту Антарія залежно від
використання мінеральних добрив, соломи пшениці, сидеральної маси гірчиці білої та використання біопрепарату-деструктора стерні наведено в
таблиці 2.
Виходячи з наведених даних, саме комплексне
використання вище наведених елементів агротех-

ніки вирощування гречки давало можливість культурі сформувати максимальні показники врожайності культури (2,04 т/га). Приріст даного показника по відношенню до контрольного варіанту
склав 0,75 т/га, що є дуже вагомим показником. Кожен досліджуваний фактор по своєму змінював
рівень врожайності культури, але усі вони були позитивні.
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Таблиця 1
Вплив різного застосування органічних добрив та біопрепаратів на урожайність гречки сорту Антарія
в степовій зоні України
Урожайність, т/га
Варіант
Приріст, +
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Середнє
Контроль
1,08
1,47
1,32
1,29
1
1,16
1,51
1,38
1,35
+ 0,06
2
1,22
1,59
1,45
1,42
+ 0,13
3
1,28
1,68
1,51
1,49
+ 0,20
4
1,37
1,72
1,62
1,57
+ 0,28
5
1,45
1,80
1,67
1,64
+ 0,35
6
1,51
1,91
1,77
1,73
+ 0,44
7
1,58
2,05
1,89
1,84
+ 0,55
8
1,67
2,17
1,95
1,93
+ 0,64
9
1,75
2,32
2,05
2,04
+ 0,75
Середнє
1,41
1,82
1,66
1,63
+ 0,34
Приріст, +
+ 0,41
+ 0,25
+ 0,22
НІР05, т/га
0,15
0,20
0,18

В сприятливих погодних умовах на всіх
варіантах досліду середня урожайність склала 1,82
т/га. В умовах менш сприятливих ці показники
варіювали і становили 1,41 т/га і 1,66 т/га
відповідно.
В середньому по роках досліджень низька урожайність гречки сорту Антарія була на контрольному варіанті 1,29 т/га. Найбільш високі показники

ми спостерігали на варіанті де використовували
мінеральні добрива N34P34K34, солому, сидерат та
деструктор стерні, при цьому вони становили 2,04
т/га.
Показники впливу різних технологій та біопрепаратів на кількість суцвіть та масу 1000 зерен
гречки сорту Антарія в степовій зоні України наведені на рисунку 2.

Рис. 2. Кількість суцвіть на 1 рослину та маса 1000 зерен залежно від впливу досліджуваних факторів
Аналізуючи дані графіку можемо побачити
що, в контрольному варіанті середня кількість
суцвіть становила 16,2 шт., та спостерігалася
найбільша маса 1000 зерен, яка становила 29,2 гр. З
кожним наступним варіантом кількість суцвіть незначно збільшувалась. Значний вплив біопрепаратів відмічався в 3-му варіанті, в якому кількість
суцвіть становила 17,5 шт., але відмічалося значне
зниження маси 1000 зерен до 27,4 грамів.

Найбільші показники відносно кількості суцвіть,
спостерігалися у варіантах 7-9, та становили 18,519,3 шт/рослину, а відповідність маси 1000 зерен
становила 28,4-27,7 грам. Вплив різних органічних
складових технології (солома, сидерати) та біопрепаратів (деструкторів стерні) на кількість та вагу зерен гречки сорту Антарія в степовій зоні України
наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2
Вплив різних технологій та біопрепаратів на кількіст та вагу зерна гречки сорту Антарія
з однієї рослини, г
Маса зерна, г/рослини
Варіант
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Середнє
шт.
г.
шт.
г.
шт.
г.
шт.
г.
Контроль
23,6
0,67
34,7
1,03
23,9
0,70
27,4
0,80
1
24,6
0,68
36,5
1,07
27,4
0,77
29,5
0,84
2
25,0
0,71
38,1
1,10
29,9
0,80
31,0
0,87
3
26,9
0,73
39,4
1,12
32,1
0,85
32,8
0,90
4
26,6
0,75
38,5
1,11
30,6
0,90
31,9
0,92
5
27,4
0,76
40,9
1,16
33,7
0,99
34,0
0,97
6
28,4
0,78
42,9
1,20
35,2
0,99
35,5
0,99
7
29,0
0,81
40,7
1,15
37,1
1,07
35,6
1,01
8
30,1
0,83
44,3
1,23
38,1
1,09
37,5
1,05
9
31,7
0,86
45,9
1,27
41,5
1,17
39,7
1,10
Середнє
27,3
0,76
40,2
1,14
33,0
0,93
33,5
0,95

В сприятливих погодних умовах 2018 року середня кількість зерен становила 40,2 шт., а вага їх
рівнялась 1,14 грам. В умовах менш сприятливих
років для культури, середня кількість зерен по всіх
варіантах варіювала від 27,3 до 33,0 штуки, а їх вага
0,76 та 0,97 грам відповідно. Середня маса зерна по
варіантах за роками досліджень становила 33,5
штуки вагою 0,95 грам.
Найбільш низькі показники ваги 1000 зерен
(0,80 грам) в середньому за роки досліджень по
гречці сорту Антарія відмічались на контрольному
варіанті при цьому їх кількість була 27,4 штук на
одній рослині. На відміну від інших варіантів максимальну кількість та вагу зерна (33,5 штук зерен
вагою 0,95 грам) спостерігали на варіанті де комплексно використовували N34P34K34, солому, сидерат та деструктор стерні.
Висновки. На висоту гречки значно впливали
погодні умови та технологія вирощування. Контрольний варіант висоти гречки становить 77,4 см.
Внесення соломи 5 т/га збільшувало висоту рослин
на 2,3 см, при застосуванні седирату 7 т/га цей поазник порівняні з контролем збільшувався на 7,0
см. В варіанті де використовували сумісно солому
та сидерат висота різнилася на 11,0 см, а за внесення деструктора стерні 1 л/га та аміачної селітри
можна було спостерігати збільшення її на 13,5 см в
порівняні з контрольним варіантом.
Використання біопрепаратів значно впливали
на кількість суцвіть та масу 1000 зерен. Так в контрольному варіанті середня кількість суцвіть становила 16,2 шт., та цей варіант мав найбільшу масу
1000 зерен, яка становила 29,2 гр. З кожним наступним варіантом кількість суцвіть незначно збільшувалась. Значний вплив біопрепаратів спостерігали в
3-му варіанті, де кількість суцвіть становила 17,5
шт., але при цому відмічалось значне зниження
маси 1000 зерен - до 27,4 гр. Максималні показники
кілкості суцвіть спостерігалися в варіантах 7-9 і
становили 18,5-19,3 шт/рослину, попри цьому маса
1000 зерен зменшуваляся супротивно від 28,4 до
27,7 грам. Отже, зі збільшенням кількості суцвіть
на одній рослині зменшується їх маса 1000 зерен.

В середньому по роках досліду низьку кількість та вагу зерна гречки сорту Антарія з однієї
рослини, спостерігали на контрольному варіанті
27,4 шт. за ваги 0,80 г, а найбільш високими ці поазники спостерігалися за використання мінерального добрива у дозі P34K34, органічних добрив у вигляді соломи та сидерату, обробкою деструктора
стерні та внесення 100 кг/га аміачної селітри. Середня кількість та вага зерна по досліду у цьому
варіанті становила 33,5 шт. за ваги 0,95 грам.
Отже в результаті проведених нами досліджень на урожайність зерна гречки сорту Антарія, впливали залишені на полі рослинні рештки
та висів сидеральної культури. При залишені соломи в кількості 5 т/га на фоні мінеральних добрив
в дозі N34P34K34 урожайність культури становить
1,35 т/га, а по сидерату з біологічною масою 7 т/га
– 1,57 т/га, що на 0,06 т/га та на 0,28 т/га більше в
порівняні з контролем. Прибавка від внесенням деструктора стерні (1л/га) по соломі становила 0,13
т/га, а з додаванням аміачної селітри при обробці
деструктором стерні на 0,2 т/га більше в порівняні
з контролем. Прибавка врожайності культури від
застосування деструктора за сівби сидерату становила 0,35 т/га, а з додаванням аміачної селітри
підвищувалась до 0,44 т/га. За використання
варіанту з залишенням на полі соломи (5т/га) та сидерату (7т/га) прибавка по зерновій частині гречки
становила 0,55 т/га, з додаванням деструктора
стерні (1л/га) – 0,64 т/га, а за додавання додатково
аміачної селітри (100 кг/га) цей показник підвищувався до 0,75 т/га. Внесення органічних добрив
(соломи та сидератів) з додаванням деструктора
особливо з застосуванням аміачною селітрою мав у
досліді найбільшу ефективність.
Оптимальні умови для росту та розвитку
гречки сорту Антарія створюється в варіанті 10 при
сумісному додаванні P34K34 + солома (5т/га) + сидерат (7т/га) + N34 + деструктор (1л/га) + аміачна
селітра (5кг), висота рослини в даному варіанті становить 90,9 см, лінійний приріст 17,4% та урожайність становила 2,04 т/га.
Корисна дія біопрепаратів обумовлена житедіяльністю мікроорганізмів, які є основою цих
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добрив. Мікроорганізми виділяють в грунт
фізіологічно активні речовини, які регулюють ріст
рослини, також вони є засобом підвищення ефективності органічних та мінеральних добрив, що і
підтверджує результативність їх застосування.
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Анотація
Згідно проведеного аналізу встановлено, що соснові насадження акумулюють у своїй фітомасі 14,2
млн т вуглецю, на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок щільність вуглецю становить 77,3
кг. Встановлено, що найбільшу вуглецепоглинальну здатність мають середньовікові деревостани – 9,0 млн
т. З’ясовано, що внаслідок загибелі лісових насаджень за останні роки вуглецепоглинальна здатність лісів
знизилась в середньому на 30 %.
Abstract
According to the analysis carried out, pine plantations accumulate in their phytomass 142,0 millions tons of
carbon per 1 m2 of forest areas covered with forest vegetation, the carbon density is 77,3 kg. It has been found that
the largest carbon absorbing capacity has medium-age tree stands – 9,0 millions tons. Due to the loss of forest
plantations in recent years, the carbon absorption capacity of forests has been found to have decreased by an
average of 30 %.
Ключові слова: соснові насадження, фітомаса, категорії лісів, конверсійні коефіцієнти, поглинання
вуглецю.
Keywords: pine plantations, phytomass, forest categories, conversion factors, carbon sequestration.
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За останні десятиріччя кліматичні зміни призвели до низки негативних чинників, які впливають
на лісові насадження, а саме: пожежі, всихання,
розповсюдження фітохвороб та ентомошкідників.
Такі чинники мають негативний вплив на деревні
лісові ресурси, які могли слугувати додатковим
джерелом прибутку на світовому ринку в розрізі
Паризької угоди [4, 22, 26].
Враховуючи зазначені фактори, на Міжнародних кліматичних переговорах ООН (СОР21) у 2015
р. була підписана Паризька угода. Із 197 країн світу,
які взяли участь у підписанні угоди, 176 її ратифікували. Україна була однією із перших країн світу,
яка на державному рівні затвердила угоду [1, 10,
18].
Головна ціль Паризької кліматичної угоди – не
допустити зростання глобальної середньої температури повітря більше ніж 2 °C (по можливості – не
більше 1,5 °C) відносно показників до початку промислової революції, коли людство почало спалювати величезну кількість викопного палива [18, 19].
Для вирішення локальних і глобальних екологічних проблем, Паризька угода передбачає активне використання торгівлі квотами на викиди забруднюючих речовин. «Квота» – це дозвіл, сертифікат на викиди, однієї тонни еквівалента СО2 за
певний період часу, який може бути передано у
відповідності з правилами схеми. Торгівля квотами
емісії парникових газів (ПГ) (англ. Emissions
trading) – ринковий інструмент зниження викидів
парникових газів в атмосферу [1]. Враховуючи
вище зазначене, Міністерство енергетики та захисту довкілля України розглядає шляхи впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів [19].
У Парижі 2015 р. на конференції ООН розглядалася роль лісів у боротьбі зі зміною клімату. Важливість лісів ґрунтується на рамковій програмі
ООН, схваленій у 2013 році – REDD + (скорочення
викидів у результаті знеліснення і деградації лісів)
[26].
Отже, нині надається особлива увага збереженню існуючих лісових насаджень та збільшенню
їх кількості за допомогою покращеного управління
ведення лісового господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
науці низкою вітчизняних вчених П. І. Лакидою
(2006, 2009, 2011), С. І. Миклушем (2011), М. А. Голубом (2003), В. І. Білоусом (2009), В. П. Пастернаком (2011), Р. Д. Василишиним (2014) та ін., розроблено шляхи та методи оцінки біологічної продуктивності лісових насаджень.
Наші наукові дослідження доповнено сучасними вітчизняними науковими дослідженнями
Гринника Г. Г., Ловинської В. M., Ситника С. А. [6,
15, 16, 25] та розробками іноземних науковців у галузі оцінки біопродуктивності лісових насаджень
Аткиним А. С., Аткиною Л. І., Швиденком А. З.,
Щепащенком Д. Г., Шалаєвою В. С. [2, 17, 27, 29].
Мета. Метою наших досліджень було встановити, за допомогою конверсійних коефіцієнтів, відсутність збагачення бюджету України від продажу
квот через загибель деревних лісових ресурсів [23].
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Матеріали та методика досліджень. Збір дослідного матеріалу проводився в державних підприємствах 2016–2019 рр.: Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр, Володимир-Волинське
ЛМГ (у лісництвах – Стенжаричівське, Устилузьке,
Павлівське, Губинське, Микуличівське, Ішівське);
Ковельське лісове господарство (у лісництвах – Зеленівське, Ковельське, Білинське, Скулинське, Радовичівське, Кашівське, Углівське, Градівське, Колківське, Тельчівське, Осницьке); Любомльське лісове господарство (у лісництвах – Чорноплеське,
Мосирське, Любомльське, Головнянське, Замлинське); Маневицьке ЛГ (у лісництвах – Галузійське,
Черевахівське, Куклинське, Софянівське, Вовчецьке, Маневицьке, Карасинське, Ново-Червищанське, Оконське); СЛАП Рожищеагроліс (у лісництвах – Стохідське, Стирне); Турійське ЛГ (у лісництвах – Вербчанське, Перевалівське, Ружинське,
Мокрецьке, Радовичівське, Осівське, Турійське,
Цуманське, Холоневицьке, Сильненське, Горинське, Партизанське).
Наші дослідження були зосереджені на відборі
дослідного матеріалу в різновікових соснових насадженнях І–IV категорій лісів Полісся.
Тимчасові пробні площі закладали у соснових
насадженнях згідно СОУ 02.02–37–476:2006
«Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання».
Загальна кількість пробних площ – 68.
Фітомасу деревини та кори, в абсолютно сухому стані, визначали через їх об’єм, згідно з
довідковими таблицями [9, 17], та множили на середню базисну щільність [3, 20]:
𝑚 = 𝑉 × 𝜌баз
(1)
де m – фітомаса компонента, кг; V – об’єм компонента, м3; ρбаз – базисна щільність, кг/м3.
Для встановлення фітомаси крони сосни звичайної використано рівняння, яке запропонували
Аткин А. С., Аткина Л. І., Алексєєв І. А. [2, 27]:
𝑚крони = 8,379 + 0,087 × 𝑚стовбура
(2)
де mкрони – фітомаса крони, кг; mстовбура – фітомаса стовбура, кг.
Загальну фітомасу дерева визначали як суму
окремих фітофракцій дерева (кора, деревина,
крона) [12].
Запаси вуглецю [28, 30–32] в деревостанах
встановлювали на підставі даних запасу стовбурів
сосни звичайної [7, 11, 24] за допомогою конверсійно-об'ємних коефіцієнтів, що представляють собою відношення фітомаси окремих фракцій до запасу деревини і залежних від віку деревостану [14–
16].
Статистичне і математичне моделювання [5,
13] здійснювали за допомогою пакету аналізу даних Microsoft Excel.
Результати досліджень. За формулами 1 і 2
встановлено фітомасу деревини, кори та крони
сосни звичайної та побудовано кореляційну матрицю залежності між показниками надземної фітомаси в абсолютно сухому стані та таксаційними показниками [6]. Результати аналізу представлено у
таблиці 1.

Середня висота, м

Середній діаметр,
см

Об’єм стовбура в
корі, м3

Фітомаса деревини, кг

Фітомаса кори, кг

Фітомаса крони, кг

Вік, років
Повнота
Бонітет
Середня висота, м
Середній діаметр, см
Об’єм стовбура в корі, м3
Фітомаса деревини, кг
Фітомаса кори, кг
Фітомаса крони, кг

Бонітет

Показники

Повнота
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Таблиця 1
Кореляційна матриця основних біометричних показників соснових деревостанів та надземної фітомаси
в абсолютно сухому стані
Вік, років
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1,00
-0,408
0,318
0,811
0,885
0,865
0,865
0,864
0,865

–
1,00
-0,198
-0,303
-0,350
-0,335
-0,335
-0,333
-0,335

–
–
1,00
-0,176
0,031
0,068
0,070
0,051
0,069

–
–
–
1,00
0,935
0,873
0,871
0,883
0,872

–
–
–
–
1,00
0,960
0,960
0,964
0,960

–
–
–
–
–
1,00
1,00
0,999
1,00

–
–
–
–
–
–
1,00
0,999
1,00

–
–
–
–
–
–
–
1,00
0,999

–
–
–
–
–
–
–
–
1,00

Середній діаметр, см

Об’єм стовбура
у корі, м3

Фітомаса деревини, кг

Фітомаса кори,
кг

Фітомаса крони,
кг

Xср (середнє арифметичне значення)
Сv (стандартна помилка)
σ (стандартне відхилення)
D (дисперсія вибірки)
E (ексцес)
A (коефіцієнт асиметрії)
V (коефіцієнт варіації), %
min (мінімум)
max (максимум)

Середня висота,
м

Показники

Повнота

реднім діаметром, об’ємом стовбура та пофракційною фітомасою. Розподіл асиметричний лівосторонній за повнотою, середньою висотою і діаметром, та правосторонній за віком й фітомасою.
Коефіцієнт ексцесу вказав на гостровершинний
розподіл за повнотою та плосковершинний за іншими показниками (табл. 2).
Таблиця 2
Основні статистичні характеристики таксаційних показників та компонентів надземної фітомаси дерев
сосни звичайної в абсолютно сухому стані

Вік, років

Отримана кореляційна матриця вказує на
тісний зв'язок (0,81–0,99) між всіма зазначеними у
таблиці показниками, окрім повноти та бонітету.
Подальший проведений статистичний аналіз
засвідчив однорідну сукупність за повнотою та середньою висотою, та не однорідну – за віком, се-

65,5
2,8
26,4
697,6
-0,3
0,6
40,3
25,0
136,0

0,7
0,0
0,1
0,0
6,3
-1,4
14,4
0,2
0,9

19,8
0,6
5,8
32,0
0,4
1,2
28,6
5,0
31,0

25,6
0,9
8,6
74,3
0,0
-0,7
33,7
6,0
44,0

0,6
0,1
0,4
0,2
-0,6
-0,1
72,9
0,0
2,1

225,7
17,9
165,7
27441,0
0,8
0,9
73,4
7,2
788,5

19,1
1,4
13,1
171,8
0,8
0,9
68,7
0,9
63,8

29,7
1,7
15,6
241,8
0,8
0,8
52,4
9,1
82,5

Для
пошуку
математичних
моделей
взаємозв’язку конверсійних коефіцієнтів соснових
насаджень застосовувалась функція:
𝑅𝑣 = 𝑓(А, Б, П, М)
(3),
де Rv – відповідні конверсійні коефіцієнти для
кожної фітофракції дерева; А, Б, П, М – вік,
бонітет, повнота, запас насадження у корі [8, 25].
Нами використовувалось залежна змінна фракцій фітомаси до стовбурового запасу деревостану в
корі:

Rv = Mfr/M
(4)
де Rv – конверсійний коефіцієнт, Mfr – маса
фракції фітомаси в абсолютно сухому стані, т/га, M
– запас деревостану у корі, м3/га.
Подальший аналіз надав змогу отримати
рівняння залежності конверсійних коефіцієнтів (деревина, кора, крона) та віку деревостану (рис. 1–4).
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Рис. 1. Залежність конверсійного коефіцієнта деревини від віку дерев
Отримана математична залежність конверсійного коефіцієнту деревини та віку дерев (см. рис.
1) має достатньо високий коефіцієнт детермінації
R2=0,758, що дає можливість для подальшого використання.

Аналізуючи отримане рівняння залежності
конверсійного коефіцієнта кори та віку дерев (рис.
2), можна стверджувати про істотний вплив кожного введеного фактору на результативну ознаку.

Рис. 2. Залежність конверсійного коефіцієнта кори від віку дерев
Значення коефіцієнтів детермінації цих показників пояснюють 77 % мінливості досліджуваних
ознак.

Отримане рівняння залежності конверсійного
коефіцієнту крони та віку дерев має значення достовірність апроксимації 0,765, що характеризує
модель прийнятної якості (рис. 3).

Рис. 3. Залежність конверсійного коефіцієнта крони від віку дерев
На основі даних державного лісового кадастру
(Форма №2) та отриманих рівнянь, нами вставлені

обсяги фітомаси та вуглецю за групами віку соснових насаджень різної категорії лісів Волинського
Полісся (табл. 3).

Як свідчать отримані данні (табл. 3), загальна
площа вкритих лісовою рослинністю соснових
лісових ділянок становить 242,1 тис, га (згідно
останнього обліку за 01.01.2011 р.), із загальним запасом стовбурової деревини 62,2 млн м3, акумулюють у своїй фітомасі 14,2 млн т вуглецю. Щільність
фітомаси на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю

0,5
2,8
39,5
17,5
1,9
62,2

щільність,
кг/м2

18,1
23,8
142,8
50,8
6,6
242,1

млн т

І вікова група
ІІ вікова група
Середньо-вікові
Пристигаючі
Стиглі та перестійні
Разом

щільність,
кг/м2
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Таблиця 3
Загальна фітомаса та вуглець у соснових лісових насадженнях Волинського Полісся за групами віку
Фітомаса
Вуглець
Площа вкритих лісовою рослин- Запас стовбурової
Групи віку
ністю лісових ділянок,
деревини,
тис. га
млн м3

млн т
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0,3
1,4
18,6
7,9
0,9
29,1

2,7
11,6
39,2
31,2
74,0
158,7

0,1
0,7
9,0
3,9
0,4
14,2

1,3
5,6
19,1
15,2
36,1
77,3

лісових ділянок становить 158,7 кг. Найбільше поглинають вуглець у Волинському Поліссі середньовікові соснові насадження – 9,0 млн т.
Останні роки спостерігається зростання втрачених площ під сосновими ділянками внаслідок їх
пошкодження ентомошкідниками (рис. 4).

Рис. 4. Загибель соснових лісових насаджень Волинського Полісся за період 2010–2018 рр.
Загибель соснових лісових насаджень з різних
причин, знижує вуглецепоглинальну здатність лісів
Волинського Полісся, адже соснові деревостани
складають переважаючу більшість у регіоні дослідження – 57 %.

За отриманими конверсійними коефіцієнтами
(рис. 1–3) встановлено орієнтовний обсяг вуглецю
який би змогли поглинули втрачені соснові насадження (табл. 4).
Таблиця 4

Орієнтовним обсяг між викидами та поглинанням вуглецю
Різниця між виВикиди Обсяг поглиЗапас стовбурової деревини,
кидами та поглиРокиСередній вік насаджень, роки
СО2, млн нутого вумлн м3
нанням вуглецю,
т*
глецю, млн т
млн т
2010
63
0,2
1,3
0,05
1,25
2011
64
0,2
1,4
0,04
1,36
2012
65
0,2
1,4
0,1
1,3
2013
66
0,2
1,3
0,1
1,2
2014
67
0,4
1,2
0,1
1,1
2015
68
0,6
1,0
0,1
0,9
2016
69
0,6
0,5
0,1
0,4
2017
70
0,8
0,5
0,2
0,3
2018
71
1,1
0,5
0,3
0,2
* Показники згідно даних Статистичних збірників. Довкілля України за 2010–2018 рр.
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Згідно отриманих показників викиди діоксиду
вуглецю за період 2010–2018 рр, становили 0,5–1,4
млн т. Щорічно втрачені лісові насадження могли
депонувати у своїй фітомасі від 0,05–0,3 млн т вуглецю, знижуючи рівень СО2 від 10 до 60 %.
Отже, збереженню і примноженню лісових
насаджень слід надавати особливу увагу, адже середня вартість однієї квоти на викиди парникових
газів становить 18 доларів США, якщо припустити
можливість продажу різниці між викидами і депонуванням вуглецю, то Україна мала б значний прибуток від реалізації квот.
Висновки. Встановлено, що соснові лісові
насадження Волинського Полісся у своїй фітомасі
акумулюють 14,2 млн т вуглецю. Щільність вуглецю на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю соснових лісових ділянок становить 77,3 кг.
З’ясовано, що найбільше поглинають вуглець
у Волинському Поліссі середньовікові соснові насадження – 9,0 млн т.
Встановлено, що втрачені лісові насадження за
період 2010–2018 рр., з антропогенних, біотичних
та абіотичних чинників причин, могли б депонувати у своїй фітомасі від 0,05–0,3 млн т вуглецю,
знижуючи рівень СО2 від 10 до 60 %.
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АНАЛИЗ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ МАКРОСТРУКТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ И
ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕРПЕНТИНА В ОСУШАЕМЫХ ДРЕВОСТОЯХ ПОСЛЕ НЕСПЛОШНОЙ
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EXTRAORDINARY FOREST PROCESSING
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Аннотация
Приводятся данные по выявлению связей между параметрами радиального прироста сосны и выделением терпентина за три года эксперимента. Установлены базовые показатели макроструктуры древесины
и статистически обработаны данные по выделению соснового терпентина за летний период. Выявлено
совместное влияние изменения условий среды после осушения и несплошной лесозаготовки на интенсивность выделения терпентина.
Abstract
Data on the identification of relationships between the parameters of radial pine growth and the release of
turpentine over three years of experiment are presented. Basic indicators of wood macrostructure are established
and data on the release of pine turpentine over the summer period are statistically processed. The joint effect of
changes in environmental conditions after drainage and incomplete logging on the intensity of turpentine release
was revealed.
Ключевые слова: Сосна обыкновенная, сосновый терпентин, радиальный прирост древесины, поздняя и ранняя древесины, гидротехническая мелиорация, несплошная заготовка древесины.
Keywords: Common pine, pine turpentine, radial growth of wood, late and early wood, hydrotechnical reclamation, incomplete harvesting of wood.
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Описание объектов исследования и методика работ. Выделение соснового терпентина оценивалось в период с 2013 по 2015 годы, керны исследуемых сосняков отбирались в 2019 году в Сокольском районе (123 квартал одноимённого
лесничества) Вологодского района. В опыте задействованы две пасеки древостоя на переходном типе
торфяной залежи, среди которых в 2005 году проведена комплексная заготовка древесины (методом
присоединения трелёвочных волоков к магистральным коридорам под углом в 45°) с сочетанием лесозаготовки и лесоводственного ухода. Таксационные работы проведены по общепринятой методике
с использованием регионального справочника для
лесов Вологодской области [2].
Подсочка сосновых деревьев проводилась экспресс-методом закрытых микроранений. На высоте
груди выполнялось подрумянивание грубой корки
сосняков с установлением поливинилхлоридных
трубок на одни сутки с диаметром и глубиной сверления – 5 и 15 мм, соответственно, с последующим
замером длины потёка.
Результаты исследований и их обсуждение.
Сыро-растущий запас сосны (табл. 1) в опытных
сосняках в среднем составляет 225 м3/га. Выявлена
двукратная разница в запасе между пробными площадями № 17 – 20 и № 13 – 16, в пользу первого
случая. Средние высоты и густота основной породы на 4 и 45 % больше только в одной из пасек
древостоев.
Таблица 1
Лесоводственно-таксационная характеристика опытных древостоев
Сыро-растущий

Сухостойный

400
380

14,2
7,1

0,4
0,3

С
Е

148
46

13
-

15

10,8

200

1,9

0,1

Б

14

-

Порода

Относительная,
м2/га

20,9
15,1

Диаметр, см

22
12

Высота, м

Абсолютная,
м2/га

Запас, м3/га

Густота, экз./га

Средние показатели
Полнота

Состав древостоя

Бонитет

Возраст, лет

Шифр типа леса

Тип торфяной залежи

Номер ленты учёта

Введение. Множество факторов могут оказывать различное влияние на выделение соснового
терпентина. Возможность прогнозирования его выделения по тенденциям параметров радиального
прироста древесины выступает слабоизученной областью лесной науки и практики. В настоящее
время сосновая пасока на территории Российской
Федерации практически не добывается, тем не менее спрос на неё в различных сферах производства
остаётся [1]. Сосновые древостои после проведённой гидротехнической мелиорации в региональном
аспекте продолжают оставаться недостаточно изученными.
Цель исследования – определить специфику
связи выделяемой сосновой живицы с основными
показателями макроструктуры древесины сосняков
после проведённых осушительных работ и несплошной заготовки древесины в Сокольском районе Вологодской области.
Для достижения цели были решены следующие задачи: 1) выделены пробные площади (ПП)
исследуемых объектов, проведены измерительные
работы и составлена лесоводственно-таксационная
характеристика сосняков; 2) Проведены корреляционный и регрессионный анализы рассматриваемых
зависимостей в частных случаях; 3) доказана невозможность прогнозирования выделяемой сосновой
живицы по основным показателям макроструктуры
древесины сосняков в изучаемых лесных объектах.

13-16

Мезотроф-ный

С. черн. ос.

70

I

4С4Е2Б

Первая пасека опытных сосняков

17-20

Мезотроф-ный

С. черн., ос.

72

I

6С2Е2Б,
ед. Ос.

Вторая пасека опытных сосняков

В сосняках на краю пасеки и посредине осушаемого пространства наибольшие потёки соснового
терпентина за летние месяцы (табл. 2) – на 11 %
больше, относительно древостоев с другим распо-

23
14

21,2
13,1

740
280

28,0
3,9

0,7
0,1

С
Е

303
29

8
-

15

9,8

260

2,0

0,1

Б

14

-

ложением в мелиорируемой полосе. Различие средних значений статистически доказать не удалось
даже на минимальном уровне значимости с применением критерия Стьюдента (tфакт ≤ tst; 0,62 ≤ 0,69).
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Таблица 2
Фактические данные показателей макроструктуры древесины и выделения соснового терпентина сосняков относительно их расположения за три года эксперимента
Средние показатели

Положения
опытного
объекта
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Месяцы
наблюдений

Потёки живицы, см
(M±mM)

ПД, мм
(M±mM)

РД, мм
(M±mM)

ШГК, мм
(M±mM)

Доли ПД от ШГК,
%

Июнь
55,5±06,15
Июль
51,02±7,18
КП, ПК
0,59±0,08 0,73±0,08 1,32±0,08
44,54
Август
50,96±6,19
В среднем
52,49±6,31
Июнь
60,18±8,52
Июль
54,60±8,31
ЦП, ПК
0,57±0,08 0,66±0,09 1,23±0,08
45,48
Август
48,68±6,46
В среднем
54,57±7,30
Июнь
62,41±7,77
Июль
64,59±7,88
КП, МК
0,63±0,07 0,87±0,09 1,50±0,08
42,09
Август
56,78±7,56
В среднем
59,58±7,66
Июнь
54,79±7,84
Июль
57,67±9,27
ЦП, МК
0,56±0,06 0,67±0,08 1,23±0,07
46,22
Август
47,33±6,26
В среднем
52,44±7,39
Примечание: КП – край пасеки, ЦП – центр пасеки, ПД и РД – поздняя и ранняя древесины, ШГК –
ширина годичного кольца.

Годы

Номера
ПП

Сравнивания параметры макроструктуры
древесины сосняков, необходимо заметить, что радиальный прирост древесины на 15 % выше у деревьев на краю пасеки, относительно сосен в центре

1

2
14

2013

16

17

18
19

пасеки – доказано на 50 % уровне значимости (tфакт
≥ tst; 1,59 ≥ 0,69).

Таблица 3
Связь смоловыделения и параметров макроструктуры сосны по месяцам
Коэффициенты корреляции (r) и их достоверность (tr)
по месяцам наблюдений
Параметры макроструктуры
Июнь
Июль
Август
В среднем
r
tr
r
tr
r
tr
r
tr
3
4
5
6
7
8
9
10
11
РД
0,16 0,74 0,43 2,32 0,36
0,33
1,67
1,84
ПД
0,18
0,47 2,58 0,56 3,40 0,04
0,44
2,30
% РД
0,19
0,34
1,64
0,49 2,69 0,35 1,69 0,04
ШГК
0,19
0,50 2,80 0,48 2,66 0,04
0,41
2,10
ПД
-0,11 -0,49 -0,53 -3,12 -0,70 -5,89 -0,45 -2,38
РД
-0,38 -1,89 -0,36 -1,78 -0,27 -1,25 -0,37 -1,80
ШГК
-0,32 -1,51 -0,55 -3,32 -0,59 -3,78 -0,50 -2,85
ПД
0,29 1,33 -0,34 -1,64 0,84 12,13 0,48
2,63
РД
0,26 1,17 -0,72 -6,48 0,22
0,99 -0,08 -0,35
ШГК
0,32 1,53 -0,63 -4,47 0,58
0,28
1,26
3,77
РД
-0,32 -1,60 -0,47 -2,68 -0,11 -0,51 -0,38 -1,96
ШГК
-0,32 -1,61 -0,42 -2,26 -0,06 -0,29 -0,35 -1,76

Годы

Номера
ПП
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Продолжение таблицы 3
Связь смоловыделения и параметров макроструктуры сосны по месяцам
Коэффициенты корреляции (r) и их достоверность (tr)
по месяцам наблюдений
Параметры макроструктуры
Июнь
Июль
Август
В среднем
r
tr
r
tr
r
tr
r
tr
3
4
5
6
7
8
9
10
11
РД
0,14
0,44 2,30 -0,08 -0,33 -0,42 -2,15 0,03
ШГК
0,26 1,20 -0,09 -0,38 -0,38 -1,85 -0,04 -0,17
РД
0,31 1,53 0,19 0,88 0,61
4,34
0,41
2,18
ШГК
0,10 0,44 0,03 0,15 0,50
0,23
1,09
2,99
ПД
0,09 0,43 0,64 4,83 0,35
1,79
0,53
3,32
РД
0,02 0,08 0,39 2,08 0,02
0,07
0,23
1,09
ШГК
0,07 0,30 0,57 3,76 0,59
4,10
0,62
4,43
ПД
-0,20 -0,88 0,28 1,26 -0,72 -6,26 -0,39 -1,93
ШГК
0,05 0,20 0,35 1,72 -0,50 -2,85 -0,05 -0,22
РД
0,14
0,44 2,30 -0,08 -0,33 -0,42 -2,15 0,03
ШГК
0,26 1,20 -0,09 -0,38 -0,38 -1,85 -0,04 -0,17
РД
0,31 1,53 0,19 0,88 0,61
4,34
0,41
2,18
ШГК
-0,10 0,44 0,03 0,15 0,50
0,23
1,09
2,99
ПД
0,09 0,43 0,64 4,83 0,35
1,79
0,53
3,32
РД
0,02 0,08 0,39 2,08 0,02
0,07
0,23
1,09
ПД
-0,20 -0,88 0,28 1,26 -0,72 -6,26 -0,39 -1,93
ШГК
0,05 0,20 0,35 1,72 -0,50 -2,85 -0,05 -0,22
РД
0,30 1,47 0,51 0,17 0,19
0,88
0,39
2,07
ПД
-0,15 -0,68 0,38 1,99 -0,20 -0,94 -0,02 -0,10
РД
1,63
0,40 2,14 0,41 2,22 0,33
0,44
2,46
ШГК
0,17 0,78 0,45 2,54 0,26
1,25
0,36
1,88
ПД
0,90
0,56 3,45 -0,39 -1,94 -0,39 -1,94 0,20
РД
0,30 1,47 0,51 3,07 0,19
0,88
0,87 15,58
РД
1,63
0,40 2,14 0,41 2,22 0,33
0,44
2,46
ШГК
0,17 0,78 0,45 2,54 0,09
0,43
0,26
1,25
ПД
0,90
0,56 3,45 -0,39 -1,94 -0,39 -1,94 0,20

Наибольшие средние приросты древесины
сосны отмечены в межканальном положении (МК).
В приканальном положении (ПК) величины приростов поздней и ранней древесин на 6 и 16 % меньше
соответственно. Содержание поздней древесины на
5 % выше у сосняков вблизи осушительного канала,
относительно древостоев в центральной части мелиорируемой полосы.
У древостоев в центре пасеки радиальные приросты поздней древесины на два процента выше,
ранняя – превалирует в древесных кольцах по центру осушаемой полосы (на 1 %). В межканальном
положении ширина годичного кольца идентична в
обоих древостоях в межканальном положении.
Процентное содержание поздней древесины в
кольце выше в центре осушаемой полосы (на 2 %),
относительно сосняков в приканальном положении.
В древостоях вблизи мелиоративных каналов
основные показатели макроструктуры древесины
наиболее крупные на краю пасеки (поздняя и ранняя древесины на 4, и 11 %, соответственно, ширина годичного кольца – на 7 %), относительно сосняков, расположенных в центральной части пасеки.

Процент содержания поздней древесины выше у
сосен в центре пасеки, относительно деревьев по её
краю – на два процента.
В центральной части осушаемой полосы
между осушителями на краю пасеки у древостоев
выше: поздняя на 12, ранняя – на 30, ширина годичного кольца – на 22 %. Процентное содержание
поздней древесины выше в центральной части пасеки (на 10 %).
Анализ тесноты связи (табл. 3) выделения
терпентина с поздней древесиной в июне на краю
пасеки в центре осушаемого пространства показал
значительный уровень связь по градации М.Л. Дворецкого, при минимальной достоверности значений.
Найден высокий уровень связи выделения пасоки в июле с ранней древесиной вблизи мелиоративных каналов на краю пасеки, в августе высокая
корреляция с поздней древесиной в идентичных
условиях при высоком показателе достоверности.
За весь летний период высокая теснота связи у деревьев в приканальном положении на краю пасеки
(достоверность более 15).
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Рисунок 1. Изменение выделения терпентина при подсочке и параметров макроструктуры
древесины сосны
Регрессионный анализ (рис. 1) при высокой
отрицательной тесноте связи в приканальном положении на краю пасеки между смоловыделением
живицы и радиальным приростом ранней древесины хорошо демонстрирует первое уравнение
связи (полиномиальной зависимость третьей степени) y = -0,0106x3 + 0,1753x2 - 0,9593x + 2,3143 (R2
= 0,7922). Подобрано степенное уравнение зависимости выделения соснового терпентина и приростом поздней древесины (ПК, КП): y = 0,0352x1,4413
(R² = 0,7731). К кривой линии подобрано полиномиальное уравнение пятой степени (МК, КП) y =
0,0093x5 - 0,2241x4 + 1,9935x3 - 8,0031x2 + 14,045x 7,425 (R² = 0,9322). Степенное уравнение из всех

подобранных наиболее простое, при этом коэффициент аппроксимации ниже, относительно третьего
варианта.
Анализируя коэффициенты корреляция
между выделением сосновой пасоки и параметрами
макроструктуры древесины в зависимости от положения в осушаемой полосе в среднем за три года
эксперимента (табл. 4) необходимо отметить, что
значительного уровня связи найти не удалось.
Лишь в августе на краю пасеки выявлена умеренная
зависимость выделения терпентина от величин
поздней и ранней древесины. Так же обнаружен
аналогичный уровень связи выделения сосновой
пасоки с ранней древесиной.
Таблица 4
Теснота связи показателей макроструктуры древесины относительно расположения исследуемых объектов в осушаемой полосе
Положение объектов

КП, ПК
ЦП, ПК
КП, МК
ЦП, МК

Параметры макроструктуры

ПД
РД
ШГК
ПД
РД
ШГК
ПД
РД
ШГК
ПД
РД
ШГК

Коэффициенты корреляции (r) и их достоверность (tr)
по месяцам наблюдений
Июнь
Июль
Август
В среднем
r
tr
r
tr
r
tr
r
tr
-0,06 -0,18 -0,14 -0,60 0,08
1,72
0,06
0,34
0,27
1,32
0,19
0,14
0,36
2,21
0,39
3,89
0,15
0,87
0,07
0,16
0,28
1,68
0,24
1,13
0,08
0,39 -0,08 -0,50 -0,17 -1,24 -0,04 -0,24
0,14
0,78 -0,17 -0,78 -0,25 -1,23 -0,06 -0,31
0,12
0,55 -0,16 -0,84 -0,25 -1,37 -0,07 -0,43
0,19
1,25
0,05
0,29 -0,36 -2,68 0,01
0,02
0,06
0,37
0,14
0,70 -0,02 -0,07 0,07
0,33
0,18
0,95
0,07
0,42 -0,22 -1,20 0,07
0,34
-0,10 -0,29 0,27
1,92
0,02
0,15
0,10
0,73
0,05
0,29
0,17
0,90
0,07
0,37
0,13
0,72
-0,01 -0,07 0,25
1,04
0,16
0,97
0,19
1,23
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По результатам исследования сделаны следующие основные выводы:
1) Наибольший сыро-растущий запас сосны и
относительная густота изученного древостоя на
второй пасеке в 2,0 и 1,8 раза больше относительно
первой соответственно. На опытных пасеках выявлена двукратная разница по запасам; 2) К найденным высоким связям выделения соснового терпентина и параметрам макроструктуры древостоев
(частным случаям) были подобраны уравнения и
составлены графики на высоком уровне аппроксимации; 3) В среднем в изученном сосняке связь выделения пасоки и параметров макроструктуры древостоев за летний период равна 0,04, что доказывает невозможность прогнозирования выделения
соснового терпентина по радиальным приростам
сосны (экстраполяции); 4) У сосновых деревьев на
краю пасеки в межканальном пространстве потёки
живицы в среднем на 11 % больше, относительно
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деревьев с другим расположением, по причине комплексного влияния осушительных работ и несплошной заготовки древесины (что статистически
не удалось доказать). 5) Наибольшие процентное
содержание поздней древесины в годичном кольце
(46,22 %) и средняя его ширина отмечены в центре
осушаемой лесополосы.
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Аннотация
В статье рассматривается зависимость продуктивности озимой пшеницы от применения регуляторов
роста растений. Приводятся данные о влиянии регуляторов роста на основные элементы структуры урожая
и урожайность озимой пшеницы.
Abstract
The article discusses the dependence of winter wheat productivity on the use of plant growth regulators. The
data on the influence of growth regulators on the main elements of the crop structure and yield of winter wheat are
presented.
Ключевые слова: озимая пшеница, регулятор роста, урожайность, элементы структуры урожая,
флоргумат, альбит.
Keywords: winter wheat, growth regulator, productivity, crop structure elements, florgumat, albite.
Пшеница – очень ценная и самая распространенная сельскохозяйственная культура. Она обеспечивает около 30 % мирового производства зерна.
Для обеспечения продовольственного спроса
населения, требуется зерно определенного качества. С качеством связны пищевая и кормовая ценность зерна, потери при хранении, выход продукции при переработке и рентабельность перерабатывающей промышленности.
Рострегулирующие препараты в растениеводстве используют с целью стимуляции прорастания
семян, активации роста растений, защиты растений
от различного рода заболеваний за счет усиления
иммунного статуса растений, повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Сельхозпроизводителям нужно подбирать
наиболее эффективные регуляторы роста, способствующие повышению урожайности зерна озимой
пшеницы в конкретных почвенно-климатических
условиях.
Цель исследований – выявление наиболее эффективного регулятора роста растений, который
позволил бы оптимизировать условия развития растений озимой пшеницы с обеспечением повышения
урожайности.
Задачи исследований были следующими:
– изучить влияние регуляторов роста на развитие растений озимой пшеницы;
– исследовать действие регуляторов роста на
основные элементы структуры урожая и урожайность растений.
В схему опыта входили следующие варианты:
1. Контроль (без обработки регуляторами роста).
2. Обработка флоргуматом.
3. Обработка альбитом.
Регуляторы роста растений включают в себя
природные фитогормоны и синтетические соединения. У растений 6 классов фитогормонов:
– Ауксины – соединения, которые вызывают
растяжение клеток растений;
– Цитокинины – вещества, которые стимулируют в растениях деление клеток;

– Гиббереллины – это вещества, стимулирующие как деление клеток, так и их растяжение;
– Абсцизовая кислота;
– Этилен;
– Брассиностероиды.
К фитогормонам относятся вещества, которые
проявляют высокую биологическую активность
при незначительной концентрации. Вещества, проявляющие биологическую активность при более
высоких концентрациях, называются регуляторами
роста (3).
Сорт озимой пшеницы Сила был выведен
КНИИСХ им. П. П. Лукъяненко. В 2010 году он был
включен в Государственный реестр селекционных
достижений РФ. Для выведения сорта использовался Карлик Истока узколистного, донор генов гибридной карликовости.
Сорт допущен к возделыванию в Северо-Кавказском регионе. Рекомендован для среднего агрофона по пропашным и колосовым предшественникам, нормой высева 5 млн. всхожих семян на 1 га
(4).
Опыт расположен на территории учхоза «Кубань» (принадлежит ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т.
Трубилина»).
Посевы озимой пшеницы обрабатывались регуляторами роста растений в фазу кущения. Контроль – делянки, которые обрабатывали водой.
Доза флоргумата была 750 мл/га, альбита – 50
мл/га. Расход воды на 1 гектар – 200 литров. Растения обрабатывали ранцевым опрыскивателем.
Все учеты и наблюдения в опыте проводили по
методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (2).
Уборку озимой пшеницы проводили при влажности зерна 11-13 %, с дальнейшим пересчетом на
стандартную влажность.
Основными элементами структуры урожая
озимой пшеницы принято считать следующие: количество продуктивных стеблей и элементы колоса
(количество колосков, его длина, количество зерен
и масса 1000 зерен) (1).
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Таблица 1
Влияние регуляторов роста растений на основные элементы структуры урожая и биологическую урожайность озимой пшеницы.
Количество продуктивМасса
Масса
ных
Длина ко- Количество зеБиологическая уроВариант
1000 зе- зерна с кожайность, г/м2
стеблей, колосков в лоса, см рен в колосе, шт.
рен, г
лоса, г
шт./м2 колосе, шт.
Контроль
547
14,4
8,7
27,0
38,1
1,03
563,4
Альбит
557
15,4
8,9
27,6
38,5
1,06
590,4
Флоргумат
561
15,9
9,2
27,9
38,4
1,07
600,3

Из таблицы видно, что изучаемые регуляторы
роста в малой степени повлияли на число продуктивных стеблей. На контрольном варианте количество продуктивных колосков в колосе было 14,4
штук, а с применением регуляторов роста их число
увеличилось до 15,9 штук (на варианте с флоргуматом).
Длина колоса в опытных вариантах превышала
контроль на 0,2 (альбит) и 0,5 см (флоргумат).
Наибольшая озерненность колоса была отмечена на варианте с применением препарата флоргумат. Превышение контроля составило 3,0 %.

Применяемые регуляторы роста существенного влияния на массу 1000 зерен не оказали. Разница составила от 0,03 до 0,04 г.
Наивысшая прибавка биологической урожайности так же была отмечена на варианте с применением флоргумата – 37,0 г/м2, что превышало контроль на 6,7 %. На варианте с применением альбита, превышение над контролем составило 5,0 %.
Урожайность озимой пшеницы представлена в
таблице 2.

Таблица 2
Влияние регуляторов роста растений на урожайность озимой пшеницы.
Прибавка
Вариант
Урожайность, ц/га
ц/га
%
Контроль
54,1
–
–
Альбит
56,7
2,6
4,8
Флоргумат
57,3
3,2
5,9
НСР05
2,2
При применении регуляторов роста растений,
увеличение урожайности озимой пшеницы составляло 4,8-5,9 %. Прибавка зерна была от 2,6 до 3,2
ц/га. Наибольшее влияние на урожайность отмечено при обработке посевов регулятором роста
флоргумат.
Из всего вышеперечисленного следует, что
озимая пшеница сорта Сила положительно отзывается на применение регуляторов роста растений, в
большей степени на флоргумат. Но, так как результаты данного опыта одногодичные, делать рекомендации производству преждевременно.
Не стоит забывать, что производство зерна
озимой пшеницы высокого качества требует своевременного выполнения всех агротехнических при-

емов, соблюдения полевого севооборота и правильных мероприятий по борьбе с сорной растительностью, болезнями и вредителями (1).
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Анотація
У статті досліджено практичні питання технологій утилізації соломи і пожнивних решток. Детально
розглянута важливість соломи як органічного добрива. Викладена філософія мульчування в рільництві і
приведена уточнена класифікація способів мульчування. Проведений огляд і порівняльний аналіз машин
для мульчування. Обгрунтована роль мульчування в енергозберігаючих технологіях no-till і strip-till.
Управління рослинними рештками в системі землеробства «no-till» виконується механічними та
біологічними заходами. Технологія strip-till передбачає компромісний варіант обробітку ґрунту між традиційною оранкою та прямою сівбою.
Abstract
The article examines practical issues of the technologies for utilization of straw and stubble remains. The
importance of straw as an organic fertilizer is discussed in detail. The philosophy of mulching in arable farming is
outlined and the classification of mulching methods is specified. The review and comparative analysis of the
mulching machines are carried out. The role of mulching in no-till and strip-till energy-saving technologies is
substantiated. The management of plant residues in the no-till farming system is performed by mechanical and
biological practices. Strip-till technology involves a compromise variant of soil tillage between conventional plowing and direct sowing.
Ключові слова: ґрунт, солома, спалювання, приорювання, органічне добриво, мульча, мульчататор,
смуговий обробіток.
Keywords: soil, straw, burning, plowing down, organic fertilizer, mulch, mulching machine, strip tillage.
Постановка проблеми. Агропромисловий
комплекс України – потужний сегмент виробництва, що значною мірою визначає соціально-економічний розвиток та продовольчу безпеку країни, рівень життя та зайнятість населення, забезпечення
переробних підприємств сировиною. Значну роль у
розвитку аграрного напрямку економіки України
займають зернові та олійні культури (адже їх продукція дозволяє здійснювати вихід на світові ринки
з екологічно чистою сільськогосподарською продукцією). В Україні площа ріллі зайнята зерновими
культурами, кукурудзою на зерно, соняшником і
соєю за останні роки становила більше 76% від загальної площі у 26,8 млн. га [3]. Валовий збір урожаю зернових, бобових і кукурудзи склав 75,4 млн.
тонн, соняшника – 14,5 млн. тонн.
Разом з цим було забезпечено вирощування
приблизно такої ж кількості соломи. Вона залишається на поверхні поля і перешкоджає подальшому
обробітку грунту, тому потребує подальшого реагування.
Найбільш легким, швидким, дешевим, але незаконним і шкідливим способом звільнення поля
від соломи є її спалювання. При цьому сильно страждає екологія за рахунок викидання значних обсягів вуглекислого газу і поверхневий найбільш родючий шар ґрунту. Спалювання вбиває ґрунтову
мікрофлору на глибину 5см і більше, знищує весь

органічний азот і вуглець. Як результат зменшується кількість гумусу і родючість ґрунту загалом.
За нормального зволоження і температури ґрунт після спалювання стерні та пожнивних решток відновлюється за 2-3 місяці [12]. Найчастіше спалюються пожнивні решти озимих і стебла кукурудзи
на зерно. Стебла таких культур як соя залежно від
вологості збирають рулонними прес підбирачами і
сплюють не у валках, а в окремих точках, зменшуючи шкідливий вплив на ґрунт.
До розумних прийомів переробки пожнивних
решток відноситься збирання соломи з пресуванням та подальшим вивезенням з поля для використанням в тваринництві, а також для одержання теплової енергії. Іншими частіше застосовуваними
способами є використання соломи як органічного
добрива з попереднім подрібненням і загортанням
в ґрунт, або використання подрібнених решток як
мульчі.
У тваринництві солома використовується на
корми і для підстилки, а потім повертається на поля
у вигляді перегною, живого органічного добрива,
виконуючи закон землеробства про повернення винесених із ґрунту поживних речовин. На жаль, тваринництво в Україні в занепаді, тому не є значущим
споживачем соломи.
Застосування соломи як органічного добрива
вимагає часу, додаткових затрат на подрібнення та
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перерозподіл решток по поверхні, загортання на оптимальну глибину внесення додаткових доз мінеральних добрив або посів сидератів. Все це вимагає
коштів і багаторічного системного підходу.
Просте одноразове використання соломи як
добриво діє на культурні рослини депресивно. Алелопатична дія пов‘язана з утворення при розкладанні соломи ряду розчинних органічних сполук кислот і фенольних груп, токсичних для коріння рослин. Особливо багато таких сполук за анаеробного
розкладання соломи.
Для усунення цих явищ застосовують детоксикацію соломи внесенням мінерального азоту із розрахунку 10-15 кг діючої речовини на 1 т решток,
або обробку поля біодеструктором стерні – комплексного за складом і багатофункціонального за дією
мікробного препарату.
Отже, без застосування азотних добрив приорювання соломи тягне за собою зниження родючості грунту в наступному сезоні тому і викликає крім
усього іншого бажання спалювати стерню.
Застосування соломи для мульчування ґрунту
має багато очевидних переваг. Цей агроприйом в
першу чергу застосовується для зменшення фізичного випаровування вологи з ґрунту. В посушливих
умовах непродуктивні втрати вологи зменшуються
в 1,7 раза, а при достатньому зволоженні — втричі.
Істотний позитивний вплив мульчування на режим
випаровуння сягає до глибини 50 см.
Мульчування також поліпшує температурний
режим, агрофізичний стан ґрунту, агрохімічні та
біологічні показники. Крім того, мульчування
істотно підвищує ефективність дії мінеральних добрив, особливо в посушливих умовах вирощування.
Урожайність сільськогосподарських культур за таких екстремальних умов лише внаслідок мульчування підвищується на 20–25 %.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз публікацій показує необхідність подальшого вивчення
і більш глибшого роз‘яснення і деталізації такого
важливого агрозаходу як мульчування. Причина в
тому, що переважна більшість інформації висвітлює мульчування як підготовку соломи і стерні до
загортання в ґрунт.
Проблеми вторинного використання та утилізації відходів сільськогосподарського виробництва
досліджують Г.Г. Гелетуха, І. М. Демчак, А. А. Долінський, Т. А. Желєзна, М. М. Жовнір, Ю. В. Кернасюк, М. І. Кобець, А. Є. Коненченков, В. М. Лісничий, В. П. Сіденко та ін. Проте до цього часу проблема управління пожнивними рештками та
мульчею остаточно не вирішена, тому необхідність
вивчення перспектив застосування передових, екологічно безпечних технологій утилізації органічних
відходів є очевидною.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є філософія і стратегія мульчування в ріль-
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ництві і уточнення класифікації способів мульчування, порівняльний аналіз машин для мульчування та дослідження ролі мульчування в енергозберігаючих технологіях no-till і strip-till.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Результати досліджень вітчизняних вчених та світовий досвід ведення сільського господарства свідчать, що перспективним є використання як мульчі
соломи та інших післяжнивних залишків зернових
і зернобобових культур. Крім того, відмова від традиційної технології збирання соломи з поля, яка застосовується сьогодні, може дати значний економічний ефект внаслідок скорочення витрат пального і
робочого часу на транспортування і скиртування
соломи.
Утилізація соломи є містком між двома виробничими сезонами вирощування культур. Кожен виробник діє у конкретних економічних мовах і цим
обґрунтовує обрану технологію. Іноді фермери мотивують спалювання як засіб знищення збудників
грибкових хвороб, наприклад, фузаріозу чи яйцекладок шкідників.
При спалюванні стерні та соломи у нормі 2 т/га
в зоні Лісостепу на ґрунті, який містить 4 % гумусу,
втрати гумусу становлять 800 кг/га, а ґрунт втрачає
стійкість до ерозійних процесів. При спалюванні
соломи та стерні повністю гине мікрофлора, яка
формує найбільш родючий шар ґрунту (0,2–5 см поверхні). Після спалювання різко погіршуються
водно-фізичні властивості ґрунту. Слід зауважити,
що смертельною для всіх організмів, що формують
ґрунт, є температура 40 °С, а при спалюванні соломи, стерні, листя температура сягає 340–360 °С.
Це, безумовно, позначається на родючості, а отже,
і на наступному врожаї сільськогосподарських
культур. Для відновлення продуктивності ґрунту
після подібного заходу потрібен не один рік. При
спалюванні стерні озимої пшениці на одному гектарі знищується така кількість органічної речовини,
яку можна компенсувати лише внесенням 40 т/га
мінеральних добрив. Різко погіршуються воднофізичні властивості ґрунту [4]. При спалюванні стерні утворюється величезні об’єми диму. Він заполоняє прилеглі території і є дуже шкідливим, бо піднімає в повітря надзвичайно токсичні сполуки важких металів, радіоактивних стронцію і цезію,
чадний газ, сажу, пил.
Крім того, фронт вогню рис. 1 [10] від горіння
стерні несе реальну небезпеку для сусідніх полів, де
може виникнути пожежа, лісосмуг, лісів та населених пунктів. В чистому полі у безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4
км/год., а у вітряну — до 30 км/год., при цьому висота полум’я може сягати 2 м [10]. В усіх країнах
Європи прийняті законодавчі акти для запобіганням спалювання пожнивних решток і покарання порушників.
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Рис.1. Фронт вогню при спалюванні стерні
Джерело: сформовано за [10]
Напрям використання соломи як органічного
добрива є лідером в рейтингу розумних способів
утилізації пожнивних решток, тому що застосовується в усіх зонах землеробства і використовується
на більшій частині посівних площ.
Такому стану справ сприяє застосування простіших за будовою, високопродуктивних і дешевших технічних засобів і технологій порівняно із
пресуванням і вивезенням соломи з полів. Додатковою сприятливою обставиною є те, що переважно
пресують в рулони і тюки підсушену у валках солому ранніх зернових.
Поява на ринку України близько чверті століття тому імпортних зернозбиральних комбайнів

«Джон Дір» і «Клаас» та машин інших виробників,
обладнаних подрібнювачами соломи стало переломним моментом в технології підготовки соломи до
загортання в ґрунт.
Комбайни, обладнані подрібнювачами розкидають солому практично рівномірно по всій ширині
захвату жатки (рис. 2) [6]. Це дає можливість слідом
за комбайнами пускати агрегат з дисками і без затримок заробляти солому в ґрунт на глибину 8-12
см. Якісне подрібнення і розкидання решток дає
можливість деяким фермерам орати без попереднього дискування.

Рис. 2. Робота зернозбирального комбайна із ввімкненим подрібнювачем соломи
Джерело: сформовано за [6]
В природі джерелом гумусу є рослинні рештки. Гумус – це складний мікс речовин від розкладання відмерлих рослин, мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності. Ця жива субстанція постійно
потребує в «їжу» органічної речовини. Солома зі

стебел і листя культурних рослин є найбільш популярним джерелом поживи для ґрунтової біоти, тому
що містить більше 75% вуглеводнів у вигляді довгозасвоюваної целюлози, а також цукрів і крохмалю, які моментально поглинаються мікроорганізмами.

38
Солома переважає інші органічні добрива по
вмісту органічної речовини, причому дуже цінного
для підвищення родючості ґрунту: целюлоза, пентозами, геміцелюлоза і лігнін, які є вуглеводними
енергетичними субстратами для ґрунтових мікроорганізмів.
З однієї тонною соломи в ґрунт повертається
4,2 кг азоту, 1,7 кг фосфору, 8,3 кг калію, 4,2 кг кальцію, 0,7 кг магнію, і ряд мікроелементів, які більше накопичуються в соломі, чим у зерні. Удобрення соломою підвищує доступність фосфору і калію ґрунту, за рахунок розчинюючої дії речовин
кислої природи, що утворюються при її розкладанні. Це особливо важливо при дефіциті мінеральних добрив, що має місце в багатьох господарствах
країни. Заробка однієї тонни соломи в сполученні з
рідким гноєм або мінеральним азотом по своїй дії
рівноцінна 3,5-4,0 т/га соломистого гною [1].
Додаткового внесення азоту в більшій мірі потребує солома озимих і ярих зернових, менше - кукурудзи, гречки і хрестоцвітих культур. При використанні на добриво соломи бобових культур, що
відрізняється високим умістом азоту, компенсаційного добрива можна не вносити Їх можна також
не застосовувати, якщо соломою використовується
для удобрення зернобобових культур.
Найкраще на удобрення соломою реагують
просапні, зернобобові, однорічні трави, ярі зернові.
Гальмуючий ефект свіжої соломи на рослини проявляється при температурі 200С протягом 1,0-1,5
місяця. При більш низьких температурах він спостерігається триваліший час. У той же час необхідно відзначити, що на озимих зернових часто має
місце позитивна післядія соломи, використаної на
добриво в минулі роки. Адже за перші 2-4 місяця
звичайно розкладається тільки близько 40% соломи, а за 1,0-1,5 року - до 80%, інша частина пізніше. Тому цінність соломи як органічного добрива проявляється, головним чином, у її післядії
[1].
Стійкість показників родючості ґрунту повністю залежить від динамічної рівноваги між процесами гуміфікації та мінералізації органічної речовини. За цілинного ґрунтоутворення переважає гуміфікація і відбувається поступове нагромадження
органічної речовини ґрунту, вміст якої за певних
умов потім стабілізується; в умовах сільськогосподарського виробництва активізуються процеси мінералізації, вміст гумусу зменшується, після чого з
часом також стабілізується. Таким чином, для бездефіцитного балансу гумусу в орних ґрунтах необхідно шукати нові шляхи збільшення свіжої органічної речовини для забезпечення переваги процесів
гуміфікації над мінералізацією [2].
Мульчування ґрунту – один із агротехнічних
прийомів, що передбачає покриття поверхні ґрунту
різними матеріалами для захисту від надмірного нагрівання і пересихання. В якості мульчі найчастіше
використовують шаром подрібнених рослинних решток. В садівництві та овочівництві, крім соломистих матеріалів використовують агроволокно, кору
дерев, поліетиленову плівку тощо.
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В природних умовах непокритий нічим грунт
нетипове явище. Рілля утворюється людиною штучно. Підтримання такого стану вимагає від фермерів постійного моніторингу і значних витрат.
В разі виникнення вільного місця на ґрунті
воно негайно заповнюється самозасівними рослинами – бур‘янами, насіння яких природа передбачливо перерозподіляє по всій поверхні землі.
Мульчування різноманітними матеріалами накриває відкритий грунт і дає можливість досягти таким чином цілого ряду ефектів. Збереження вологи,
затримка проростання бур‘янів, особливо, однорічних, перешкоджання потрапляння нового насіння
бур‘янів в ґрунт, зменшення температури в міжряддях, утворення органіки – головні з них. Найбільш
популярним і доступним є мульчування пожнивними рештками та спеціально заготовленою соломою зернових і бобових культур. Прийоми мульчування є дуже ефективними на легких ґрунтах і за
умови дефіциту вологи. За достатньої зволоженості
і на важких ґрунтах ефективність прийому падає і
навіть може бути шкідливою.
Мульча захищає грунт від перегрівання і проникнення згубного для мікрофлори ультрафіолету.
Світла мульча відбиває частину сонячних променів
і таким чином захищає коріння рослин від перегрівання. Особливо це важливо для такої культури як
картопля. Заміри температури поверхні картопляного поля тепловізором зафіксували відмінність температури замульчованих поверхонь у бік зменшення порівняно з відкритими у два рази [9].
Мульча затримує випаровування вологи з грунту, піднімає ближче до поверхні точку роси,
сприяє рівномірному розподілу вологи в шарі грунту де знаходиться коріння рослин.
Накривання поверхні ґрунту свіжими органічними речовинами сприяє інтенсивному утворенню
вугільної і органічних кислот, що переводять в доступні форми для рослин наявний в ґрунті мінеральний фосфор і калій. Використання соломи для
мульчі сприяє активізації ґрунтової біоти у верхньому шарі і збільшує кількість дощових черв‘яків.
Додаткова обробка солом‘яної мульчі розчинами з
азотофіксуючими бактеріями дає можливість накопичення біологічного азоту а в результаті до збільшення вмісту білка в продуктах урожаю.
Мульчування соломою суттєво поліпшує відсоток використання рослинами поживних речовин,
унаслідок чого зростає ефективність застосування
мінеральних добрив (азотних – на 55-65%, а фосфорних і калійних – на 15-20%) [13].
Є декілька підходів (рис. 3) залежно від конкретної технології. Вони об‘єднані стратегічною метою – зменшити випаровування вологи на ріллі, посівах і насадженнях.
Першим підходом є мульчування без покривних матеріалів. До цієї групи агрозаходів відноситься ранньовесняне боронування зябу, ранньовесняне боронування озимих і багаторічних трав, культивація пару, шарування міжрядь просапних
культур, знищення ґрунтової кірки після дощів.
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Мульчування

Галькою, гравієм

Агроволокном

Полімерними плівками

Мінеральними і полімерними матеріалами

Картоном

Корою дерев і тирсою

Соломою і пожнивними рештками

Руйнування ґрунтової кірки
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Культивація пару

Ранньовесняне боронування ріллі і
озимих

Сидератами

Органічними матеріалами

Без покривних матеріалів

Рис. 3. Класифікація способів мульчування ґрунту
Джерело: пропозиція автора
Ефект досягається за рахунок рихлення ґрунту
на невелику глибину з метою руйнування грантових капілярів, які підтягують вологу з нижніх горизонтів до поверхні. Фактично відбувається мульчування вологого ґрунту сухим.
Ранньовесняне боронування зораних, продискованих чи розпушених лаповими агрегатами посівних площ дає змогу досягти відразу декількох аг-

рономічних переваг. По-перше, дає змогу здійснити первинне вирівнювання площі. По-друге,
утворити захисний дрібногрудкуватий шар на поверхні поля, що суттєво уповільнює випаровування
вологи. По-третє, знищити дрібні паростки
бур‘янів у фазі білої ниточки. Додатковим плюсом
ранньовесняного боронування є більш рівномірне і
часткове подрібнення напіврозкладеної соломи,
якщо така залишається на поверхні (рис. 4).

Рис.4. Ранньовесняне боронування зябу
Джерело: сформовано за [11]
Ранньовесняне боронування не потребує
значних витрат на пальне, навіть за умови застосування широкозахватних агрегатів. Слід наголосити
на тому, що у регіонах із достатнім рівнем зволоження для проведення ранньовесняного боронування застосовуються зубчасті агрегати, а у посушливих регіонах – голчасті. До найбільш ефективних конструкцій таких борін належать агрегати

сітчастого типу, у яких кожен сектор рухається незалежно один від одного. Можливість компонування зчіпок для ранньовесняного боронування
значної робочої ширини забезпечує виняткову продуктивність роботи і не потребує використання
надпотужних тракторів
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Не менш важливим є знищення весняної ґрунтової кірки, яка іноді призводить до масового пригнічення та навіть загибелі посівів озимих зернових
у багатьох регіонах України. Паралельно запускається активізація мікробіологічних процесів у ґрунті та поліпшення циркуляції вологи і повітря. За
цілком реалістичними науково-практичними даними, ранньовесняне боронування озимих дає
змогу підвищити майбутню урожайність на 10–20%
[11].
Наступним різновидом мульчування є технології мульчування з використанням покривних матеріалів. Він у свою чергу поділяється на два напрями. Мульчування соломою і рослинними рештками, а також із застосування агроволокна і
різноманітних полімерних плівок.
Застосування штучних матеріалів частково
практикують в овочівництві і садівництві. Решта
площ мульчується соломою і рослинними рештками.
Мульчування – невід’ємний процес ґрунтозахисного землеробства, який здатний не тільки зберегти родючість ґрунтів, а й значно зменшити кількість шкідників і бур’янів на полі.
В рільництві мульчування соломистими матеріалами застосовується на різні терміни. Короткий
– від збирання попередника до зяблевої оранки, і
довгий – на рік і більше, в разі застосування в технологіях стріп-тілл і ноу-тілл.
За способом утворення покривного шару мульчування проводиться зернозбиральними комбайнами одночасно з обмолотом за рахунок подрібнення і розкидання по полю соломи і полови (рис.
2), або із застосуванням спеціальних мульчаторів
або комбіновано.
Проведення польових досліджень показує, що
якість роботи подрібнювачів зернозбиральних комбайнів віком більше п‘яти-шести років не зовсім відповідають агротехнічним вимогам для мульчування навіть для зернових культур.
Рівномірність розподілу вороху після подрібнювача комбайна не досягається. Основна маса соломи укладається на ширину 1,5 – 2 м обабіч від поздовжньої осі комбайна. Вся полова лягає грубим
до 10-15 см шаром смугою на ширину молотарки.
Ситуація з рівномірністю розподілу погіршується
на схилах, на поворотних смугах і за наявності бокового вітру (рис. 2) і при підвищеній вологості стебел.
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Для покращення рівномірності розподілу подрібненого вороху на зернозбиральних комбайнах
останніх років випуску із жатками з шириною захвату 9–11 м встановлені поліпшені системи подрібнення та розподілу рослинних решток. Вони мають дистанційно керовані направляючі дефлектори, які дають змогу регулювати напрям потоку
маси з подрібнювача на схилах і при боковому вітрі. Крім цьому є можливість розкидати полову окремо від соломи. Для зменшення кількості соломи
на поворотних смугах їх необхідно розширювати
до 3-4 проходів жатки.
Не дивлячись на такі вдосконалення зернозбиральні комбайни все ж не забезпечують рівномірності розкидання вороху, особливо при вологих стеблах.
Додаткового подрібнення і розподілу по поверхні поля потребують пожнивні рештки культур з
масивними стеблами і високим зрізом – ріпаку, соняшника, кукурудзи, сорго, стебла сидератів або
солома укладена у валки. І якщо за класичної технології ця вимога бажана, то для технологій стріптілл і ноу-тілл це вкрай важливо тому, що наявність
не перероблених решток унеможливлює подальші
роботи.
В деяких господарствах бувають спроби дискувати стерню соняшника або кукурудзи, або навіть відразу приорювати рештки. Такі спроби дають
сумнівні результати тому, що і диски і плуги забиваючись утворюють завали, які перешкоджають
руху агрегатів при проведенні наступних операцій.
На рис. наведені приклади стану таких полів до і після посіву озимих.
Іншим від подрібнення і розкидання соломи
зернозбиральними комбайнами способом перероблення пожнивних решток на мульчу є застосування
мульчувачів.
Мульчувач – це сільськогосподарська машина,
як правило, з активними робочими органами з приводом від ВВП трактора, яка подрібнює пожнивні
рештки, а потім рівномірно розподіляє подрібнену
масу по поверхні поля.
За типом агрегатування мульчувачі бувають
трьох видів: навісні, напівнавісні та причіпні. Основними робочими органами мульчувачів є ротори, на
яких закріплені стаціонарні різці або рухомі молотки. За кількістю та розміщенням роторів мульчувачі бувають одно та багатороторні, з горизонтальним або вертикальним розміщенням роторів.
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Рис. 5. Наслідки недотримання агровимог управління пожнивними рештками
Джерело: пропозиція автора
Агрегати з мульчувачами здатні рухатися зі
швидкістю до 15 км/год. Ротор мульчувача, на
якому закріплені ножі або молотки, обертається зі
швидкістю до 2000 об./хв. подрібнює будь-яку рослинну масу в зоні своєї дії та рівномірно розподіляє
її по ширині захвату.
В основному, ротори цієї техніки оснащені
універсальними, заточеними з двох боків ножами,
які можуть подрібнювати будь-які залишки зернових культур, зокрема, соняшнику та кукурудзи, а
також бур‘янів та посіви сидератів.
Робоча ширина мульчаторів залежно від потреб господарства може становити від 1,5 до 9 м і
працювати в температурному діапазоні від -50 до
+40 С°. Однак при цьому слід знати, що для якісної
роботи техніки вологість ґрунту не повинна перевищувати 25%, а його твердість має бути не меншою за 2,0 Мпа.
На сьогодні на ринку сільськогосподарської
техніки України є широкий вибір мульчувачів за
прийнятними цінами. Насамперед на ринку техніки
для АПК представлені вже традиційні подрібнювачі марки ПН-2,0 і ПН-4,0 виробництва ТОВ
НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» (Україна), МР-2,7 і МР5,4 ПАТ «Уманьферммаш» (Україна), RCM5515
компанії Great Plains (США), а також модельний
ряд Gaspardo CHIARA 200 та Gaspardo TORNADO
230 / 250 / 280 / 310 і Grifone 470 (Італія), KUHN RM
(Франція), Bednar (Чехія) та інші.
Найбільш популярними за якістю роботи є
мульчувачі з горизонтальним валом, шириною захвату 2-3 м, діаметром ротора до 300 мм і Y- подібними ножами, наприклад ПН-2,0, МР- 2,7, KUHN
BK, потужністю на ВВП трактора до 60 кВт. Вони
універсальні та ідеально підходять для подрібнення
валків соломи, мають кожух дефлекторами, що забезпечують рівномірне розкидання подрібненої

маси. Мульчувач рослинних решток МР-2,7 призначений для подрібнення пожнивних решток (в
тому числі грубостеблевих) з одночасним розсіванням подрібненої маси по поверхні грунту. Робочий
орган ротор з рухливими ножами. Працює у широкому діапазоні кліматичних умов при різноманітних температурних режимах. Подрібнення залишків, що залишаються після збору врожаю забезпечує створення органічного добрива. Рівномірне
розподілення по полю – забезпечує доступ органіки
до ґрунту на оброблюваних ділянках. Покращує
фізико-хімічні властивості ґрунту. Мульча, що
утворюється при обробці агрегатом, створює додатковий захисний шар. Захищає ґрунт від пересихання та інших негативних впливів. Насичує землю
поживними речовинами без застосування хімічних
добрив. Забезпечує накопичення та збереження вологи у ґрунті.
Мульчувач МР 2,7 – поєднання класичної надійності та сучасної ефективності, конструктивної
простоти та зручності використання. Агрегат подрібнює бур'янові рослини та механічним способом
без застосування хімікатів, бореться із шкідниками.
Мульчувач МР 2,7 – агрегат із напівнавісною конструкцією агрегатування (рис. 6).
Подрібнювачі мають по два опорних колеса,
підняттям і опусканням яких регулюється висота
установки ротора над землею. За необхідності ножі
мульчатора можуть частково перемішувати подрібнені залишки із ґрунтом.
Перевагою мульчувачів з вертикальними валами є більша ширина захвату, а саме 4,5 і 6 м в порівнянні з машинами попередньої групи при тій же
потужності більш рівномірні розподілу решток, а
саме головне настільки точне копіювання рельєфу,
що вони можуть обкошувати канави і узбіччя доріг.
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Рис. 6. Мульчувач рослинних залишків МР-2,7
Джерело: сформовано за [7]
Вони призначені для подрібнення пожнивних
залишків соняшнику та кукурудзи, великих
трав’яних насаджень, чагарників і молодих дерев з

діаметром стовбура до 8 см. Поєднання з високою
швидкістю роботи агрегату гарантує високу продуктивність при низьких денних затратах (рис. 7).

Рис. 7. Мульчувач MZ від Bednar FMT
Джерело: сформовано за [8]
На мульчувачі Bednar FMT встановлено 3 ротори, які мають частоту обертання в 540 об./хв. або
1000 об./хв. На кожному з них стоїть 4 ножі, що забезпечує якісне подрібнення рослинних решток.
Ці агрегати також мають високий рівень захисту від механічних пошкоджень і корозії. Так, в основі машини лежить міцна та надійна рама, яка
була спеціально створена для проведення сезонних
екстремальних навантажень. До того ж, робоча поверхня мульчувача вкрита броньованим шаром,
який захищає її від каміння та корозії. Під час виробництва корпус машини було піддано гарячому

цинкуванню, що забезпечило надійний захист
мульчувача від корозії. Мульчувач може змінювати
кут нахилу бічних крил відносно центральної секції
в діапазоні від -20° (у моделі MZ 6000 -15°) до +90°.
Останнім часом на ринку ґрунтообробних знарядь з‘явились котки подрібнювачі, наприклад
КЗК-6-06 (Умань) (рис. 8). Вони успішно використовуються по стерні ріпаку, соняшника і кукурудзи.
Найбільшу ефективність котки демонструють на
подрібненні крихких стебел соняшника і ріпаку.
Призначений каток також для вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля.
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Рис. 8. Каток-подрібнювач КЗК-6-06
Джерело: сформовано за [5]
Машина має три двох метрові набірні із шести
секцій ротаційні котки шириною захвату по 2 метри. На кожній секції закріплено 8 прямих ножів,
які входять в ґрунт під певним кутом атаки. Рухаючись на швидкості котки притискають до землі і перерізають крихкі стебла соняшника. На виході з
грунту ножі захвачують частинки грунту і перекидають їх вперед по ходу агрегату присипаючи пожнивні рештки.
Каток-подрібнювач КЗК-6-06 з мінімальними
затратами перетворить пожнивні залишки, стерню і
солому, в однорідний, ретельно перемішаний з
верхніми шарами ґрунту цілющий шар. За осінь і
зиму подрібнена зелена маса перегниє і тільки
підвищить родючість грунту, що позитивно позначиться на майбутньої врожайності.
Відмінні особливості:
• за рахунок власних транспортних коліс дозволяє швидко переїжджати з поля на поле і на
значні відстані;
• за рахунок оптимальної відстані між ножами
подрібнювача 18,5 см. не відбувається забивання
ножів грунтом;
• за рахунок діаметра котка, який становить
584 мм, а також високою робочою швидкістю 12-20
км/г. збільшується оброблена площа;
• за рахунок надійної і перевіреної рами КЗК 6 збільшується термін експлуатації і надійність
катка.
• за рахунок власної ваги і можливості його обважнення за допомогою води (на ковзанках є
пробки для наповнення їх водою), збільшується
щільність притягнення до пожнивних решток, після
чого залишки подрібнюються до небувалих розмірів, що дає більш швидкий обмін речовин і удобрення;
• надійні підшипникові вузли.
Використання прийомів мульчування в ресурсозберігаючих технологія має фундаментальне значення. Одним із базових наукових положень при
нульовому обробітку є обов’язкове залишення всіх

рослинних решток на поверхні і рівномірне їх розміщення на полі. Щоб рослинні рештки виконували
своє завдання – з ними необхідно цілеспрямовано
працювати, тобто ретельно подрібнювати.
Управління рослинними рештками в системі
землеробства «no-till» виконується механічними та
біологічними заходами. Знаряддями механічного
впливу на рослинні рештки є різні комбайни, обладнані подрібнювачами та спеціальні причіпні
подрібнювачі, наприклад, вітчизняного та закордонного виробництва. Для успішної прямої сівби
озимих товщина мульчованого шару не повинна перевищувати 2 см.
Суть біологічного методу управління рослинними рештками полягає в регулюванні швидкості їх
біологічного розкладу. Прискорення процесу розкладання соломи досягається за допомогою різноманітних біологічних препаратів, до складу яких
входять целюлозо- і лігнінорозкладаючі, азотофіксуючі, фосформобілізуючі та інші мікроорганізми.
Технологія Strip-till передбачає компромісний
варіант обробітку ґрунту між традиційною оранкою
та прямою сівбою.
Обробіток грунту сьогодні досить ресурсомісткий процес, адже він потребує не тільки затрати праці, а й затрат енергії, палива, яке з кожним
роком стає все дорожчим і дорожчим. Досить часто,
аграрії вдаються просто до зменшення витрат, або
скорочення їх рівня до нуля на удобрення земель та
їх оранки. Звичайно, така ситуація погано відображається на урожайності, однак позитивно впливає
на зменшення ерозійних процесів.
У зв'язку із застосуванням на агрегатах для
Strip-till комбінації різних робочих органів, які подрібнюють і загортають рослинні залишки, здійснюють глибоке розпушування і подрібнення ґрунту, формують борозну і ущільнюють ґрунт за один
прохід, з'являється можливість виконати тільки
одну операцію з обробітку ґрунту (зазвичай восени).
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Отже, за цією технологією ґрунт глибоко рихлять тільки в зоні рядка, а міжряддя не обробляється. Увесь рік міжряддя закрите мульчею із пожнивних решток попередника.
Так створюється оптимальні твердість і структура ґрунту в зоні залягання основної частини кореневих систем, відкриваються можливості для депозитного внесення мінеральних добрив і посіву коренеплодів. Розпушені смуги добре поглинають
атмосферні опади і повітря. Поля оброблені із застосуванням технології Strip-till мають задовільну
стійкість до водної і вітрової ерозії при правильному виборі напряму обробітку [9].
В Україні відбуваються процеси обережного
випробування енергоощадних технологій на прикладі популярних просапних технічних культур, а
також озимої пшениці. Завдяки зусиллям ентузіастів технологія смугового обробітку накопичила певну кількість стійкого позитивного досвіду в плані
переваг в порівнянні зі прямою сівбою. Однак, є ряд
незручностей у використанні технології, особливо,
дрібними фермерами. Це висока вартість імпортної
техніки, необхідність узгоджувати ширину міжрядь
із шириною колії трактора, обов‘язкова наявність
систем автоматичного водіння агрегату, неможливість обробітку надто важких і дуже легких ґрунтів.
Вітсутність перехідного періоду у 3-5 років і збереження традиційних строків початку сівби весною
вигідно відрізняють смуговий обробіток від прямої
сівби, а необроблені на дві третини і накриті мульчею міжряддя поєднують його з No-till.
Один з основних принципів No-till – це збереження та накопичення рослинних решток на полі.
Рослинні рештки, окрім того, що це джерело органічних добрив, відіграють ще декілька важливих
функцій – захищають ґрунт від нагрівання та втрати
вологи, запобігають вітровій та водній ерозії, затримують сніг взимку на полях.
Культури, які не вимагають особливого підходу в розподілі решток – це культури, після яких
залишається невелика маса рослинних решток та
вони швидко мінералізуються. Це соняшник, ріпак,
соя, горох, гірчиця, льон та інші культури.
При збиранні цих культур достатньо керуватись правилами – рівномірно розподіляти рештки
на ширину жатки комбайна, не наробити куп та валків та не подрібнювати. Так рослинні рештки будуть корисними і виконуватимуть необхідні
функції для технології No-till.
Смуговий обробіток перспективний з точки
зору ресурсозбереження, раціонального й ефективного використання добрив та управління рослинними залишками. Водночас на сьогодні явно бракує
інформації про технологічні схеми, вимоги до технологічних процесів формування смуг і посіву, вибір робочих органів, технічні рішення. Не вистачає
також інформації про гідротермічні властивості
ґрунту в смугах і міжсмуговому просторі, особливо, в період засухи.
Не дивлячись на значні переваги в заощадженні ресурсів і праці основним вразливим місцем
смугової технології є бур‘яни. Виникає гостра необхідність внесення гербіцидів. Проте витрати на
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боротьбу з бур’янами є незначними у порівнянні із
загальними витратами на вирощування культури.
Крім того, при обробітку за традиційними технологіями також вносяться гербіциди проти тих самих видів бур’янів.
Висновки. Отже, відмова від традиційної технології збирання соломи з поля може дати значний
економічний ефект внаслідок скорочення витрат
пального і робочого часу на транспортування і скиртування соломи.
Солома переважає інші органічні добрива по
вмісту органічної речовини, причому дуже цінного
для підвищення родючості ґрунту.
Удобрення соломою підвищує доступність фосфору і калію ґрунту, за рахунок розчинюючої дії
речовин кислої природи, що утворюються при її розкладанні. Заробка однієї тонни соломи в сполученні з рідким гноєм або мінеральним азотом по
своїй дії рівноцінна 3,5-4,0 т/га соломистого гною.
Мульчування різноманітними матеріалами накриває відкритий грунт і дає можливість досягти таким чином цілого ряду ефектів. Збереження вологи,
затримка проростання бур‘янів, особливо, однорічних, перешкоджання потрапляння нового насіння
бур‘янів в ґрунт, зменшення температури в міжряддях, утворення органіки – головні з них.
Використання прийомів мульчування в ресурсозберігаючих технологія має фундаментальне значення. Вважаємо, що основними правилами управління рослинними рештками є те, що рослинні рештки повинні рівномірно розподілятись по полю.
Це правило виключає валки та купи решток на полі
після обмолоту. Такий ефект можна досягти при застосуванні спеціальних машин для переробки пожнивних решток – мульчувачів.
У результаті наших досліджень отримано підтвердження ефективності технології strip-till при
вирощуванні картоплі, застосування якої забезпечило оптимальні умови водного режиму і живлення
за рахунок зменшення поверхні температури грунту, що є гарантом вищої врожайності.
Солома, рослини та рослинні рештки – це акумулятор живої сонячної енергії, фіксована в формі
сполук вуглецю. Вона повинна піти в ґрунт для
життя мікроорганізмів, які передають її рослинам,
а ті – людині, тваринам і всьому живому на землі.
Спалюючи її, ми відправляємо енергію в космос,
порушуючи гармонію природи, закони існування
всесвіту, Божі закони. Чи може бути добро, якщо
ми так зневажливо (свідомо чи несвідомо значення
немає) відкидаємо Дар Божий?
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Аннотация
Рассмотрены продукционные характеристики фитоценоза при испытании биорегенеративной системы жизнеобеспечения БИОС-3 и в компьютерной модели. В эксперименте продукция съедобной сырой
биомассы растений составляла 945.7 г/сутки, что не покрывало суточные потребности испытателя в энергии и нутриентах. Продукция фитоценоза была реализована как дополнение к полноценной пище, поступавшей из запасов.
Целевой функцией моделирования являлась минимизация расхождений между продукцией нутриентов и пищевыми стандартами. Показано, что продукция модельного фитоценоза может покрыть суточные
энергозатраты испытателя, но при этом остаются пищевые дисбалансы по нутриентам.
Результаты моделирования приводят к выводу о необходимости корректирования видового состава
фитоценоза в БИОС-3.
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Abstract
The production characteristics of the phytocenosis are examined when testing the bioregenerative life support
system BIOS-3 and in a computer model. In the experiment, the production of wet edible plant biomass was 945.7
g / day, which did not cover the daily requirements of the crewman for energy and nutrients. Phytocenosis products
were sold as an addition to nutritious food from stocks.
The objective function of the simulation was to minimize discrepancies between the production of nutrients
and food standards. It is shown that the production of a model phytocenosis can cover the daily energy consumption of the crewman, but at the same time, nutritional imbalances in nutrients remain.
The simulation results lead to the conclusion that it is necessary to adjust the species composition of the
phytocenosis in BIOS-3..
Ключевые слова: фитоценоз, продукция, нутриент, дисбаланс, моделирование.
Keywords: phytocenosis, production, nutrient, imbalance, modeling.
Введение
Комплекс БИОС-3 представляет собой биорегенеративную систему жизнеобеспечения космического назначения, расположенную в герметичном
корпусе из нержавеющей стали, размерами
14×9×2.5 м. Корпус разделён перегородками на четыре равных отсека, два из которых заняты фитотронами общей площадью 39.4 м2. Третий отсек
предназначен для размещения микроводорослевых
культиваторов. В четвёртом отсеке располагаются
каюты для испытателей, а также бытовое и вспомогательное оборудование. Комплекс БИОС-3 принадлежит Институту биофизики СО РАН.
В 1977 г. было проведено четырёхмесячное испытание БИОС-3. На первом этапе эксперимента
экипаж БИОС-3 состоял из трёх испытателей, на
последующих двух этапах экипаж сократили до
двух человек. Одной из задач испытания была проверка возможности увеличения замкнутости круговорота веществ за счёт повышения в рационе испытателей доли, регенерируемых в системе (внутрисистемных)
ингредиентов
питания.
Предполагалось использовать в пищу биомассу
растений – до 70-75% от массы рациона питания
[2]. Однако, эта задача не была выполнена.
Источниками внутрисистемных растительных
ингредиентов питания являлась съедобная биомасса фитоценоза, состоящего из одиннадцати видов растений: пшеницы, чуфы, свеклы, моркови,
редиса, лука, укропа, капусты листовой, огурцов,
картофеля и щавеля. Чуфа была включена в фитоценоз как источник жиров, в частности, полиненасыщенных жирных кислот [4]. Наибольшие доли
посевной площади были отведены пшенице и чуфе
- 44.5% и 33.7%, соответственно. Помимо внутрисистемных растительных ингредиентов в рационе
питания испытателей находилась пища, получаемая из запасов.
Обеспеченность экипажа белками, жирами углеводами, незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, витамином
С, тиамином, рибофлавином и тиамином определяли путём сравнения фактического потребления
этих нутриентов в эксперименте с нормативным
потреблением [2]. В данной книге прямая ссылка на
источник информации о нормативах потребления
отсутствует. Можно предполагать, что источником
информации являлась работа [5], упомянутая в
книжном тексте и включённая в список литера-

туры. Следует отметить, что нормативы потребления нутриентов, предложенные А.А. Покровским,
предназначены для различных групп населения без
учёта специфики космического местообитания.
В 2011 г. опубликованы стандарты потребления нутриентов, разработанные специально для
космонавтов [9]. Количество контролируемых нутриентов и их нормативные значения в работах Покровского [5] и [9] существенно отличаются. Новые
стандарты в документе НАСА № 70024 [9} устанавливают интервалы варьирования для суточного потребления воды, общего белка, жиров, углеводов,
волокон, кальция, фосфора, натрия, меди, селена,
витамина А, насыщенных жиров и животного
белка. В этом случае показатель «обеспеченность
экипажа» оценивают не по сопоставлению фактического и нормативного потребления нутриента, а
по нахождению фактического потребления нутриента в нормативном интервале его варьирования.
Нахождение фактического или расчётного потребления нутриента вне интервала варьирования является пищевым дисбалансом. Суточное потребление
железа, магния, калия, цинка, марганца, витамина
С, тиамина, рибофлавина, ниацина, пантотеновой
кислоты (витамин В5), витамина В6, фолиата, витамина В12, витамина Е, витамина Д, витамина К и
омега-6 жирных кислот в документе НАСА №
70024 определено точными числами. Эта особенность новых стандартов вносит неопределённость в
оценку фактической или расчётной обеспеченности
испытателя этими нутриентами [13].
В Институте биофизики СО РАН разработана
технология окисления экзометаболитов человека и
проведено экспериментальное моделирование
включения продуктов окисления в массообмен биорегенеративной системы жизнеобеспечения [24].
Внедрение данной технологии в БИОС-3 позволило
бы приблизить степень замыкания круговорота веществ к 100%. При этом, практически вся пища в
будущем эксперименте должна быть внутрисистемной.
Целями настоящей работы являлись оценка
пищевой ценности фитоценоза в эксперименте
1977 года с позиций современных диетических
стандартов для космонавтов и компьютерное моделирование пищевого потенциала фитоценоза в
БИОС-3.
Методы расчёта и моделирования
Расчёт и моделирование проводили в среде
Excel 2007. Суточную продукцию i-го нутриента по
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результатам эксперимента в БИОС-3 в пересчёте на
одного испытателя рассчитывали по формуле:
𝑀𝑁𝑖 = ∑𝑣𝑗=1 𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑗 /(100𝑐𝑟)
(1)
где ingj – суточная продукция j-го ингредиента
по результатам эксперимента в БИОС-3 [2];
nutrij – содержание i-го нутриента в 100 г j-го
ингредиента; cr – численность экипажа.
Целочисленные переменные i и v принимали
значения в интервалах:
1 ≤i ≤ u; 1 ≤ j ≤ v, где u – количество контролируемых нутриентов [9]; v – количество ингредиентов (культур растений) в эксперименте [2].
В данной работе принимали u=30 (Табл. 2),
v=11 (Табл. 1) , cr=2. Предполагали, что суточное
употребление ингредиентов и нутриентов в пищу
соответствует их суточной продукции в фитотро-
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нах БИОС-3. Содержание нутриентов в ингредиентах находили в открытых базах данных: [11, 21, 25].
Данные о содержании нутриентов в клубеньках
чуфы в данных базах отсутствуют. Поэтому информацию о химическом составе клубеньков чуфы собирали из разных источников [2, 3, 6, 8, 10, 17, 23].
Пищевые дисбалансы выявляли путём сопоставления суточной продукции нутриентов в эксперименте с их нормативным суточным потреблением [9]. Пищевые дисбалансы можно устанавливать также относительно пределов суточного
потребления нутриентов [15].
При моделировании пищевого потенциала растений в БИОС 3 использовали целевую функцию, с
помощью которой минимизировали расхождение
между расчётным и стандартным потреблением
нутриентов:
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где Mg, K, Zn, Mn, vitaminC, thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin(B3), PA(B5), vitaminB6, folate(B9),
vitaminE, vitaminK, omega6 – расчётное суточное
потребление магния, калия, цинка, марганца, витаминов С, B1, B2, B3, В5, В6, B9, Е, К и омега-6 жирных кислот. Числа в формуле (2) означают стандартные суточные потребления данных нутриентов
(Табл. 2).
Независимыми переменными в модели фитоценоза являлись посевные площади, занимаемые
культурами растений (Табл. 1). Суточную продуктивность культуры рассчитывали по формуле:
𝑃𝑗 = 𝑝𝑐𝑗 𝑠𝑗
(3)
где pcj – удельная продуктивность j-го растения, г сырой съедобной биомассы/сутки*м2;
sj – посевная площадь под j-е растение, м2;
j – целочисленная переменная, изменяющаяся
в интервале 1 ≤ j ≤ v;
v – моделируемое количество растений в фитотронах.
Удельную продуктивность растений pjс рассчитывали, используя результаты эксперимента в
БИОС-3 [2].
В данной модели количество видов растений,
как и в эксперименте 1979 года, равно 11. Видовые
составы фитоценозов также идентичны (Табл. 1).
Посевная площадь, приходящаяся на одного
испытателя увеличена до 39.4 м2. Суточную продукцию i-го нутриента в пересчёте на одного испытателя рассчитывали по формуле:
𝑀𝑁𝑖 = ∑𝑣𝑗=1(𝑝𝑐𝑗 𝑠𝑗 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑗 )/100
(4)
Посевная площадь под культурой j-го растения
могла изменяться в пределах 1 ≤ sj < 39.4 м2. Пищевые дисбалансы выявляли путём сопоставления
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расчётной суточной продукции нутриентов в эксперименте с их нормативным суточным потреблением [9].
Калорийность пищи в модели была принята
равной 2800 ккал в соответствии с суточными тратами энергии испытателя BIOS-3 [2] и предполагаемой тратой энергии обитателя лунной базы [16].
Расчёт калорийности пищи проводили по формуле
Атватера [20]:
𝐸 = 4𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 + 9𝑓𝑎𝑡 + 4𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 (5)
где protein, fat, carbohydrate – массы белков,
жиров и углеводов в суточном рационе питания.
Равенство E= 2800 ккал являлось основополагающим условием при моделировании фитоценоза
в БИОС-3.
Скоры незаменимых аминокислот рассчитывали по формуле [12]:
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 100𝐼𝐴𝐴𝑅/𝐼𝐴𝐴𝐼
(6)
где IAAR – масса незаменимой аминокислоты
в 1 г исследуемого белка, мг;
IAAI – масса незаменимой аминокислоты в 1 г
«идеального» белка, мг;
Белок считается полноценным, если скоры
всех незаменимых аминокислот выше 100.
Результаты
Увеличение посевной площади с 19.4 м2 в эксперименте до 39.4 м2 в компьютерной модели обеспечило рост продуктивности растений с 945.7
г/сутки до 4355.5 г/сутки (Табл. 1). В модельном
фитоценозе значительно выросла продуктивность
лука и щавеля. Чуфа сохранила доминирующее положение по доле посевной площади – 30.2%, а доля
второй доминировавшей в эксперименте культуры
– пшеницы – сократилась до 15,3%.
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Таблица 1

Посевные площади и продуктивность культур: результаты эксперимента в БИОС-3
и компьютерного моделирования в расчёте на одного испытателя
БИОС-3
Моделирование
Посевная плоПродуктивность, сырая
Посевная плоПродуктивность, сырая
Культура
щадь, м2
биомасса г/сутки
щадь, м2
биомасса г/сутки
Пшеница
8.8
102.9
6.0
70.9
Чуфа
6.6
178.8
11.9
320.6
Свекла
0.4
46.5
1.0
116.3
Морковь
1.8
269.0
2.5
383.7
Редис
1.0
128.5
1.0
132.5
Лук
0.5
95.5
4.6
887.3
Укроп
0.0
24.5
1.0
13.8
Капуста
0.0
25.5
1.0
63.8
Огурцы
0.1
38.5
1.0
385.0
Картофель
0.5
15.5
5.8
173.3
Щавель
0.0
20.5
3.5
1808.4
Всего
19.7
945.7
39.4
4355.5
В эксперименте калорийность суточной растительной пищи, рассчитанная по формуле Атватера
(5) составляла 1394 ккал. Это менее половины от
планируемой величины в 2800 ккал. Пищевые дисбалансы были обусловлены избытком продукции
железа и витамина А, а также недостатком продукции белков жиров, углеводов, кальция, натрия и
омега-3 жирных кислот (Табл. 2). Следовательно,
при наличии посевной площади 19.7 м2 в БИОС-3,
приходящейся на одного испытателя, и продуктивности 945.7 г/сутки растительной пищи, потребление пищи из запасов было единственной возможностью обеспечить заданный уровень калорийности.
При моделировании фитоценоза в БИОС-3 посевная площадь 39.4 м2 и продуктивность (Табл. 1)
4355.5 г съедобной биомассы/сутки позволяет компенсировать суточные энергозатраты испытателя в
2800 ккал с помощью продукции фитоценоза. При
этом оставались пищевые дисбалансы по углеводам, волокнам, железу, фосфору, натрию, витамину
А, насыщенным жирам и омега-3 жирным кислотам
относительно стандартов НАСА. Предельно допустимые уровни потребления нутриентов превышены по железу, марганцу и витамину B9 - фолиевой кислоте (Табл. 2). Целевая функция в компьютерном моделировании фитоценоза равна 35.
Аналогичная величина в эксперименте составила
17. Это означает, что при моделировании выполнение энергетической потребности испытателя за

счёт растительной пищи сопровождалось увеличением расхождения между стандартами питания и
расчётной продукцией нутриентов.
В эксперименте только триптофан, а также
сумма ароматических кислот имели скор выше 100
(Рис. 1). Компьютерное моделирование показало,
что скоры валина и суммы серосодержащих кислот
можно поднять выше 100 за счёт перераспределения посевной площади в фитотронах межу растительными культурами.
Скоры треонина, изолейцина, лейцина и лизина при компьютерном моделировании фитоценоза возросли, но не достигли 100. Таким образом,
белок растительной пищи, полученной из набора
11-и растений (Табл. 1) является неполноценным.
Обсуждение результатов и перспективы работы в БИОС-3
При моделировании фитоценоза наибольшая
продуктивность отмечена для лука и щавеля: 887,3
и 1808,4, соответственно (Табл. 1). Диетические
требования к пище для космонавтов не распространяются на потребление отдельных пищевых ингредиентов [9, 1]. Тем не менее, суточная продукция
лука и щавеля представляется избыточной. Ограничение продукции этих ингредиентов может привести к усилению существующих пищевых дисбалансов и появлению новых.
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Нутриенты
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Таблица 2
Суточная продукция
**Предел потребления
БИОС-3
Модель
33 г
91 г
0г
0г
61 г
120 г
12 г
24 г
0.47 г
0.9 г
но
6г
10 г
179 г
339 г
39 г
119 г

*Стандарт НАСА

Белки
60 - 245 г
Ж. белок
≥ 2/3 ОБ
Жиры
78 - 109 г
Насыщ. жир
≤ 22 г
Омега-3 ЖК
1.1- 1.6 г
Омега-6 ЖК
14 г
Углеводы
350 - 385 г
Волокна
28 - 39 г
Минералы:
Калий
4.7 г
2856 мг
Натрий
1.5 - 2.3 г
0.5 г
Магний
0.42 г
516 мг
Кальций
1.2 - 2.0 г
0.3
Фосфор
<1.5*Ca
>1.5*Ca
Железо
8 - 10 мг
45 мг
19 мг
Медь
0.5 - 9 мг
2 мг
Цинк
11 мг
40 мг
8 мг
Марганец
2.3 мг
11 мг
6 мг
Селен
55 - 400 мкг
259
Витамины:
А
0.7 - 0.9 мг
1.9 мг
С
0.09 г
2г
0.09 г
B1
1.2 мг
но
1.2 мг
B2
1.3 мг
но
0.98 мг
B3
16 мг
35 мг
13 мг
В5
30 мг
но
3 мг
В6
1.7 мг
100
1.5 мг
B9
0.4 мг
1 мг
0.5 мг
В12
2.4 мкг
но
0 мкг
Е
0.015 г
1г
4г
D
0.025 мг
0.1 мг
0 мг
К
120 мкг
но
1263 мкг
* - [2], для мужчин; ** - [15]; но – верхний предел потребления нутриента не определён;

13136 мг
0.9 г
2709 мг
1.5
>1.5*Ca
73 мг
5 мг
16 мг
12 мг
400
4.5 мг
1.1 г
2 мг
3 мг
28 мг
6 мг
5 мг
1.3 мг
0 мкг
6г
0 мг
231 мкг

Условные обозначения. Насыщ. жир – насыщенный жир; Омега-3 ЖК – омега-3 жирные кислоты; Ж.
белок – животный белок; ОБ – общий белок; Омега-6 ЖК – омега-6 жирные кислоты.
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Рис.1. Скоры незаменимых аминокислот съедобной биомассы растений в эксперименте и компьютерном моделировании.
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ССА – серосодержащие аминокислоты: метионин+цистин; АА – ароматические аминокислоты:
фенилаланин+тирозин
В предыдущем разделе показано, что увеличение посевной площади в БИОС-3 и её перераспределение под 11 культур растений не обеспечивает
соответствие съедобной биомассы растений диетическим требованиям. Тем не менее, увеличение посевной площади является, по-видимому, необходимым условием для функционирования высокозамкнутой
биорегенеративной
системы
жизнеобеспечения БИОС-3 в предстоящем эксперименте. Увеличить посевную площадь можно путём установки дополнительного фитотрона в отсеке
микроводорослевых культиваторов, которые в эксперименте не использовались. Кроме того, можно
применять многоярусные фитотроны, хотя они не
так удобны в обслуживании, как одноярусные.
Чтобы сократить число пищевых дисбалансов
в растительной пище, необходимо расширить
число культур растений в фитоценозе и ввести в диету животные источники пищи, имея в виду результаты компьютерного моделирования диеты космонавтов [13].
Одна из возможностей увеличить посевную
площадь, приходящуюся на одного испытателя, –
сократить число испытателей в БИОС-3 до одного.
Однако это предложение опровергается требованиями техники безопасности и невозможностью выполнять в одиночку необходимый объём работы.
Поэтому известные биорегенеративные системы
жизнеобеспечения предназначены для экипажей
численностью от 2 до 8 человек [7, 14, 22].
Альтернативой увеличению посевной площади является её сокращение за счёт интенсификации культивирования растений, в частности, за счёт
увеличения освещённости фитоценоза. Рассчитана
минимальная площадь фитоценоза – 6 м2, достаточная для обеспечения пищей одного испытателя
[19]. Эта оценка представляется слишком оптимистичной. Уже в следующей работе минимальную
площадь увеличили до 12-30 м2 [18]. Однако и эта
оценка не корректна, поскольку в основе расчёта
лежала вегетарианская диета, а площадь фитоценоза, предназначенная для выращивания кормовых
растений, не учитывалась.
Заключение
Пищевая ценность и продукция съедобной
биомассы фитоценоза, использованного при испытании БИОС-3, являются недостаточными для выполнения норм питания в частности для случая отказа от использования запасов пищи и перехода к
потреблению человеком преимущественно внутрисистемных продуктов. Компьютерное моделирование пищевого потенциала фитоценоза, допускающее увеличение общей посевной площади и перераспределение этой площади под культурами
растений, также не привело к устранению пищевых
дисбалансов. Как показал анализ результатов моделирования увеличить пищевой потенциал фитоценоза в БИОС-3 можно путём его комплексной модификации. К возможным направлениям модификации относятся увеличение посевной площади,
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видового разнообразия и интенсивности культивирования растений.
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Аннотация
В статье приводятся результаты изучения биохимического состояния бычковых рыб, обитающих в
районах ликвидированных поисково-оценочных скважин ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Северного Каспия, материалы по которым были собраны в 2019 г. Проанализированы значения индикаторных
ферментов, маркеров нарушений функций печени любой природы у рыб, обитающих в водоемах, загрязненных веществами различной природы. Показано, что риск ухудшения состояния ихтиофауны в условиях
обитания незначительный у большинства видов рыб отмечены высокие адаптационные возможности.
Abstract
The article contains the results of the study of the biochemical condition of goby fishes living in the areas of
the eliminated search and assessment wells of «LUKOIL-Nizhnevolzhskneft» of the Northern Caspian Sea, the
materials on which were collected in 2019. The values of indicator enzymes, markers of liver function disorders
of any nature in fish living in water bodies contaminated with substances of different nature were analyzed. The
risk of deterioration of ichthyofauna in habitat conditions has been shown to be negligible most fish species are
highly adaptable.
Ключевые слова: аминотрансферазы, бычковые рыбы, АсАт, АлАт.
Keywords: aminotransferases, goby fishes, AsAt, AlAt.
Введение.
В научной литературе накоплено большое количество материалов, свидетельствующих о всевозможных нарушениях физиолого-биохимического
состояния гидробионтов под действием загрязняющих веществ среды их обитания. Некоторые показатели биохимического состояния организма быч-

ковых рыб, в связи с тем, что они являются донными, малоподвижными, постоянно живущими в
море рыбами, могут служить достаточно хорошим
и достоверным индикатором степени токсичности
или нетоксичности водной среды. Полученные данные могут быть использованы для оценки состояния здоровья рыб в качестве средних значений. Це-
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лью настоящей работы явилось изучение показателей функционального состояния бычковых рыб Северного Каспия, обитающих в зонах ликвидированных поисково-оценочных скважин, для оценки возможного негативного влияния последствий
загрязнения водной среды на адаптивные возможности рыб.
Мелководные станции, в местах расположения
ликвидированных поисково-оценочных скважин,
на которых вылавливали рыбу, находятся в зоне
смешения речных и морских вод, в результате чего
могут происходить резкие изменения гидрологогидрохимических условий. На воды станции северной структуры «Ракушечная» оказывает влияние
основной сток реки Волга, на станции структуры
«Широтная» с казахского направления сток реки
Урал. В связи с этим вода на этих станциях подвержена загрязнению токсическими веществами антропогенного происхождения поступающих вместе
с речным стоком.
Оценка биохимических показателей имеет
большое значение для определения состояния жизненно важных процессов у гидробионтов в относительно сложной экологической обстановке. Уровень метаболических реакций, в том числе активность ферментов, выделительных процессов,
знгачительно меняется от ряда внешних и внутренних факторов. Аланинаминотрансфераза (АлАТ) фермент в основном локализованый в печени,
участвует в обмене аминокислот. Высвобождение
АлАт в кровь происходит при нарушениях внутренней структуры гепатоцитов и повышенной проницаемости клеточных мембран [1]. Аспартатаминотрансфераза (АсАт) - клеточный фермент, менее
специфичный и содержится во многих тканях, в
том числе в сердце, мышцах, почках, головном
мозге, принимает участие в обмене аминокислот. В
гепатоцитах большая часть АсАТ (80 % активности) обнаруживается в митохондриях, остальное - в
цитозольной фракции [1]. Избирательная тканевая
специализация позволяет считать их маркерными
ферментами для печени. Эти ферменты обладают
повышенной чувствительностью к действию как
природных, так и антропогенных факторов среды и
принимают роль в ответных реакциях на изменение
состояния внешней среды как организма в целом,
так и печени, как главного органа детоксикации
ксенобиотиков [2].
Таким образом, аминотрансферазы имеют
важное значение как биокатализаторы и выполняют важную роль в метаболизме, объединяя в единое целое белковый, углеводный и липидный обмен и цикл трикарбоновых кислот. Ферменты этой
группы используют в качестве биохимического индикатора физиологического статуса или стрессового состояния организма, вызванного заболеванием или интоксикацией. Уровень активности
АлАт и АсАт реагирует на присутствие ксенобиотиков в организме рыб, и может быть использован
для оценки загрязнения водной среды различного
рода токсическими веществами. В связи с этим ис-
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следование особенностей активностей аминотрансфераз в тканях рыб представляет значительный интерес [2].
Наряду с изучением активности трансаминаз,
используют метод многовариантного приближения. Бивариабельным приближением является отношение, предложенное де Ритисом (АсАт/АлАт).
Данный показатель применяют для оценки функциональной нагрузки на печень. Значительные колебания коэффициента относительно дискриминационной величины служат индикаторами патологических процессов, происходящих в печени, где
происходит смещение синтеза, высвобождение и
метаболические превращения аминотрансфераз.
Понижение этой величины свидетельствует о поражении гепатоцитов [2]. Этот показатель широко
применяется в медицинской диагностике и может
быть использован и в экотоксикологии [2].
Таким образом, аминотрансферазы весьма
чувствительны к воздействию негативных факторов на организм. Они по-разному реагируют в органах и тканях, в зависимости от концентрации, времени воздействия и действующего фактора, и поэтому
могут
использоваться
в
качестве
биохимических индикаторов при оценке функционального состояния организма.
Материалы и методы.
С целью выявления фоновых параметров состояния рыб проведен анализ их физиолого-биохимических показателей - биомаркеров экологической обстановки у малоподвижных видов рыб
(бычковые рыбы). Рыб отлавливали в местах ликвидированных поисково-оценочных скважин в Северном Каспии в 2019 г. Кровь отбирали из хвостовой артерии. Печень извлекали и хранили при температуре минус 20 С0 до проведения анализов.
Активность аминотрансфераз определяли согласно
методу Райтмана-Френкеля с использованием стандартных наборов «АЛТ, АСТ-Витал», в гомогенате
печени. Коэффициент де Ритиса рассчитывали, как
отношение активности АсАт к активности АлАт.
Результаты обрабатывали статистически, вычисляли среднее значение и ошибку средней.
Результаты и обсуждение.
Активность ферментов в печени бычковых
рыб представлена на рисунке 1. В результате
нашего исследования определена более высокая активность АлАт в печени бычковых рыб нежели
АсАт. В литературе описаны отличия активности
АлАт и АсАт в одной ткани и у других рыб. Так несколькими авторами показаны различия в концентрации ферментов в печени и мышцах белого амура
[3], в крови осетра Acipencer persicus [4] и африканского сома. В печени, почках и мышцах гибрида африканского сома активность АлАт была в три раза
выше, чем активность АсАт [5], в коже, жабрах и
почках африканского сома - в 4-5 раз [6]. У некоторых видов активность АлАт и АсАт имеет близкие
значения (например, в крови катрана, в печени
бычка-мартовика, зеленушки). Это характерно и
для тканей золотой тиляпии Oreochromis aureus [7].
В отдельных случаях, повышенная активность аминотрасфераз может быть результатом сниженной
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активности ферментов цикла Кребса, и, следовательно, уменьшением уровня интермедиатов данного цикла. АлАт и АсАт компенсируют это через
поставку ά-глутарата [4]. Компенсаторные функции трансаминаз показаны не только для АлАт и
АсАт, но и для других ферментов данной группы,
что также может подтверждать данную функцию.
Самые высокие значения АсАт и АлАт отмечены у рыб на структуре «Ракушечная». Повышение активности аминотрансфераз у донных видов
рыб на этой структуре, подтверждает то, что функции печени этих рыб находятся в «напряженном»
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состоянии вследствие усиленной детоксикации ксенобиотиков. Показатели АлАт на структуре «Западно-Сарматская» чуть ниже, чем на структуре
«Ракушечная», а показатель АлАт на уровне значений структуры «Ракушечная». На станциях структурах «Широтная» и «Сарматская» показатели
АлАт в печени бычковых рыб находятся на одном
уровне, а АсАт в 1,2 раза больше на структуре
«Сарматская». В мышечной ткани гидробионтов
показатели АлАт выше, чем АсАт. И также на
структуре «Ракушечная» отмечены самые высокие
значения из всех изученных.
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Рисунок 1. Активность аминотрансфераз (M±m) и коэффициент де Ритиса в печени бычковых рыб,
обитающих на различных структурах Северного Каспия, в местах ликвидированных поисково-оценочных скважин.
Модифицирующее влияние нефтяных углеводородов, гербицидов, тяжелых элементов и других
поллютантов на активность аминотрансфераз рыб
показана многими исследователями. Выявлена положительная корреляция между активностью аминотрансфераз в сыворотке африканского сома и
концентрацией водного экстракта нигерийской
нефти в воде [6]. Установлена связь между содержанием гербицидов и активностью АлАт в печени
нильской тиляпии Tilapia nilotica, отловленной в
четырех районах Нила, отличающихся содержанием пендиметалина (гербицида) [8]. Действие другого гербицида (дибромида) также приводило к
возрастанию активности трансаминаз в мышцах и
печени белого амура [9]. В других случаях отмечали снижение активности аминотрансфераз в печени карпа под действием тяжелых металлов [10].
В ходе вылова рыб на месте измеряли температуру воды. Отбор проб происходил на всех структурах во время одной съемки с 20 июля по 3 августа. Однако температура воды на структурах различалась в зависимости от глубины. Самые высокие

температуры отмечали на станциях структуры
«Широтная» в среднем 26,31±0,09 С0. На глубоководных станциях структуры «Сарматская» температура воды в среднем была в 1,5 раза ниже
(табл.2). Была проанализирована корреляционная
зависимость ферментов от температуры воды. Таким образом, в среднем на всех структурах установлена положительная зависимость между активностью аминотрансфераз в печени и температурой
воды (для АлАт r=0,66; для АсАт r=0,62). Связь
между активностью аминотрансфераз в мышечной
ткани и температурой воды оказалась чуть ниже
(для АлАт r=0,63, для АсАт r=0,51). Повышение активности ферментов в мышцах гидробионтов может быть обусловлена увеличением катабализма
белков мышечной ткани с повышением температуры воды и увеличением двигательной активности
рыб. Самый высокий коэффициент корреляции
между аминтрансферазами в печени и температурой воды отмечен у рыб, выловленных на структуре
«Сарматская» (для АсАт r=0,85; для АлАт r=0,81).
Таблица 2

Температура воды в местах отбора проб.
Структура
Температура воды, С0
Ракушечная
26,31±0,09
Широтная
23,99±0,16
Сарматская
17,23±0,7
Западно-Сарматская
21,20
Обратная корреляционная зависимость отмечалась между температурой воды и показателем де
Ритиса (r=-0,91). Снижение коэффициента де Ритиса на станциях структуры «Ракушечная» может
указывать на наличие факторов интоксикации печени. Что вполне может быть обусловлено адаптационными возможностями организма рыб в условиях обитания с повышенным антропогенным загрязнением водной среды, поступающим вместе с
речным стоком реки Волга.
Так как все исследуемые особи не имели выраженных признаков нарушения работы каких-

либо органов, полученные данные могут быть использованы для оценки состояния здоровья рыб в
качестве средних значений.
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Аннотация
В статье показана возможность модификации поверхности синтезированного аммиачным способом и
предварительно активированного образца титаната бария. С помощью потенциометрического титрования
методом Паркса показана разница в поверхностном заряде для модифицированного и немодифицированного олеатными группами образцов. Зависимости удельного поверхностного заряда от pH среды для полученных образцов представлены в интервале от pH 3 до 11.
Abstract
The article shows the possibility of modifying the surface of an ammonia-synthesized and pre-activated sample of barium titanate. The difference in surface charge for modified and unmodified samples with oleate groups
is shown by means of potentiometric titration using the Parks method. The dependences of the specific surface
charge on the pH of the medium for the obtained samples are presented in the range from pH 3 to 11.
Ключевые слова: титанат бария, потенциометрическое титрование, удельный поверхностный заряд,
модификация поверхности.
Keywords: barium titanate, potentiometric titration, specific surface charge, surface modification.
Одним из современных и востребованных материалов, широко применяющихся в промышленности, является титанат бария, который обладает
большой диэлектрической проницаемостью, а
также пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами [1, 17]. Он применяется при производстве электрических конденсаторов, пьезоэлектрических излучателей, приёмников звука и
ультразвука, в качестве нелинейных элементов в
оптических системах, электронике и вычислительной технике и многих других сферах [2, 5, 7, 10, 1214]. Более 90% керамики, которая используется в
производстве керамических конденсаторов и позисторов состоит из титаната бария [18,19].
BaTiO3 также используется в качестве сегнетоэлектрического наполнителя для создания защит-

ных диэлектрических слоев полимерно-неорганических композиоционных материалов, обладающих высокой диэлектрической проницаемостью,
благодаря сочетанию механических свойств полимера с функциональными свойствами наполнителя
[6, 11, 15]. Нанокомпозиты, в состав которых входит титанат бария и полиметилметакрилат, в последнее время набирают популярность в качестве
материала для оптоэлектронной промышленности.
В частности, высокий показатель преломления титаната бария и высокая диэлектрическая проницаемость при комнатной температуре оказывают большое влияние в изготовлении оптики для терагерцового режима [8]. Всё это делает BaTiO3 довольно
важным и востребованным материалом для электронной промышленности.
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Однако, существенным недостатком порошкового титаната бария, который и применяют для синтеза перечисленных выше композиционных материалов, является плохая дисперсия суспензии его
порошковых частиц в большинстве органических
сред. Это вызывает образование пленки на поверхности жидкой реакционной фазы, что значительно
затрудняет возможность синтеза целевых материалов с необходимыми физико-химическими свойствами. Для решения этой проблемы вводят поверхностно-активные вещества (ПАВ) [3, 16], которыми модифицируют поверхность частиц титаната
бария. Обладая сродством к целевому органическому растворителю, такие ПАВ эффективно снижают слипаемость частиц титаната бария в органических растворителях. Необходимым условием эффективной модификации частиц титаната бария,
является наличие у него достаточного количества
поверхностных реакционноспособных групп, которыми выступают гидроксильные поверхностные
группы [4]. Существует ряд способов, которые позволяют оценить насыщение поверхности такими
группами за счёт изучения поверхностных кислотно-основных свойств.
Для выполнения исследований нами был синтезирован титанат бария. Первой стадией его получения был гидролиз TiCl4, который медленно добавляли к дистиллированной воде при температуре
10°С и постоянном перемешивании. Далее к реакционной массе добавляли эквимолярный раствор
BaCl2∙2H2O (ГОСТ 4108-72) в соотношении 1 к 1 и
перемешивали полученную пульпу в течение 1
часа. Затем добавляли расчётные количества 30%
Н2O2 (ГОСТ 10929-76) и 22% водный аммиак
(ГОСТ 3760-79) в молярном соотношении
(BaCl2∙2H2O: TiCl4 : H2O2 : NH4OH = 1: 1 : 2,5 : 12)
при постоянном перемешивании в течение 2 часов.
Полученный осадок промывали дистиллированной
водой до удаления ионов Cl-, что определялось качественной реакцией с раствором нитрата серебра,
а также до нейтрализации pH, что измерялось ионо-
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мером И-160МИ. Затем осадок фильтровали и высушивали в эксикаторе с H2SO4 в течение суток, а
после этого прокаливали при температуре 105 °C в
течение часа в воздушной атмосфере.
После сушки навеску высушенного осадка
массой 1 г кипятили в 400 мл H2O2 (35%) в течение
4 часов при температуре 105 °С. Далее получившийся продукт разделялся на 2 части. Одну часть
оставляли в текущем виде (образец 1), а вторую
подвергали модификации ПАВ, для чего добавляли
его к 25 мл 0,5% раствора олеата натрия. Полученный раствор перемешивали в течение 3 часов при
температуре 90 °С. После этого мелкодисперсную
взвесь отфильтровали на бумажном фильтре (ГОСТ
12026-76). Полученный осадок сушили на воздухе
до постоянной массы (образец 2).
Далее методом Паркса [9] проводили изучение
удельного поверхностного заряда у полученных образцов, для чего в идентичных условиях проводилось потенциометрическое титрование одинаковой
навески (0,5 г) каждого из образцов (немодифицированного и модифицированного). Также, отдельно
титровали раствор электролита, которым являлся
0,1 н свежеприготовленный NaCl. Перед началом
титрования раствор подщелачивался, для чего во
всех случаях добавляли 5 мл 0,1 н NaOH. Титрантом выступал 0,1 н раствор соляной кислоты, который добавляли со скоростью 0,1 мл в минуту. Далее, сравнивали данные рН, полученные в результате потенциометрического титрования чистого
раствора NaCl указанной выше концентрации, и
значения pH, полученные в результате титрования
такого же раствора хлорида натрия, в который
предварительно была добавлена навеска одного из
полученных образцов. На основании этих данных
получали зависимость удельного поверхностного
заряда от pH среды. Такие зависимости были получены для обоих образцов. Измерение активности
ионов водорода проводили на ионометре И-160МИ
со стеклянным электродом ЭС-10603 и электродом
сравнения, погруженными в титруемый раствор.
Полученные данные приведены на рисунке.
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Рис. Зависимость удельного поверхностного заряда полученных образцов BaTiO3 от pH:
1 – немодифицированный, 2 – модифицированный.
По приведённым данным видно, что поверхность модифицированного образца в области значений pH от 6.8 и до 11 обладает меньшим поверхностным зарядом, чем его немодифицированный
аналог. Это можно объяснить наличием поверхностных олеатных групп, которые в кислой области
открепляются от поверхности. В то же время больший поверхностный заряд немодифицированного
образца в области pH от 3 до 6.8 можно объяснить
успешной активацией поверхности исходного образца титаната бария в перекиси водорода и насыщением его поверхности гидроксильными группами, которые, с насыщением раствора протонами
водородами, притягивают их и, тем самым увеличивают поверхностный положительный заряд, что
заметно при переходе кривой в кислую область. Общий вид кривой характерен для материала с подобным кристаллохимическим строением. Точка нулевого заряда у обоих образцов составляет 10 и 10.2
соответственно для немодифицированного и модифицированного образцов. Небольшое смещение
этого показателя для модифицированного образца
можно объяснить опять же меньшим количеством
свободных поверхностных вакантных групп, способных присоединять гидроксильные группы.
Таким образом, с помощью потенциометрического титрования методом Паркса была показана
возможность модификации полученного титаната
бария олеатными группами, которые снижают поверхностный заряд и должны повышать сродство
частиц BaTiO3 к растворению в неполярных растворителях.
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Аннотация
Современные экологические и экономические представления доказывают большое значение развития
технологии и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эта технология особенно востребована для регионов, наиболее удаленных от основных систем центрального энергоснабжения. В
настоящее время требуется создание тех накопителей энергии, которые бы заменили первичные преобразователи энергии, подверженные изменчивостью нестабильных энергетических потоков. Это касается солнечных и ветровых электроустановок, вырабатываемая мощность которых зависит от времени года, суток,
а также погодных условий.
Автором рассмотрены основные возможности и перспективы применения в качестве нетрадиционного источника энергии современных фазопереходных материалов. Изучена проблема замены первичных
преобразователей, вырабатывающих непостоянную энергию, на эффективные и долговечные накопители
энергии.
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Abstract
Modern environmental and economic concepts prove the importance of technology development and the use
of renewable energy sources (RES). This technology is particularly in demand for regions that are most remote
from the main Central power supply systems. Currently, it is necessary to create energy storage devices that would
replace primary energy converters, which are subject to the variability of unstable energy flows. This applies to
solar and wind power plants, whose power output depends on the time of year, day, and weather conditions.
The author considers the main opportunities and prospects of using modern phase-transition materials as an
unconventional energy source. The problem of replacing primary converters that produce inconsistent energy by
efficient and durable energy storage devices has been studied.
Ключевые слова: фазовый переход, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), тепловое аккумулирование, энергосистема.
Keywords: materials with phase transition, renewable energy sources (RES), thermal storage, power system.
Аккумулированию тепла в настоящее время
уделяют большое внимание. Оно широко применяется для аккумулирования солнечной энергии, создания комфортных условий в жилых и производственных помещениях. Применение тепловых аккумуляторов способствует сглаживанию суточных
и сезонных пиков потребления электроэнергии,
снижению расхода энергетических ресурсов.
Современные экологические и экономические
представления доказывают большое значение развития технологии и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эта технология
особенно востребована для регионов, наиболее удаленных от основных систем центрального энергоснабжения. В настоящее время требуется создание
тех накопителей энергии, которые бы заменили
первичные преобразователи энергии, подверженные изменчивостью нестабильных энергетических
потоков. Это касается солнечных и ветровых электроустановок, вырабатываемая мощность которых
зависит от времени года, суток, а также погодных
условий.
Необходимость стабилизации выработки, поступления и потребления энергии, позволяющая регулировать рабочий режим тепловых сетей, привела к созданию и развитию способов теплового аккумулирования (ТА). Одним из таких методов
является использование скрытой теплоты фазовых
переходов «твёрдое тело – жидкость», относящихся
к неорганическим, органическим и эвтектическим
соединениям (композициям).
Современная наука требует решить проблему
поиска и использования теплоаккумулирующих
материалов, основанных на фазовом переходе
(ФТАМ), которые имели бы в своем составе многокомпонентные системы (МКС). Для решения этой
задачи используют результаты исследований химического взаимодействия различных веществ, в том
числе химических и фазовых превращений, а также
проводят физико-химический анализ МКС.
Основной объект изучения, рассмотренный в
данной статье, - энергоустановки, базирующиеся на

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) с целью теплового акумулирования, которое достигается за счет скрытой теплоты фазового перехода.
Также изучены программно-вычислительные комплексы, необходимые для оптимизации фазопереходных теплоаккумулирующих материалов и их
применения.
Аккумулирование энергии в системах энергоснабжения потребителей
Максимальная мощность энергоустановок
проявляется только в момент наибольшей нагрузки
вследствие неравномерного режима энергопотребления. Мощность используется не полностью, что
приводит к недостаточной маневренности регулирования мощности и подачи ресурсов на гидроэлектростанциях, атомных и ветровых электростанциях. Поэтому при проектировании и эксплуатации
энергетических установок необходимо создание
системы эффективного использования мощности и
резервов энергии. В качестве основы для таких
энергоустановок применяют возобновляемые источники энергии (энергия воды, солнца, ветра и
т.д.), непрерывно генерирующие энергию за счет
внедрения в систему теплоаккумуляторов. Использование аккумулирующих установок помогает избегать провалов потребления энергии, регулируя
режим энергоснабжения потребителей.
Все накопители энергии делят на группы по
трем основным критериям: номинальной мощности
(энергоемкости), требованиям к месту установку и
быстродействию. На таблицах 1 и 1 представлены
две группы аккумуляторов энергии:

маневренные с малым значением времени реверса (до 1 с), но рассчитанные на небольшую (до 109 Дж) энергоемкость (химические, инерционные);

не обладающие большим быстродействием, но рассчитанные на энергоемкость до 1014
Дж (ГАЭС и тепловые НЭ).
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Таблица 1
Виды аккумуляторов энергии
ГАЭС
Эксплуатируются

Инерционные
Эксплуатируются в ФРГ

Тип накопителя
ВАГТЭС
Эксплуатируются в ФРГ

Тепловые
Эксплуатируются

МГДЭС
Эксплуатируются

130-269 руб/кВт

340-700 руб/кВт

140-250 руб/кВт

100-230 руб/кВт

40 руб/кВт

Более 1013 Дж

До 109 Дж

Более 200
МВТ*ч

-

-

~ 5*103

107

105

-

-

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

До 75

70-85

40-50

До 40

18-20

До 2800

До 50

200-1000

-

До 500

20

20

10

-

-

1-60
Ограничено
В пределах
срока службы
0,1

105

Ограничено
В пределах
срока службы
100-200

До 104
В пределах
срока службы
1,25

Критерии сопоставления
Осуществимость
Оценка удельных
капиталовложений
Оптимальная
энергоемкость
Удельная энергоемкость, Дж
Требования к месту установки
КПД, %
Технически оптимальная мощность, мВт
Номинальное
напряжение, кВ
Время работы, с
Время хранения
Число циклов работы
Время реверса, с

106

До
Не ограничено
В пределах
срока службы
120

Не ограничено
В пределах
срока службы
10

Примечания:
ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция;
ВАГТЭС – воздушно-аккумулирующая газотурбинная электростанция;
МГДЭС - магнитогидродинамический генератор.
Таблица 2
Виды аккумуляторов энергии
Критерии сопоставления
Осуществимость
Оценка удельных
капиталовложений
Оптимальная энергоемкость
Удельная энергоемкость
Требования к месту
установки
КПД, %
Технически оптимальная мощность,
мВт
Номинальное напряжение, кВ
Время работы, с
Время хранения
Число циклов работы
Время реверса, с

Химические
Эксплуатируются
в США
70-120
руб/(кВТ*ч)

Накопители электрической энергии
Аномальные
Топливные
СПИН
конденсаторы
Опытная эксСуществовали
Эксплуатируются
плуатация в
в СССР
в США
США
20-300
1 коп/Дж
0,1 коп/Дж
долл/кВт

ЛНЭЭ
После 1990
г.
-

До 10 МВт*ч

-

106-107

107-1013

-

До 109 Дж/м3

45 Вт*ч/м3

107

108

108

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

60-80

45-56

90

97

90-97

-

-

До 500

Более 500

Более 500

До 0,38

-

До

104

До

105

1

100

1-100

10-1-105

102-105
Ограничено

10-2-105
Не ограничено

Ограничено

Ограничено

Ограничено

До100

-

До 105

0,01

0,01

0,01

Примечания:
ЛНЭЭ - Линейные накопители электрической энергии.

В пределах срока
службы
0,01

До 106
0,01
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Фазопереходные теплоаккумулирующие материалы
Действие фазопереходных теплоаккумулирующих материалов (ФТАМ) основано на том, что зарядка АТ сопровождается фазовым переходом
(например, плавлением) так называемого рабочего
вещества, которое при отборе теплоты затвердевает. Можно выделить два преимущества ФТАМ:
1.
обладают большей удельной энергией,
чем отличаются от теплоемкостных аккумуляторов
переменной температуры;
2.
интенсивность теплопередачи можно задавать разностью температур источника теплоты,
заражающего аккумулятор, и теплоносителя, передающего выработанную энергию потребителю.
Так как температура плавления у каждого вещества своя, требуется постоянная замена рабочего
вещества при новых заданных температурах. Это
является основным недостатком фазопереходных
аккумуляторов.
Выводы: В работе приведено описание эффективности энергоустановок на ВИЭ, доказана необходимость регулирования режимов выработки, подачи и потребления энергии с помощью теплового
аккумулирования, изучен принцип работы используемых в них фазопереходных теплоаккумулирующих материалов.
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