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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

5 листопада 2020 року 

 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та науковими фаховими 

виданнями Вінницького національного аграрного університету, матеріально-

технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму». 

6 листопада 2020 року 

 

900 - 1000 Реєстрація учасників конференції (корпусу № 2, ауд. 2220) 

 

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

1300 - 1330 Перерва 

1330 – 1500 РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ (корпус № 2) 

Секція 1. Інноваційні системи адаптивного землеробства 

та рослинництва (ауд. № 2512). 

Секція 2. Інноваційні технології в захисті рослин та 

охороні довкілля (ауд. № 2421). 

Секція 3. Актуальні проблеми використання 

рослинницьких та плодоовочевих ресурсів в умовах 

глобальних змін клімату (ауд. № 2521). 

1500 – 1530 Підведення підсумків роботи конференції. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Доповідь на пленарному засіданні до 10 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях до 5 хв. 

Дискусія до 3 хв. 

 
 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(корпус № 2, ауд. 2220) 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

1000-1010 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент Вінницького 

національного аграрного університету, президент 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських 

наук, професор, в.о. ректора Вінницького національного аграрного 

університету 

 

1010-1020 «Вплив сучасних біоінокулянтів на продуктивність рослинно-

мікробного симбіозу у агроценозах зернобобових культур» 

ДІДУР Ігор Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, декан факультету агрономії та лісівництва 

Вінницький національний аграрний університет 

1020-1030 «Підвищення продуктивності сільськогосподарських і 

біоенергетичних культур за симбіозу мікоризоутворюючих грибів 

з їх кореневою системою» 

САБЛУК Василь Трохимович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач лабораторією фітопатології і ентомології 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України 

1030-1040 «Дослідження безпеки меду виробленого з сільськогосподарських 

медоносів в умовах північного Полісся» 

РАЗАНОВ Сергій Федорович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1040-1050 «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 

1050-1100 «Продуктивність різньостиглих сортів гороху в умовах Поділля» 

БАХМАТ Микола Іванович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

1100-1110 «Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового 

кормовиробництва» 

ГЕТМАН Надія Яківна – доктор сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  

Вінницький національний аграрний університет 



1110-1120 «Ефективність мікробних препаратів за вирощування овочевих 

рослин в Лівобережному Лісостепу України» 

КУЦ Олександр Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, 

заступник директора з наукової роботи 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України 

1120-1130 «Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні 

кукурудзи» 

ПАЛАМАРЧУК Віталій Дмитрович – доктор сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1130-1140 «Продуктивність гібридів кукурудзи за використання бактеріальних 

препаратів в умовах Південного Степу України» 

КОВАЛЕНКО Олег Анатолійович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства  

Миколаївський національний аграрний університет 

1140-1150 «Селекційна цінність зернобобових культур за адаптивністю в 

умовах Вінниччини» 

МАЗУР Олександр Васильович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1150-1200 «Екологічний стан озера Басів-Кут» 

СТАДНІК Ігор Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та 

лісового господарства 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

1200-1210 «Вплив мінеральних добрив та регуляторів росту на елементи 

продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу правобережного» 

ПОЛІЩУК Михайло Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

1210-1220 «Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах 

Полісся» 

ТИМОЩУК Тетяна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри захисту рослин 

Поліський національний університет 

1220-1230 «Дослідження екологічного стану міста Рівне» 

КЛИМЕНКО Людмила Василівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 



1230-1240 «Досягнення вітчизняної селекції у створенні сортів пшениці м’якої 

озимої стійких проти хвороб» 

ДМИТРЕНКО Юлія Михайлівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва імені професора 

М.О. Зеленського 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

1240-1250 «Особливості впровадження та використання системи точного 

землеробства у малих агропідприємствах» 

КАПРІЦА Андрій Олександрович – директор  

Фермерське господарство «Флора А.А.» Крижопільського району 

1250-1300 «Напрямки діяльності компанії BASF та їх вплив на розвиток систем 

адаптивного землеробства» 

ЗАБАРНИЙ Олексій Сергійович – менеджер з маркетингу насіння 

ТОВ «BASF»  

 



СЕКЦІЯ 1 
 

ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА 

РОСЛИННИЦТВА 
 

(корпус № 2, ауд. 2512) 
 

Голова секції: ПОЛІЩУК Михайло Іванович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. 

 

Секретар секції: ЗАБАРНА Тетяна Анатоліївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. 

 

1330-1335 «Особливості формування продуктивності зернобобових 

культур в умовах Правобережного Лісостепу України» 

ПАНЦИРЕВА Ганна Віталіївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1335-1340 «Формування продуктивності нуту залежно від стимуляторів 

росту та гербіцидів в умовах дослідного поля ВНАУ» 

ШКАТУЛА Юрій Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

1340-1345 «Продуктивність льону олійного за дії регуляторів росту рослин» 

ХОДАНІЦЬКА Олена Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

М. Коцюбинського 

1345-1350 «Ефективність контролю чисельності брунькового 

смородинового кліща (Cecidophyopsis ribis westw) у сортових 

агрофітоценозах чорної смородини» 

ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1350-1355 «Інноваційні технології біоконтролю складу ґрунтів методом 

збереження поживних речовин органічних решток» 

ДІДИК Дарина Михайлівна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

 



1355-1400 «Аналіз ролі сучасних біопрепаратів у покращенні родючості 

ґрунту» 

ТИХОНОВА Тетяна Іванівна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

1400-1405 «Дослідження впливу строків сівби та азотного удобрення на 

урожайність насіння ріпаку озимого» 

МАЦЕРА Ольга Олегівна – асистент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва 

Вінницький національний аграрний університет 

1405-1410 «Використання біопрепарату Компоназа для компостування 

органічних добрив» 

ЯЩУК Ольга Миколаївна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

1410-1415 «Сучасні підходи до використання рослинних решток в 

сільському господарстві» 

Ґудзь Віталіна Олександрівна – завідувач циклової комісії 

Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 

1415-1420 «Дигестат біогазових станцій, особливості застосування в 

сільськогосподарському виробництві» 

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович – аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

1420-1425 «Вплив мінеральних добрив та прийомів захисту рослин на 

елементи продуктивності пшениці ярої в умовах Лісостепу 

правобережного» 

АНТКО Руслан Анатолійович – аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

 



СЕКЦІЯ 2 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАХИСТІ РОСЛИН ТА ОХОРОНІ 

ДОВКІЛЛЯ 

 

(корпус № 2, ауд. 2421) 

 

Голова секції: ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту 

рослин факультету агрономії та лісівництва. 

 

Секретар секції: РУДСЬКА Ніна Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту 

рослин факультету агрономії та лісівництва. 

 

1330-1335 «Ряди стійкості деревних порід до комплексних негативних 

впливів спричинених зміною клімату»  

КРАВЧУК Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1335-1340 «Дорожня карта покращення екологічного стану річки Укла» 

БУДНІК Зінаїда Миколаївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства  

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

1340-1345 «Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого грунту» 

ВЕРГЕЛЕС Павло Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1345-1350 «Контроль чисельності брунькового смородинового кліща у 

сортових агрофітоценозах чорної смородини» 

КОВАЛЕНКО Тетяна Мефодіївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1350-1355 «Дослідження застосування деструктора для відновлення 

ґрунтової мікрофлори» 

АЛЄКСЄЄВ Олексій Олександрович – старший викладач кафедри 
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Рудська Ніна Олександрівна, кандидат с.-г. наук, старший викладач 

кафедри ботаніки генетики та захисту рослин 

 

Шановні присутні вашій увазі пропонується доповідь на тему: 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ВІД 

БУР’ЯНІВ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ». 

У світовому землеробстві кукурудза є однією з найважливіших культур 

універсального використання. За площею посівів та обсягом виробництва у 

світі вона поступається лише озимій пшениці. В Україні впродовж останніх 

років площі її посіву суттєво зросли. Так, якщо у 2009 році посіви цієї 

культури займали 1,8 млн га, то станом на 2019 рік, посівні площі під 

кукурудзою в Україні сягали 4,97 млн га, а валове виробництво зерна зросло 

до 35 млн тон. Але, поряд з постійним збільшенням валового виробництва 

зерна, урожайність кукурудзи в країні залишається нижчою, порівняно з 

провідними виробниками. 

Вирощування культури за традиційними технологіями передбачають 

застосування інтенсивного механічного обробітку ґрунту, який призводить 

до погіршення агрофізичних властивостей та дегуміфікації і деградації 

ґрунтів внаслідок ерозійних процесів, що обумовлює необхідність 

впровадження ґрунтозахисних та мінімальних способів обробітку ґрунту. 

Поряд з цим, висока забур’яненість посівів є однією з головних причин 

низької реалізації біологічного потенціалу кукурудзи, забур’яненості посівів 

особливо актуальна, оскільки з технології вирощування виключаються 

ефективні заходи захисту від бур’янів.  

Тому вивчення ефективності систем захисту від бур’янів посівів 

кукурудзи на зерно за різних способів основного обробітку ґрунту є 

актуальним питанням. 

Дослідження проводились на базі Науково-дослідного господарства 

«Агрономічне» в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області. 

 

Табл 2. Проведені дослідження були направлені на вивчення 

системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів 

обробітку ґрунту.  

Схема досліду представлена двофакторним дослідом, де перший 

фактор це обробітки ґрунту: оранка на глибину 20-22 см, та мілкий дисковий 

обробіток, на 10-12 см. Другий фактор включав варіанти захисту від бур’янів 

гербіцидів з різним механізмом дії: контроль без гербіцидів, Харнес, 90 % 



к.е., 2,5 л/га, Раундап макс, 45 % в.р., 2,4 л/га + раундап макс, 45 % в.р., 2,4 

л/га, Стеллар, 21 % в.р., 1,25 л/га + ПАР Метолат, 1,25 л/га. 

Рис. 1 За результатами досліджень встановлено, що впродовж 2018-2019 

рр. у посівах кукурудзи на зерно формується змішаний тип забур’яненості. У 

посівах кукурудзи переважали пізні ярі види, які склали 71,8 % від загальної 

кількості бур’янів, що з’явилися впродовж вегетації культури. До них 

належали: куряче просо, мишій сизий, серед дводольних зустрічались: 

галінсога дрібноквітков, щириця звичайна.  

Ранні ярі становили 7,6 %, в тому числі лобода біла – 7,5 %. Серед 

зимуючих видів переважали грицики звичайні, ромашка не пахуча, талабан 

польовий, з ефемерів – зірочник середній. 

Також зустрічались багаторічні коренепаросткові бур’яни осот 

рожевий, осот жовтий, березка польова, із багаторічних кореневищних - 

пирій повзучи.  

Таким чином встановлено, що в посівах кукурудзи формується 

змішаний тип забур’яненості, серед яких найбільшу частку займають пізні 

ярі види: куряче просо, мишій сизий, галінсога дрібноквіткова, щириця 

звичайна лобода біла. 

Зважаючи на високий ступінь забур’яненості посівів, існує 

необхідність застосування надійної системи захисту кукурудзи від 

бур’янів, яка повинна забезпечувати високу ефективність незалежно від 

способу обробітку ґрунту. І саме за рахунок хімічних препаратів, 

з’являється можливість у значній мірі нівелювати різницю між 

системами обробітку ґрунту, які базуються на ресурсозберігаючих 

підходах, зокрема традиційними способами обробітку. 

Табл. 3 За результатами досліджень встановлено, що всі варіанти 

гербіцидного захисту забезпечували ефективність на рівні 89–100 % 

впродовж 30 днів після їх застосування. Вищу ефективність відмічено за 

дворазового застосування раундап макс, 2,4 л/га у фазу 3 та 8 листків 

кукурудзи – 99–100 %, загибель злакових видів становила 99–100 %, а 

дводольних – 100 %. Ефективність гербіциду харнес у нормі 2,5 л/га 

становила 96–99 %, загибель злакових видів знаходилась в межах 98–99 %, а 

дводольних – 91–99 %, при чому відмічено зниження відсотка загибелі 

бур’янів за мілкого дискового обробітку. Застосування препарату стеллар, 

1,25 л/га + ПАР метолат, 1,25 л/га у фазі 3 листків забезпечувало загибель 89–

91 % бур’янів за усіх способів обробітку ґрунту, ефективність знищення 

злакових видів становила 90–91 %, а дводольних – 88–89 %.  

Табл. 4 В той же час, зважаючи на чутливість кукурудзи до 

бур’янів, обов’язковою умовою отримання високих врожаїв є надійний 



їх контроль. Тому узагальненим кількісним вираженням реакції 

кукурудзи на досліджувані фактори виступає рівень урожайності зерна. 

Аналіз урожайності кукурудзи впродовж 2018-2019 рр. виявив, що 

найвищу урожайність забезпечував полицевий обробіток, завдяки якому 

урожайність кукурудзи була на рівні – 8,00–9,40 т/га. За мілкого дискового 

обробітку ґрунту рівень урожайності культури був нижчим на 1–2 % і 

становив 7,90–9,20 т/га. 

За рахунок надійного захисту від бур’янів, на усіх варіантах обробітку 

ґрунту вищу урожайність отримали за дворазового застосування раундап 

макс, 2,4 л/га у фазі 3 та 8 листків кукурудзи – 8,00–9,40 т/га, що на 2,41–3,81 

т/га перевищує показники в контролі. Урожайність при застосуванні 

ґрунтового препарату харнес, 2,5 л/га становила 8,04–9,14 т/га, збережений 

урожай знаходився в межах 2,50–3,54 т/га. При застосуванні гербіциду 

стеллар у нормі 1,25 л/га урожайність залежно від способу обробітку 

становила 7,90–8,00 т/га, що на 2,35–2,41 т/га перевищує показники в 

контролі. 

Табл 5 Найвищий рівень рентабельності на фоні мілкого дискового та 

полицевого обробітку ґрунту спостерігався при застосуванні гербіциду 

ґрунтової дії харнес, 2,5 л/га – 121–122 %. Даний варіант забезпечував 

високий рівень контролю забур’яненості маючи невисоку ціну гектарної 

норми гербіциду. За умов застосування післясходового гербіциду стеллар, 

1,25 л/га, рентабельність залежно від способу обробітку ґрунту становила 

101–108 %. Більший показник відмічено за мілкого дискового обробітку 

ґрунту. 

Так як висновки були зроблені в ході доповіді дозвольте зачитати 

пропозиції виробництву. 

В умовах дослідного поля ВНАУ, що знаходиться в Лісостепу 

правобережному при вирощуванні кукурудзи на зерно на сірих лісових 

середньосуглинкових ґрунтах доцільно застосовувати полицевий або мілкий 

дисковий обробіток ґрунту з досходовим внесенням харнес, 90 % к.е. у нормі 

2,5 л/га. 

Доповідь закінчено. Дякую за увагу. 


