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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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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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ВПЛИВ МУЛЬЧУВАННЯ ГРУНТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН 
КАБАЧКА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ 

 
Мульчування – агротехнічний захід, скерований на підвищення 

урожайності та поліпшення якості продукції. Укривання поверхні ґрунту 
органічними чи синтетичними мульчуючими матеріалами зменшує 
випаровування ґрунтової вологи, сприяє створенню наближеного до 
оптимального температурного режиму, впливає на мікробіологічні процеси в 
орному шарі ґрунту. Все це позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, 
прискорює дозрівання, збільшує урожайність та поліпшує якість продукції. 
Мульчування ґрунту обмежує ріст бур’янів, тим самим зменшуючи кількість 
обробітків і затрати праці [3, 6, 5]. Під час вирощування рослин на плівці 
спостерігається поліпшення якості плодів, зменшення кількості бур’янів, 
зниження випаровування вологи, зниження вивітрювання добрив та 
зменшення ущільнення ґрунту [7, 8]. 

Дослідження з вивчення впливу мульчування грунту на врожайність 
рослин кабачка проводилися в 2015 – 2016 роках в умовах Лісостепу 
Правобережного на дослідному полі Вінницького національного аграрного 
університету. Дослідження проводили із сортом Золотінка. У досліді вивчали 
мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чорною перфорованою, 
агроволокном чорним, соломою та тирсою. За контроль слугував варіант без 
мульчі. Розмір облікової ділянки 40 м2, повторність досліду чотириразова. 
Сівбу насіння проводили за схемою 120х70 см, що становить – 11,9 тис. 
шт./га, у І декаді травня (5.05). Згідно з методикою передбачено проведення 
фенологічних спостережень, біометричних вимірювань та обліків [4]. 
Морфологічні ознаки: форму, колір листків і плодів кабачка визначали 
візуально, кількість листків – шляхом обрахування. Площу листкової 
пластинки визначали за методикою В.І. Камчатного [2]. Перед сівбою кабачка 
грунт вирівнювали і покривали мульчуючими матеріалами синтетичного 
походження (плівка поліетиленова чорна перфорована, агроволокно чорне), 
смугами завширшки 100 см. Краї матеріалів уздовж рядків укладали у 
попередньо нарізані борозни і присипали ґрунтом, після чого розмічали рядки 
згідно зі схемою та робили хрестоподібні надрізи в мульчувальному матеріалі 
для сівби насіння. Тирсою та соломою ґрунт укривали після сходів. Збирали 
врожай в міру формування плодів згідно з вимогами чинного стандарту – 
”Кабачки свежие – ДСТУ 318 – 91” [1]. 
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На період технічної стиглості проводили біометричні вимірювання, 
згідно з якими, найбільшу довжину стебла сформували рослини за 
мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чорною – 82,6 см, що на 15,1 см 
більше від варіанта без мульчі. Найбільшу товщину стебла у фазу технічної 
стиглості мали рослини за мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою 
чорною – 32,4 мм, що більше від контролю на 4,0 мм.  

Дослідженнями встановлено, що мульчувальні матеріали суттєво 
впливали на формування листків. Серед досліджуваних варіантів найбільш 
облистяними виявилися рослини кабачка за мульчування ґрунту плівкою 
поліетиленовою чорною – 32,6 шт./рослину, а на контролі – 21,8 шт./рослину, 
що на 10,8 шт./рослину менше. Найбільшу площу листків спостерігали за 
мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чорною – 17,5 тис. м2/га, що на 
6,4 тис. м2/га більше від контролю. Більшу площу листків відносно контролю 
мали також варіанти за мульчування ґрунту соломою та тирсою.  

Застосування різних видів мульчувальних матеріалів сприяло 
збільшенню площі листків відносно контролю. В усі досліджувані фази росту 
і розвитку рослин кабачка найбільшу площу листків спостерігали за 
мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чорною. Аналізуючи фази 
розвитку, то найбільшу площу мали рослини у фазу технічної стиглості –17,5 
тис. м2/га. 

Величина врожаю є основним показником, який визначає вплив 
мульчувального матеріалу. За період проведення досліджень величина 
врожаю була неоднаковою і залежала від мульчувального матеріалу. Більшу 
врожайність за роки досліджень отримали у 2015 році, через оптимальні 
умови, які склалися для росту і розвитку кабачка. Найбільш оптимальні умови 
для росту, розвитку і формування врожаю рослин кабачка склалися за 
мульчування грунту плівкою поліетиленовою чорною – 52,1 т/га, де приріст 
відносно контролю становив 10,2 т/га. Істотність цієї різниці підтверджено 
результатами дисперсійного аналізу по роках досліджень. Встановлено, що 
мульчування ґрунту на врожайність кабачка впливало в середньому на 85,5 %. 
Аналізом встановлено сильний прямий зв'язок між урожайністю та кількістю 
плодів (r=0,99±0,07). 

Зазначений варіант характеризувався найкращими біометричними 
показниками. Найбільшу кількість плодів отримали за мульчування ґрунту 
плівкою поліетиленовою чорною – 15,3 шт./рослину, що на 1,4 шт./рослину 
більше від контролю. Найбільшу масу плоду мав варіант за мульчування 
ґрунту плівкою поліетиленовою чорною – 313 г. Цей варіант характеризувався 
також найбільшим діаметром плоду – 5,0 см, а це на 0,3 см більше контролю. 

Отже, дослідження показали, що мульчування ґрунту позитивно 
впливало на врожайність та біометричні показники продукції кабачка, 
особливо застосування плівки поліетиленової чорної, яка забезпечила 
отримання врожаю на рівні 52,1 т/га у 2015 році та 49,3 т/га у 2016 році. 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО ВИЛЯГАННЯ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ  
 
Вилягання рослин – це основна причина недоборів урожаю зерна гібридів 

кукурудзи, яка впливає на придатність посівів до механізованого вирощування та 
збирання. У разі вилягання рослин на ранніх фазах росту та розвитку 
спостерігається різке зниження врожаю через погіршення в полеглих рослин 
фотосинтетичних процесів, кореневого живлення, відтоку поживних речовин у 
зерно, внаслідок чого знижується і врожайність, а на пізніх – призводить до 
ускладнення комбайнового збирання врожаю. З одного боку, стійкість рослин до 
вилягання залежить від прояву ознак, що його обумовлюють – міцності стебла, 
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