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життя може призвести до поганих наслідків, таких як порушення психіки
дитини, нервозність, роздратування. Дитина стає байдужою до навчання,
будуть виникати різні проблеми із здоров’ям, повністю буде себе погано
проявляти, стане пасивною. Такій дитині не буде вистачати часу, аби все
встигнути, вона буде швидко стомлюватись та повільно виконувати завдання.
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orovyu/rezhim_dnya_shkolyara/
3. [Електронний ресурс]
http://mamovediya.com.ua/rezhym-dnya-ditey-molodshoho-shkilnoho-viku
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОЩУВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ
Забарна Т.А.
старший викладач кафедри
землеробства ,ґрунтознавства та агрохімії
Вінницький національний аграрний університет
м. Вінниця,Україна
В умовах ринкової економіки ефективність виробництва тієї чи іншої
високоякісної продукції визначається її конкурентоспроможністю, тобто
здатністю до зменшення собівартості продукції, зростання обсягів виробництва
та збільшення робочих місць як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
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Впровадження у виробництво нових, більш адаптованих до умов
зовнішнього середовища технологій вирощування, може в значній мірі
забезпечити підвищення конкурентоспроможності рослинницької продукції.
Тому

визначення

конкурентоспроможності

технологій

вирощування

сільськогосподарських культур є актуальним та невідкладним завданням
сучасної аграрної науки.
В своїх дослідженнях оцінку технологій вирощування конюшини лучної
на конкурентоспроможність ми проводили на основі методики запропонованої
А.Д. Гарькавим, В.Ф. Петриченком та А.В. Спіріним. Вони пропонують три
самостійні оцінки конкурентоспроможності, що можуть доповнювати одна
одну: перевірка на інтенсивність, яка включає порівняння коефіцієнтів
енергетичної ефективності та сукупних витрат непоновлюваної енергії нової та
базової технологій; оптимізація або оцінка технологічних процесів за
прибутком з урахуванням попиту; комплексна оцінка конкурентоспроможності
за допомогою відповідних коефіцієнтів.
Одержані

результати

з

визначення

коефіцієнтів

енергетичної,

інтегральної оцінки та комплексного коефіцієнта конкурентоспроможності
показали, що вони змінюються залежно від сортових особливостей, удобрення
та способу вирощування.
За контроль було взято варіант вирощування конюшини лучної без
використання мінеральних добрив та без проведення передпосівної інокуляції
насіння бактеріальним препаратом.
Встановлено, що максимальних показників конкурентоспроможності
було досягнуто на варіанті з внесенням фосфорно-калійних добрив (Р60К90) у
передпосівну культивацію та проведенням інокуляції насіння. В безпокривних
посівах коефіцієнт енергетичної оцінки для сорту Спарта і Анітра становив
1,06, в той час, як при вирощуванні рослин конюшини лучної під покривом він
становив відповідно 1,07 та 1,06.
За даних умов вирощування сортів конюшини лучної коефіцієнт
інтегральної оцінки становив у сорту Спарта 1,04 – при безпокривному
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вирощуванні, та 1,08 – при підпокривному. Для сорту Анітра коефіцієнт
інтегральної оцінки в безпокривних посівах складав 1,05, а в підпокривних –
1,08.
Комплексний

коефіцієнт

конкурентоспроможності

на

варіанті

з

внесенням фосфорно-калійного удобрення становив для сорту Спарта у
безпокривних посівах 1,03, а в підпокривних – 1,05. При цьому показники
комплексного коефіцієнту конкурентоспроможності для сорту Анітра також
становили відповідно 1,04 та 1,05.
На увагу також заслуговує технологія вирощування сортів конюшини
лучної в підпокривних посівах із застосуванням передпосівної інокуляції
насіння. За цих умов вирощування коефіцієнт енергетичної оцінки становив
1,00-1,01, коефіцієнт інтегральної оцінки – 1,06 та комплексний коефіцієнт
конкурентоспроможності – 1,02-1,03.
В ході проведених робіт було визначено можливий напрямок розвитку
технологій вирощування конюшини лучної. Встановлені напрямки розвитку
технологій вирощування конюшини лучної сортів Спарта і Анітра, порівняно з
базовою технологією.
Встановлено, що по відношенню до базової технології практично всі
запропоновані технології мали чітке спрямування в бік інтенсивного розвитку,
окрім безпокривного вирощування конюшини лучної на варіанті без добрив,
або лише із використанням ризоторфіну.
Проведені

економічний

конкурентоспроможності

і

енергетичний

розробленої

аналізи

технології

та

визначення

вирощування

сортів

конюшини лучної, які базуються на внесенні фосфорно-калійного удобрення
(Р60К90) із проведенням інокуляції насіння, свідчать про її перспективність та
перевагу перед контрольним варіантом.
____________________________________________________________________
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