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П  О Л  О Ж  Е Н  Н  Я  

П Р О  П О Р Я Д О К  Ф О Р М У В А Н Н Я  ЗБ ІР Н И К А  Н А У К О В И Х  П Р А Ц Ь  
«А Г РО Б ІО Л О Г ІЯ »

Збірник наукових праць є періодичним виданням обсягом 10-12  умовно-друкованих аркушів, 
форматом А 4 і видається двічі на рік тиражем 300 примірників.

До публікації у  збірнику відповідно до встановлених вимог приймаються статті, в яких висвітлю
ються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну. Стаття має 
бути написана українською, російською, англійською, німецькою чи французькою мовою.

У  кожному номері публікуються 2 -3  оглядові статті провідних фахівців у  своїй галузі з акту
альних питань.

Статті до  збірника подаються до  1 березня та 1 жовтня. Випуск збірників передбачається до  
1 липня та 1 січня. Додаткові випуски за матеріалами державних і міжнародних наукових конфе
ренцій, які проводяться у  Білоцерківському національному аграрному університеті, видаються 
протягом трьох місяців з дня подачі матеріалів у  редакційно-видавничий відділ.

П орядок  подання рукописів

Рукописи статей за підписом авторів, на паперовому та електронному носіях, з рецензіями -  
внутрішньою і зовнішньою, подаються відповідальному за випуск члену редколегії (призначаєть
ся за рішенням редколегії), який визначає рецензента або особисто рецензує статті. Статті спів
робітників БНАУ візують завідувачі кафедр; статті іногородніх авторів супроводжую ться листом  
від організації за підписом керівника.

Рецензент оціню є статтю на відповідність вимогам В А К  і визначає доцільність її опубліку
вання, за необхідності робить конкретні зауваження щ одо покращення роботи (допускається р у
кописна рецензія). Термін рецензування -  не більше 7 днів.

Після врахування зауважень рецензента та отримання позитивної рецензії автор подає статтю  
відповідальному за випуск, який передає всі статті завідувачу редакційно-видавничого відділу.

У разі отримання негативної рецензії (без права доопрацювання) стаття знімається з друку. Після 
наукового редагування для виправлення технічних помилок стаття направляється автору, після чого 
виправлені електронний та паперовий (з правками редактора) варіанти статті повертають відпові
дальному за випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор віддає статтю на верстку у  
друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються технічним редактором.

Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногородніх  
авторів -  відповідальним за випуск.

Дозвіл до  друку надає вчена рада університету.

В им оги  до оф орм лення статей
За вимогами до фахових видань статті, що подаються, повинні мати наступні елементи в та

кій послідовності:
1. УДК.
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, е -т а іі.
3. Назва статті.
4. Анотація українською мовою (до 600 знаків).
5. Ключові слова українською мовою.
6. Постановка проблеми.
7. Аналіз останніх дослідж ень і публікацій.
8. Мета і завдання дослідження.
9. Матеріал і методика дослідження.
10. Результати дослідж ень та їх обговорення.
11. Висновки та перспективи подальших досліджень.
12. Список літератури (не старіше 10 років та не менше 3 джерел авторів далекого зарубіжжя).
13. Список літератури латиницею геґегепее8.
Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації ^^^.1гап8ІИ .ги і автоматично перекласти 

список літератури наведений у  пункті 12.
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Зразок:
Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія: монографія / 

Т.В. Давидюк. -  Житомир: ЖДТУ, 2011. -  508 с.
Бауугїіик Т.У. Котууіок ЬиЬдаНегз'коео оЬІіки ііигїз'коео каріїаіи: Іеогііа і теїогїоіоеііа: топоетаШа / 

Т.У. Баууфик. -  2ЬуЮтуг: 2Ш ТО, 2011. -  508 8.

14. Анотація російською мовою (до 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, ініціали 
автора, ключові слова.

15. Анотація англійською мовою -  2 сторінки (5000 знаків), назва статті, прізвище, ініціали 
автора, ключові слова. (У вартість публікації не входить).

16. Наявність рецензії доктора наук обов ’язкова.

Обсяг статті становить 6 -8  сторінок. Текст статті набирається в редакторі М ісгозой ^ о М ,  
шрифт -  Т іт е з  К о та п  Суг, 14 рі, через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Кожна сторінка 
друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А 4); при цьому ліве поле -
30 мм, праве -  10 мм, верхнє і нижнє -  20 мм.

ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ, ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ -  з великої 
літери. Прізвище автора, ініціали, його науковий ступінь та е-та іі зазначаються перед заголовком стат
ті. Автори вказують повну назву навчального закладу чи установи, де вони працюють (див. зразок).

Зразок  

УДК 631.58(091)
ПРИМАК І.Д., д-р с.-г. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТЕНСИВНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Використана література подається в кінці статті у  порядку згадування дж ерел у  тексті за їх  
наскрізною нумерацією і зазначенням у  тексті посилань у  квадратних дужках. Бібліографічний  
список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 рі.

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.
Таблиці мають бути набрані у  програмі М ісгозой ^ оггї або М § Ехсеї; шрифт -  Т іт е з  Кето 

К о та п  Суг, 12 рі; ширина -  не більше 14 см; повне обрамлення; виключка по центру; маленьки
ми літерами. Зразок оформлення таблиці:
Таблиця 1- Супутня варіація між періодом існування малих переробних підприємств 

сфери АПК Житомирської області та наявністю стратегічного планування

Період
існування

Застосування стратегічного планування ( ^  )
так ні

кількість 
підприємств (шт.) у % кількість підприємств у %

Всього,
одиниць 55 78,6 15 21,4

Формули повинні бути написані у  програмі Е^иаііоп Егїііог 3.0 (цей редактор є внутрішнім  
редактором формул у  М ісгозой ^ о М );  змінні математичні величини в тексті відповідно до фор
мул набираються курсивом.

Рисунки (діаграми, фото, малюнки) виконують у  редакторі М ісгозой ^ о М  за допомогою  ф у
нкції «Створити рисунок» в чорно-білому варіанті. В ін  має бути розташований по центру, ш ири
на -  не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень їх слід виконувати у  
редакторі Согеї ^гато версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані гарнітурою  
Т іт е з  К о та п  Суг і розміром 14 пунктів. Фотографії мають бути чорно-білими в окремому 
файлі «Фото». У  самому ж  тексті вказується місце для фотографій. Назва рисунка чи фотографії 
розміщується під ними і набирається шрифтом 12, жирними маленькими літерами, усі підрисун- 
кові пояснення -  світлим шрифтом.

Графіки виконуються у  програмі М § Ехсеї, як і рисунки.
Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у  тексті.

Статті, що не відповідають наведеним вимогам будуть відхилені без повернення автору.
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6. Меіойука йо8іійпоі' 8ргауу V оуосЬіупусІуі Іа ЬазЬіаппусМ / 2а гейаксвди О. Ь. Вопйагепка, К. I. Іакоуепка. -
Н.: Озпоуа, 2001. -  369 8.

7. Ргакіікит ро йгіоіодіі га8іепу / N. N. Тгеї^акоу, Т. V. КагпаиЬоу, Ь. А. РапісЬкіп і йг. -  М.: Адгоргошігйаі, 1990. -  
271 8.

8. ТигЬіп V. А. Айаріасіоппуе о8оЬеппо8Іі 8ог1оу і діЬгійоу каршіу Ьг)и88е1'8ко] / V. А. ТигЬіп, А. 8. Зокоіоу // 
NаикоVІ ргасі Ріуйепподо Йііаіи №сіопаГпо§о ипгуегзіїеїи Ьюгезигзіу і ргігойокогізіиуаппіа Штаті «Кгітз'кіі 
адгоІеЬпоІодісЬпі) ип^егзіїеі». -  Зегуа «ЗіГз'кодозройаге'кі паикі». № 149. -  ЗітГегороІ', 2012. -  8. 50-56.

9. Ші11іаш8 Р. Н. Карій-Єусііпд Рори1а1іоп8 оґ Вга88іса / Р. Н. Ші11іаш8, С. В. Нііі // 8сіепсе. -  1986. -  ^ 1 . 232. -  
С. 1385-1389.

Оценка фенофаз, биометрических показателей и урожайности гибридов капусти брюссельской в условиях 
Правобережной Лесостепи 

В. И. Щиголь, С. А. Вдовенко
Статья посвящена анализу особенностей гибридов капустьі брюссельской. В опьітах проводили измерение 

длительности отдельньїх фаз развития растений, измерения биометрических показателей, анализ показателей 
урожайности и биохимическое исследование продуктивних органов. Вьіращивали гибридьі капустьі брюссельской 
Диабло Р1, Долорес Р1, Франклин Р1, Бриллиант Р1.

Анализ полученньїх результатов показал преимущество гибрида Франклин Р1 во всех наблюдениях. Указанньш гибрид 
характеризовался более ранним (на 6-7 суток) наступлением технической спелости, превосходящими биометрическими 
показателями и урожайностью. Однако по содержанию зольньїх ^лементов, жира и протеина он уступает другим гибридам. 
В случае внращивания гибрида Долорес Р1 показатели урожайности являются ниже относительно других гибридов, а гибрид 
Бриллиант Р1 показьівает приближенньїе к контрольному варианту показатели.

Ключевьіе слова: Диабло Р1, Долорес Р1, Франклин Р1, Бриллиант Р1, биометрические показатели, урожайность, 
биохимические показатели.

Надійшла 14.10.2015 р.

У Д К  631.82:635.655:631.542.3.003.13(477.4+292.485) 

ЗА Б О Л О Т Н И Й  Г .М ., канд. с.-г. наук 
Ц И Г А Н С Ь К И Й  В.І., канд. с.-г. наук 
Ц И Г А Н С Ь К А  О .І., аспірантка
Вінницький національний аграрний університет  
1епкаі8тап8кауа@,дшаі1.сош

В П Л И В  М ІН Е Р А Л Ь Н И Х  Д О Б Р И В  ТА М ІК Р О Д О Б Р И В А  
Н А  Ф О РМ У В А Н Н Я  ІН Д И В ІД У А Л Ь Н О Ї П Р О Д У К Т И В Н О С Т І Р О С Л И Н  
С О Ї В У М О В А Х  Л ІС О С Т Е П У  П Р А В О Б Е Р Е Ж Н О Г О

Наведені результати трирічних досліджень з визначення впливу різних доз мінеральних добрив та їх поєднання із 
передпосівною обробкою насіння та позакореневим підживленням, у фазу бутонізації, хелатним мікродобривом Мікрофол 
Комбі на формування основних елементів індивідуальної продуктивності рослин сортів сої різних груп стиглості в умовах 
Лісостепу правобережного. За результатами досліджень встановлено, що застосування мінеральних добрив та мікродобрива 
мало безпосередній позитивний вплив на основні елементи структури урожаю сої, а саме на кількість бобів на одній рослині, 
кількість насінин у бобі, кількість насінин із рослини, масу насіння із однієї рослини та величину маси 1000 насінин.

Ключові слова: соя, сорт, мінеральні добрива, мікродобриво, обробка насіння, позакореневе підживлення, 
структура рослин, індивідуальна продуктивність.

П о стан о вка  проблем и. Н а сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України 
соя, як цінна білково-олійна культура, яка має широкий спектр використання в харчовій та 
технічній промисловості, набуває виключного значення. В ній сконцентровано найцінніші 
властивості всього рослинного світу. Соя характеризується високою адаптацією до умов регіонів 
вирощування, універсальністю використання, збалансованістю білка за амінокислотним складом, 
його функціональною активністю [2, 7, 6]. Завдяки цим властивостям та високій продуктивності 
соя займає у світовій піраміді рослинного білка перше місце як за площами посіву, так і за 
валовим збором зерна серед однорічних зернобобових і олійних культур [1, 5]. Проте, рівень 
урожайності сої безпосередньо залежить від індивідуальної продуктивності рослин, а саме 
кількості бобів на одній рослині, кількості насінин у бобі, кількості насінин із рослини, маси 
насіння із однієї рослини та  маси 1000 насінин.

в Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І., 2015.
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А наліз останніх дослідж ень і публікац ій . Індивідуальна продуктивність рослин в тій чи 
іншій мірі показує дію  досліджуваних факторів на реалізацію біолого-генетичного потенціалу 
сортів та певною мірою дозволяє своєчасно впливати на формування зернової продуктивності.

За попередніми дослідженнями вчених, при дослідженні різних способів сівби, аналіз 
структури урожаю сої показав, що максимальну кількість бобів, насіння та масу 1000 насінин 
забезпечила сівба сої з шириною міжряддя 45 см [3].

Структура елементів урожаю сої значною мірою залежить від забезпечення рослин 
елементами мінерального живлення впродовж вегетаційного періоду, при цьому сорти 
інтенсивного типу вимогливіші до умов живлення і лише за оптимального збалансованого 
забезпечення поживними речовинами вони здатні формувати високу зернову продуктивність [4].

М ета і завд ан н я  дослідж ень полягали у виявленні залежності формування індивідуальної 
продуктивності рослин сортів сої різних груп стиглості від системи удобрення та різних способів 
обробки мікроелементами в умовах правобережного Лісостепу України.

М атеріал  та  методика досліджень. Польові дослідження проводили впродовж 2012-2014 рр. 
на дослідному полі Вінницького національного аграрного університету. Ґрунти дослідного поля -  
сірі лісові середньосуглинкові на лесі, типові для правобережного Лісостепу і Вінницької 
області. Агрохімічні показники ґрунту дослідного поля: вміст гумусу -  2,1 % (за Тюріним), 
лужногідролізованого азоту 60-65 мг/кг (за Корнфілдом), рухомого фосфору та обмінного калію 
відповідно 149 і 80 мг на 1 кг ґрунту (за Чириковим), рН  сол. -  5 ,6-5,9, гідролітична кислотність 
1,14 мг-екв. на 100 г ґрунту.

Повторність досліду чотириразова. Розміщення варіантів систематичне у три яруси. Облікова 
площ а ділянки -  25 м2, загальна -  40 м2. П ідготовка і обробіток ґрунту під сою загальноприйняті 
для Лісостепової зони України.

Попередник -  пшениця озима. Після збирання попередника проводили основний обробіток 
ґрунту з подальшим внесенням фосфорних і калійних добрив з розрахунку Р60К60 кг/га д.р. у 
вигляді суперфосфату простого (Р2О5 -  16 %) і калійної солі (К -  40 %). Навесні проводили 
передпосівний обробіток ґрунту на глибину 6 -8  см з прикочуванням для забезпечення 
оптимальних умов посіву на задану глибину. Під передпосівну культивацію згідно зі схемою 
досліду на відповідні варіанти вносили азотні добрива з розрахунку ^ 0 кг/га д.р. у вигляді 
аміачної селітри (34,6 % д. р.).

У досліді висівали районовані для Лісостепу сорти сої середньо-ранньостиглий Горлиця та 
середньостиглий Вінничанка -  оригінатори Інститут агроекології та біотехнології УААН; 
Вінницький державний аграрний університет.

На відповідних варіантах досліду проводили передпосівну обробку насіння (150 г/т насіння) та 
позакореневе підживлення у фазу бутонізації (0,5 кг/га) хелатним водорозчинним мікродобривом 
Мікрофол Комбі, яке містить у своєму складі збалансований комплекс мікроелементів (Мд -  9,0 %, 
Ре -  4,0 %, 2п  -  1,5 %, Си -  1,5 %, Мп -  4,0 %, В -  0,5 %, Мо -  0,1 %).

Закладку польового досліду, проведення ряду спостережень та обліків здійснювали відповідно до 
загальноприйнятих та широко апробованих у рослинництві методичних вказівок [8].

Відомо, що одним із головних чинників, який визначає рівень продуктивності будь-якої 
сільськогосподарської культури є метеорологічні умови. Оцінку гідротермічних умов у роки 
проведення досліджень проводили на основі метеорологічних даних, отриманих у Вінницькому 
обласному центрі гідрометеорології. Відповідно до опрацьованих і проаналізованих даних -  
найбільш сприятливі гідротермічні умови для росту і розвитку рослин сортів сої були у 2013 році з 
ГТК за період масові сходи -  повне дозрівання -  1,527-1,654. Найменш сприятливі погодні умови 
були у 2012 році -  ГТК 0,903-1,005 за цей же період. Для умов 2014 р. -  ГТК становив 1,180-1,183.

Р езу л ьтати  дослідж ень т а  їх обговорення. За результатами досліджень встановлено, що 
застосування мінеральних добрив та мікродобрива мало безпосередній вплив на основні 
елементи структури урожаю сортів сої (табл. 1).

Детальний аналіз елементів структури урожаю сортів сої показав, що протягом проведення 
польових досліджень на їх величину значний вплив мали погодні умови та фактори які 
вивчалися.

У середньому за роки проведення досліджень, найвища кількість бобів на 1 рослині як у 
сорту Горлиця 25,9±2,6 шт., так і Вінничанка 31,2±5,3 шт. була отримана на варіанті досліду із
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внесенням мінеральних добрив у дозі (К 30Р60К60), обробці насіння перед сівбою мікродобривом 
М ікрофол Комбі (150 г/т) та позакореневим підживленням М ікрофолом Комбі у дозі (0,5 кг/га), 
що, відповідно на 12,7-16,9 шт. більше контрольних варіантів без мінеральних добрив та 
застосування мікродобрива. Слід відмітити, що внесення фосфорно-калійних добрив (Р60К60) 
сприяло зростанню кількості бобів на 4 ,6-5 ,2  шт., а повного мінерального добрива (К 30Р60К60), 
відповідно, на 7 ,7-9,4 шт., залежно від сорту. Крім мінеральних добрив, позитивний вплив на 
формування кількості бобів на рослині мало і застосування мікродобрива, так, використання 
М ікрофолу Комбі (150 г/т) для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення у 
фазу бутонізації (0,5 кг/га) сприяло зростанню кількості бобів порівняно до контролю на 3,2-7,5 
шт./рослину залежно від сорту та доз мінеральних добрив.

Таблиця 1 -  Структура урожаю сортів сої залежно від доз мінеральних добрив та обробки мікродобривом,
(у середньому за 2012-2014 рр.)

Удобрення Обробка
мікродобривом

Кількість 
бобів на 

1 рослині, шт.

Кількість 
насінин 

у бобі, шт.

Кількість 
насінин 

з рослини, шт.

Маса насіння 
з однієї 

рослини, г
Маса 

1000 насінин, г

Горлиця

Без добрив 1 13,2±1,6 1,9±0,1 26,1±5,0 3,6±0,8 121,6±5,6
2 16,4±2,9 1,9±0,1 33,0±6,2 4,6±1,0 128,2±6,0

Р 6 0 6 0

1 17,8±2,1 1,9±0,1 36,4±5,9 5,2±0,9 130,7±7,5
2 21,6±2,6 2,0±0,1 45,8±7,1 6,9±1,4 137,2±10,1

^ 0 Р 60К60
1 20,9±2,4 2,0±0,1 44,3±7,0 6,7±1,7 138,4±9,4
2 25,9±2,6 2,1±0,2 57,7±9,5 9,1±2,3 147,7±7,3

Вінничанка

Без добрив 1 14,3±2,4 1,9±,01 28,3±5,8 4,0±0,9 138,0±6,8
2 18,3±2,9 2,0±0,1 36,4±7,2 5,3±1,1 143,6±7,0

Р 6 0 6 0

1 19,5±1,7 2,0±0,1 39,4±4,9 5,9±0,9 147,1±8,6
2 24,7±2,7 2,1±0,1 52,9±7,4 8,3±1,5 154,4±11,1

^ 0 Р 60К60
1 23,7±3,6 2,1±0,1 51,2±10,5 8,1±1,9 155,2±10,4
2 31,2±5,3 2,3±0,1 68,1±12,5 11,6±2,0 163,9±6,9

Примітка: 1. Без обробки; 2. Обробка насіння + позакореневе підживлення Мікрофолом Комбі.

Досить важливими показниками індивідуальної продуктивності рослин зернобобових 
культур в тому числі і сої є кількість та маса насіння із рослини. Так, у сортів Горлиця та 
Вінничанка максимальна кількість насінин на одній рослині, відповідно, 57,7±9,5 і 68,1±12,5 шт. 
із масою 9,1±2,3 і 11,6±2,0 г формувалась на варіантах досліду із сумісним застосуванням 
М ікрофолу Комбі для обробки насіння перед сівбою (150 г/т) та позакореневого підживлення у 
фазу бутонізації (0,5 кг/га) на фоні внесення повної дози мінеральних добрив (К 30Р60К60).

Крім того, за даних умов вирощування, у середньому за роки досліджень, було одержано і 
найвищі показники маси 1000 насінин. Так, у сорту Горлиця маса 1000 насінин становила 
147,7±7,3 г, а у сорту Вінничанка 163,9±6,9 г, що відповідно на 25,9-26,1 г більше ніж на 
контрольних варіантах досліду.

В исновки . Отже, на основі проведених трирічних досліджень встановлено, що максимальна 
реалізація генетичного потенціалу, а як результат і показників індивідуальної продуктивності 
сортів сої Горлиця та Вінничанка створюється за умови проведення передпосівної обробки 
насіння (150 г/т) сумісно із позакореневим підживленням у фазу бутонізації (0,5 кг/га) хелетним 
мікродобривом М ікрофол Комбі на фоні внесення мінеральних добрив у дозі К 30Р60К60.
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Влияние минеральних удобрений и микроудобрения на формирование индивидуальной продуктивности 
растений сои в условиях Лесостепи Правобережной

Г. М. Заболотний, В. И. Циганский, Е. И. Циганская
Приведенні результатні трехлетних исследований по определению влияния различньїх доз минеральньїх удобрений и их 

сочетание с предпосевной обработкой семян и внекорневой подкормкой, в фазу бутонизации, хелатньїм микроудобрением 
Микрофол Комби на формирование основних ̂ лементов индивидуальной продуктивности у растений сортов сои различньїх 
групп спелости в условиях Лесостепи правобережной. По результатам наших исследований установлено, что применение 
минеральньїх удобрений и микроудобрения имело непосредственное положительное влияние на основньїе ^лементьI 
структурь урожая сои, а именно на количество бобов на одном растении, количество семян в бобе, количество семян с 
растения, массу семян с одного растения и величину массьі 1000 семян.
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Досліджували вплив екзогенних фітогормонів на морфогенез та постасептичну адаптацію регенерантів ожини (КиЬш 
/гиіісозиз Ь.). Встановлено, що підвищений вміст ауксину у живильному середовищі в культурі іп уііго сприяє приживленню 
регенерантів у постасептичних умовах, тоді як за підвищеного вмісту синтетичних цитокінінів регенераційна здатність рослин 
знижувалась. Застосування гібереліну та цитокініну при культивуванні рослин за умов ех уііго також знижує їх приживання, 
а внесення екзогенного ауксину значно підвищує показники регенерації. Контамінація регенерантів ожини у постасептичних 
умовах спричиняє загибель їх значної кількості. Ефективним заходом захисту є використання препарату Превікур Енерджі у дозі
1,5 г/л та розробка заходів щодо контролювання вологості повітря в культурі ех уііго.

Ключові слова: постасептична адаптація, ризогенез, фітогормони, контамінування ех уііго.
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