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Серед зернових культур важливе місце як у світі, так і в Україні, 
займає гречка. Цінність даної круп’яної культури -  у високих 
споживчих, смакових та дієтичних якостях. Гречка є добрим 
попередником у сівозміні, культури, які вирощуються після неї добре 
забезпечуються фосфором і калієм за рахунок післяжнивних залишків 
[1]. Надзвичайна цінність гречки як медоносної культури, тому 
використання пестицидів для її вирощування недоцільне.

У сучасних умовах заради відновлення агроекосистем та 
виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції 
аграрії все більше впроваджують технологію органічного виробництва 
і біологічні препарати. Літературні дані свідчать про позитивну 
перспективу застосування біопрепаратів в посівах гречки для 
підвищення її продуктивності і показників якості насіння [2-4], 
проходження фізіо лото-біохімічних процесів [5], стійкості до хвороб 
[6] та захисту від шкідників [7].

Дослідження проводили на Сквирській дослідній станції 
органічного виробництва ІАП НААН. Обробку препаратом Опті Рост 
проводили на гречці, сорт Син 3/02, внесеному до Реєстру сортів 
рослин України в 2010 році.

Використовували біоорганічне добриво, в склад якого входить 
структурована вода, мікроелементи, макроелементи, мікрогумати, 
фульвокислоти, метаболіти, амінокислоти, фосфомобілізуючі і 
азотофіксуючі мікроорганізми, ферменти. У посівах проводили 
двократну обробку розчином препарату 1 та 3% по листку.

Технологія вирощування гречки включала лущення стерні на 
глибину 6-8 см, оранку на глибину 23-25 см, закриття вологи, 
культивацію на глибину 10-12 см, передпосівну культивація на 
глибину 6-8 см; посів здійснювали на глибину 3-4 см.
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Площа кожної облікової ділянки 25 м2, повторень чотири, 
попередник -  соя. Аналіз структури урожайності рослин проводили за 
пробними снопами з 25 рослин, які відбирали перед збираннями у 
трьох місцях ділянки. Якість зерна гречки визначали згідно ДСТУ 
4524:2006 [45]. Статистичну обробку результатів досліджень
проводили за Б. А. Доспєховим [48].

Мета досліджень: з’ясувати вплив органічно-мінерального 
добрива на продуктивність та якість насіння Ра§оругит еясиІепНіт 
Моепсй в органічній агроекосистемі.

Врожайність гречки залежить від складного комплексу факторів і 
є найголовнішим критерієм оцінки кожного варіанту досліду. У наших 
дослідженнях кількість гілок на рослині коливалось в межах 1-4 шт. 
залежно від варіанту і в середньому становило 2,25 для 1% та 2,27 шт. 
для 3% розчину обробки препаратом (табл. 1). Контроль для цього 
показника був на рівні 2,20 шт. Кількість суцвіть була на рівні 14,9-15,2 
шт. залежно від варіанту обробки. Кількість зерен на 1 рослині 
становила 73,5-78,3 шт. Достовірної різниці між дослі джу ваними 
варіантами не спостерігалось. Найбільша маса 1000 зерен була у варіанті 
з обробкою препаратом 3% розчином -  28,9 г.

Табл. 1 Елементи структури урожаю гречки залежно від 
_______ обробки препаратом Опті Рост______________

Показники 1% розчин 3% розчин Контроль
Кількість гілок, шт. 2,25±0,06 2,27±0,15 2,20±0,14
Кількість суцвіть, шт. 14,9±0,29 15,2±0,44 14,9±0,29
Кількість зерен на 1 

рослині, шт. 73,5±3,1 78,3±3,0 73,5±2,5

Маса 1000 зерен, г 28,6±0,8 28,9±0,6 28,0±0,8
Врожайність, ц/га 12,5±0,3 12,7±0,3 12,1±0,4

Врожайність рослин є синтезуючим показником всіх 
екологічних факторів, які впливали на рослину, вона є результатом 
впливу як інших компонентів біоценозу, так і агрокліматичних факторів. 
У варіанті без застосування біопрепарату врожайність була 12,1 ц/га. 
Застосування робочого 1% розчину препарату на посівах дало 
можливість отримати 12,5 ц/га, що перевищує контроль на 0,4 ц/га. 
Найбільша концентрація біопрепарату (3%) вплинула на розвиток 
культурних рослин і отримана урожайність сягала 12,7 ц/га (+ до 
контролю 0,6 ц/га). Але достовірної різниці між варіантами досліджень 
не було, спостерігалась лише тенденція до зростання урожайності.
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Основними показниками, які характеризують технологічну якість 
зерна гречки, є його плівчастість та вирівняність. Для круп’яної 
промисловості необхідне крупне, вирівняне зерно з низьким вмістом 
плівки. В наших дослідженнях плівчастість була на 0,2% менше за 
обробки препаратом обох концентрацій (табл. 2) і становила 22,4%. 
Крім того, обробка препаратом достовірно не впливала на вирівняність 
зерна. Але найбільш вирівняне зерно формувалося за обробки 
препаратом з концентрацією 3%.

Табл. 2 Показники якості зерна гречки залежно від способу обробітку 
_______________________ біопрепаратом_______________________

Вирівняність, % Плівчастість,
%

Масова частка 
вологи зерна, %

Дослід, 
обробка 1% 81,7 22,4 13,7

Дослід, 
обробка 3% 81,8 22,4 13,7

Контроль 81,7 22,6 13,7
НІР 05 0,2 0,4 0,0

За результатами оцінки посівів сої можна зробити висновок, що 
обробка рослин гречки біопрепаратом позитивно впливає на підвищення 
продуктивності, і простежується тенденція щодо покращання 
характеристик технологічних показників зерна.
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ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ГМО-ПОСІВІВ
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Т. В Мірзоєва, к. е. н, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГМО -  це організм, генотип якого було змінено за допомогою 
методів генної інженерії. Іншими словами, -  це такий організм, у ДНК 
якого введений інший чужорідний ген, який природою йому не 
призначений, для придбання нових властивостей [1]. ГМО на 
сьогоднішній день вважаються потенційно небезпечними, хоча 
шкідливість для людини наукою не доведена, але більшість чомусь 
відразу ж негативно на це реагують. На жаль, противники ГМО не 
можуть обґрунтувати свої побоювання на високому науковому рівні, 
оскільки кількість наукових робіт, які стосуються теми безпеки ГМО, 
досить обмежена. А ті, хто все ж таки є прибічниками застосування 
біотехнологій у сільському господарстві стверджують про відсутність 
певних негативних ефектів для здоров’я людини та про те, що 
вирощуючи ГМО-рослини значно підвищиться продуктивність 
сільського господарства й харчової промисловості.

У минулому році в 24 країнах, у тому числі 19 тих, що 
розвиваються, і 5 промислово розвинених, вирощували ГМ-культури. 
За даними організації ІБААА, площі зросли в минулому році на 3 % до 
близько 190 мільйонів гектарів. Протягом останніх шести років 
країни, що розвиваються, посадили більше біотехнологічних 
культур, ніж промислово розвинуті країни. У 2018 році 19 країн, 
що розвиваються, посадили 53 % (100,6 млн. га) глобальних 
біотехнологічних гектарів, а 5 промислових країн зайняли 47 % 
(89,2 млн га) частки. Очікується, що ця тенденція 
продовжуватиметься в наступні роки завдяки збільшенню 
кількості країн у південній півкулі, які поширюють 
біотехнологічні культури та здійснюють комерціалізацію нових
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