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Basic biotechnical measures of feeding fauna in hunting areas of «Uman forestry» state
enterprise
An assessment of Uman forestry is given and a classification of the most common
representatives of its fauna is suggested. The character of mineral feeding of the main species of
game animals is defined. Salt licks for wild cloven-hoofed animals and hare are planned in the
proportion: one salt lick for 20 heads of the roe deer or hare, and for 10 heads of the wild boar.
Uninterrupted feeding of the European brown hare with sodium chloride (salt) throughout the
year is obligatory when it is an object of the economy. Annual consumption of salt for one salt
lick is 10 kg for artiodactyls and 3 kg for the European brown hare .
The intensity and nature of feeding of wild animals is determined and taken into account. The
nutritional value of forage in feed units is taken into account according to the daily rate which
can be increased or decreased due to a number of factors such as natural forage land value, the
total number of game animals and fowl, their density per unit area of land area, the severity of
winter etc.
The calculations of the annual fodder requirements for winter feeding are made for each major
type of game species of the enterprise taking into account their yearly gain.
It is found out that the scope of biotechnical activities in the enterprise aimed at increasing the
number of hunting fauna is sufficient.
Keywords: fauna, forestry, wild boar, European roe deer, hare, biotechnical measures,
accounting, increase rates.

УДК 631.559:633.34:631.847:632.95.024 (477.4+292.485)
УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ ГОРЛИЦЯ ТА КИВІН ЗА ДІЇ
ІНОКУЛЯНУ ТА ПЕСТИЦИДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
О. О. Алєксєєв, асистент
Вінницький національний аграрний університет
В. П. Патика, доктор сільськогосподарських наук
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ
У статті вивчено вплив інокулянту бактеріальних штамів
Bradyrhizobium japonicum М8 на процеси росту і розвитку сортів Горлиця та
КиВін у поєднанні з пестицидами для встановлення залежності між цими
компонентами та формування урожайності насіння в умовах
Правобережного Лісостепу України. Визначено поєднання препаратів,
застосування яких забезпечило підвищення показників інтенсивності росту і
розвитку посівів сої.
Ключові слова: інокулянт, гербіцид, соя, азотфіксація, пестициди.
Постановка
проблеми.
Проблема
інтенсифікації
аграрного
виробництва й охорони навколишнього середовища все частіше викликає
інтерес до біологічного азоту в усіх країнах світу. Дослідження, які
проводяться з вивчення азотфіксації мають особливе значення для азотного
живлення рослин та азотного балансу ґрунту. Тому азот фіксуючі
мікроорганізми являються важливим резервом для поліпшення балансу азоту
в ґрунті та збільшення урожайності сільськогосподарських культур [1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективне використання
діяльності бульбочкових бактерій, які фіксують азот з повітря і мобілізують
важкодоступні форми фосфору ґрунту, підвищує родючість ґрунту і, у
кінцевому результаті, економить значну кількість мінеральних, азотних і
фосфорних добрив [2].
Саме такі унікальні природні процеси можуть забезпечити зернобобові
рослини, зокрема – соя [3]. Сучасна тенденція біологізації землеробства
також напряму пов’язана з цією культурою. Соя може забезпечувати високі
урожаї і без використання мінеральних добрив за рахунок біологічної фіксації
азоту. [4,5].
Соя добре використовує післядію внесених добрив, хоча є досить
чутливою до них [6]. Разом з тим соя характеризується низькою
конкурентною здатністю відносно бур’янів, захист якої в першу чергу є
одним із важливих факторів підвищення урожайності [7]. Втрати врожаю на
цій культурі від шкідливої дії бур’янів становлять 30-50% і навіть більше [8].
Тому, вирощувати сою майже неможливо без контролю бур’янів гербіцидами
[9].
Метою статті є вивчення впливу інокулянту бактеріальних штамів
Bradyrhizobium japonicum М8 на процеси росту і розвитку сортів Горлиця та
КиВін у поєднанні з пестицидами для встановлення існування залежності між
цими компонентами та формування урожайності насіння в умовах
Правобережного Лісостепу України.
В результаті попередніх досліджень було встановлено можливе
одночасне використання пестицидів та мікробних препаратів, проте такі
результати були можливі лише при використанні Bradyrhizobium japonicum
M-8, що є високоактивним та високо вірулентним штамом, який
характеризується широким спектром варіативності із різними сортами сої.
Методика досліджень. Дослідження проводились на сірих лісових
середньо суглинкових ґрунтах. У досліді вивчалась дія та взаємодія двох
факторів: А – сорт; В – спосіб передпосівної обробки насіння. Градація
факторів складала - 2 х 5. Повторність досліду - чотириразова. Облікова
площа елементарної ділянки - 10м2. Висівали два сорти сої: вірусостійкий
Горлиця (середньо-ранньостиглий), толерантний КиВін (ранньостиглий). У
дослідженнях використовували гербіциди, регламентовані «Переліком
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». При
проведені досліджень керувались «Методикою польового досліду» та
«Основами наукових досліджень в агрономії» [10,11].
Результати досліджень. За результатами проведеного дослідження
протягом 2013-2015рр. було визначено, що продуктивність культури в
значній мірі залежить від гідротермічних показників та факторів, що
вивчались у дослідах.
Показник, який чітко відображає рівень майбутнього урожаю
сільськогосподарських культур виражений таким поняттям, як густота
рослин, що в подальшому характеризує продуктивність її посівів. Недостатня,
або надмірна густота стояння рослин сої на одиниці площі формує
недосконалу оптико-біологічну модель посіву і призводить до
нераціонального використання ФАР [12].
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За повідомленням А. О. Бабича, C. І. Колісника, О. М. Венедіктова [13],
для ранньостиглих сортів сої вона повинна становити 700-800 тис./га схожих
насінин, для середньо ранньостиглих – 600-700 тис./га, для більш
пізньостиглої групи сортів – 500-550 тис./га схожих насінин.
У наших дослідженнях формування густоти рослин сої протягом
вегетації мала пряму залежність від впливу інокуляції та дії пестициду на
польову схожість та збереження рослин (табл.1). В цілому польова схожість
насіння сортів сої змінювалася в межах 83,4% - 89,2% у сорту Горлиця та
82,6% - 88,9% у сорту КиВін. Вищою польовою схожістю характеризувалися
варіанти досліду, де застосовували інокулянт М 8, а також інокулянт М 8
разом із протруювачем Максим ХL, незалежно від сорту. Так, польова
схожість у сорту Горлиця на цьому варіанті досліду склала 89,2%, а у сорту
КиВін – 88,9%, що, на нашу думку, пояснюється захисною функцією даного
протруювача від ураження хворобами та пошкодження шкідниками.
Підтвердженням вказаного є показник найвищої густоти стояння рослин на
гектар, де використовувався протруювач Максим ХL: у сорту Горлиця – 535,2
тис. рослин/га, а у сорту КиВін – 622,3 тис. рослин/га.
1. Вплив інокуляції та пестициду на польову схожість та збереження
рослин сортів сої у середньому за 2013-2015 рр.
Густота рослин
Польова
Збережен
тис./га
Сорт
Варіант обробки
схожість,
ня
Повні
Повна
%
рослин,%
сходи
стиглість
Обробка водою
86,3
517,8
362,9
70,1
(контроль)
інокулянт М8
88,9
533,4
379,78
71,2
протруювач
89,2
535,2
392,3
73,3
Максим ХL + М8
М8+гербіцид Харнес
83,4
500,4
440,35
88,0
М8+гербіцид Базагран
88,8
532,8
429,43
80,6
Обробка водою
85,3
597,1
420,55
70,5
(контроль)
інокулянт М8
87,8
614,6
438,8
71,4
протруювач
88,9
622,3
449,9
72,3
Максим ХL + М8
М8+гербіцид Харнес
82,6
578,2
503,0
87,0
М8+гербіцид Базагран
87,9
615,3
499,6
81,2
Найнижчі показники польової схожості було відмічено у варіанті
досліду, де застосовували інокулянт М8 сумісно з ґрунтовим гербіцидом
Харнес – 83,4% та 82,6% відповідно. Підтвердженням цього є відображення
показників густоти стояння рослин на гектар у сорту Горлиця – 500,4 тис.
рослин/га та у сорту КиВін - 578,2 тис. рослин/га. Необхідно звернути увагу
на те, що найвищий відсоток збереження рослин протягом вегетаційного
періоду спостерігався у варіанті використання інокулянту М8 сумісно з
ґрунтовим гербіцидом Харнес, де попередньо було встановлено найнижчу
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густоту стояння рослин на гектар та найнижчі показники польової схожості
насіння. Таким чином, показники виживання рослин на вказаному варіанті
досліду становили 88% та 87% у сортів Горлиця та КиВін відповідно, а
густота стояння рослин сої на цих варіантах була найвищою і становила
440,35 у сорту Горлиця та 503 тис. рослин/га у сорту КиВін у фазу повної
стиглості. Даний результат пояснюється сприятливою дією гербіциду Харнес
у захисті забур’янених посівів сої.
Тривалі посухи та надмірне зволоження, особливо в критичні періоди
вегетації сої, можуть призводити до її випадання як під безпосереднім
негативним впливом вказаних факторів, так і від розвитку хвороб, які є
опосередкованим наслідком їхнього впливу [14].
Погодні умови, які склались у роки дослідження характеризувались
низьким рівнем атмосферних опадів впродовж періоду розвитку рослин від
початку зав’язування бобів до формування і наливу насіння, що істотно
позначилося на продуктивності насіння сортів сої (табл.2 ).
2. Урожайність сої залежно від сорту, інокуляції та пестициду,т/га
Приріст до
Урожайність, т/га
Сорт
контролю, т/га
Варіант обробки
2013
2014
2015 Середнє (середнє)
Обробка водою
(контроль)
інокулянт М8
протруювач
Максим ХL +М8
М8+гербіцид Харнес
М8+гербіцид Базагран
Обробка водою
(контроль)
інокулянт М8
протруювач
Максим ХL +М8
М8+гербіцид Харнес
М8+гербіцид Базагран
НІР05 фактор А
НІР05 фактор В
НІР05 взаємодія АВ

1,90

1,60

1,36

1,62

-

2,38

2,10

1,79

2,08

0,48

2,63

2,13

1,97

2,27

0,67

3,85
3,36

3,31
2,87

2,81
2,45

3,3
2,89

1,7
1,29

1,56

1,41

1,19

1,38

-

1,81

1,73

1,43

1,65

0,27

2,01

1,83

1,54

1,79

0,41

3,13
2,73

2,82
2,47

2,2
1,94

2,69
2,37

1,31
0,99

0,09
0,14
0,12

0,15
0,24
0,21

0,09
0,15
0,13

-

-

Наведені дані свідчать, що соя є вимогливою культурою до ґрунтових
та агротехнічних умов. Продуктивність обох сортів сої зростає під впливом
інокуляції насіння азотфіксуючими бактеріями.
Проте, зазначені фактори значно слабкіше позначаються на рівнях
урожайності сої порівняно з кліматичними умовами років вирощування.
Стосовно обраних для досліджень сортів сої доведено, що вищою
продуктивністю як у окремі роки, так і в середньому за три роки
вирощування відрізнявся сорт Горлиця.
Перевагою
застосування
гербіциду
сумісно з інокулянтом
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Bradyrhizobium japonicum М8 є те, що при знищенні бур’янів підвищується
конкурентоспроможність по відношенню до сегетальної рослинності, що
сприяє збільшенню фотосинтетичної продуктивності рослин, підвищуючи
масу органічних речовин у процесі фотосинтезу, що в цілому призводить до
зростання урожайності.
Так, в 2013 році найвища врожайність сої сформувалася на рівні 3,85
т/га у варіанті із внесенням Харнесу сумісно з інокулянтом Bradyrhizobium
japonicum М8, тоді як у контролі без препаратів і ручних прополювань вона
становила 1,9 т/га. В 2014 році врожайність сої також була найвищою у
варіантах досліду з сумісним застосуванням Харнесу – 3,31 т/га, що на 1,71
т/га перевищувало контроль. У 2015 році прибавка врожаю у всіх варіантах
досліду були меншими в порівнянні з попередніми роками через засуху,
однак найвищі показники врожаю відмічались при застосуванні Харнесу
сумісно з інокулянтом Bradyrhizobium japonicum М8 – 2,81/га, що на 1,45 т/га
більше контролю.
Незначною мірою за урожайністю поступився варіант досліду, де було
застосовано страховий гербіцид Базагран на фоні інокулянту Bradyrhizobium
japonicum М 8 на сорті Горлиця. У 2013 році сформувалася врожайність на
рівні 3,36 т/га, тоді як у контролі без препаратів вона становила 1,9 т/га. В
2014 році врожайність сої становила - 2,87 т/га, що на 1,27 т/га перевищувало
контроль. У несприятливому за гідротермічним режимом 2015 році прибавка
врожаю у всіх варіантах досліду були меншими в порівнянні з попередніми
роками, однак найвищі показники врожаю с формувалися при
застосуванні гербіциду Харнес сумісно з інокулянтом Bradyrhizobium
japonicum М 8 – 2,45 т/га, що на 1,09 т/га більше контролю. Нижчий рівень
урожайності даного варіанту пояснюється недостатнім захистом страхового
гербіциду Базагран від бур’янів порівняно із ґрунтовим гербіцидом Харнес.
Cелективні препарати з іншими механізмами дії (бентазон) контролють
лише частину спектра видів бур’янів, що в цілому відобразилося на зниженні
урожайності варіанту порівняно із дією ґрунтового гербіциду Харнес.
Аналіз морфологічних ознак і елементів продуктивності рослин сої на
ділянках із внесенням гербіцидів показав, що їх дія була в значній мірі
тотожною їх впливу на забур’яненість посіву. Тобто, чим ефективніше
гербіциди контролювали бур’яни, тим величини морфологічних ознак і
елементів продуктивності були кращими, і, як наслідок, формувалася вища
урожайність.
Висновки. При застосуванні ґрунтового гербіциду Харнес на фоні дії
інокулянта Bradyrhizobium japonicum М 8, не дивлячись на пригнічення
кількості і маси бульбочок під дією ґрунтового гербіциду, було отримано
найвищий рівень урожайності сортів сої – 3,3 та 2,69 т/га, що напряму
обумовлено знищенням і контролем переважної кількості бур’янів на варіанті
цього досліду.
На фоні застосування інокулянта Bradyrhizobium japonicum М 8 дія
страхового гербіциду Базагран пригнічувала значну кількість дводольних
малорічних бур’янів, проте він виявився неефективним у боротьбі із
однорічними злаковими бур’янами, що забезпечило урожайність на рівні 2,89
та 2,37 т/га.
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Аннотация

Алексеев О. О., Патыка В. Ф.
Урожайность сортов сои Горлица и КиВин при воздействии инокулянта и
пестицидной нагрузки в условиях Правобережной Лесостепи Украины
Проблема интенсификации аграрного производства и охраны окружающей среды
все чаще вызывает интерес к биологическому азоту во всех странах мира.
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Азотфиксирующие микроорганизмы являются важным резервом для улучшения баланса
азота в почве и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Эффективное
использование деятельности клубеньковых бактерий, которые фиксируют азот из
воздуха, повышает плодородие почвы и экономит значительное количество минеральных,
азотных и фосфорных удобрений.
Задачей статьи является изучение влияния инокулянта бактериальных штаммов
Bradyrhizobium japonicum М8 на процессы роста и развития сортов Горлица и КиВин в
сочетании с пестицидами для установления существования зависимости между этими
компонентами и формирования урожайности семян в условиях Правобережной
Лесостепи Украины.
В результате предварительных исследований была установлена возможность
одновременного использования пестицидов и микробных препаратов, однако, такие
результаты были возможны только при использовании Bradyrhizobium japonicum М-8,
что является высокоактивным и высоко вирулентным штаммом, который
характеризуется широким спектром вариативности с разными сортами сои.
В статье рассмотрено влияние инокуляции и пестицида на полевую всхожесть и
сохранность растений сортов сои в среднем за 2013-2015 гг. Определено, что более
высокой полевой всхожестью характеризовались варианты опыта, где применяли
інокулянт М-8, а также инокулянт М-8 в сочетании с протравителем Максим XL,
независимо от сорта. Выявлено, что наивысший процент сохранности растений в
течение вегетационного периода наблюдался в варианте использования препарата М-8
совместно с почвенным гербицидом Харнес.
В статье проанализированы урожайность сои в зависимости от сорта, инокуляции
и пестицида. Авторами отмечено, что соя является требовательной культурой к
почвенным и агротехническим требованиям. Показано, что производительность обоих
сортов сои возрастает под влиянием инокуляции семян азот фиксирующими бактериями.
Выявлено, что самая высокая урожайность сои сформировалась в варианте с внесением
почвенного гербицида Харнес совместно с инокулянтом Bradyrhizobium japonicum М-8.
Статья завершается выводами, где отмечается, что самый высокий уровень
урожайности сортов сои напрямую обусловлен уничтожением и контролем
подавляющего количества сорняков на варианте совместного применения инокулянта М-8
и почвенного гербицида Харнес. Вместе с этим,отмечено, что действие страхового
гербицида Базагран подавляла значительное количество двудольных малолетних сорняков,
в отличие от однолетних злаковых.
Ключевые слова: инокулянт, гербицид, соя, азотфиксация, пестициды.
Annotation
Alieksieiev O. O., Patyka V. P.
The yield of soybean cultivars Horlytsya and KyVin for the actions of inoculum and pesticidal
burden in Right-Bank Forest-steppe Ukraine conditions
The problem of intensification of agricultural production and environmental protection
increasingly kindles worldwide interest to biological nitrogen. Nitrogen-fixing microorganisms
are an important reserve for improvement of nitrogen balance in the soil and increasing of crop
yields. The effective use of the nodule bacteria activity, which fixes nitrogen from the air,
improves soil fertility and saves a significant amount of mineral nitrogen and phosphate
fertilizers.
The objective of the article is to study the effect of bacteria inoculum strains
Bradyrhizobium japonicum M8 on the growth and development of cultivars Horlytsya and KyVin
in combination with pesticides for establishing the existence of dependence between these
components and yield formation of seeds in Right-Bank Forest-steppe Ukraine conditions.
The possibility of simultaneous use of pesticides and microbial preparations was
established as a result of preliminary studies, however, these results were only possible when
using Bradyrhizobium japonicum M-8, which is highly active and highly virulent strain, which is
characterized by a wide range of variability with different soybean cultivars.
In this article, the influence of inoculation and pesticide on field germination and
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preservation of plants of soybean cultivars on average for 2013-2015 is examined. It is determined
that higher field germination was characterized by the variants of the experiment, where was used
inoculant M-8, and the inoculum M-8 in combination with the fungicide Maxim XL, regardless of
the cultivar. It is drown out that the highest percentage of intact plants during the vegetation period
was observed in the use of the specimen M-8 together with soil herbicide Harnes.
In the article it is analyzed the yield of soybean depending on variety, inoculation and
pesticide. The authors noted that soybean is a demanding culture to soil and agronomic
requirements. It is shown that productivity of both soybean cultivars increased under the
influence of inoculation of seeds with nitrogen fixing bacteria. It is revealed that the highest yield
of soybean was formed in the variant with the placement of soil herbicide Harnes together with
the inoculum of Bradyrhizobium japonicum M-8.
The article ends with the conclusions where it is noted that the highest yield of soybean
cultivars is directly caused of the destruction and control of the vast amount of weeds in the
variant of combined speciment of inoculum M-8 and soil herbicide Harnes. However,it is noted
that the effect of the insurance herbicide Basagran suppressed a significant number of young
minor weeds unlike annual grass.
Key words: inoculum, herbicide, soybean, nitrogen fixation, pesticide.

ВКЛАД ІВАНА МАКСИМОВИЧА ЄРЕМЕЄВА В СЕЛЕКЦІЙНУ
НАУКУ І ПРАКТИКУ НЕВИЧЕРПНИЙ
(до 130-річчя від дня народження)
М. В. Костюк, кандидат історичних наук
Ю. Ф. Терещенко, доктор сільськогосподарських наук
Уманський національний університет садівництва
Стаття присвячена пам’яті видатного вітчизняного вченогоселекціонера Івана Максимовича Єремеєва, автора широко відомого сорту
пшениці озимої Українка 0246, яка тривалий час була світовим стандартом
сильних пшениць. Наведено спогади про життєвий і науковий шлях,
становлення та досягнення його, учнів і послідовників.
Ключові слова: І. М. Єремеєв, пшениця озима, популяція, сорт, лінія,
Українка 0246, агротехніка.
Щойно минуло 130 років як 19 січня
1887 р. в м. Ромни (в той час Полтавської
губернії, а нині Сумської області) народився
видатний вітчизняний вчений-селекціонер
Іван Максимович Єремеєв. Як помер батько
(1892 р.), то мати з чотирма доньками і
п’ятирічним сином Іваном, який був
середнім, переїхали в Курськ. Після
успішного випуску з реального училища, він
допомагав сім’ї репетиторством з латинської
та іноземних мов. В 1904–1907 рр.,
навчаючись у Харківському технологічному
інституті, спокусився революційним рухом.
Щоб уникнути переслідувань емігрував через
Швейцарію до Франції, де завдяки знанню
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