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3-4 червня 2020 року 

м. Вінниця 



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 
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Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних 

шкідників та якість продукції 
Вергелес П.М. 

 

Картопля – найпоширеніша бульбоплідна рослина універсального використання. Нині її 
вирощують на всіх континентах, у більшості країн світу. В Україні площа під картоплею перевищує 

1,5 млн. га, середня врожайність – 12–15 т/га, тоді як у США — 41,8–44,7 т/га. 

Крім того, картопля – цінна технічна культура, сировина для виготовлення крохмалю і спирту. 

При переробці 1 т картоплі з вмістом крохмалю 17,6% можна одержати 112 л спирту, 55 кг рідкої 
вуглекислоти, 0,39 л сивушного масла і 150 л барди. Продукти переробки картоплі використовують у 

різних галузях промисловості і найбільше – у харчовій, хімічній, текстильній, шкіряній та 

лакофарбовій. 
На Вінниччині площі вирощування 115-118 тис. га середня урожайність 120-130ц/га, що в 

декілька разів менше потенційних можливостей цієї культури. Однією з причин отримання невисоких 

урожаїв картоплі зокрема є шкодочинність фітофагів. 

Дослідження з вивчення контролю чисельності основних шкідників проводилися згідно 
вищенаведеної схеми в умовах дослідного поля ВНАУ, впродовж 2018-2019 рр.  

Таблиця 1 

Схема використання препаратів для захисту картоплі (сорт Повінь) від шкідників та хвороб, ВНАУ 
2018-2019 рр. 

Варіант Заходи  Назва препарату 

Норма (кг, 

л/га, т) 

використання 

Норма 

висадки 

тис. шт./га 

Контроль 

обприскування 

під час вегетації 

 

Конфідор 200 SL, РК 0,2 

55,0 

Каліпсо 480 SC, КС + 

Антракол 70 WP, ЗП 
0,1+2,0 

Натіво 75 WG, ВГ 0,3 

Інфініто 687,5 SC, КС 1,5 

1 

обробіток бульб + 

під час вегетації 

обприскування 

фунгіцидами 

Еместо квантум 273,5 

FS, ТН 
0,5 

55,0 
Каліпсо 480 SC, КС + 

Антракол 70 WP, ЗП 
0,1+2,0 

Натіво 75 WG, ВГ 0,3 

Інфініто 687,5 SC, КС 1,5 

2 

обробіток бульб + 

під час вегетації 

обприскування 

рослин 

фунгіцидами + 

стимулятор Росток 

Еместо квантум 273,5 

FS, ТН + Росток 
0,5 + 3 

55,0 

Каліпсо 480 SC, КС + 

Антракол 70 WP, ЗП + 

Росток Бор 

0,1+2,0+ 1,5 

Натіво 75 WG, ВГ 0,3 

Інфініто 687,5 SC, КС + 

Росток Залізо 
1,0 + 1,5 

 

Для оцінки ефективності контролю фітофагів в посадках картоплі важливим є з’ясування 

питання щодо поширення шкідників, зокрема підраховували чисельність ґрунтових фітофагів по 
горизонтах.  

Таблиця 2 

Чисельність ґрунтових шкідників перед посадкою картоплі, в умовах дослідного поля ВНАУ 

Шкідники 

Кількість комах Площа 

виїмки 

м2 

Чисельність 

шт./ м2 всього 
в т.ч. по горизонтах 

0=10 10=20 20=30 30=40 40=50 

Дротяники 31 12 16 3 - - 4,0 7,75 

Несправжні 12 7 5 - - - 4,0 3,00 



дротяники 

Личинки хрущів 5 4 1 - - - 4,0 1,25 

Личинки совки 

(разом) 
10 6 4 - - - 4,0 2,50 

 

Досліджено, що найбільша заселеність фітофагів на площі 4 м2, в середньому за роки 

досліджень, знаходилась в межах горизонту 0-10см 29 особин, в межах горизонту 10-20 см – 26 
особин, 20-30 см – 3 особини, в глибших горизонтах комах не виявлено. Серед виявлених шкідників 

найбільшу кількість становили дротяники 7,8 шт./м2 , найменшу - личинки хрущів 1,3 шт./м2. 

Чисельність несправжніх дротяників та гусениць совки становила 3,0 та 2,5 шт./м2  відповідно. 
Також було досліджено динаміку появи сходів та польову схожість картоплі сорту Повінь по 

варіантах. 

Таблиця 3 

Динаміка появи сходів та польова схожість картоплі сорт Повінь по варіантах досліду, ВНАУ 

Варіанти 

досліду 

Висаджено 

тис. шт./га 

Густота сходів на день обліку тис. 

шт/га Схожість % 

5-й 7-й 10-й 15-й 

Контроль 55,0 11,4 22,6 32,3 48,2 87,64 

1 55,0 9,4 17,7 39,5 53,4 97,09 

2 55,0 11,3 24,8 45,9 54,1 98,36 
 

На контролі, динаміка сходів гірша, рослини виглядали слабшими, ніж в варіантах один і два. 

Густота сходів на контролі менша ніж в варіантах по причині ушкодження рослин шкідниками. 

Схожість склала 87,64%. У першому варіанті густота рослин - 53,4 тис. шт./га, схожість - 97,09 %, що 
на 9,45 % більше ніж на контролі. У другому варіанті густота стояння рослин становила, 54,1 тис. 

шт./га, схожість - 98,36%, що на 10,72 % більше ніж на контролі. 

Біологічну ефективність застосування препаратів визначають за ступенем пошкодження рослин 
чи продукції. Результати ефективності заходів захисту картоплі проти грунтоживучих шкідників 

наведено. 

 
 

 

 

 
 

Таблиця 4 

Біологічна ефективність заходів захисту картоплі (сорт Повінь)  
проти шкідників, ВНАУ 

Варіант 

О
б
ст

еж
ен

о
 

р
о
сл

и
н

, 
ш

т.
 

Дротяники 
Личинки 

хруща 

Личинки 

совки 
Біологічна 

ефективність, 

% 

пошкоджено пошкоджено пошкоджено 

шт. % шт. % шт. % 

Контроль 100 37 37,0 2,0 2,0 5,0 5,0 - 

1 100 6 6,0 0,0 0,0 3,0 3,0 79,5 

2 100 5 5,0 0,0 0,0 2,0 2,0 84,1 
 

При проведенні досліджень було виявлено наступні шкідники: дротяники, личинки хруща та 

совок. Пошкодження рослин дротяником у контрольному варіанті становило (37%), у 1 варіанті - 
(6%).  

У другому варіанті пошкодження дротяником - становило (5%). Личинками хруща на 

контрольному варіанті було пошкоджено 2 рослини (2%), у першому та другому варіанті 



пошкоджень не виявлено. При обстежені рослин на контролі, личинками совки було пошкоджено 5 

штук (5%) у першому варіанті пошкоджено 3 рослини (3%), у другому варіанті 2 рослини (2%). 
Біологічна ефективність заходів захисту картоплі проти шкідників у першому варіанті 

становила 79,5%, а у другому де проводили обробіток бульб, обприскування рослин фунгіцидами під 

час вегетації, а також стимулятором Росток – 84,1%, що на 4,5% більше ніж у першому варіанті 
Важливим показником ефективності і доцільності застосування засобів захисту є урожайність 

культури (табл. 7).  

Таблиця 5 

Урожайність картоплі сорту Повінь, при проведенні заходів захисту 
проти шкідників та хвороб, ВНАУ, 2018-2019 рр. 

Варіант 
Кількість рослин, тис. 

шт./га 
Урожайність, ц/га 

Приріст урожаю, 

ц/га 

Контроль 47,8 227,5 - 

1 53,1 263,3 35,8 

2 53,8 285,7 58,2 

НІР   10,39 

 

З результатів досліджень встановлено, що на контрольному варіанті кількість рослин становила 
47,8 тис. шт/га, урожайність склала 227,5 ц/га. 

У першому варіанті де проводили обробіток бульб та обприскування препаратами під час 

вегетації (Еместо квантум 273,5 FS, ТН, Каліпсо 480 SC, КС + Антракол 70 WP, ЗП, Натіво 75 WG, 
ВГ, Інфініто 687,5 SC, КС) кількість рослин картоплі сорту Повінь становила 53,1 тис. шт./га, 

урожайність склала 263,3 ц/га. Приріст до контролю становив 35,8 ц/га. 

У другому варіанті урожайність склала 285,7 ц/га. Приріст відповідно до контролю становив 
58,2 ц/га. 
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