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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 загальносвітові та європейські тенденції зміни кліматичних та 
агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату 
та адаптації до неї; 

 вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ  на розвиток 
сільського господарства; 

 напрями адаптації до зміни клімату технологій вирощування 
сільськогосподарських культур; 

 вплив зміни клімату на розвиток галузі тваринництва та напрями 
адаптації до неї; 

 зниження імовірності виникнення ризиків у сільському господарстві від 
зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ; 

 запобігання зміні клімату через збільшення абсорбції парникових газів 
та переходу до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві; 

 вплив змін клімату на стан водних ресурсів України; 
 вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і 

розподіл основних видів риб; 
 вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні  

наслідки для продовольчої безпеки; 
 удосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та 

продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації 
сільського господарства до кліматичних змін; 

 просвітницька робота в аграрних закладах освіти в Україні з 
вищезазначених питань.  

 
Зміна клімату та сільське господарство — це два взаємозв′язані процеси 

глобального масштабу. Глобальне потепління впливає на показники у 
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сільському господарстві, зміну середніх температур, зміну кількості опадів; 
зміну концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері та озону; поява нових 
шкідників та хвороб; зміна якості продуктів харчування. За даними НААН 
України, за останні десятиліття відбувається фактичне зміщення меж 
природно-кліматичних зон країни на 100-150 км на північ. Останніх 15 років 
випадки посухи в Україні стають дедалі частішими та інтенсивнішими. 
Посухи тепер спостерігають у середньому раз на три роки, що призводить до 
значного зниження врожайності культур. А це зумовлює необхідність зміни 
підходів до формування систем ведення землеробства, особливо в умовах 
Південного Степу України. Зрошення в умовах гострого дефіциту природної 
вологи є одним з головних чинників протидії негативним наслідкам 
глобального потепління та підвищення продуктивності рослинницької галузі. 
Оптимальна взаємодія зрошення з іншими складовими землеробства та 
комплексної механізації сприяє інтенсивному використанню рослинами 
тепла, світла, поживних речовин, вологи, що в комплексі забезпечує 
ефективне використання земельних ресурсів, сприяє отриманню високих та 
сталих урожаїв різних за біологічними властивостями та генетичним 
потенціалом культур. 

Протягом ХХ ст. зрошення набуло поширення в світі, сьогодні на 
планеті зрошують понад 345 млн га, що становить 21 % від загальної площі 
ріллі, на якій виробляють понад 40 % усієї сільськогосподарської продукції, 
тобто продуктивність одного зрошуваного гектара більше, ніж удвічі 
перевищує вихід рослинницької продукції з неполивної площі. Висока 
ефективність штучного зволоження зумовила вирішення продовольчої 
безпеки людства, оскільки стрімке зростання площ зрошуваних земель. 

Україна має велике різноманіття унікальної флори і фауни на всій 
території, а особливо в Карпатах, Криму та дельті Дунаю. За даними деяких 
досліджень, біорізноманіття вже тепер зазнає впливу від зміни клімату. Це 
може мати наслідки для лісової і туристичної галузей у Карпатах. За вищих 
температур і зміни характеру опадів ліси можуть відчувати нестачу води, що 
може призвести до сухості ґрунтів, їхньої деградації та лісових пожеж. Зміна 
складу лісу також змінить різноманітність фауни. У прибережних зонах, 
особливо в дельтах Дунаю і Дністра, зниження стоку води у верхів’ї та 
підвищення її температури можуть змінити екологічні умови на цих 
територіях. Кліматичні зміни також можуть призвести до зміни видового 
складу на всій території України і, зокрема, збільшення кількості шкідників  
та хвороб 

Необхідно поглиблювати дослідження з питань районування територій 
для вирощування сільськогосподарських культур на основі оцінювання 
природних агрокліматичних ресурсів, створювати нові сорти і гібриди 
сільськогосподарських культур з оптимальними параметрами адаптованості 
до посушливих умов, розвивати зрошуване землеробство як головний чинник 
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отримання стабільного врожаю сільськогосподарських культур та 
ефективного розвитку аграрного сектору й сільських територій, збільшувати 
площі лісів, лісосмуг та зелених насаджень, оптимізувати структуру 
землекористування, посилити міжсекторальні зв’язки, вдосконалювати 
моніторинг іхітіофауни у всіх підгалузях рибного господарства, створити 
ефективну систему тваринництва для поліпшення  можливостей тварин 
переносити спеку. 

Пропонуємо вашій увазі збірник тез на теми зміни клімату в Україні, її 
наслідків для вітчизняного агропромислового комплексу, способів адаптації 
до несприятливих наслідків зміни клімату та можливостей використання її 
потенційних переваг, а також наукові дослідження в цьому напрямі.  

Збірник тез стане в пригоді профільним державним службовцям, 
аграріям, представникам наукової та освітянської спільноти, всім тим, кому 
не байдуже майбутнє планети.  
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використaння систем удобрення суттєво підвищуються покaзники рH 
сольового за різноглибинного тa мілкого плоскорізного обробітків ґрунту 
порівняно з орaнкою. Нa вaріaнтaх з орaнкою загалом зa вегетaційний період 
відзначали більш низькі знaчення рH сольового. Нa вaріaнтaх з внесенням 
соломи вони були слaбо- aбо середньокислими. Нa вaріaнтaх з безполицевими 
системaми обробітку реaкція ґрунтового середовищa зaлишaлaся близькою до  
нейтрaльної.  

Результатами досліджень встановлено, що внесення органічних добрив є 
основним і необхідним елементом для стабілізації процесу 
гумусонакопичення. Така біологізації удобрення не шкодить і не суперечить 
сталій тенденції до мінімалізації обробітку грунту, яку практикують в 
агроформуваннях різних форм власності. Звичайно, що така система 
ефективна за результатами наших досліджень під час внесення не більше 10 
т/га органічних добрив чи еквівалетної кількості рослинних решток у вигляді 
соломи за відповідного компенсуючого внесення азотних добрив з розрахунку 
10 кг д.р./1 т решток. 

Отже, використання органічного землеробства в умовaх Прaвобережного 
Лісостепу має значний вплив на формування фізико-хімічних показників 
сірих лісових грунтів, а саме: знижується гідролітична кислотність, зростає 
показник ступеня насиченості грунту основами. А в підсумку це підвищує 
біологічну активність грунту. 
 
 
УДК 631.8.022.3:631.51 
ПЕЛЕХ Л.В., канд. с.-г. наук, старший викладач  
Вінницький національний аграрний університет 
 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 
СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Одним із основних заходів оптимізації водно-фізичних, біологічних, 
агрохімічних властивостей грунту є його обробіток. Він також відіграє не 
останню роль у відновленні родючості, контролі фітосанітарного стану, 
захисту від ерозії. На продуктивність ґрунту позитивно впливають способи 
обробітку ґрунту, які адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов і вимог 
культур сівозміни. На думку низки вчених, в умовах Лісостепу найбільш 
ефективною системою обробітку ґрунту у сівозмінах є комбінована, яка 
поєднуює глибоке пушення без обороту пласта, поверхневий обробіток і 
оранку, що збільшує продуктивність сівозміни.  

Доведено, що плоскорізний обробіток є дієвим засобом поліпшення 
агрофізичних показників чорнозему порівняно з традиційною оранкою. Разом 
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із тим, зміна вмісту гумусу не може не відобразитися на урожайності 
вирощуваних культур. Однак лімітуючим чинником впливу на урожайність і 
якість врожаю є добрива. Мінеральне живлення рослин поліпшується під час 
внесення науково обґрунтованих доз добрив. Внесення добрив у кількостях, 
які перевищують фізіологічну потребу рослин, не призводить до подальшого 
збільшення урожайності і супроводжується погіршенням якості продукції . 

Дослідженнями встановлено, що класичний обробіток ґрунту (дискове 
лущення на глибину 6-8 см + оранка на 28-30 см (ЛДГ-10, ПЛН-3,35); 
плоскорізний обробіток на глибину 28-30 см (ПГ-3-100); поверхневий 
обробіток на 10-12 см (БДТ-7) із застосовуванням N60P60K60 + 30 кг N 
(локально у фазу кущення пшениці озимої); N60P60K60+ 30 кг N (локально у 
фазу кущення пшениці озимої) та 15 кг N (позакоренево у фазу виходу у 
трубку пшениці озимої). Повторність досліду – трикратна. 

Агротехніка в досліді, за виключенням способів основного обробітку, 
була базовою для лісотепової зони і проводилась відповідно до методики 
польового досліду (В.Ф.Мойсейченко, В.О.Єщенко). 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений чорноземом 
вилугуваним важкосуглинистого гранулометричного складу, потужність 
гумусового горизонту – 25-45 см, середньої забезпеченості рухомими 
формами азоту і калію, слабкої забезпеченості фосфором, сума поглинутих 
основ – 38-42 мг-екв. на 100 г ґрунту, рН 4,6-4,9. 

Результатами досліджень доведено, що в середньому за роки досліджень 
спосіб основного обробітку впливав на перезимівлю рослин. Так, кількість 
рослин з квадратного метра за плоскорізного обробітку становила 228 шт., що 
на 20 шт. або 9,4% більше порівняно з класичним обробітком ґрунту, який 
охоплював дискове лущення у поєднанні з оранкою. Це пояснюється більш 
кращим формуванням агрофізичних показників ґрунту для рослин пшениці 
озимої на варіантах з плоскорізним обробітком, ніж за класичного обробітку 
ґрунту, що підтверджують наукові праці. 

Найбільшу урожайність пшениці озимої в середньому за роки досліджень 
було відзначено на фоні класичного і плоскорізного обробітку ґрунту із 
застосуванням повного внесення мінеральних добрив з локальним внесенням 
N30 та підживленням N15 (відповідно 3,91 і 3,94 т/га). Приріст урожаю на цих 
двох варіантах становив відповідно 0,95 і 0,98 т/га. Додаткове внесення 
мінерального азоту посилювало утворення активних вуглеводів у рослинах 
завдяки чому підвищувався рівень урожайності зерна пшениці озимої з 
одиниці площі. 

Найменша урожайність була відзначена на неудобреному фоні 
поверхневого обробітку ґрунту на глибину 10-12 см і становила 2,45 т/га. 

Отже, виходячи із вищевикладеного в зернопаропросапній сівозміні з 
чергуванням культур: чистий пар, озима пшениця, цукровий буряк, ячмінь, – 
можна стверджувати, що під пшеницю озиму доцільно проводити 
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плоскорізний обробіток на глибину 28-30 см. З варіантів удобрення 
рекомендовано використовувати внесення N60P60K60+N30+N15, що забезпечує 
формування найвищого врожаю 3,94т/га з вмістом клейковини 28,5% та білка 
12,33 %. 
 
 
УДК 631.559:633.16:631.811.98 (477.4+292.485) 
ПОЛІЩУК М.І., канд. с.-г. наук, доцент  
Вінницький національний аграрний університет 

 
ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА НАГРОМАДЖЕННЯ 

ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

 
Мета і завдання досліджень. Полягає, у визначенні впливу мікродобрив, 

внесених у позакореневі підживлення, на  формування елементів продуктивності 
ячменю ярого в умовах науково-дослідного господарства «Агрономічне» 
Вінницького району Вінницької області у польових дослідах, закладених на 
дослідному полі ВНАУ. 

Виклад основного матеріалу. Детальний аналіз темпів росту дає змогу 
з’ясувати вплив ґрунтово-кліматичних умов року та чинників, що вивчалися, 
на формування продуктивності сільськогосподарських рослин. Ріст рослин є 
однією із діагностичних ознак, що вказують на умови вирощування культури. 
Ростові процеси, розвиток вегетативних і репродуктивних органів значною 
мірою визначає забезпечення рослин вологою і елементами живлення. 
Відомо, що існує пряма залежність між урожаєм, вегетативною масою та 
висотою рослин, оскільки стебла та листки є органами транспортування 
органічних і мінеральних речовин. Спостерігаючи за темпами розвитку цих 
важливих показників, можна зробити висновок про вплив тих чи інших 
чинників на рослину. Інтенсивність збільшення лінійних розмірів та 
накопичення біомаси рослинами здебільшого залежить від сортових 
особливостей культури і рівня живлення. 

Проведення позакореневих підживлень у фазу виходу рослин у трубку 
ячменю ярого активізувало фізіологічні процеси в рослинах, внаслідок чого 
висота рослин порівняно з контролем (обробка водою), в середньому за роки 
досліджень, зростала на 1,8 – 5,5 см або 2,5 – 7,5% залежно від варіанта 
досліду.  

Висота рослин у фазі колосіння, у середньому за три роки, 
максимальною була після внесення добрив Квантум. Порівняно з контролем, 
висота рослин у цьому варіанті була на 4,2 – 5,5 см або 5,7 – 7,5% більшою. 

Дещо менший приріст висоти рослин забезпечувало підживлення 
посівів добривами Наномікс та Росток – 2,6 – 3,7 см або 3,6 – 5,0% по сорту 
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