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Глобальна проблема змін клімату, який нині вважають природним 

ресурсом, для сільського господарства України проявляється в двох головних 

аспектах, а саме: необхідності скорочення емісії парникових газів, до чого 

зобов’язують ратифіковані Верховною Радою міжнародні угоди, та 

забезпеченні стійкої продовольчої безпеки з оптимальним експортним 

потенціалом виробленої продукції. Кліматичні зміни породжують для 

аграрного сектору суттєві виклики та загрози. Впродовж останніх десятиліть 

людство активно шукає відповіді на виклики екологічної кризи, яка з часом 

лише зростає, та все більше переймається інтенсивністю кліматичних змін, що 

загрожують глобальній продовольчій безпеці. 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 

продовжує досліджувати та консультувати країни щодо кліматично 

орієнтованих методів ведення сільського, лісового та рибного господарств 

(Climate Smart Agriculture / Forestry / Fisheries) з метою вирішення таких 

глобальних завдань, як збільшення продуктивності галузей, скорочення 

викидів парникових газів та адаптація до зміни клімату. Україна не є 

винятком.  

Відповідно до Рамкової програми співробітництва для України 

підготовлено  програмний документ «Пріоритети з запобігання зміні клімату 

та адаптації до змін клімату у сільському, лісовому та рибному господарствах 

України до 2030 року», який, крім теоретичної частини,  містить план дій 

до 2023 року.  

Формуючи «Пріоритети з запобігання зміні клімату та адаптації до змін 

клімату у сільському, лісовому та рибному господарствах України 

до 2030 року», ФАО приділяє особливу увагу  сільському господарству 

України, яке вже несе збитки внаслідок зміни клімату, тому завдання адаптації 

до таких несприятливих наслідків, зниження кліматичних ризиків, а також 

отримання потенційних переваг є нагальними на порядку денному.  

Освіта та наука є однією з передумов досягнення сталого розвитку 

і найважливішим інструментом ефективного управління та обґрунтованого 

прийняття рішень. Питання сталого розвитку необхідно інтегрувати в систему 

фахової освіти всіх рівнів і освіти дорослих. 

Пропонуємо вашій увазі збірник тез на теми зміни клімату в Україні, 

її наслідків на вітчизняний агропромисловий комплекс, способів адаптації до 

несприятливих наслідків зміни клімату та можливостей використання її 

потенційних переваг. Ці роботи стануть в пригоді профільним державним 

службовцям, аграріям, представникам наукової спільноти та іншим 

зацікавленим сторонам. 

 

 

 

  



180 

зросла відповідно до посушливого на 60,8; 61,9 та 69,0 %. Найнижчу 

врожайність зерна у посушливому році за третього строку сівби сформував 

сорт проса Східне – без добрив 1,35 т/га, а у зволоженому – 2,10 т/га (на 55,6 % 

більше на користь сприятливого року). 

Застосування мінеральних добрив залежно від сортових особливостей, 

строку сівби та умов вегетації збільшувало врожайність зерна проса 

у 1,3–1,82 рази та істотно зменшувало витрати вологи. 

Умови року та оптимізація живлення рослин істотно впливають на рівні 

врожаїв усіх сільськогосподарських культур, посухостійких зокрема. Це 

підтверджено нашими дослідженнями, проведеними з сорго зерновим, яке 

найбільш істотно реагує приростами врожаю на забезпеченість рослин 

вологою, яка в умовах Південного Степу України перебуває в першому 

мінімумі та визначає рівень урожаю. Цей постулат ілюструє рис. 1, який 

переконливо пересвідчує у першочерговому значенні наявності вологи (на 

період сівби культури в ґрунті та опади, що випадають упродовж вегетації). 

Проте, як визначено нашими дослідженнями та багатьма іншими 

вченими, врожайність проса та сорго зернового в зоні посушливого Степу 

України в усі роки вирощування формується ненижчою, ніж у соняшнику. 

До того ж ці культури не так інтенсивно висушують ґрунт і є більш 

сприятливими попередниками для наступних рослин, які будуть вирощувати 

на тому самому полі, порівняно з соняшником. 

Це дає нам підставу частину площ, що займають соняшником, 

рекомендувати для перерозподілу під інші більш посухостійкі та цінні для 

забезпечення балансу зерна рослини, які, до того ж, позитивно впливають на 

основні показники родючості ґрунту, екологічний стан довкілля, є 

сприятливішими попередниками. 
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РОЛЬ ДИГЕСТАТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ 

ТА ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ 

 

Тривале використання мінеральних добрив сприяє мінералізації 

органічної речовини та зменшенню гумусу. Вміст гумусу визначає основні 

агрономічно-цінні властивості ґрунту, а за рахунок вмісту 

структуроутворюючих елементів кальцію та магнію – його водні та повітряні 

властивості [1]. 
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Переброджений шлам (дигестат) є високоефективним знезараженим 

добривом, що повертає в ґрунт поживні речовини і лігнін як основу утворення 

гумусу та забезпечує виробництво екологічно чистої продукції. Для 

отримання дигестату можна використовувати будь-які органічні відходи, 

придатні для виробництва біогазу [2–4]. 

Польові дослідження проводили впродовж 2019–2020 рр. в умовах 

ТОВ «Органік-Д». На базі господарства діє біогазова станція потужністю 

300 кіловат енергії, органічні рештки у вигляді свинячого гною для біогазової 

станції надає господарство партнер ТОВ «Субекон», на якому утримується 

близько 12 тис. голів свиней. На свинокомплексі використовується 

безпідстилковий спосіб утримання тварин. Анаеробне збродження гною 

проводиться протягом 14 днів. Отримане біоорганічне добриво «Ефлюент» 

сертифіковане (ТУ У 20.1-38731462-001:2018) та запатентоване в Україні.  

Ґрунт дослідного поля сірий лісовий із вмістом гумусу (за Тюріним) 

1,5 %; азоту – 9,6-14,3 мг/100 г ґрунту (за Корнфілдом), рухомого фосфору – 

7,5–13,9 і обмінного калію – 10,3–23,0 мг/100 г ґрунту (за Чириковим). 

В процесі дослідження використовували загальноприйняті методики [5–7]. 

Агротехніка вирощування гібриду кукурудзи Кампоні КС (ФАО 340) – 

загальноприйнята для центральної частини Лісостепу України. 

Результатами наших досліджень встановлено, що кількість 

нормально сформованих качанів на рослині кукурудзи істотно залежала від 

умов вегетації та системи застосування добрив (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Вплив системи удобрення на кількість качанів у гібриду кукурудзи 

Кампоні КС, шт. (за 2019–2020 рр. ±Sr) 
 

Варіант удобрення 
Кількість качанів на рослині, шт. 

2019 р. 2020 р. середнє, ± Sr 

Контроль (без добрив і без зрошення) 1,11 1,07 1,09±0,03 

Внесення води у нормі 45 т/га 1,13 1,11 1,12±0,01 

Внесення Ефлюенту 25 т/га 1,32 1,28 1,30±0,03 

Внесення Ефлюенту 35 т/га 1,35 1,31 1,33±0,03 

Внесення Ефлюенту 45 т/га 1,35 1,31 1,33±0,03 

Внесення Ефлюенту 55 т/га 1,36 1,31 1,34±0,04 

Внесення Ефлюенту 55 т/га + N90P90K90 1,36 1,31 1,34±0,04 

N90P90K90 1,36 1,28 1,32±0,06 

НІР05, шт. 0,13 0,12 – 

 

У гібриду кукурудзи Кампоні КС кількість нормально розвинених 

качанів на рослині коливалася в середньому за два роки, в межах 

від 1,09 до 1,34 шт.  

У 2019 році на контролі кількість нормально сформованих качанів 

становила 1,11 шт., застосування біоорганічного добрива «Ефлюент» та 
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мінеральних добрив забезпечило збільшення кількості качанів 

на 0,21–0,25 шт., і найвище значення цього показника ‒ 1,36 було на варіантах 

де вносили біоорганічне добриво «Ефлюент» у нормі 55 т/га та мінеральне 

добриво у нормі N90P90K90. В 2020 році за рахунок не рівномірного розподілу 

вологи в період вегетації кукурудзи, спостерігалося зменшення кількості 

качанів, що сформувалися – 1,07–1,31 шт. 

Вплив органічних та мінеральних добрив на кількість рядів зерен у 

гібриду кукурудзи Кампоні КС наведено в табл. 2. 
 

Таблиця 2 

Вплив системи удобрення на кількість рядів зерен качана у гібриду 

кукурудзи Кампоні КС, шт. (за 2019–2020 рр. ±Sr) 
 

Варіант удобрення 
Кількість рядів зерен качана, шт. 

2019 р. 2020 р. середнє, ± Sr 

Контроль (без добрив і без зрошення) 14,9 14,8 14,9±0,07 

Внесення води у нормі 45 т/га 15,1 15,0 15,1±0,07 

Внесення Ефлюенту 25 т/га 15,0 14,8 14,9±0,14 

Внесення Ефлюенту 35 т/га 15,2 15,2 15,2±0,01 

Внесення Ефлюенту 45 т/га 15,2 15,2 15,2±0,01 

Внесення Ефлюенту 55 т/га 15,4 15,4 15,4±0,01 

Внесення Ефлюенту 55 т/га + N90P90K90 15,5 15,4 15,5±0,07 

N90P90K90 15,5 15,4 15,5±0,07 

НІР05, шт. 0,86 0,65 – 

 

Внесення органічних та мінеральних добрив деякою мірою 

поліпшувало значення кількості рядів зерен, але це зростання виявилося 

незначним на 0,3–0,5 шт. порівняно із контролем (без добрив та внесення 

води). 

Здебільшого система удобрення впливала на кількість зерен в ряді 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив системи удобрення на кількість зерен в ряді у гібриду кукурудзи 

Кампоні КС, шт. (за 2019–2020 рр. ±Sr) 
 

Варіант удобрення 
Кількість зерен в ряді, шт. 

2019 р. 2020 р. середнє, ± Sr 

Контроль (без добрив і без зрошення) 40,5 38,2 39,4±1,6 

Внесення води у нормі 45 т/га 43,0 40,8 41,9±1,6 

Внесення Ефлюенту 25 т/га 46,2 43,8 45,0±1,7 

Внесення Ефлюенту 35 т/га 46,3 43,8 45,1±1,8 

Внесення Ефлюенту 45 т/га 46,3 43,7 45,0±1,8 

Внесення Ефлюенту 55 т/га 46,3 43,8 45,1±1,8 

Внесення Ефлюенту 55 т/га + N90P90K90 47,5 45,4 46,5±1,5 

N90P90K90 46,3 44,8 45,6±1,1 

НІР05, шт. 2,92 2,85 – 
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На контрольному варіанті без добрив та поливу середньостиглий гібрид 

кукурудзи Кампоні КС показав найменшу масу 1000 зерен, яка становила 

в 2019 році – 236,8 г, в 2020 році – 218,2 г. Максимальне значення цього 

показника порівняно із контролем відзначили на варіанті із внесенням 55 т/га 

біоорганічного добрива Ефлюент у поєднанні із мінеральним добривом 

у нормі N90P90K90 – 303 г та 269,5, відповідно у 2019 та 2020 роках (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Вплив системи удобрення на масу 1000 зерен у гібриду кукурудзи 

Кампоні КС, г (за 2019–2020 рр. ±Sr) 
 

Варіант удобрення 
Маса 1000 зерен, г 

2019 р. 2020 р. середнє, ± Sr 

Контроль (без добрив і без зрошення) 236,8 218,2 227,5±13,2 

Внесення води у нормі 45 т/га 240,3 225,2 232,8±10,7 

Внесення Ефлюенту 25 т/га 246,7 233,3 240,0±9,5 

Внесення Ефлюенту 35 т/га 251,5 234,5 243,0±12,0 

Внесення Ефлюенту 45 т/га 254,7 241,5 248,1±9,3 

Внесення Ефлюенту 55 т/га 279,5 254,3 266,9±17,8 

Внесення Ефлюенту 55 т/га + N90P90K90 303,0 269,5 286,3±23,7 

N90P90K90 289,1 267,2 278,2±15,5 

НІР05, г 9,5 12,8 – 

 

Істотне зниження маси 1000 зерен відмічене в 2020 році (218,2–269,5 г), 

який виявився стресовим за вологозабезпеченням порівняно із 2019 роком 

(236,8–303 г). 

Результатами проведених досліджень встановлено, що поліпшення 

забезпечення рослин макро- та мікроелементами позитивно впливає не лише 

на ріст і розвиток кукурудзи, але й на рівень урожайності (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Вплив системи удобрення на урожайність гібриду кукурудзи 

Кампоні КС, т/га (за 2019–2020 рр. ±Sr) 
 

Варіант удобрення 
Урожайність, т/га 

2019 р. 2020 р. середнє, ± Sr 

Контроль (без добрив і без поливу) 7,23 6,02 6,63±0,86 

Внесення води у нормі 45 т/га 8,04 6,98 7,51±0,75 

Внесення Ефлюенту 25 т/га 10,29 8,83 9,56±1,03 

Внесення Ефлюенту 35 т/га 10,90 9,33 10,12±1,11 

Внесення Ефлюенту 45 т/га 11,03 9,58 10,31±1,03 

Внесення Ефлюенту 55 т/га 12,36 10,25 11,31±1,49 

Внесення Ефлюенту 55 т/га + N90P90K90 13,83 11,26 12,55±1,82 

N90P90K90 12,87 10,76 11,82±1,49 

НІР05, т/га 0,13 0,16 – 
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Найменші показники врожайності зерна гібриду кукурудзи Кампоні КС 

були на контрольному варіанті без добрив та поливу і в середньому за два 

роки склали – 6,63 т/га. Внесення біоорганічних добрив Ефлюент та 

мінеральних добрив сприяло збільшенню урожайності на 2,93–5,92 т/га, 

порівняно із контролем. Найбільший рівень урожайності середньостиглого 

гібриду Кампоні КС (12,55 т/га) отримано на варіанті із внесенням 55 т/га 

біоорганічного добрива Ефлюент у поєднанні із мінеральним добривом 

у нормі N90P90K90 д. р. на 1 га. 

Отже, поліпшення умов живлення рослин кукурудзи внаслідок 

внесення добрив сприяє збільшенню кількості качанів на рослині 

на 0,21–0,25 шт., кількості зерен в ряді на 5,6–7,1 шт. порівняно із 

контрольним варіантом, кількості рядів зерен на 0,3–0,5 шт., порівняно із 

контролем. Удобрення посівів гібриду кукурудзи Кампоні КС біоорганічним 

добривом Ефлюент у нормі 55 т/га в поєднанні із мінеральним забезпечує 

найвище зростання маси 1000 зерен на 12,5–58,8 г та найвищу врожайність 

(12,55 т/га), в середньому за роки досліджень. 
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