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ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДІВ ГА РРР ЗЕАСТИМУЛІНУ НА 

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ

Важливим елементом у технології вирощування кукурудзи є система 

захисту культурних рослин від негативного впливу бур’янів. Застосування 

хімічного методу дозволяє ефективно та на тривалий час позбавити 

агрофітоценози бур’янистої рослинності. Бур’яни значно погіршують умови 

росту культурних рослин та заважають їм реалізувати можливості, які закладені 

в генетичному потенціалі культури.

Поліпшити умови в агрофітоценозі для культурних рослин, захистити їх 

від стресів внаслідок дії несприятливих факторів природного або 

антропогенного походження (зокрема токсичної дії гербіцидів), рекомендується 

за допомогою рістрегулюючих препаратів. Обробка посівів стимуляторами 

росту сприяє прискореному поділу клітин, а це, в свою чергу, збільшує площу 

листової поверхні та вмісту хлорофілу. Застосування РРР є одним із найбільш 

доступних і рентабельних агротехнічних заходів для підвищення 

продуктивності культурних рослин та одночасного покращення якості 

продукції.

Над вирішенням проблеми забур’янення посівів кукурудзи працюють 

науковці досить тривалий час. Є цінний об’єм напрацьованого матеріалу, який 

варто застосовувати на виробництві, враховуючи їх рекомендації. Та зміни в 

погодних умовах, елементах агротехніки, вимогах гібридів кукурудзи до умов 

вирощування вносять певні корективи у систему контролю бур’янистої 

рослинності.

Отже, на відміну від культур суцільного способу сівби, кукурудза має 

низький рівень конкурентної здатності по відношенню до бур’янів. 

Агротехнічні заходи є базовими в системі контролю небажаної рослинності в



агрофітоценозах. Саме вони визначають розподіл вегетативних органів 

розмноження та насіння бур’янів на полі та пошарово в грунті. Загальновідомо, 

що мілкий осінній обробіток ґрунту сприяє накопиченню насіння бур’янів у 

верхньому шарі. Разом з тим, весняний обробіток зубовими боронами знищує 

проростки бур’янів і допомагає культурним рослинам домінувати на початку 

вегетаційного періоду. Має певний вплив на вирішення проблеми забур’янення 

кукурудзи і їх видовий склад. Злакові бур’яни належать до того ж ботанічного 

класу, що і кукурудза. Деякі широколисті бур’яни (лобода біла, щириця 

звичайна) теж можуть розміщуватися у верхньому ярусі агрофітоценозу. 

Березка польова, як витка рослина має можливість переміщатися з нижнього 

ярусу в середній. Галінсога дрібноквіткова може витримувати затінення. Від 

чисельності та місця розташування бур’янів в посівах кукурудзи значною 

мірою залежить рівень освітлення культурних рослин, а також ефективність 

процесу фотосинтезу. Згодом це відображається на рівні урожайності культури.

Гербіциди та РРР Зеастимулін вносили у фазу 3-4 листків у кукурудзи 

ранцевим оприскувачем із розрахунку, щоб норма витрати робочої рідини 

становила 250 л/га. Для встановлення ефективності дії гербіцидів обліки 

забур’яненості дослідних ділянок проводили згідно загальноприйнятих 

методик.

Лаудіс рекомендований для захисту кукурудзи від малорічних бур’янів 

разом із ПАР Меро. Він відноситься до гербіцидів системної дії, тобто, 

рухаючись всередині рослини, препарат розподіляється від верхівки до кореня. 

Добре проникає навіть у листки бур’янів, що вкриті восковим нальотом чи 

мають опушення. Через 5 діб після внесення гербіциду у бур’янів відбувається 

побіління листків, а ще через 8-9 діб -  їх повна загибель.

Стеллар має дві діючі речовини: топрамезон та дикамба. Його також 

рекомендовано застосовувати його разом із ПАР Метолат. Топрамезон має 

грунтову дію, що забезпечує тривалий захисний період від наступної хвилі 

бур’янів. Па відміну від Лаудіса він крім малорічників ще може знищувати



багаторічні дводольні бур’яни. Саме це зіграло ключову роль при виборі 

препарату.

Після застосування гербіциду Стеллар було відмічено, що він знищує 

березку польову, галінсогу дрібноквіткову, зірочник середній, лободу білу, осот 

городній, куряче просо та щирицю звичайну. А триреберник непахучий та 

злинка канадська, хоча й були пригнічені, але все ж таки залишилися у складі 

агрофітоценозу кукурудзи.

Після обробки посівів гербіцидом Лаудіс облік бур’янів показав 

зменшення кількості бур’янів на 89,7% порівняно із контролем. Внаслідок 

того, що рослини кукурудзи зайняли верхній ярус агрофітоценозу та 

накопичили значну площу листкової поверхні, то й стали самі пригнічувати 

бур’яни. Наступним обліком було зафіксовано 91,9% зниження їх чисельності.

На час збиранням врожаю кукурудзи Лаудіс знизив рівень забур’янення на
• • 2 • *94,7%) кількісно та на 655 г/м маси у порівнянні з природним фоном без

внесення гербіцидів та регулятора росту.

Вплив гербіцидів та РРР Зеа стимул і ну 
на забур’яненість кукурудзи, 2019 р.

Надземна Об
ліки

Показники забур'янення
Варіанти маса бур’янів, 

г/м2
Чисельність 

бур’янів, шт/м
% зниження 
до контролю

1. Контроль(природний фон 1-й 107 -

забур’янення без внесення '2-й 99 -

гербіцидів та регулятора росту) 752 3-й 95 -

2. Лаудіс (темботріон + 1-й 11 80.7..
ізоксадіфен-антидот) 0,5 кг/га + 2-й 8 91.9
Меро 1,5 кг/га 97 3-й 5 94,7
3. Лаудіс (темботріон + 1-й 10 90,7
ізоксадіфен-антидот) 0,5 кг/га + 2-й 8 91,9
Меро 1,5 кг/га + РРР 
Зеастимулін 10 мл/га

88 3-й 5 94.7

4. Стеллар (топрамезон + 1-й 7 93,5
дикамба)1,1 л/га + ПАР 2-й ->3 97,0
Метолат 1,1 л/га 87 3-й 2 97,9
5. Стеллар (топрамезон + 1 -й 6 94,4
дикамба) 1,1 л/га + ПАР 2-й 2 98,0
Метолат 1,1 л/га + РРР 
Зеастимулін 10 мл/га

82 3-й 2 97.9



Внесення гербіциду Стеллар дозволило краще регулювати кількість та 

масу бур’янів, завдяки його дії на багаторічники. Зниження чисельності 

бур’янів становило 93,5% під час першого обліку, 97,0% - під час другого та 

97,9% під час третього. Повітряно-суха надземна маса бур’янів була меншою на 

88,4% порівняно із контрольним варіантом.

У дослідних варіантах, де застосовували гербіциди разом із РРР 

Зеастимулін не спостерігалося зниження чисельності бур’янів, а було відмічено 

лише незначне зменшення маси рослин бур’янів. Це відбулося внаслідок 

зростання конкурентних властивостей культурних рослин.

Кукурудза потребує якісного освітлення і на його нестачу реагує 

зниженням темпів росту. Густота стояння всіх рослин в культурфітоценозі 

визначає його мікроклімат, а це має вплив на розвиток культури. Густоту 

стебел кукурудзи можна регулювати нормою висіву її насіння та умовами для 

росту культурних рослин. Присутність високостебельних бур’янів в посівах 

кукурудзи є особливо небажаною.

Так як бур’яни потребують тих же самих факторів життя що і культурні 

рослини, то вони погіршують умови для них в агрофітоценозах. Відсутність 

бур’янів серед культурних рослин дозволяє останнім безперешкодно рости й 

розвиватися, не витрачаючи ресурси на конкурентну боротьбу.

Вплив гербіцидів та РРР Зеастимуліну на елементи 
структури врожаю кукурудзи, 2019 р.

Варіанти Висота рослин 
кукурудзи у фазу 
7-8 листків, см

Довжина 
качана, см

Діаметр 
качана, см

1. Контроль (природний фон забур’янення 
без внесення гербіцидів та регулятора 
росту)

81 14,7 4,0

2. Лаудіс (темботріон + ізоксадіфен- 
антидот) 0,5 кг/га + Меро 1,5 кг/га

95 17,9 4,4

3. Лаудіс (темботріон + ізоксадіфен- 
антидот) 0,5 кг/га + Меро 1,5 кг/га + РРР 
Зеастимулін 10 мл/га

97 18,6 4,5

4. Стеллар (топрамезон + дикамба)1,1 л/га + 
ПАР Метолат 1,1 л/га

97 18,3 4,5

5. Стеллар (топрамезон + дикамба) 1,1 л/га 
+ ПАР Метолат 1,1 л/га + РРР Зеастимулін 
10 мл/га

99 19.4 4.6



Висота кукурудзи у фазі 7-8 листків на гербіцидному фоні була більшою 

на 17,3% (вар. 2) та 19,8%) (вар. 4) ніж на контрольному варіанті. Обробка 

посівів Зеастимуліном забезпечила зростання цього показника ще на 2 см.

Довжина качанів кукурудзи завдяки позитивному впливу регулятора росту 

зросла із 17,9 см до 18,6 см у варіанті контролю бур’янів Лаудісом (0,5 кг/га), 

та із 18,3 см до 19,4 см у варіанті застосування гербіциду Стеллар (1,1 л/га).

Діаметр качанів кукурудзи теж збільшувався внаслідок зниження 

негативної дії бур’янів та під впливом РРР Зеастимулін.

Відсутність конкуренції з боку бур’янів у посівах кукурудзи внаслідок дії 

гербіцидів значно поліпшила умови для росту й розвитку культурних рослин. В 

результаті чого були створені сприятливі умови для формування урожайності 

зерна кукурудзи. Тому нами були отримані істотні прибавки зерна кукурудзи на 

гербіцидному фоні.

Контроль бур’янів в агрофітоценозах кукурудзи гербіцидом Лаудіс (0,5 

кг/га) забезпечив зростання урожайності зерна на 2,9 т/га, а гербіцидом Стеллар 

(1,1 л/га) на 3,1 т/га.

Внесення на посіви кукурудзи РРР Зеастимуліну забезпечило підвищення 

урожайності на 9,5% у варіанті із гербіцидом Лаудіс (0,5 кг/га) та 9,2% у

варіанті із гербіцидом Стеллар (1,1 л/га).

Варіанти Урожайність,
т/га

+ до контролю, 
т/га

1. Контроль (природний фон забур'янення без внесення 
гербіцидів та регулятора росту)

3,4 -

2. Лаудіс (темботріон + ізоксадіфен-антидот) 0,5 кг/га 
+Меро 1,5 кг/га

6,3 2,9

3. Лаудіс (темботріон + ізоксадіфен-антидот) 0,5 кг/га + 
Меро 1,5 кг/га + РРР Зеастимулін 10 мл/га

6,9 3.5

4. Стеллар (тоирамезон+дикамба) 1,1 л/га + ПАР 
Метолат 1,1 л/га

6,5 3,1

5. Стеллар (тоирамезон+дикамба) 1,1 л/га + ПАР 
Метолат 1,1 л/га + РРР Зеастимулін 10 мл/га

7,1 3,7

НІР05, т/га для гербіцидів 0.38 
для РРР Зеастимулін 0,29 
для взаємодії факторів 0,54
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

3 червня 2020 року 

 

900-1000 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ (хол корпусу № 2) 

1000-1300 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (корпус № 2, аудиторія 2220) 

1330-1630 РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ (корпус № 2) 

Секція 1. Дослідження рослинних ресурсів та біологічного 

різноманіття в умовах зміни клімату (аудиторія № 2512). 

Секція 2. Агротехнології та екологічні чинники підвищення 

продуктивності агроценозів та збереження родючості ґрунтів 

(аудиторія № 2421). 

Секція 3. Інноваційні аспекти в технологіях вирощування 

плодоовочевих, декоративних рослин та лісових насаджень 

(аудиторія № 2521). 

1630-1700 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ.  

(корпус № 2, аудиторія 2220) 

4 червня 2020 року Ознайомлення з науково-технічними розробками та 

науковими фаховими виданнями Вінницького національного 

аграрного університету, матеріально-технічною базою 

університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум». 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ДОПОВІДЬ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ до 10 хв. 

ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ до 5 хв. 

ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННЯХ до 3 хв. 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1000-1300  

(корпус №2, аудиторія 2220) 

1000-1015 ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ДІДУР Ігор Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, декан факультету агрономії та лісівництва Вінницького 

національного аграрного університету (3 хв.) 

 

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, ректор Вінницького національного аграрного університету 

(7 хв.) 

 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, 

проректор з наукової та інноваційної діяльності Вінницького 

національного аграрного університету (5 хв.) 

 

1015-1025 «Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на 

зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації 

важкодоступних форм фосфору та калію» 

ДІДУР Ігор Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, декан факультету агрономії та лісівництва 

Вінницький національний аграрний університет 

1025-1035 «Проблеми та потенціал селекції кукурудзи в Україні» 

ЖЕМОЙДА Віталій Леонідович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва імені професора 

М.О. Зеленського 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

1035-1045 «Комбінаційна здатність і гетерозис для врожайності та її елементів 

від схрещування самозапилених ліній під впливом стрес солей і 

низьких рівнів натрію» 

КАДДУР Ахмед Аль Шеікх – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, декан технічного факультету  

Університет Алеппо, Сирія 

1045-1055 «Дослідження редьки олійної у системі органічних 

агротехнологій» 

ЦИЦЮРА Ярослав Григорович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

1055-1105 «Long-term trial of integrated and ecological arable system - a 

methodological approach» 

МАГДАЛЕНА Лако Бартосова – доктор сільськогосподарських наук, 

професор 

Словацький аграрний університет м. Нітра, Словаччина 



1105-1115 «Сучасний стан агропромислового комплексу Вінницької області 

та перспективи його розвитку» 

КИРИЛЮК Валентина Михайлівна – заступник директора 

департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів  

Вінницька обласна державна адміністрація 

1115-1125 «Аграрное производство Молдовы в условиях запрета части 

пестицидов» 

ПАМУЖАК Микола Григорович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор 

Державний аграрний університет, Молдова 

1125-1135 «Stosowanie produktów biologicznych produkcji krajowej pod czas 

uprawy papryki» 

ВДОВЕНКО Сергій Анатолійович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1135-1145 «Новітні екологічні дослідження, сучасний стан та перспективи 

розвитку» 

СОБЧИК Вікторія Тадеушівна – доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри екологічної інженерії  

Університет науки і технологій, м. Краків, Польща 

1145-1155 «Вплив змін клімату на технологію вирощування зернових 

культур» 

ФЕДОРЧУК Михайло Іванович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства 

Миколаївський національний аграрний університет 

1155-1205 «Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни» 

МАМАЛИГА Василь Степанович – кандидат біологічних наук, 

професор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1205-1215 «Вплив стимуляторів росту на ростові процеси і продуктивність 

рослин гірчиці білої сорту «Ослава»» 

ПОЛИВАНИЙ Степан Володимирович – кандидат біологічних наук, 

старший викладач кафедри біології 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського 

1215-1225 «Продуктивність сої залежно від елементів органічної технології 

вирощування в умовах Полісся України» 

ДІДОРА Віктор Григорович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри рослинництва 

Поліський національний університет 

 

 



1225-1235 «Фотосинтетичний потенціал та продуктивність сортів гороху» 

БАХМАТ Микола Іванович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

1235-1245 «Удосконалення новітніх елементів технології вирощування 

кормових культур в умовах зміни клімату» 

МОЙСІЄНКО Віра Василівна – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри рослинництва  

Поліський національний університет 

1245-1255 «Використання органічних решток після проходження через 

біогазову установку для удобрення польових та овочевих культур» 

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрієвич – директор  

ТОВ «Органік - Д» 

 



СЕКЦІЯ 1 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ ТА БІОЛОГІЧНОГО 

РІЗНОМАНІТТЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ 
 

(ВНАУ, 2 корпус, аудиторія 2512) 
 

Голова секції: ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин факультету агрономії та лісівництва. 

 

Відповідальний секретар: РУДСЬКА Ніна Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин факультету агрономії та лісівництва 

 

1330-1335 «Продуктивність люцерни посівної залежно від сортових 

особливостей та гідротермічних умов Лісостепу 

правобережного» 

ГЕТМАН Надія Яківна – доктор сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1335-1340 «Современные проблемы биоинформации селекции сахарной 

свеклы на адаптивность» 

КОРНІЄНКО Анатолій Васильович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік Російської 

академії сільськогосподарських наук, головний науковий 

співробітник, завідувач лабораторії цукрових буряків на 

фертильній основі 

Всеросійський науково-дослідний інститут цукрових буряків і 

цукру ім. А.Л. Мазлумова, Росія 

1340-1345 «Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: 

європейські принципи і підходи» 

МУДРАК Галина Василівна – кандидат географічних наук, 

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1345-1350 «Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних 

об’єктів в умовах зміни клімату»  

ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 



1350-1355 «Дослідження стану рослинних ресурсів Ботанічного саду 

«Поділля» в умовах змін клімату» 

КРАВЧУК Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1355-1400 «Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними 

індексами» 

МАЗУР Олена Василівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, старший викладач кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур  

Вінницький національний аграрний університет 

1400-1405 «Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних 

посівів цукрового сорго із соєю» 

ЛИПОВИЙ Василь Григорович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, 

селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1405-1410 «Вплив регулювання присутності бур’янів на урожайність 

зерна кукурудзи» 

ОКРУШКО Світлана Євгенівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1410-1415 «Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування 

зернобобових культур в Правобережному Лісостепу України» 

ПАНЦИРЕВА Ганна Віталіївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1415-1420 «Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів 

в умовах дендропарку «Ладижинський гай»» 

ПРОКОПЧУК Валентина Мар’янівна – кандидат біологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1420-1425 «Рrospects of growing Syringa L. genus for achieving 

environmental balance» 

МОНАРХ Вероніка Валентинівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 



1425-1430 «Особливості росту та розвитку видів роду Forsythia Vahl. в 

умовах біостаціонару ВНАУ» 

МАТУСЯК Михайло Васильович – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1430-1435 «Використання природних укорінювачів при вегетативному 

розмноженні самшиту» 

НЕЧИПУРЕНКО Лілія Олександрівна – викладач 

Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

1435-1440 «Перспективи використання рослини Гісопу лікарського» 

ТКАЧОВА Євгенія Сергіївна, аспірантка 

Миколаївський національний аграрний університет 

1440-1445 «Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи за якісними 

показниками зерна» 

СПРЯЖКА Роман Олегович – аспірант 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

1445-1450 «Дослідження стану та перспектив вирощування картоплі на 

Вінниччині» 

ДЯЧОК Людмила Петрівна – викладач 

Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

 



СЕКЦІЯ 2 

 

АГРОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ  

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОЦЕНОЗІВ ТА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ 

 

(ВНАУ, 2 корпус, аудиторія 2421) 

 

Голова секції: ПОЛІЩУК Іван Семенович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва. 

 

Відповідальний секретар: ТКАЧУК Олександр Петрович – доктор 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва. 

 

1330-1335 «Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння 

залежно від факторів інтенсифікації» 

БАХМАТ Олег Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри екології, карантину і захисту рослин 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

1335-1340 «Забруднення ґрунту важкими металами за вирощування 

бобових багаторічних трав» 

ТКАЧУК Олександр Петрович – доктор сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1340-1345 «Особливості формування продуктивності сої сорту «Омега» 

Вінницька залежно від строків сівби та норм висіву насіння в 

умовах Лісостепу правобережного» 

ПОЛІЩУК Іван Семенович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1345-1350 «Оцінка екологічного стану ґрунтів прибережної зони та 

якості води річки Ікла» 

БУДНІК Зінаїда Миколаївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства  

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

 

 

 



1350-1355 «Вплив строків сівби та підживлення азотом на 

продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу 

правобережного» 

ПОЛІЩУК Михайло Іванович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

1355-1400 «Вивчення впливу позакореневих підживлень на вміст 

крохмалю у зерні кукурудзи»  

ПАЛАМАРЧУК Віталій Дмитрович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, 

селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1400-1405 «Економічна ефективність технологічних прийомів 

вирощування проса лозовидного» 

МАЗУР Олександр Васильович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1405-1410 «Особливості поширення важких металів в агроландшафтах» 

ХАЄЦЬКИЙ Григорій Сильвестрович – кандидат географічних 

наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1410-1415 «Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння 

залежно від факторів інтенсифікації» 

ЗАБАРНА Тетяна Анатоліївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

1415-1420 «Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими 

металами та заходи щодо підвищення їх якості» 

ГУЦОЛ Галина Василівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, старший викладач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1420-1425 «Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі 

використання сучасних мікробіологічних добрив» 

ЦИГАНСЬКИЙ В’ячеслав Іванович – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 



1425-1430 «Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність 

ячменю ярого» 

КОЛІСНИК Олег Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1430-1435 «Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості 

кукурудзи» 

РУДСЬКА Ніна Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1435-1440 «Вплив елементів технології вирощування на активізацію 

рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту 

у агроценозах люцерни посівної» 

ЦИГАНСЬКА Олена Іванівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, старший викладач кафедри лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1440-1445 «Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на 

поширення основних шкідників та якість продукції» 

ВЕРГЕЛЕС Павло Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1445-1450 «Оцінка екологічного стану ґрунтів прибережної зони та води 

озера Басів Кут і розробка природоохоронних заходів» 

СТАТНИК Ігор Іванович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

1450-1455 «Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі 

органічного землеробства» 

АЛЄКСЄЄВ Олексій Олександрович – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1455-1500 «Шляхи підвищення урожайності насіння нуту в умовах 

Вінницької області» 

ШКАТУЛА Юрій Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 



1500-1505 «Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур 

залишками пестицидів в умовах Лісостепу правобережного» 

ЯКОВЕЦЬ Людмила Анатоліївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент кафедри ботаніки, генетики 

та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1505-1510 «Вплив позакореневих підживлень на якість продукції 

картоплі» 

КОВАЛЕНКО Тетяна Мефодіївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1510-1515 «Дослідження використання стрес-протекторних властивостей 

гумінових речовин у сільському господарстві» 

ГУМЕНЮК Лілія Дмитрівна – кандидат біологічних наук, 

старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1515-1520 «Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами 

рослинного біорізноманіття суходільних низинних лук» 

ТІТАРЕНКО Ольга Михайлівна – старший викладач кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1520-1525 «Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed 

depending on the level of fertilizers and sowing date» 

МАЦЕРА Ольга Олегівна – асистент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

1525-1530 «Дослідження інтенсивності накопичення у листовій масі та 

насінні розторопші плямистої міді в умовах польових 

сівозмін» 

РАЗАНОВА Алла Михайлівна – аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

1530-1535 «Індивідуальна продуктивність ячменю ярого сорту «Сварог» 

залежно від позакореневих підживлень» 

ТИНЬКО Валентина Василівна – аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ 

ПЛОДООВОЧЕВИХ, ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ТА ЛІСОВИХ 

НАСАДЖЕНЬ 

 

(ВНАУ, 2 корпус, аудиторія 2521) 

 

Голова секції: ПРОКОПЧУК Валентина Мар’янівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії 

лісівництва. 

 

Відповідальний секретар: ПАЛАМАРЧУК Інна Іванівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії 

лісівництва 

 

1330-1335 «Мульчування ґрунту як агрозахід при вирощуванні 

кабачка в умовах Лісостепу правобережного» 

ПАЛАМАРЧУК Інна Іванівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства  

Вінницький національний аграрний університет 

1335-1340 «Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах 

відкритого ґрунту» 

ПОЛУТІН Олексій Олександрович – кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1340-1345 «Дослідження впливу сірки на вирощування суниці 

садової в умовах Лісостепу» 

ПРИСЯЖНЮК Олена Володимирівна – викладач 

Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

1345-1350 «Особливості ростових процесів та продуктивність 

рослин редису за використання ретардантів» 

ВЕРГЕЛІС Вікторія Ігорівна – асистент кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 



1350-1355 «Дослідження впливу стимулюючих препаратів на 

морфогенез редису» 

ВАТАМАНЮК Ольга Володимирівна – асистент кафедри 

ботаніки, генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1355-1400 «Вплив препаратів бактеріального походження на 

урожайність та якість коренеплодів моркви столової» 

ВДОВИЧЕНКО Ірина Петрівна – аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 
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