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Janusz Lisowski, Piotr Ponichtera, Andrzej Borusiewicz
WyĪsza Szkoáa Agrobiznesu w àomĪy

PORÓWNANIE PLONOWANIA PIĉCIU ODMIAN PSZENICY OZIMEJ
W TRZECH KOLEJNYCH OKRESACH WEGETACYJNYCH NA
DWÓCH POZIOMACH AGROTECHNIKI W ZDOO MARIANOWO
COMPARISON OF YIELD OF FIVE VARIETY OF WINTER WHEAT
IN THREE CONSECUTIVE GROWING SEASONS ON TWO LEVELS
OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY IN ZDOO MARIANOWO

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie i porównanie plonowania piĊciu odmian pszenicy
ozimej (Linus, Ozon, Mulan, Natula, Patras) na dwóch poziomach agrotechniki
przeprowadzone w Zakáadzie DoĞwiadczalnym Oceny Odmian Marianowo. Do porównania
plonu pszenicy wybrano odmiany, które byáy wpisane do Listy Zalecanych Odmian
w województwie podlaskim na 2015 r. Wyniki poszczególnych odmian pszenicy dotyczą
plonu z lat 2013-2015. Wedáug danych COBORU na rok 2015 zalecanych do uprawy byáo
w Polsce 33 odmiany pszenicy ozimej. NajwyĪszy Ğredni plon z piĊciu odmian pszenicy
ozimej przy poziomie agrotechniki a1 i a2 uzyskano w roku 2015 i wynosiá on odpowiednio
97,8 i 103,3 dt·ha-1, a najniĪszy w roku 2013 który wynosiá 80,9 i 95,6 dt·ha-1. W ciągu trzech
lat doĞwiadczenia na obydwu poziomach agrotechniki najlepiej plonowaáa odmiana Linus.
W roku 2015 uzyskano plon przy poziomie agrotechniki a1 103,5 dt·ha-1, a przy poziomie
agrotechniki a2 plon wielkoĞci 106,6 dt·ha-1.
Sáowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, plonowanie, technologia produkcji

Summary

The aim of the study is to present and compare the planning of the five varieties of
winter wheat (Linus, Ozone, Mulan, Natula, Patras) on the two levels of agricultural
technology conducted at the Experimental Variety Assessment Marianowo. Compared to
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yield wheat varieties were selected, which were entered in the List of Recommended Varieties
in Podlaskie for 2015. The results of the different varieties of wheat relate to the crop of 20132015. According to COBORU 2015 recommended for cultivation in Poland there were 33
varieties of winter wheat. The highest average yield of five cultivars of winter wheat at the
level of agricultural technology a1 and a2 were obtained in 2015 and amounted to respectively
97,8 and 103,3 dt·ha-1 and the lowest in 2013, which amounted to 80,9 and 95,6 dt·ha-1.
Within three years of experience at both levels of agricultural technology yielded the best
cultivar Linus. In 2015, the yield obtained with the level of agricultural technology a1 103,5
dt·ha-1, and the level of agricultural technology a2 crop size of 106,6 dt·ha-1.
Keywords: winter wheat, varieties, yield, production technology

Wprowadzenie

Najstarsze Ğlady uprawy pszenicy, wskazują na rok ok. 7000 p.n.e. i pochodzą
z wykopalisk na Bliskim Wschodzie, oraz z krajów poáoĪonych w Basenie Morza
ĝródziemnego. Na obszarze Polski pszenica pojawiáa siĊ 2000 lat p.n.e. ĝlady jej odnaleziono
w jaskiniach Ojcowskich. Przybyáa do nas z poáudniowo – zachodniej Azji, w czasie
wĊdrówek narodów, a wiĊc tysiące lat temu [JasiĔska, Kotecki 2003].
Intensyfikacja produkcji pszenicy ozimej w kraju zaleĪy przede wszystkim
od rejonizacji, tj. uprawy odmian we wáaĞciwych warunkach klimatycznych i glebowych,
sprzyjających najwiĊkszej ich produktywnoĞci. Przy ustaleniu rejonizacji poszczególnych
odmian musi byü uwzglĊdniony caáy kompleks czynników siedliskowych, oraz cechy
genetyczne i wáaĞciwoĞci fizjologiczne odmiany. W ten sposób przeprowadzany dobór
odmian oparty na badaniu zmiennoĞci plonowania w róĪnych warunkach siedliska, stanowi
gwarancjĊ jak najmniejszego ryzyka uprawy w okreĞlonych rejonach. Plonowanie oraz cechy
gospodarcze poszczególnych odmian są okreĞlane na podstawie doĞwiadczeĔ prowadzonych
w stacjach doĞwiadczalnych oceny odmian przez COBORU w Sáupi Wielkiej.
W hodowli odmian pszenicy od kilkunastu lat zauwaĪany jest w Polsce istotny
postĊp, jednak naleĪy pamiĊtaü, Īe peáne wykorzystanie potencjaáu plonotwórczego nowych
odmian ĞciĞle związane jest z poziomem ponoszonym na technologiĊ uprawy [Kulig i in.
2001; Koáodziejczyk i in. 2009].
Pszenica obok jĊczmienia jest najstarszym zboĪem chlebowym, uprawianym
od co najmniej 6 tysiĊcy lat. Jej ziarno zapewnia bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe ludzi zarówno
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w wymiarze krajowym jak i Ğwiatowym, to surowiec o znaczeniu strategicznym. Wedáug
MiĊdzynarodowej Rady ZboĪowej, zbiory pszenicy na Ğwiecie w 2014 r. wyniosáy 714 mln
ton. a w UE 142,2 mln ton. W 28 krajach UE w roku 2014 pszenicĊ uprawiano na
powierzchni 26,1 mln ha (w 2013 r. – 25,7 mln ha). W Polsce w roku 2015 pszenicĊ
uprawiano na powierzchni ok. 2400 tyĞ. ha przy Ğrednim plonie 4,03t·ha-1. Dane statystyczne
uprawy pszenicy w Polsce przedstawia tabela 1.
Tabela 1.
Powierzchnia uprawy i plon z ha pszenicy w Polsce w latach 2005-2015.
2005
Powierzchnia Plon z ha
uprawy w
[t·ha-1]
tyĞ ha

2218

3,95

2010
Powierzchnia Plon z ha
uprawy
[t·ha-1]
w tyĞ. ha

2124

4,42

2014
Powierzchnia Plon z
uprawy
ha
w tyĞ. ha
[t·ha-1]

2200

4,67

2015
Powierzchnia Plon z
uprawy
ha
w tyĞ. ha
[t·ha-1]

2400

4,03

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS

W celu uzyskania wysokiego plonu i odpowiedniej jakoĞci ziarna, wspóáczesna
technologia produkcji pszenicy powinna uwzglĊdniaü zrównowaĪone nawoĪenie wszystkimi
skáadnikami pokarmowymi [Gąsiorowska i in. 2006; KocoĔ 2009; Buczek i in. 2012].
Nie tylko wysokoĞü dawki azotu jest waĪna, ale równieĪ sposób i termin jego
stosowania. Przy technologii produkcji pszenicy najwaĪniejszymi okresami, w których
pszenicĊ naleĪy nawoziü azotem są fazy krzewienia i strzelania w ĨdĨbáo oraz początek
káoszenia (wg skali BBCH od 20 do 53). Dawka azotu powinna byü dobierana indywidualnie
dla odmiany, gdyĪ kaĪda z nich ma wáasne optimum nawoĪenia azotem i jego znajomoĞü
jest niezbĊdna dla uzyskania najwyĪszego plonu przy zachowaniu peáni cech
technologicznych [KoĞcielniak i Rothkaehl 2000; Kwiatkowski i in. 2006; Dubis
i Borysewicz 2008].
Nie tylko nawoĪenie mineralne wpáywa na plon ziarna pszenicy, ale równieĪ
warunki klimatyczne są jednym z gáównych czynników plonotwórczych. Oprócz tego,
plonowanie pszenicy uwarunkowane jest cechami genetycznymi oraz podlega wpáywowi
siedliska i agrotechniki [BudzyĔski i in. 2004].
Celem pracy jest przedstawienie i porównanie wyników plonowania piĊciu odmian
pszenicy ozimej (Linus, Ozon, Mulan, Natula, Patras) na dwóch poziomach agrotechniki
w latach 2013-2015 przeprowadzone w Zakáadzie DoĞwiadczalnym Oceny Odmian
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Marianowo. Do porównania plonu pszenicy wybrano odmiany, które byáy wpisane do Listy
Zalecanych Odmian w województwie podlaskim na 2015 rok.

Lokalizacja i metodyka badaĔ

DoĞwiadczenie zostaáo przeprowadzone na terenie Zakáadu DoĞwiadczalnego Oceny
Odmian w Marianowie (53°13'N 22°07'E), który podlega pod Centralny OĞrodek BadaĔ
Odmian RoĞlin Uprawnych - Stacja DoĞwiadczalna Oceny Odmian w KrzyĪewie.
DoĞwiadczenie Ğcisáe, polowe zaáoĪono metodą ukáadu doĞwiadczalnego - losowane bloki
w trzech powtórzeniach. DoĞwiadczenie byáo przeprowadzone na piĊciu odmianach pszenicy
ozimej (Linus, Ozon, Mulan, Natula, Patras) w trzech kolejnych okresach wegetacyjnych
(2013-2015). DoĞwiadczenie corocznie zakáadano na typie gleby brunatna wáaĞciwa
o odczynie lekko kwaĞnym. IloĞü przyswajalnego fosforu oscylowaáa na granicy bardzo
wysokiej i wysokiej zawartoĞci a potasu na wysokiej. ZasobnoĞü w magnez byáa Ğrednia
i wysoka (tab. 2).
Tabela 2.
WáaĞciwoĞci agrochemiczne gleby (warstwa 0-0,30 m).
lata

Cecha gleby
Kompleks glebowy
Klasa bonitacyjna
-3

pH, 1 mol·dm KCl
Fosfor przyswajalny (P) – mg·kg-1
-1

Potas przyswajalny (K) – mg·kg

-1

Magnez przyswajalny (Mg) – mg·kg

2013

2014

2015

4

4

4

IV a

III b

III b

5,9

6,1

5,9

18,4

24,2

31,5

13,3

15,4

17,5

5,8

4,2

3,4

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie [Gazda 2013-2015].

Pierwszym czynnikiem byáy dwa poziomy agrotechniczne:
a1

–

przeciĊtny poziom agrotechniczny (ekstensywny), zapewniający zadawalające

plony przy tradycyjnym sposobie uprawy, chemiczna ochrona ograniczaáa siĊ do
zaprawiania nasion, stosowania herbicydów.
a2 - wysoki poziom agrotechniki (intensywny) róĪni siĊ od przeciĊtnego zwiĊkszonym
o 40 kg·ha-1 nawoĪeniem azotem, stosowaniem nalistnych preparatów wieloskáadnikowych
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i ochroną przed wyleganiem. Dodatkowo stosowane są dwa zabiegi fungicydowe - w fazie peáni
krzewienia i na początku káoszenia oraz antywylegacz.
Czynnikiem drugim doĞwiadczenia byáo 5 odmian pszenicy ozimej (Linus, Ozon, Mulan,
Natula, Patras), które byáy uprawiane w latach 2013-2015. Dwie odmiany pszenicy ozimej
naleĪą do grupy jakoĞciowej A i trzy odmiany do grupa jakoĞciowej B.
Przedplonem pszenicy ozimej w kaĪdym roku doĞwiadczenia byá groch pastewny.
Ziarno wysiano w rozstawie rzĊdów 12,5 cm, w liczbie 450 na powierzchniĊ 1m2. W przeliczeniu
na 1 hektar byáo to okoáo 215 kg ziarna. Wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonane przy
uprawie pszenicy ozimej przedstawia tabela 3.

Tabela 3.
Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doĞwiadczenia stosowane w uprawie pszenicy
ozimej.
wyszczególnienie

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Termin siewu

25.09.2012

01.10.2013

29.09.2014

Termin zbioru

08.08.2013

06.08.2014

14.08.2015

100

92

92

140

132

132

40

40

40

60

60

60

NawoĪenie mineralne N na
poziomie a1 w [kg·ha-1]
NawoĪenie mineralne N na
poziomie a2 w [kg·ha-1]
NawoĪenie mineralne P2O5
na poziomie a1 w [kg·ha-1]
NawoĪenie mineralne K2O
na poziomie a2 w [kg·ha-1]
NawoĪenie nalistne w [l·ha-1]
Insektycydy [l·ha-1]

Kristalon – 2x1,5 l
Decis 30 EW – 0,125 l

-1

Herbicydy dawka [l·ha ]
Fungicydy dawka [l·ha-1]
Antywylegacz poziom a2 [l·ha-1]

Huzar Activ 387 – 0,8 l
Glean 75 WG – 25 g
Reveller 280 SC – 0,8 g
Artea 330 EC – 0,5 l
Stabilan 750 SL – 1,5 l

Basfoliar 36 – 6 l

Basfoliar 36 2 x 6 l

Sumi Alpha 050 EC
0,25 l
Komplet 560 S.C. 0,5 l
Artea 330 EC – 0,4 l
Reveller 280 SC - 1 l
Cerone 480 SL – 0,75 l

Sumi Alpha 050 EC
0,25 l
Trimity 590 S.C.
2,4 l
Mirage 450 EC – 1 l.
Reveller 280 SC - 1 l
Cerone 480 SL – 0,75 l

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych ZDOO w Marianowie

W czasie wegetacji monitorowano daty wschodów, krzewienia, strzelania w ĨdĨbáo,
káoszenia i dojrzaáoĞci woskowej. Obserwowano stan wegetacyjny roĞlin przed zimą
i wczesną wiosną (bezpoĞrednio po ruszeniu wegetacji) z uwzglĊdnieniem stopnia poraĪenia
pleĞnią Ğniegową. PszenicĊ zebrano w pierwszej lub drugiej dekadzie sierpnia kombajnem
poletkowym.

Janusz Lisowski, Piotr Ponichtera, Andrzej Borusiewicz

10

Wyniki i dyskusja

Ukáad warunków atmosferycznych w okresie trzech kolejnych lat (2013-2015) byá
bardzo zróĪnicowany. Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie
danych ze stacji meteorologicznych Zakáadu DoĞwiadczalnego Oceny Odmian w Marianowie
wykres 1 i tabela 4.
Wykres 1. Temperatura w latach wrzesieĔ 2012 – sierpieĔ 2015 w stacji meteorologicznej
Marianowo.

ħródáo: Opracowane wáasne na podstawie danych ZDOO Marianowo

W roku 2013 byáa najniĪsza Ğrednia temperatura w ciągu trzech lat badaĔ i wynosiáa
o

ona 7,3 C i byáa niĪsza w tym samym okresie w roku 2014 o 1,3oC a w roku 2015 o 1,9oC.
RównieĪ w roku 2013 Ğrednia roczna temperatura powietrza byáa niĪsza od Ğredniej z lat
1983-2015 o 0,4oC. W roku 2014 i 2015 Ğrednia roczna temperatura powietrza byáa wyĪsza
od Ğredniej z lat 1983-2015 o 0,9oC i 1,5oC. Od grudnia 2012 do koĔca marca 2013 r.
wystĊpujące niskie temperatury dochodzące przy powierzchni gruntu do -20,5oC
nie spowodowaáy nadmiernego wycháodzenia gleby na wysokoĞci wĊzáa krzewienia dziĊki
zalegającej doĞü grubej pokrywie ĞnieĪnej. W miesiącach od grudnia 2012 do kwietnia 2013
Ğrednia temperatura powietrza wynosiáa -3,4oC. W pozostaáych miesiącach temperatury byáy
zbliĪone do Ğredniej z lat 1983-2015.
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Tabela 4.
Opady atmosferyczne w okresie wrzesieĔ 2012 – sierpieĔ 2015 w stacji meteorologicznej
Marianowo.
IloĞü opadów w [mm]
ĝrednia
opadów
z
lat
miesiąc
2012/13 2013/14 2014/15
1983-2015 w [mm]
WrzesieĔ
15,4
149,6
16,3
56,3
PaĨdziernik
41,7
12,3
7,0
33,5
listopad
41,6
33,7
24,8
37,4
35,8
grudzieĔ
30,6
20,3
39,9
30,9
StyczeĔ
33,4
39,7
46,0
24,6
luty
26,8
25,2
9,4
31,4
Marzec
18,5
35,0
30,1
33,8
KwiecieĔ
45,8
37,2
35,5
51,8
Maj
82,0
42,1
45,1
Czerwiec
82,9
74,1
25,4
64,8
Lipiec
20,1
55,7
40,0
72,9
sierpieĔ
67,6
63,3
9,5
65,6
Ȉ opadów
438,8
524,9
319,5
538,8
ħródáo: Opracowane wáasne na podstawie danych ZDOO Marianowo

W roku 2012 siew pszenicy ozimej pomimo utrudnieĔ ze wzglĊdu na przesuszoną
glebĊ byá dotrzymany w optymalnym terminie. W roku 2013 podobnie jak rok wczeĞniej siew
pszenicy ozimej byá utrudniony ze wzglĊdu na przesuszenie gleby. Nie moĪna byáo
w terminie wykonaü zespoáu uprawek poĪniwnych i przedsiewnych jesiennych pod siew
pszenicy ozimej. Dopiero opady atmosferyczne w drugiej dekadzie wrzeĞnia (149,6 mm)
umoĪliwiáy wykonanie wszystkich zabiegów uprawowych i siew pszenicy. W roku 2014
wszystkie zabiegi uprawowe byáy wykonane w terminie, ale termin siewu byá przesuniĊty na
koniec wrzeĞnia ze wzglĊdu na uwilgotnienie gleby. W pierwszym i drugim roku
doĞwiadczenia pszenica ozima przed wejĞciem w stan spoczynku zimowego byáa dobrze
rozkrzewiona, wyroĞniĊta i zahartowana. W ostatnim roku doĞwiadczenia byáy obawy,
Īe pszenica ozima mogáa byü nie zahartowana. Miesiące zimowe (grudzieĔ 2014 r oraz
styczeĔ i luty 2015 r.) charakteryzowaáy siĊ jedną z najwyĪszych temperatur Ğrednich
miesiąca z lat 1983-2015. WystĊpujące spadki temperatur byáy krótkotrwaáe i nie wpáynĊáy na
przezimowanie pszenicy. Rok 2015 pod wzglĊdem iloĞci opadów byá najgorszy z lat 19832015. Od wrzeĞnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. suma opadów atmosferycznych byáa rekordowo
niska i wyniosáa zaledwie 319,5 mm. W porównaniu do Ğredniej sumy opadów z tego samego
okresu z lat 1983-2015 braki wyniosáy 219,3 mm, co stanowi 59,2%.
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NajwyĪszy Ğredni plon z piĊciu odmian pszenicy ozimej przy poziomie agrotechniki
a1 i a2 uzyskano w roku 2015 i wynosiá on odpowiednio 97,8 i 103,3 dt·ha-1 a najniĪszy
w roku 2013 który wynosiá 80,9 i 95,6 dt·ha-1. Najlepiej plonującą odmianą pszenicy ozimej
w ciągu trzech lat doĞwiadczenia na obydwu poziomach agrotechniki byáa odmiana Linus.
W roku 2015 uzyskano plon przy poziomie agrotechniki a1 103,5 dt·ha-1, a przy poziomie
agrotechniki a2 plon wielkoĞci 106,6 dt·ha-1. Z przeprowadzonego doĞwiadczenia wynika,
Īe gáówną przyczyną niskiego plonu w 2013 roku byáy niskie temperatury i rozkáad opadów
atmosferycznych w poszczególnych fazach wzrostu pszenicy.
Tabela 5.
Plon ziarna pszenicy ozimej w latach 2013-2015 w (dt·ha-1).
odmiana
Linus
Ozon
Mulan
Natula
Patras
Plon Ğredni

Rok 2013
Poziom a1
81,4
76,6
77,3
83,5
85,9
80,9

Poziom a2
100,0
95,2
93,2
90,2
99,5
95,6

Rok 2014
Poziom a1
93,3
86,2
89,5
89,5
92,0
90,1

Poziom a2
105,2
101,1
100,5
99,5
106,5
102,6

Rok 2015
Poziom a1
103,5
96,8
98,7
95,1
94,7
97,8

Poziom a2
106,5
105,1
105,7
96,9
102,1
103,3

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych z ZDOO Marianowo

NajwiĊkszy wpáyw na plon ziarna pszenicy ozimej miaáy albo zbyt niskie (rok 2012)
albo zbyt wysokie (rok 2013) opady atmosferyczne bezpoĞrednio przed i po siewie ziarna jak
równieĪ w początkowej fazie krzewienia. RównieĪ badania Podolskiej i Stankowskiego
[2001] dowodzą, Īe plon pszenicy zaleĪy od warunków pogodowych. W przeprowadzonym
doĞwiadczeniu byáy widoczne róĪnice w plonie ziarna pszenicy pomiĊdzy dwoma poziomami
agrotechniki (taela 5). Odmiana pszenicy Linus w roku 2013 na poziomie a2 plonowaáa wyĪej
o 18,6 dt·ha-1, ale w roku 2015 juĪ tylko o 3,0 dt·ha-1 co potwierdzają wyniki doĞwiadczeĔ
Kwiatkowskiego i in. [2006]. Badania Kusia i JoĔczyka [1997] oraz Borkowskiej i in. [2003],
potwierdziáy równieĪ, Īe istnieje zaleĪnoĞü pomiĊdzy przebiegiem pogody i nawoĪeniem
azotem a plonem ziarna pszenicy.
Analizując plonowanie piĊciu odmian pszenicy ozimej w badanym trzyleciu moĪna
stwierdziü, Īe w duĪej mierze za plon ziarna odpowiadaáa temperatura powietrza, jak równieĪ
iloĞü opadów atmosferycznych. Wpáyw dodatkowego nawoĪenia azotem, stosowaniem
nalistnych preparatów wieloskáadnikowych i ochroną przed wyleganiem daáo wzrost plonu ziarna
od 2,8 do 21,8%.

Porównanie plonowania piĊciu odmian pszenicy ozimej w trzech okresach …
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Wnioski

1. W trzyletnim doĞwiadczeniu z piĊciu odmian pszenicy ozimej najwyĪej plonowaáa odmiana
Linus w roku 2015 zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 jak i a2. WysokoĞü plonu na
poziomie a1 byáa wyĪsza o 5,7 dt·ha-1, a na poziomie a2 o 3,7 dt·ha-1 od Ğredniego plonu
piĊciu odmian pszenicy.
2. Pomimo bardzo maáych opadów atmosferycznych (155,5 mm) w okresie od kwietnia
do sierpnia 2015 i wysokich Ğrednich temperatur powietrza plon pszenicy piĊciu odmian
pszenicy ozimej byá najwyĪszy z trzech lat doĞwiadczenia i wynosiá Ğrednio na poziomie
agrotechnicznym a1 97,8 dt·ha-1, a na poziomie agrotechnicznym a2 103,3 dt·ha-1.
3. Przyczyną niskiego plonu pszenicy ozimej w roku 2013 byáy niskie temperatury
w miesiącach zimowych oraz zalegająca pokrywa ĞnieĪna do drugiej dekady kwietnia,
opóĨniáa wiosenną wegetacjĊ pszenicy ozimej o ponad 20 dni w stosunku do Ğrednich z lat
1983-2015.
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ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɕȿ ȻɈȻɈȼɕȿ
ɄɍɅɖɌɍɊɕ ȼ ɉɈɅȿȼɈɆ ɌɊȺȼɈɋȿəɇɂɂ

PERSPECTIVE LEGUMES IN FIELD GRASS CULTIVATION
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ɏɨɬɹ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ

ɨɛɴɺɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɨɣ

ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ, ɧɨ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɪɟɲɺɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚ ɧɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. ɂ ɡɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɞɟɮɢɰɢɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɭɝɨɞɢɣ.
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɨɫɟɜɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɎȺɊ (ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɞɢɚɰɢɹ) ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
Ʉɚɤ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɛɨɛɨɜɵɯ
ɬɪɚɜ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɤɥɟɜɟɪ, ɥɸɰɟɪɧɚ, ɧɨ ɢ ɦɚɥɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɜɢɞɨɜ ɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
– ɤɨɡɥɹɬɧɢɤ ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ, ɷɫɩɚɪɰɟɬ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɥɹɞɜɟɧɟɰ ɪɨɝɚɬɵɣ, ɞɨɧɧɢɤ ɛɟɥɵɣ, ɥɸɰɟɪɧɚ
ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɚɹ, ɤɥɟɜɟɪ ɝɢɛɪɢɞɧɵɣ ɢ ɫɢɥɶɮɢɹ ɩɪɨɧɡɟɧɧɨɥɢɫɬɧɚɹ ɢɡ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɚɫɬɪɨɜɵɯ.
ɗɬɢ

ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ

ɛɟɥɤɨɜɨɝɨ

ɛɚɥɚɧɫɚ

ɪɚɰɢɨɧɚ

ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢɦɟɸɬ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ
ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɂɯ ɡɟɥɺɧɚɹ ɦɚɫɫɚ

Ȼ.ȼ. ɒɟɥɸɬɬɨ, ȼ.Ⱥ ɓɟɞɪɢɧɚ, ȼ.ɇ. ɒɥɚɩɭɧɨɜ
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ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɫɟɧɚ, ɫɟɧɚɠɚ, ɫɢɥɨɫɚ, ɬɪɚɜɹɧɨɣ ɦɭɤɢ, ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɫɤɨɬɚ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ».
ȼ ɧɚɲɢɯ ɨɩɵɬɚɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɨɣ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɣ
ɩɨɱɜɟ ɤɨɡɥɹɬɧɢɤ ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 2 ɭɤɨɫɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɜɵɯɨɞ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ
11,5 ɬ/ɝɚ, ɩɟɪɟɜɚɪɢɦɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ 1,99 ɬ/ɝɚ, ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜ 1 ɤ.ɟɞ. 173 ɝ., ɬ.ɟ. 2729 % ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɟɝɨ ɜ ɤɭɤɭɪɭɡɧɨɦ
ɫɢɥɨɫɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɢɫɬɵɯ ɤɨɪɦɚɯ.
ȼ ɛɢɧɚɪɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɟɠɨɣ ɫɛɨɪɧɨɣ ɜɵɯɨɞ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 11,8 ɬ/ɝɚ, ɚ
ɫɛɨɪ ɩɟɪɟɜɚɪɢɦɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ – 1,71 ɬ/ɝɚ, ɫ ɨɜɫɹɧɢɰɟɣ ɥɭɝɨɜɨɣ 9,7 ɢ 1,54 ɬ/ɝɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤɨɦ ɡɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
12 ɥɟɬ ɛɟɡ ɩɟɪɟɫɟɜɚ ɟɝɨ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 50-70 ɬ/ɝɚ ɡɟɥɟɧɨɣ
ɦɚɫɫɵ [1].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ. ɇɨ
ɩɪɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. ɍɫɩɟɯ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɤɨɡɥɹɬɧɢɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɩɨɱɜ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨ
ɨɤɭɥɶɬɭɪɟɧɧɵɦɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɦɢ ɢɥɢ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ, ɩɨɞɫɬɢɥɚɟɦɵɦɢ ɦɨɪɟɧɧɵɦ
ɫɭɝɥɢɧɤɨɦ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɚ 2 % ɢ ɛɨɥɟɟ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɤɚɥɢɹ 210 ɦɝ/ɤɝ ɩɨɱɜɵ ɢ ɛɨɥɟɟ [2].
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɟɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɡɥɹɬɧɢɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɫɟɦɹɧ (50 % ɢ ɛɨɥɟɟ). ɑɬɨɛɵ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɫɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɠɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɜɧɭɬɪɶ ɬɚɤɢɯ ɫɟɦɹɧ ɜɨɞɵ ɢ ɞɪɭɠɧɨɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɜɫɯɨɞɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɤɚɪɢɮɢɤɚɰɢɸ. ȼ ɧɚɲɢɯ ɨɩɵɬɚɯ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ, ɩɪɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɜɫɯɨɠɟɫɬɢ ɫɟɦɹɧ (ɚ ɫɸɞɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɢ ɬɜɟɪɞɨɤɚɦɟɧɧɵɟ) 95,2 % ɢɯ
ɩɨɥɟɜɚɹ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɛɟɡ ɫɤɚɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 19,7 %, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɤɚɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 60-65 %. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɠɟ ɜ 1-ɣ ɝɨɞ ɠɢɡɧɢ ɜ ɥɭɱɲɢɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɫɤɚɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ 3,0-3,4 ɛɵɥɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ.
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɡɥɹɬɧɢɤ ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɨɬɡɵɜɱɢɜ ɧɚ
ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɸ ɫɟɦɹɧ ɚɡɨɬɨɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɥɭɛɟɧɶɤɨɜɵɦɢ ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɠɢɡɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 9,14 ɬ/ɝɚ ɤ. ɟɞ., ɬɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɞɥɹ ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɢ ɫɟɦɹɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ ɇȺɇ
Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɨɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ ɞɨ 10,2-11,5 ɬ/ɝɚ ɤ.ɟɞ., ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɩɟɪɟɜɚɪɢɦɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ – 1,41
ɢ 1,70-2,03 ɬ/ɝɚ.
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Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɡɥɹɬɧɢɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɜ 1-ɵɣ ɝɨɞ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧ ɭɝɧɟɬɚɟɬɫɹ ɫɨɪɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɨ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫ ɧɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ. ȼ ɨɩɵɬɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ (ɬɪɟɮɥɚɧ, ɩɢɜɨɬ) ɫɧɢɠɚɥɨ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɜɨɜ ɧɚ 80-85 %.
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɡɥɹɬɧɢɤɚ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɸ ɩɨɱɜ ɷɫɩɚɪɰɟɬ
ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢ ɥɹɞɜɟɧɟɰ ɪɨɝɚɬɵɣ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɞɧɨɣ ɬɵɫɹɱɢ
ɝɟɤɬɚɪɨɜ.
ȼ ɨɩɵɬɚɯ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɵɯɥɨɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, ɩɨɞɫɬɢɥɚɟɦɵɯ
ɩɟɫɤɚɦɢ Ȼɪɟɫɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɵɬɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɥɭɱɲɢɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɜ 2008-2010 ɝɝ. ɷɫɩɚɪɰɟɬ ɩɟɫɱɚɧɵɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ 41,1-37,3 ɬ/ɝɚ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, 7,7-8,0 ɬ/ɝɚ ɤ.ɟɞ., 1,2-1,3 ɬ/ɝɚ
ɩɟɪɟɜɚɪɢɦɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɟ ɷɫɩɚɪɰɟɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ
ɩɨɤɪɨɜɧɵɯ ɢ ɛɟɫɩɨɤɪɨɜɧɵɯ ɩɨɫɟɜɚɯ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɠɢɡɧɢ ɥɭɱɲɢɦɢ ɩɨɤɪɨɜɧɵɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɛɢɪɚɥɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɵɣ ɤɨɪɦ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɪɚɣɝɪɚɫ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɣ

ɢ

ɜɢɤɨɨɜɫɹɧɚɹ ɫɦɟɫɶ. Ɉɧɢ ɩɨ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɧɚ 71-57 % ɩɪɟɜɵɫɢɥɢ ɹɱɦɟɧɶ ɢ ɨɜɟɫ. ɉɪɢ
ɭɛɨɪɤɟ ɩɨɤɪɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɥɟɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɛɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɭɪɨɠɚɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 33-25 %.
ȼ ɭɪɨɠɚɟ ɛɟɫɩɨɤɪɨɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɜɚ ɷɫɩɚɪɰɟɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɪɧɨɝɨ
ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɹ (25 %). ȼɨ 2-ɨɣ – 4-ɵɣ ɝɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɷɫɩɚɪɰɟɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɛɟɫɩɨɤɪɨɜɧɨɝɨ ɢ ɩɨɤɪɨɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɜɚ ɧɟ ɛɵɥɨ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɷɫɩɚɪɰɟɬ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬɡɵɜɱɢɜ
ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɚɡɨɬɨɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɬ.ɤ. ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɤɥɭɛɟɧɶɤɨɜɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɷɫɩɚɪɰɟɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɦɹɧ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɫɚɩɪɨɧɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɢ ɞɨ 172 ɤɥɭɛɟɧɶɤɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɧɚ 35 % ɩɨ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɟ ɢ ɧɚ 27 % – ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɛɨɛɨɜɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɨɫɟɜɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɟɦɹɧ. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɲɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɟ ɜɵɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɷɫɩɚɪɰɟɬɚ 3,2-3,4 ɦɥɧ.ɲɬ./ɝɚ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɢ ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 2008-2010 ɝɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɜ ɪɹɞɨɜɵɯ ɩɨɫɟɜɚɯ 505-550 ɤɝ/ɝɚ, ɜ ɲɢɪɨɤɨɪɹɞɧɵɯ –484-494 ɤɝ/ɝɚ. ɇɨ ɲɢɪɨɤɨɪɹɞɧɵɣ
ɩɨɫɟɜ ɧɚɦɢ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ, ɬ.ɤ. ɩɨ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɧɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɪɹɞɨɜɨɣ, ɚ

Ȼ.ȼ. ɒɟɥɸɬɬɨ, ȼ.Ⱥ ɓɟɞɪɢɧɚ, ȼ.ɇ. ɒɥɚɩɭɧɨɜ
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ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɠɞɭɪɹɞɧɵɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɧɢɠɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɦɹɧ
ɢɧɨɤɭɥɹɧɬɨɦ, ɦɨɥɢɛɞɟɧɨɜɨɤɢɫɥɵɦ ɚɦɦɨɧɢɟɦ (20 ɝ/ɰ) ɢ ɛɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ (30 ɝ/ɰ)
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ 567 ɤɝ/ɝɚ, ɱɬɨ ɧɚ 16,7 % ɜɵɲɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɛɟɡ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɧɚ 45,7 % ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɝɞɟ ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɸ ɫɟɦɹɧ ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ.
ȼ ɪɹɞɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɞɟɧɨ
ɥɹɞɜɟɧɰɭ ɪɨɝɚɬɨɦɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɦɭ

ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɬɶ ɧɚ ɩɨɱɜɚɯ ɧɟɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ

ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɤɥɟɜɟɪ ɢ ɥɸɰɟɪɧɚ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɬ ɟɝɨ ɫɦɟɫɢ
ɫɨ ɡɥɚɤɨɜɵɦɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɬɪɚɜɚɦɢ, ɩɪɟɜɵɫɢɜɲɢɟ ɨɞɧɨɜɢɞɨɜɨɣ ɩɨɫɟɜ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɩɨ
ɜɵɯɨɞɭ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɧɚ 0,4-0,6 ɬ/ɝɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɫɦɟɫɶ
ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɫ ɤɨɫɬɪɟɰɨɦ ɛɟɡɨɫɬɵɦ, ɩɪɟɜɵɫɢɜɲɚɹ ɟɝɨ ɨɞɧɨɜɢɞɨɜɨɣ ɩɨɫɟɜ ɧɚ 12,2 %, ɚ
ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɶ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɫ ɟɠɨɣ ɫɛɨɪɧɨɣ – ɧɚ 17,0 %. ȼɵɯɨɞ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɟɣ ɧɚ ɛɟɡɚɡɨɬɧɨɦ ɮɨɧɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɬ 4,7 ɞɨ 5,5 ɬ/ɝɚ,
ɫɵɪɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ – ɨɬ 0,78 ɞɨ 0,93 ɬ/ɝɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɫɛɨɪ ɩɪɨɬɟɢɧɚ (1,01 ɬ/ɝɚ) ɩɨɥɭɱɟɧ ɜ
ɨɞɧɨɜɢɞɨɜɨɦ ɩɨɫɟɜɟ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɪɨɝɚɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟ
206 ɝ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɫɟɜɚ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɪɨɝɚɬɨɝɨ – ɛɟɫɩɨɤɪɨɜɧɨɝɨ ɢ
ɩɨɞɩɨɤɪɨɜɧɨɝɨ ɩɨɞ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɬɪɚɜɵ – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɞɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɩɨ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɥɟɬɧɢɣ (ɢɸɥɶɫɤɢɣ)
ɛɟɫɩɨɤɪɨɜɧɵɣ ɩɨɫɟɜ ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɬɪɚɜ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɚɥ ɢ ɩɨ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ (43,8 ɬ/ɝɚ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ) ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɥ ɞɪɭɝɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ.
ȼ ɨɩɵɬɚɯ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɧɚ
ɫɟɦɟɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɦɹɧ ɛɨɪɨɦ,
ɦɨɥɢɛɞɟɧɨɦ ɢɥɢ ɫɦɟɫɶɸ ɛɨɪɚ ɫ ɦɨɥɢɛɞɟɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ (34,433,6 ɬ/ɝɚ), ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ 15,2-18,3 %. ɇɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ
ɮɚɡɟ ɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɢ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɩɪɟɜɵɫɢɥɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ 19,9-25,5 %. ɏɨɬɹ ɷɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ ɧɚ ɤɨɪɦ ɫɥɚɛɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɡɨɬɚ, ɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɨɫɟɜɨɜ ɜ ɮɚɡɟ ɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɱɟɜɢɧɨɣ ɜ ɞɨɡɟ 15 ɤɝ/ɝɚ ɞ.ɜ. ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 2008–2010 ɝɝ.
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ 342 ɤɝ/ɝɚ, ɢɥɢ ɧɚ 24,8 % ɛɨɥɶɲɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɧɚ
ɮɨɧɟ P60K90 ɢ ɧɚ 18,3 % ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɜɧɟɤɨɪɧɟɜɨɣ ɚɡɨɬɧɨɣ ɩɨɞɤɨɪɦɤɟ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ
N30.
ȼɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɜɵɫɟɜɚ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɜɵɫɟɜɟ 1,6 ɦɥɧ.ɲɬ./ɝɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧ
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ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 195 ɤɝ/ɝɚ, ɩɪɢ 6,4 ɦɥɧ.ɲɬ./ɝɚ – 245 ɤɝ/ɝɚ, ɬɨ ɩɪɢ ɜɵɫɟɜɟ 3,2-4,8
ɦɥɧ./ɝɚ – 285-324 ɤɝ/ɝɚ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɨɬ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ y=10,563x2+115,08x+3,75. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɜɵɫɟɜɚ ɥɹɞɜɟɧɰɚ
4,0-4,8 ɦɥɧ.ɲɬ. ɫɟɦɹɧ/ɝɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1). ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɟɛɥɟɣ ɢ ɛɨɛɨɜ ɧɚ ɫɬɟɛɥɟ. ɏɨɬɹ ɦɚɫɫɚ 1000
ɫɟɦɹɧ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ (1,42 ɝ) ɛɵɥɚ ɩɪɢ ɧɨɪɦɟ ɜɵɫɟɜɚ 1,6 ɦɥɧ.ɲɬ./ɝɚ ɢ ɫɧɢɠɚɥɚɫɶ ɞɨ 1,23 ɝ
ɩɪɢ ɧɨɪɦɟ 6,4 ɦɥɧ.ɲɬ./ɝɚ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɥɹɞɜɟɧɰɚ ɪɨɝɚɬɨɝɨ
ɨɬ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ
ɍɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɪɹɞɭ ɦɚɥɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɬɨɢɬ
ɞɨɧɧɢɤ ɛɟɥɵɣ, ɯɨɬɹ ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, ɩɨɞɫɬɢɥɚɟɦɵɯ ɩɟɫɤɨɦ, ɝɞɟ
ɤɥɟɜɟɪ ɢ ɥɸɰɟɪɧɚ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ. ɋɫɵɥɤɢ ɧɚ ɩɥɨɯɭɸ ɩɨɟɞɚɟɦɨɫɬɶ ɤɨɪɦɚ ɢɡ
ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɱɚɳɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ ɭɛɨɪɤɢ.
ȼ ȻɟɥɇɂɂɁɄ ɜ 1997 ɝ. ɜ Ɇɚɥɨɪɢɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ȼɪɟɫɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɨɩɵɬ ɩɨ ɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɸ ɫɢɥɨɫɚ ɢɡ ɞɨɧɧɢɤɚ ɛɟɥɨɝɨ ɢ ɤɥɟɜɟɪɨɡɥɚɤɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ. Ⱦɨɧɧɢɤ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨɣ ɩɨɱɜɟ. ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ (10 ɛɵɱɤɨɜ) ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɰɢɨɧ
(59 %) ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ ɫɢɥɨɫɚ ɤɥɟɜɟɪɨɡɥɚɤɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɜ ɨɩɵɬɧɨɣ ɬɚɤɠɟ ɧɚ 59 % ɢɡ ɫɢɥɨɫɚ
ɞɨɧɧɢɤɚ ɛɟɥɨɝɨ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨ 24 %. ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɦɚɫɫɟ ɛɵɱɤɨɜ 319 ɤɝ ɤ
ɤɨɧɰɭ ɨɩɵɬɚ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 357 ɤɝ, ɜ ɨɩɵɬɧɨɣ – 362 ɤɝ. Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,

ɫɢɥɨɫ

ɢɡ

ɤɥɟɜɟɪɨɡɥɚɤɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ.

ɞɨɧɧɢɤɚ

ɛɵɥ

ɪɚɜɧɨɰɟɧɟɧ

ɫɢɥɨɫɭ,

ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦɭ

ɢɡ

Ȼ.ȼ. ɒɟɥɸɬɬɨ, ȼ.Ⱥ ɓɟɞɪɢɧɚ, ȼ.ɇ. ɒɥɚɩɭɧɨɜ
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ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ,ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ 2002–2004 ɝɝ. ɧɚ ɨɩɵɬɧɨɦ ɩɨɥɟ «Ɍɭɲɤɨɜɨ»
ȻȽɋɏȺ ɧɚ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɯ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɨɧɧɢɤ ɯɨɪɨɲɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɧɨɪɦɵ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢ ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɸ ɫɟɦɹɧ.
ɇɚ ɮɨɧɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ Ɋ100Ʉ160 ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɟɦɹɧ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ ɗɦɢɫɬɢɦɨɦ ɋ ɜ ɫɭɦɦɟ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 16,44 ɬ/ɝɚ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɛɟɡ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɧɚ 8,30 ɬ/ɝɚ, ɢɥɢ ɧɚ 102,0 %. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɪɨɫɬɚ
ɗɦɢɫɬɢɦ ɋ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɧɚ 1,48 ɬ/ɝɚ ɫɭɯɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɱɬɨ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 9,9 %.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɡɵɜɱɢɜ ɞɨɧɧɢɤ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɤɚɥɢɹ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
Ʉ90 ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ ɤɚɥɢɣɧɨɝɨ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ – 35,2 ɤɝ ɫɭɯɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚ
1 ɤɝ ɞ.ɜ. ɤɚɥɢɹ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ ɢ

ɫɪɨɤɨɜ ɫɟɜɚ ɞɨɧɧɢɤɚ ɛɟɥɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ

ɩɨɡɞɧɟɜɟɫɟɧɧɢɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨɫɟɜɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ ɢ ɥɟɬɧɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɸɧɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɫɛɨɪɭ
ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɧɚ 31,9 – 47,5 % ɢ ɜɵɯɨɞɭ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ 31,4 – 46,8 %. ɉɨɫɟɜ
ɞɨɧɧɢɤɚ ɜ ɷɬɢ ɫɪɨɤɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɚɧɧɟɜɟɫɟɧɧɢɦ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ ɜɵɫɟɜɚ ɫ 3,36 ɞɨ
1,91–2,43, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 1
ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɚ 32,3–63,1 %.
ɉɪɢ ɩɨɡɞɧɟɜɟɫɟɧɧɟɦ ɢ ɥɟɬɧɟɦ ɩɨɫɟɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ. ȼɚɪɢɚɧɬ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɜɵɫɟɜɚ 10,0 ɦɥɧ. ɫɟɦɹɧ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɥ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ 5,5 ɢ 7,0 ɦɥɧ. ɫɟɦɹɧ ɧɚ 2,06, 1,22 ɢ 2,08, 1,48
ɬ/ɝɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɜ ɫɭɦɦɟ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɜɨɫɬɨɟɦ
10,07 ɬ/ɝɚ ɫɭɯɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɫ ɩɨɡɞɧɟɜɟɫɟɧɧɢɦ ɢ 7,94 ɬ/ɝɚ – ɫ ɥɟɬɧɢɦ ɫɪɨɤɨɦ
ɩɨɫɟɜɚ.
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɥɹ
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɥɟɝɤɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɡɟɦɥɹɯ ɫ
ɧɟ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɞɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɸɰɟɪɧɚ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɚɹ.
ȼ

ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ

ɭɫɥɨɜɢɹɯ

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ

Ȼɟɥɚɪɭɫɶ

ɩɨ

ɫɜɨɢɦ

ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɞɚɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɭɪɨɠɚɢ (ɡɚ
ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 50,0-60,0 ɬ/ɝɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɡɟɥɺɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 10,011,0 ɬ/ɝɚ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢ 1,8-1,9 ɬ/ɝɚ ɩɟɪɟɜɚɪɢɦɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ) [3].

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɕȿ ȻɈȻɈȼɕȿ ɄɍɅɖɌɍɊɕ ȼ ɉɈɅȿȼɈɆ …
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ɋɟɦɟɧɚ ɥɸɰɟɪɧɵ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɨɪɚɫɬɚɬɶ ɭɠɟ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 1-2°ɋ, ɧɨ ɞɪɭɠɧɵɟ ɜɫɯɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ 12-15°ɋ. Ɉɧɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ
ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɞɨ -3-5°ɋ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɟɜ ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɚɦɵɟ ɪɚɧɧɢɟ ɫɪɨɤɢ
[4].
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 7-9°ɋ, ɞɨ
ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɫɭɦɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 800-850°, ɚ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɟɦɹɧ – 1200°ɋ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ

ɜɩɨɥɧɟ

ɩɪɢɝɨɞɧɵ

ɞɥɹ

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ

ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ

ɭɪɨɠɚɟɜ

ɥɸɰɟɪɧɵ

ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ, ɤɚɤ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɬɚɤ ɢ ɫɟɦɹɧ.
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɧɨ-ɤɚɥɢɣɧɵɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɦɢɤɪɨɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɥɸɰɟɪɧɵ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ. ȼ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ȻȽɋɏȺ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ 2011-2013 ɝɝ., ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɬ 4,72 ɞɨ 6,57 ɬ/ɝɚ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɜɧɟɤɨɪɧɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɸɰɟɪɧɵ
ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɢɤɪɨɭɞɨɛɪɟɧɢɣ (ɛɚɫɮɨɥɢɚɪ) ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ
ɗɫɢɫɬɢɦɨɦ ɋ ɧɚ ɮɨɫɮɨɪɧɨ-ɤɚɥɢɣɧɨɦ ɮɨɧɟ Ɋ60Ʉ90 ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ
ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɧɚ 1,85 ɬ/ɝɚ (39,3 %) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (ɛɟɡ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ).
ȼ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɫ ɧɟɤɨɪɧɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɥɸɰɟɪɧɵ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ
ɛɚɫɮɨɥɢɚɪɨɦ, ɩɪɢɛɚɜɤɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ, ɝɞɟ ɜɧɨɫɢɥɫɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɚ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɬ 0,12 ɬ/ɝɚ.
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɛɨɛɨɜɵɯ ɬɪɚɜ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ,
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɫɨɬɚ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɫɨɬɵ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɥɸɰɟɪɧɵ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɜɵɫɨɬɵ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
Ɍɚɤ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ ɫɪɟɡɚ 2-3 ɫɦ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 6,78 ɬ/ɝɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ 10-12 ɫɦ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 6,2 ɬ/ɝɚ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ 4-6 ɫɦ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɨɬ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ
ɜɵɫɨɬɨɣ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ 2-3 ɫɦ.
ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɚɥɚ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ȼ.ȼ. ɒɟɥɸɬɬɨ, ȼ.Ⱥ ɓɟɞɪɢɧɚ, ȼ.ɇ. ɒɥɚɩɭɧɨɜ
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ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɥɸɰɟɪɧɵ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ ɩɪɢ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɢ ɟɟ ɜ ɮɚɡɭ
ɜɟɬɜɥɟɧɢɹ (4-ɯ ɭɤɨɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ) ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 5,4 ɬ/ɝɚ, ɱɬɨ ɧɢɠɟ ɧɚ 1,15 ɬ/ɝɚ (17,5
%), ɱɟɦ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɫ ɞɜɭɯɭɤɨɫɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚ 0,31 ɬ/ɝɚ (4,8 %)
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫ ɬɪɟɯɭɤɨɫɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɥɸɰɟɪɧɚ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɚɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤ ɝɭɫɬɨɬɟ ɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɜ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɚ
ɩɨɫɟɜɚ. Ⱦɥɹ

ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɛɟɝɨɜ ɥɸɰɟɪɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ

ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɟ

ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ

ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ

ɩɨɫɟɜɨɜ, ɯɨɪɨɲɟɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɨɩɵɥɢɬɟɥɟɣ ɤ ɰɜɟɬɤɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼ
ɡɚɝɭɳɟɧɧɵɯ ɩɨɫɟɜɚɯ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɜɚ ɢɦɟɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɤɨɪɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɱɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ

ɦɧɟɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ

ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ

ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɫɟɜɚ ɥɸɰɟɪɧɵ ɧɚ ɫɟɦɟɧɚ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɲɢɪɨɤɨɪɹɞɧɵɟ ɩɨɫɟɜɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɠɚɣ ɫɟɦɹɧ ɥɸɰɟɪɧɵ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɫɟɜɚ ɥɸɰɟɪɧɵ ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɣ ɜ
ɊɇȾɍɉ «ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ» ɢɡɭɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɠɚɣ
ɫɟɦɹɧ ɩɨɥɭɱɟɧ ɧɚ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɯ ɩɨɫɟɜɚɯ. ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɨ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɲɢɪɨɤɨɪɹɞɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɫɟɜɚ (70 ɢ 140 ɫɦ), ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ (2011-2013 ɝɝ.), ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧ 214 ɢ 219 ɤɝ/ɝɚ, ɩɪɢɛɚɜɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 87 ɢ 92 ɤɝ/ɝɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɉɪɢ ɩɨɫɟɜɟ ɱɟɪɟɡɪɹɞɧɨ ɧɚ 35 ɫɦ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɧɚɞ
ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɫɟɜɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 29,9 %. ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɢɡ
ɲɢɪɨɤɨɪɹɞɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɫɟɜɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɟɦ 140 ɫɦ, ɝɞɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 219 ɤɝ/ɝɚ. ɉɨ ɦɚɫɫɟ 1000 ɫɟɦɹɧ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ

ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɨɩɵɬɚ.
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ɞɨɤɬɨɪ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɍɈ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ»

ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ȺɋɉȿɄɌɕ ȼ ɋȿɅȿɄɐɂɂ ɈȼɈɓɇɕɏ
ɄɍɅɖɌɍɊ
ECOLOGICAL ASPECTS OF SELECTION GROWING OF
VEGETABLE CROPS
SUMMARY

On the basis of many years researches new breeding methods to raise the level of
realization of adaptive potential of plants have been worked aut. The authors have groun ded
a posssbility to use the reaction of plants to different environmental conditions and a
posssbility to select a starting material of vegetable crops in selection breeds and hybreeds
with invariably low pollutans content. The authors have also estimate d the polymorphism of
the main economically important traits and properties of plants of different phenogroups of
cabbade and defined the deficiency of properties of ecological resistance in the majority of
vegetable crops.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ.
ɋ 1975 ɝɨɞɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɧɨɜɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ – ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɜ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ

ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ

ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ

ɫɟɥɟɤɰɢɢ

ɢ

ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ȼɇɂɂɋɋɈɄ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ ɜ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɟ.
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɪɟɚɤɰɢɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɚɤ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɣ

ɫɪɟɞɵ.

ɋɩɨɫɨɛɵ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɷɬɢɯ

ɪɟɚɤɰɢɣ

ɜ

ɰɟɥɹɯ

ɫɟɥɟɤɰɢɢ

ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɨɜɭɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɇ.ɂ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ [2], ȿ.ɇ. ɋɢɧɫɤɨɣ [17, 18], ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ – ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɧɟɬɢɤɢ, ɭɱɟɧɢɟ ɨɛ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ Ⱥ. Ⱥ. ɀɭɱɟɧɤɨ [9].
ɇɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ȼɇɂɂɋɋɈɄ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ:
– ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɚ ɫɟɥɟɤɰɢɢ;
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɜɚɡɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɨɜ;
–

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ

ɫɨɪɬɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣ

ɢ

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ

ɨɬɛɨɪɚ

ɢɡ

ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ

ɝɟɬɟɪɨɡɢɫɧɵɯ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ

ɝɢɛɪɢɞɧɵɯ
ɮɨɪɦ

ɡɚ

ɢ

ɫɱɟɬ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɝɟɧɟɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ;
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɪɟɞ ɤɚɤ ɮɨɧɨɜ ɞɥɹ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɧɚ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ

(ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ

ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ,

ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɟ

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɧɢɬɪɚɬɨɜ,

ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɨɜ ɢ ɞɪ.);
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɬɟɪɨɡɢɫɚ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɝɢɛɪɢɞɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɝɢɛɪɢɞɨɜ F1, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɝɟɧɨɬɢɩ-ɫɪɟɞɚ ɧɚ
ɷɬɚɩɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ɸɠɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ.
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɜɨɳɟɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɝɢɛɪɢɞɨɜ,
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ [15].
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɤ
ɞɚɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɫɪɟɞɵ, ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɪɹɞ
ɪɚɛɨɬ [1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20].
Ȼɨɥɶɲɨɟ

ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɩɪɢ

ɜɵɜɟɞɟɧɢɢ

ɧɨɜɵɯ

ɫɨɪɬɨɜ

ɨɜɨɳɧɵɯ

ɤɭɥɶɬɭɪ

ɫ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ [17].

ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ȺɋɉȿɄɌɕ ȼ ɋȿɅȿɄɐɂɂ ɈȼɈɓɇɕɏ ɄɍɅɖɌɍɊ
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɚɦɨɝɨ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ (ɢɥɢ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ [7].
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂ ɂɏ ɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ȼɇɂɂɋɋɈɄ
ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɪɨɦɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ,
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɡɨɧ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɨɪɬɚ ɦɨɠɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɭɪɨɠɚɟɜ ɫɟɦɹɧ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɫɟɜɧɵɦɢ
ɢ ɫɨɪɬɨɜɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ [4].
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ, ɫɨɪɬɨɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ – ɩɨɤɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɦɟɪɨɜ [21]. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɟɥɟɤɰɢɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ: ɫɤɨɪɨɫɩɟɥɵɯ, ɠɚɪɨɫɬɨɣɤɢɯ, ɫɨɥɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɢ ɬ.ɩ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɧɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɝɟɧɨɬɢɩɚ ɢ ɫɪɟɞɵ. Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚ: ɨɰɟɧɤɭ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɫɪɟɞ ɩɨ ɢɯ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɮɨɧɚ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ [12].
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ ɜ
ɪɹɞɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ [10].
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɝɟɧɨɮɨɧɞɚ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɥɭɤ
ɪɟɩɱɚɬɵɣ, ɦɚɣɨɪɚɧ, ɱɟɫɧɨɤ ɨɡɢɦɵɣ, ɮɚɫɨɥɶ ɨɜɨɳɧɚɹ, ɛɨɛɵ ɨɜɨɳɧɵɟ) ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɪɬɨɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ.
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɥɟɬ (2000–2014 ɝɝ.) ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ

ȼ. ȼ. ɋɤɨɪɢɧɚ
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ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɮɨɧɚ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ
ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɡɨɧ ɞɥɹ ɢɯ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɟɧɨɬɢɩɚ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɪɟɞɵ.
ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ɜ

2000–2014

ɝɝ.

ɜ

ɪɟɡɤɨ

ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɞɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.
ɉɭɧɤɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɗɋɂ, 2000-2014 ɝɝ.
ʋ

ɉɭɧɤɬ

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ

Ɂɨɧɚ

ɇɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ

1

Ɇɨɫɤɜɚ

ɊɎ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.,

ɘɠɧɨ-ɬɚɺɠɧɚɹ

Ɉɞɢɧɰɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ
2

Ƚɨɪɤɢ

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ

Ȼɟɥɚɪɭɫɶ,

Ƚɇɍ
ȼɇɂɂɋɋɈɄ

ɘɠɧɨ-ɬɚɺɠɧɚɹ

ɍɈ ȻȽɋɏȺ

Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.
3

Ȼɟɥɝɨɪɨɞ

ɊɎ, Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥ.,

ɑɟɪɧɨɡɟɦɧɚɹ

ɩɨɫ. Ɇɚɣɫɤɢɣ
4

ɉɟɧɡɚ

ɊɎ, ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,

ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ

ɊɎ,

ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ

ɩɭɧɤɬ

ȼɇɂɂɋɋɈɄ
ɋɬɟɩɧɚɹ

Ʌɭɧɢɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ
5

Ɉɩɨɪɧɵɣ
Ɉɩɨɪɧɵɣ

ɩɭɧɤɬ

ȼɇɂɂɋɋɈɄ
ɋɭɯɨɫɬɟɩɧɚɹ

ɤɪɚɣ, Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ

ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ
ɈɈɋ ȼɇɂɂɋɋɈɄ

6

Ɉɦɫɤ

ɊɎ, ɝ. Ɉɦɫɤ

ɘɠɧɨ-ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɚɹ

7

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɊɎ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥ.,

Ʌɟɫɨɫɬɟɩɧɚɹ

Ɉɦɫɤɚɹ ȽȺȺ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ȽȺɍ

ɩ. Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤ
8

Ɍɟɪɦɟɡ

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ,

ɋɭɯɢɟ ɫɭɛɬɪɨɩɢɤɢ

ɍɡɇɂɂɈȻɄ ɢ Ʉ

ɋɭɪɯɚɧɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɗɋɂ (1987) [13] ɢ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ
ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ (1982) [16]. Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɤɚ – ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɚɹ ɜ ɡɨɧɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ Ⱥ. ȼ. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɨɝɨ ɢ Ʌ. ȼ. ɏɨɬɵɥɟɜɨɣ [12].
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɰɟɧɤɢ ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ ɨɜɨɳɧɵɯ ɢ ɩɪɹɧɨ-ɜɤɭɫɨɜɵɯ (ɦɚɣɨɪɚɧ ɫɚɞɨɜɵɣ,
ɥɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ, ɱɟɫɧɨɤ ɨɡɢɦɵɣ, ɮɚɫɨɥɶ ɨɜɨɳɧɚɹ, ɛɨɛɵ ɨɜɨɳɧɵɟ, ɩɟɪɟɰ ɫɥɚɞɤɢɣ) ɩɨ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɮɨɧɚ
ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɨɪɬɚ, ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɯ ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɨɪɬɨɜ
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɝɟɧɨɬɢɩɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ
ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɛɳɭɸ ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ.
ɉɨ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ

ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,

ɪɹɞ

ɫɨɪɬɨɜ

ɜɧɟɫɟɧɵ

ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɫɨɪɬɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɫɨɪɬɨɜ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɨɪɬ
Ɇɚɣɨɪɚɧ

Ƚɨɞ

ɩɟɪɟɞɚɱɢ

ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ

ɜ Ƚɋɂ

ɪɟɟɫɬɪ

2001-2003

2002

2004 (ɊɎ)

Ƚɨɪɤɢ

2002-2003

2004

2007

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɉɟɧɡɚ

1999-2002

2001

2003 (ɊɎ)

2003-2005

2006

2008

Ȼɟɥɝɨɪɨɞ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ, 2004-2006

2007

2009

2000-2005

2006

2009

2007-2009

2010

2013

Ƚɨɞɵ

ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ

ɗɋɂ

ɫɚɞɨɜɵɣ Ƚɨɪɤɢ,

ɌɟɪɆɨɫ
Ɇɚɣɨɪɚɧ

Ƚɨɞ

ɉɭɧɤɬɵ

Ɇɨɫɤɜɚ,

Ɍɟɪɦɟɡ
ɫɚɞɨɜɵɣ

Ɇɚɥɚɯɢɬ
ɑɟɫɧɨɤ ɨɡɢɦɵɣ
Ɂɭɛɪɟɧɨɤ
Ɏɚɫɨɥɶ ɨɜɨɳɧɚɹ
Ɇɚɝɭɪɚ

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ,
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ,
Ɉɦɫɤ, Ɍɟɪɦɟɡ

Ɏɚɫɨɥɶ ɨɜɨɳɧɚɹ
Ɇɢɪɨɛɟɥɚ

Ɉɦɫɤ, Ɍɟɪɦɟɡ

Ʌɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ
Ⱦɨɛɪɨɝɨɫɬ
Ɏɚɫɨɥɶ
Ⱦɢɜɚ

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ,

ɨɜɨɳɧɚɹ

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ
Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ,
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ,

ȼ. ȼ. ɋɤɨɪɢɧɚ
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ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ,

Ɏɚɫɨɥɶ ɨɜɨɳɧɚɹ

ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ,

2007-2009

2010

2013

2008-2009

2010

2012

2010-2012

2012

2012

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɉɟɧɡɚ

2004-2006

2007-2010

2012

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ

2012-2014

2015

2015

Ɇɨɪɟɧɚ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

Ȼɨɛɵ ɨɜɨɳɧɵɟ

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ

Ɋɚɬɢɛɨɪ
Ɏɚɫɨɥɶ ɨɜɨɳɧɚɹ

Ƚɨɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ,

ɋɨɧɟɱɤɚ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɑɟɫɧɨɤ ɨɡɢɦɵɣ
Ȼɟɥɨɜɟɠɫɤɢɣ, ɋɨɸɡ,
ɘɧɢɨɪ
ɉɟɪɟɰ ɫɥɚɞɤɢɣ
Ȼɚɝɪɟɰ, Ȼɚɯɬɢɹɪ

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

ɪɚɫɬɟɧɢɣ

ɜ

ɞɚɧɧɵɯ

ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɩɨ

ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ

ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ

ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɜɨɳɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɨɜɨɳɧɵɯ ɢ ɩɪɹɧɨ-ɜɤɭɫɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
1. ȼɚɜɢɥɨɜ, ɇ.ɂ. Ɂɚɤɨɧɵ ɝɨɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ:
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / ɇ.ɂ. ȼɚɜɢɥɨɜ; ɨɬɜ. ɪɟɞ. ɂ.Ⱥ. Ɋɚɩɨɩɨɪɬ. – Ʌ.: ɇɚɭɤɚ, 1987. – 260 ɫ.
2.

ȼɚɜɢɥɨɜ, ɇ.ɂ. ɇɚɭɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɩɲɟɧɢɰɵ [ɬɟɤɫɬ] / ɇ.ɂ. ȼɚɜɢɥɨɜ – Ɇ.,
1935.- Ɍ.1. - 244 ɫ.

3.

ȼɚɜɢɥɨɜ, ɇ.ɂ. Ɉɩɵɬ ɚɝɪɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɡɪɟɧɢɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
[ɬɟɤɫɬ] / ɇ.ɂ. ȼɚɜɢɥɨɜ. - Ɇ.; –Ʌ., 1957.

4. Ⱦɨɛɪɭɰɤɚɹ, ȿ.Ƚ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ – ɨɫɧɨɜɚ ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ [ɬɟɤɫɬ] / ȿ.Ƚ. Ⱦɨɛɪɭɰɤɚɹ // Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ ɢ ɨɜɨɳɢ. - 2004, ʋ 2. - ɋ. 1113.
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5. Ⱦɪɚɝɚɜɰɟɜ, ȼ.Ⱥ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɝɟɧɨɮɨɧɞɚ ɢ
ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɪɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ,
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ: ɦɟɬɨɞ. ɪɟɤ. / ȼ.Ⱥ. Ⱦɪɚɝɚɜɰɟɜ. – ɋɉɛ.: ȼɂɊ, 1994. – 49 ɫ.
6. ɀɭɱɟɧɤɨ, Ⱥ.Ⱥ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɟɧɟɬɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ / Ⱥ.Ⱥ. ɀɭɱɟɧɤɨ. –
Ʉɢɲɢɧɟɜ: ɒɬɢɢɧɰɚ, 1980. – 587 ɫ.
7. ɀɭɱɟɧɤɨ, Ⱥ.Ⱥ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ɪɨɥɶ ɧɚɭɤɢ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ / Ⱥ.Ⱥ.
ɀɭɱɟɧɤɨ, Ⱥ.Ⱦ. ɍɪɫɭɥ; Ⱥɇ ɆɋɋɊ. Ɉɬɞ-ɧɢɟ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɨɬɞ-ɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɢ ɩɪɚɜɚ. – Ʉɢɲɢɧɟɜ: ɒɬɢɢɧɰɚ, 1983. – 304 ɫ.
8. ɀɭɱɟɧɤɨ,

Ⱥ.Ⱥ.

Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵɣ

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ

ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ

ɪɚɫɬɟɧɢɣ

(ɷɤɨɥɨɝɨ-

ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ) / Ⱥ.Ⱥ. ɀɭɱɟɧɤɨ. – Ʉɢɲɢɧɟɜ: ɒɬɢɢɧɰɚ, 1988. – 766 ɫ.
9. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ.ȼ. Ƚɟɧɨɬɢɩ ɢ ɫɪɟɞɚ ɜ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ / Ⱥ.ȼ. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ, Ʌ.ȼ.
ɏɨɬɵɥɟɜɚ; ɂɧ-ɬ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɢ ɰɢɬɨɥɨɝɢɢ Ⱥɇ ȻɋɋɊ. – Ɇɢɧɫɤ: ɇɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ, 1989. –
191 ɫ.
10. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ.ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ / Ⱥ.ȼ. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ, Ʌ.ȼ.
ɏɨɬɵɥɟɜɚ. – Ɇɢɧɫɤ: Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 1997. – 372 ɫ.
11. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ.ȼ. Ɇɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ [ɬɟɤɫɬ] / Ⱥ.ȼ. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ,
Ʌ.ȼ. ɏɨɬɵɥɟɜɚ // Ƚɟɧɟɬɢɤɚ. – 1985. - ʋ 9. - Ɍ. 21. - ɋ 1481- 1490.
12. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ.ȼ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɟɧɨɬɢɩɚ-ɫɪɟɞɵ ɜ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ [ɬɟɤɫɬ] /
Ⱥ.ȼ. Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ //Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɫ. ... ɞ-ɪɚ ɛɢɨɥɨɝ. ɧɚɭɤ. ɋɉɛ.: ɊȺɋɏɇ: ȼɂɊ,
1993.
13. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.- Ɇ., ɑ.
1,2. 1987.- 64 ɫ.
14. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ, ȼ.Ɏ. ɋɟɥɟɤɰɢɹ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ / ȼ.Ɏ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ. –
ɉɟɧɡɚ, 1999. – Ɍ. 1. – 292 ɫ.
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WyĪsza Szkoáa Agrobiznesu w àomĪy

PLONOWANIE ORAZ WAĩNIEJSZE WSKAħNIKI WARTOĝCI
GOSPODARCZEJ TRZECH ODMIAN JĉCZMIENIA JAREGO
W LATACH 2012-2014 W DOĝWIADCZENIACH
PRZEPROWADZONYCH W STACJI DOĝWIADCZALNEJ
OCENY ODMIAN W KRZYĩEWIE

YIELDING AND IMPORTANT INDICATORS OF THE ECONOMIC
VALUE OF THREE VARIETIES OF SPRING BARLEY IN 2012-2014 IN
THE EXPERIMENTS CONDUCTED IN THE RESEARCH STATION
ASSESSING VARIETIES OF PLANTS IN KRZYĩEWO

Streszczenie

Niniejsza publikacja zostaáa wykonana w oparciu o doĞwiadczenie z jĊczmieniem jarym
(odmiany pastewne), które przeprowadzono w Stacji DoĞwiadczalnej Oceny Odmian
w KrzyĪewie w latach 2012-2014. Do opracowania wybrano 3 spoĞród 33 badanych odmian.
Odmiany te znajdują siĊ na LiĞcie Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa
podlaskiego. W pracy ujĊto parametry odmianowe jĊczmienia jarego takie jak: warunki
termiczno

–

wilgotnoĞciowe,

plonowanie,

waĪniejsze

cechy

jakoĞciowe

i iloĞciowe oraz poraĪenie przez choroby. Zamieszczono równieĪ pomiary laboratoryjne oraz
wyliczenia statystyczne.
DoĞwiadczenie prowadzono jako dwupowtórzeniowe i dwuczynnikowe. Pierwszym
czynnikiem byáy badane odmiany drugim poziom agrotechniki. Poziom a1 ekstensywny
natomiast a2 intensywny, który wyróĪniaá siĊ wyĪszym o 40 kg nawoĪeniem N, ochroną przed
wyleganiem, dwukrotnym zastosowaniem fungicydów z nawoĪeniem dolistnym nawozami
wieloskáadnikowymi w fazie krzewienia i początku káoszenia.
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Sáowa kluczowe: jĊczmieĔ jary, doĞwiadczenie dwupowtórzeniowe i dwuczynnikowe,
poziom nawoĪenia, LOZ (Lista Odmian Zalecanych), Ğrodki plonotwórcze

Summary

This publication was made on the basis of experience with spring barley (fodder cultivars)
that were conducted at the Research Station Assessing Varieties of Plants in KrzyĪewo in
2012-2014. To develop selected 3 out of 33 respondents varieties. These varieties are on the
LOZ Recommended Variety List in the region of Podlasie. The publication included the
parameters of spring barley cultivars such as thermal conditions - moisture, yielding, more
important characteristics of qualitative and quantitative infection by the disease.
It also provides laboratory measurements and statistical calculations. The experiment was
conducted as two replicates and two-factor. The first factor was the cultivars second level of
agricultural technology. Level a1 was extensive but a2 was intensive, which stood out higher
by 40 kg N fertilization, protection from hatching, twice using fungicides foliar application of
compound fertilizers in the phase of tillering and early heading stage.
Keywords:

barley,

experience

two

replicates

and

two-factor,

fertilization,

LOZ

(Recommended Variety List), yield-forming agents

Wprowadzenie

Znaczny udziaá w strukturze zasiewów roĞlin o zbliĪonych wymaganiach
agroekologicznych,

krótkie

rotacje

zmianowaĔ

i

ograniczenie

bioróĪnorodnoĞci

agrofitocentozy przyczyniają siĊ do degradacji gleby, a konsekwencją tego jest wyraĨny
spadek plonu ziarna zbóĪ [Jaskulski i Jaskulska 2004].
Plonowanie zbóĪ zaleĪy do czynników wewnĊtrznych (genotypu, wigoru, materiaáu
siewnego), klimatycznych i agrotechnicznych. Wzrost, rozwój i plonowanie roĞlin jest
wypadkową tych czynników. Ich optymalizacja umoĪliwiü moĪe uzyskanie najwyĪszego
plonu, najbardziej zbliĪonego do potencjalnych moĪliwoĞci plonowania konkretnych odmian.
Liczba odmian jĊczmienia jarego z roku na rok sukcesywnie wzrasta. W roku 2012
w Krajowym Rejestrze roĞlin rolniczych byáo 53 odmiany jĊczmienia jarego. W roku 2013
60 odmian, a w roku 2014 liczba wzrosáa do 65. WĞród tych odmian jedna wyróĪnia siĊ
ziarnem nieoplewionym – Gawrosz. WiĊkszoĞü odmian wpisanych do KR (57%) pochodzi
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z hodowli zagranicznych, a polską hodowlĊ reprezentują Hodowla RoĞlin Smolice, Hodowla
RoĞlin Danko, Hodowla RoĞlin Strzelce.
JĊczmieĔ jary jest jednym z wielu gatunków, który wysiewany jest w doĞwiadczeniach
prowadzonych w systemie Porejestrowego DoĞwiadczalnictwa Odmianowego (PDO),
na podstawie których tworzona jest Lista Odmian Zalecanych dla danego województwa.
Zaufanie rolnika do LOZ to niezbity dowód na sáusznoĞü dziaáaĔ i zaáoĪenia PDO.
Pomaga wybraü odmianĊ optymalną do uprawy w danym rejonie, ogranicza ryzyko
wprowadzania do páodozmianu odmian o niewiadomym pochodzeniu, uwzglĊdnia
wymagania glebowe, odpornoĞü na choroby jak równieĪ wiernoĞü plonowania na danym
obszarze. Sugerując siĊ LOZ dla danego województwa rolnik ogranicza uzyskanie niĪszych
plonów jak równieĪ moĪe przewidzieü wydatki związane z ochroną fungicydową
[COBORU].
Celem niniejszej pracy jest okreĞlenie poziomu plonowania odmian jĊczmienia jarego:
Suweren, Kucyk i Ella w latach 2012-2014 w doĞwiadczeniach prowadzonych na dwóch
poziomach agrotechnicznych.

Lokalizacja i metodyka badaĔ

DoĞwiadczenia zrealizowane byáy na polach Stacji DoĞwiadczalnej Oceny Odmian
w KrzyĪewie w latach 2012-2014. ZaáoĪono je w ukáadzie 1-rozkáadalnymi i prowadzono
jako dwupowtórzeniowe i dwuczynnikowe. Pierwszym czynnikiem byáy badane odmiany,
drugim poziomy agrotechniki: poziom a1 ekstensywny i poziom a2 intensywny róĪniący siĊ
od a1 wyĪszym o 40 kg N nawoĪeniem, ochroną przed wyleganiem i dwukrotnym
zastosowaniem fungicydów oraz nawoĪeniem dolistnym nawozami wieloskáadnikowymi
w fazie peáni krzewienia i początku káoszenia.
Do opracowania wybrano 3 odmiany jĊczmienia jarego, które znajdujące siĊ na LiĞcie
Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego.
W pracy ujĊto parametry odmianowe jĊczmienia jarego, które miaáy decydujący
wpáyw na otrzymane wyniki w poszczególnych latach: warunki termiczno –wilgotnoĞciowe,
plonowanie, waĪniejsze cechy jakoĞciowe i iloĞciowe oraz poraĪenie przez choroby. W pracy
zamieszczono równieĪ pomiary laboratoryjne oraz wyliczenia statystyczne.
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W tabeli 1 przedstawiono parametry doĞwiadczenia, których uĪyto podczas zakáadania
doĞwiadczeĔ w polu w poszczególnych latach.

Tabela 1.
Parametry doĞwiadczenia
SzerokoĞü
ĞcieĪki
miĊdzy
poletkami
[m]

DáugoĞü SzerokoĞü
SzerokoĞü
Liczba Powierzchnia
poletka
poletka miĊdzyrzĊdzi rzĊdów
poletka do
Gatunek
[m]
[m]
[m]
na
zbioru [m2]
poletku
JĊczmieĔ
jary

13,0

1,5

0,125

12

15,0

0,3

ħródáo: Metodyka Badania WGO COBORU

Aby uzyskaü wysokie plony jĊczmienia jarego bardzo waĪne jest przestrzeganie
podstawowych warunków agrotechnicznych: odpowiedni kompleks glebowy, pH gleby,
przedplon. Istotne znaczenie ma równieĪ zastosowane nawoĪenie mineralne, jak równieĪ
ochrona przed szkodnikami i chorobami.
Agrotechniczne

warunki

prowadzenia

doĞwiadczeĔ

w

latach

2012-2014

przedstawiono w tabelach 2,3,4.

Tabela 2.
Wymagania glebowe
Rok
Kompleks glebowy
Klasa bonitacyjna gleby
pH gleby

2012

2013

2014

2
4
III b
IV a
6,3
6,7
ZasobnoĞü gleby mg/100 g

2
III b
6,7

P2O5

20,1

21,2

27,0

K2O

15,0

13,6

17,9

Mg

8,7

9,5

7,1

Przedplon
Data siewu
Data zbioru

Groch siewny
10.04
03.08

Groch pastewny
24.04
04.08

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO w KrzyĪewie

Groch pastewny
01.10
25.07

Plonowanie oraz waĪniejsze wskaĨniki wartoĞci gospodarczej …

37

Tabela 3.
NawoĪenie mineralne
Rok
N na poziomie a1 kg/ha
N na poziomie a2 kg/ha
P2O5 kg/ha
K2O kg/ha

2012

2013

2014

50
90
60
90

55
95
60
90

100
140
50
75

Plonowit Z – 1,5 l.
Basfoliar – 1,5 l.

NawoĪenie dolistne l/ha

Basfoliar –36
Extra – 8 l.

ADOB Mn – 2,5 l.
ADOB Cu – 1,5 l.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO w KrzyĪewie

Tabela 4.
ĝrodki ochrony roĞlin
Rok

2012

2013

2014

Insektycydy Sumi Alpha 050EC – 0,25 l. Sumi Alpha 050EC – 0,25 l. Bi 58 400EC – 0,5 l.
Herbicydy
dawka ha
Fungicydy
dawka ha

Sekator OD – 0,15 l.

Input 460EC – 1,0 l.
Artea 330EC – 0,5 l.

Granstar SX – 45g.

Artea 330EC – 0,5 l.
Falkon 460EC – 0,6 l.

Antywylegac
Cerone 480SL – 0,75 l.
Cerone 480SL – 0,75 l.
z poziom a2
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO w KrzyĪewie

Komplet 560 SC –
0,5 l.
Tomigan 250EC –
0,8 l.
Topsin 500MSC –
1,4 l. Falcon 460EC
– 0,6 l.
Stabilan 750SL 1,5 l

W roku 2012 niskie temperatury powietrza oraz przymrozki na początku wegetacji
jĊczmienia jarego, decydująco wpáynĊáy na opóĨnione wschody. Wschody byáy
nierównomierne i wydáuĪone w czasie. Maj z wysokimi temperaturami powietrza
i z korzystnym rozkáadem opadów w dwóch pierwszych dekadach pozytywnie wpáynąá na
wzrost i rozwój roĞlin. Jednak III dekada maja z niewielką iloĞcią opadów (4,8mm) i I dekada
czerwca z wysokimi temperaturami powietrza spowodowaáy wystąpienie krótkotrwaáej suszy
glebowej, co negatywnie wpáynĊáo na wegetacjĊ roĞlin. Lipiec i sierpieĔ to miesiące z duĪą
iloĞcią opadów, ulewami i silnymi wiatrami. Czynniki te miaáy ujemny wpáyw na wyleganie,
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jak równieĪ przyczyniáy siĊ do silniejszego poraĪenia roĞlin przez choroby, co w rezultacie
obniĪyáo plonowanie odmian jĊczmienia, zwáaszcza na poziomie a1.
Opady Ğniegu w marcu i na początku kwietnia 2013 roku opóĨniáy rozpoczĊcie
wiosennych prac polowych oraz uniemoĪliwiáy wczeĞniejsze zaáoĪenie doĞwiadczenia.
Siew jĊczmienia jarego wykonano dopiero 24.04. DuĪa wilgotnoĞü gleby i wysoka dobowa
temperatura powietrza w okresie kieákowania wpáynĊáy na szybkie i wyrównane wschody
roĞlin. Ciepáy maj z temperaturą maksymalną dochodzącą 27ÛC sprzyjaá początkowemu
wzrostowi i rozwojowi roĞlin jĊczmienia. Warunki wegetacji w czerwcu byáy zmienne:
II dekada bez opadów, III dekada nadmiar opadów powodujący wiĊksze poraĪenie przez
choroby grzybowe. Po wykáoszeniu, sáoneczna i ciepáa pogoda stworzyáa odpowiednie
warunki dla intensywnego przebiegu fotosyntezy i dobrego wypeánienia ziarna.
Upalna pogoda w I i III dekadzie lipca przyspieszyáy dojrzewanie jĊczmienia.
Zbioru dokonano 04.08 kombajnem poletkowym Sampo 130.
Dogodne warunki wilgotnoĞciowo-powietrzne w roku 2014 umoĪliwiáy wczesny siew
nasion. Dwie pierwsze dekady kwietnia cháodniejsze z czĊstymi przymrozkami opóĨniaáy
wschody roĞlin. Wschody wydáuĪone w czasie i ze sáabym rozwojem. Dopiero III dekada
kwietnia z wyĪszymi temperaturami powietrza i gleby przyspieszyáo rozwój máodych siewek
roĞlin. RóĪnice temperatur miĊdzy I, II, a III dekadą maja nie przyniosáy negatywnego
wpáywu na prawidáowy wzrost i rozwój roĞlin. Jednak czerwiec cháodny z niekorzystnym
rozkáadem opadów atmosferycznych spowodowaá okresowe niedobory wilgoci w glebie,
które negatywnie wpáynĊáy na roĞliny (roĞliny poĪóákáe z oznakami posuchy i zachwiana
równowaga w pobieraniu mikroskáadników). Opady deszczu pod koniec III dekady czerwca
i początku lipca przy wysokich temperaturach powietrza, stworzyáy korzystny mikroklimat
dla rozwoju chorób grzybowych, szczególnie na poziomie a1. Natomiast efektywnoĞü ochrony
fungicydowej moĪna byáo obserwowaü na poziomie agrotechnicznym a2 w okresie dalszej
wegetacji. Wysokie temperatury przez caáy lipiec z bardzo niewielką iloĞcią opadów
wpáynĊáy na szybsze dojrzewanie roĞlin. Peáną dojrzaáoĞü ziarna odmiany uzyskaáy
na początku III dekady lipca. Uzyskane plony byáy wysokie i zróĪnicowane pomiĊdzy
odmianami jak równieĪ pomiĊdzy poziomami a1 i a2.
Warunki termiczne i wilgotnoĞciowe w okresie wegetacji jĊczmienia jarego w latach
2012-2014 przedstawiono w tabeli 5 i 6.
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Tabela 5.
Rozkáad Ğredniej temperatury miesiąca od IV do VIII w latach 2012-2014
Miesiąc/ rok

2012
8,2
14,1
15,5
19,8
17,1

KwiecieĔ
Maj
Czerwiec
Lipiec
SierpieĔ

ĝrednia temperatura powietrza [ºC]
2013
6,4
15,4
18,1
18,6
18,0

2014
9,4
13,7
15,2
20,6
18,4

ħródáo: dane meteorologiczne COBORU SDOO w KrzyĪewie.

Tabela 6.
Rozkáad opadów atmosferycznych od IV do VIII w latach 2012-2014
Opady [mm]
KwiecieĔ

Maj

I
II
III


6,1
33,7
0,6
40,4

5,9
35,8
4,8
46,5

I
II
III


26,6
12,4
9,0
48,0

17,6
4,8
57,7
80,4

I
II
III


3,3
8,5
13,6
25,4

16,2
55,5
3,1
74,8

Czerwiec

Lipiec

SierpieĔ

23,2
46,8
17,3
87,3

53,4
18,4
19,9
91,7

56,8
27,9
18,6
103,3

40,8
0,0
41,8
82,6

6,4
58,9
1,0
66,3

28,0
8,8
10,9
47,7

26,4
4,6
36,9
67,9

3,7
17,6
16,3
37,6

8,1
31,2
24,8
64,1

2012

2013

2014

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych meteorologicznych COBORU SDOO w KrzyĪewie.

Z powyĪszego zestawienia zauwaĪamy, Īe warunki termiczne na początku wegetacji
w 2013 roku byáy mniej korzystne niĪ w roku 2012 i 2014 (kwiecieĔ). Natomiast w maju
rozkáad warunków termiczno-wilgotnoĞciowych byá bardziej sprzyjający rozwojowi roĞlin,
a w miesiącach letnich porównywalne, co sprzyjaáo rozwojowi i wzrostowi roĞlin. Z kolei
jeĞli chodzi o warunki wilgotnoĞciowe to lata 2013 i 2014 byáy korzystniejsze niĪ rok 2012,
w którym to wystąpiá nadmiar opadów pod koniec wegetacji w miesiącach letnich (lipiec
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i sierpieĔ), co miaáo wpáyw na plonowanie. CzĊste opady w okresie Īniwnym 2012 roku
wydáuĪyáy prace, co przeáoĪyáo siĊ na jakoĞü ziarna.
Wyniki i dyskusja

Plonowanie trzech odmian jĊczmienia jarego przedstawiono na tle odmian
wzorcowych.

Tabela 7.
Plonowanie odmian jĊczmienia jarego w latach 2012-2014 (dt·ha-1)
Rok
Lp.

Odmiana/Poziom
Wzorzec dt z ha

2012
a1

2013
a2

a1

2014
a2

a1

a2

59,4

77,7

57,1

80,6

83,3

95,6

1

Suweren

59,7

77,1

58,9

85,5

87,2

98,8

2

Iron

61,0

81,4

51,9

85,4

84,9

97,5

3

Blask

59,8

79,2

___

___

___

___

4

Conchita

57,2

73,2

___

___

___

___

5

Soldo

___

___

59,1

80,3

84,2

97,1

6

Olympic

___

___

58,7

71,4

76,7

88,9

7

Ella

64,8

82,6

59,4

82,5

91,4

100,8

8

Kucyk

58,8

78,7

65,5

85,1

87,0

95,1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO w KrzyĪewie.

Odmiany wzorcowe zaznaczono pogrubioną czcionką:
2012: Suweren, Iron, Blask, Conchita
2013 i 2014: Suweren, Iron, Soldo, Olympic
Dane z tabeli 7 przedstawiono w postaci wykresu 2 i 3
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Wykres 1. Plon ziarna jĊczmienia jarego w latach 2012-2014 na poziomie a1

dt/ha

Pozioma1

Suweren

Kucyk

Ella

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO w KrzyĪewie.

Wykres 2. Plon ziarna jĊczmienia jarego w latach 2012-2014 na poziomie a2

dt/ha

Pozioma2

Suweren

Kucyk

Ella

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO w KrzyĪewie.

Plony ziarna jĊczmienia jarego w latach 2012-2014 byáy bardzo zróĪnicowane
(na poziomie a1 od 58,8 dtǜha-1 dla odmiany Kucyk do 91,4 dtǜha-1 dla odmiany Ella;
na poziomie a2 od 77,1 dtǜha-1 dla odmiany Suweren do 100,8 dtǜha-1 dla Elli). Zastosowanie
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Ğrodków plonotwórczych na poziomie a2 podniosáo plony u omawianych odmian jĊczmienia
jarego. Analizowane odmiany róĪnie reagowaáy na stosowane Ğrodki plonotwórcze.
NajwiĊkszy plon w roku 2012 uzyskaáa odmiana Ella (64,8 dtǜha-1 na poziomie a1
i 82,6 dtǜha-1 na poziomie a2). Z kolei sáabiej od Elli plonowaáy odmiany Suweren i Kucyk,
jednak pomiĊdzy sobą te dwie odmiany plonowaáy na porównywalnym poziomie (59,7 dtǜha-1
– Suweren, 58,8 dtǜha-1 – Kucyk na poziomie a1; na poziomie a2 77,1 dtǜha-1 - Suweren , 78,7
dtǜha-1 – Kucyk)
Natomiast w roku 2013 odmiana Kucyk okazaáa siĊ odmianą najlepiej plonującą
spoĞród badanych odmian (65,5 dtǜha-1 na poziomie a1, 85,1 dtǜha-1 na poziomie a2).
Plony pozostaáych badanych odmian (Suweren i Ella) byáy zbliĪone zarówno na poziomie a1
jak i na poziomie a2.
Rok 2014 dla plonowania jĊczmienia jarego byá bardziej korzystny. Uzyskane plony
byáy wyĪsze niĪ w latach poprzednich. Omawiane odmiany plonowaáy powyĪej odmian
wzorcowych. Najplenniejszą odmianą okazaáa siĊ Ella. Plon ziarna stanowiá 109% wzorca na
poziomie a1 i 105% wzorca na poziomie a2, z kolei Suweren 105% - a1, 103 –a2; Kucyk
104%- a1, 99% - a2.

WysokoĞü i wyleganie jĊczmienia jarego.
WaĪną cechą decydującą o plonowaniu zbóĪ jest odpornoĞü na wyleganie, szczególnie
w warunkach intensywnej produkcji roĞlinnej. W doĞwiadczeniach PDO badany jest wpáyw
zwiĊkszonego nawoĪenia azotowego (o 40 N/ha) i zastosowania regulatora wzrostu na
plonowanie zbóĪ. Badane są równieĪ niektóre cechy morfologiczne waĪne w produkcji
rolniczej (wysokoĞü áanu i odpornoĞü na wyleganie). Poszczególne odmiany róĪnią siĊ nieraz
znacząco pod wzglĊdem tych cech, jak równieĪ reakcją na zwiĊkszone nawoĪenie azotowe
i regulator wzrostu.
SpoĞród analizowanych odmian w roku 2012 i 2014 najwyĪszą odmianą byá Suweren.
W roku 2012 na poziomie a1 osiągnąá 87 cm, na a2 80 cm, z kolei w 2014 roku na poziomie a1
86 cm, na a2 79 cm. Natomiast w roku 2013 najwyĪsza byáa odmiana Kucyk. NajniĪszą
odmianą w omawianych latach byáa Ella. (Tab. 8, 9, 10).
Zastosowanie regulatora wzrostu na poziomie a2 w analizowanych latach wpáynĊáo
na skrócenie ĨdĨbáa i zwiĊkszyáo odpornoĞü na wyleganie. OcenĊ wylegania przeprowadza siĊ
w dwóch róĪnych terminach: w fazie dojrzaáoĞci mlecznej i przed zbiorem. StopieĔ wylegania
ocenia siĊ szacunkowo, uwzglĊdniając caáą powierzchniĊ poletka w skali 9Û, przy czym 1Û
oznacza prawie 90%-100% wylegniĊtych roĞlin, 9Û 90%-100% roĞlin stojących. ZaleĪnoĞü
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miĊdzy stosowaniem regulatora wzrostu a wysokoĞcią jest znacząca. Prawidáowe
zastosowanie regulatorów wzrostu pozwala stymulowaü roĞliną, która moĪe uzyskaü wiĊkszą
odpornoĞü na niekorzystne czynniki wpáywające na sprĊĪystoĞü ĨdĨbáa roĞlin zboĪowych.
Reakcja analizowanych odmian na regulator wzrostu byáa zróĪnicowana: najwiĊksze
skrócenie áanu w latach 2012 wystąpiáo u odmiany Suweren i Ella (o 7cm ), najmniejsze
u odmiany Kucyk (o 3 cm). W roku 2013 i 2014 najwiĊksze skrócenie áanu zaobserwowano
u odmiany Kucyk (odpowiednio o 8 cm i 10 cm).
W latach 2012-2014 wyleganie roĞlin poszczególnych odmian byáo zróĪnicowane
i uzaleĪnione od przebiegu warunków atmosferycznych.
W roku 2012 najmniejszą odpornoĞü na wyleganie wykazaáa odmiana Suweren 4,3Û
(prawie 50% wylegniĊtych roĞlin na poletku) na poziomie a1 i 5,5Û(39% wylegniĊtych roĞlin
na poletku) na poziomie a2.

Choroby jĊczmienia jarego.
OdpornoĞü

odmian

jĊczmienia

na

poszczególne

choroby

oraz

reakcja

na zastosowaną ochronĊ przed nimi jest zróĪnicowana. W omawianych latach jĊczmieĔ jary
najbardziej poraĪony byá przez rdzĊ jĊczmienia, rynchosporiozĊ i plamistoĞü siatkową. Nieco
mniejsze znaczenie miaá mączniak prawdziwy (tab. 8). NajwiĊksze nasilenie chorób
grzybowych

na

odmianach

jĊczmienia

jarego

zaobserwowano

w

roku

2013.

Nieco mniejsze poraĪenie chorobami wystąpiáo w roku 2014, a w roku 2012 presja chorób
byáa nieznaczna. NajwiĊksze róĪnice w odpornoĞci odmian na choroby zaobserwowano
w przypadku mączniaka prawdziwego w roku 2013 zwáaszcza u odmiany Suweren, gdzie na
poziomie a1 ksztaátowaáy siĊ w granicach od 3Û – 8,5Û, zaĞ na poziomie a2 od 4,5Û - 8Û. Nieco
mniejsze róĪnice w odpornoĞci odmian jĊczmienia jarego odnotowano w przypadku
plamistoĞci siatkowej, zwáaszcza na poziomie a1 gdzie wyniosáy od 4,5Û - 7,8Û, natomiast na
poziomie a2 róĪnice byáy nieznaczne. OdpornoĞü wszystkich odmian na pozostaáe choroby
byáa zbliĪona (tab. 8, 9, 10). Zastosowanie fungicydów na poziomie a2 zmniejszyáo poraĪenie
chorobami zarówno w odniesieniu do poszczególnych jednostek chorobowych jaki
analizowanych odmian.
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Tabela 8.
WaĪniejsze cechy rolnicze i poraĪenie przez choroby odmian jĊczmienia jarego w SDOO
KrzyĪewo w roku 2012
Choroby

ODMIANA

Wyleganie
WysokoĞü
przed
roĞlin
zbiorem
(cm )
(skala 9Û)*

Suweren
Kucyk
Ella

87
82
78

4,3
5,5
6,3

Suweren
Kucyk
Ella

80
79
71

5,5
7
8,0

Mączniak
Prawdziwy
(skala 9Û )

Poziom a1
7,0
8
7,5
Poziom a2
8
9
8,5

Rynchosporioza
(skala 9Û )

PlamistoĞü
siatkowa
(skala 9Û)

Rdza
jĊczmienia
( skala 9Û )

7,5
6,5
7,3

7,2
6,5
7,8

6,5
6,5
4,5

8,2
8
8,5

8,3
8
8,3

7,5
8
8,5

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO KrzyĪewo.
* skala 9 stopniowa , gdzie 9 oznacza stan najkorzystniejszy, a 1 najmniej korzystny

Tabela 9.
WaĪniejsze cechy rolnicze i poraĪenie przez choroby odmian jĊczmienia jarego w SDOO
KrzyĪewo w roku 2013

Choroby
WysokoĞü
roĞlin
ODMIANA (cm )

Wyleganie
przed
zbiorem
(skala 9Û)*

Suweren
Kucyk
Ella

85
89
83

9,0
8,5
7,5

Suweren
Kucyk
Ella

79
81
77

8,5
9,0
9,0

Mączniak
Prawdziwy
(skala 9Û )

Poziom a1
3,0
8,5
9,0
Poziom a2
4,5
9,0
9,0

Rynchosporioza
(skala 9Û )

PlamistoĞü
siatkowa
(skala 9Û)

Rdza
jĊczmienia
( skala 9Û )

5,0
6,0
5,0

5,0
6,5
4,5

5,0
5,0
5,0

6,5
7,5
7,0

7,0
7,5
7,0

8,0
8,0
7,0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO KrzyĪewo.
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Tabela 10.
WaĪniejsze cechy rolnicze i poraĪenie przez choroby odmian jĊczmienia jarego w SDOO
KrzyĪewo w roku 2014

Choroby
WysokoĞü
roĞlin
ODMIANA (cm )

Wyleganie
przed
zbiorem
(skala 9Û)

Suweren
Kucyk
Ella

86
85
77

6,5
8,5
8,0

Suweren
Kucyk
Ella

79
75
71

8,5
9,0
9,0

Mączniak
Prawdziwy
(skala 9Û )

Poziom a1
8,5
9,0
9,0
Poziom a2
7,5
8,0
8,5

Rynchosporioza
(skala 9Û )

PlamistoĞü
siatkowa
(skala 9Û)

Rdza
jĊczmienia
( skala 9Û )

6,5
6,5
6,5

6,0
6,0
6,0

5,5
6,0
5,0

8,5
9,0
8,0

8,0
7,5
7,5

7,5
8,0
7,5

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO KrzyĪewo.

Masa tysiąca ziaren, wyrównanie i poĞlad.
Masa tysiąca ziaren obok obsady roĞlin i liczby ziaren w káosie stanowi jeden
z elementów struktury plonu. KaĪdy rodzaj analizy laboratoryjnej dla odmiany (z wyjątkiem
sporyszu) wykonuje siĊ w dwóch oznaczeniach. JeĪeli po sprawdzeniu wyników
poszczególnych oznaczeĔ odchylenie nie przekracza dopuszczalnych róĪnic (6%), wynik
podaje siĊ jako Ğrednia z dwóch oznaczeĔ.
Do okreĞlenia wyrównania i poĞladu ziarna z próby zbiorczej pobiera siĊ losowo dwie
próby po 100 gram ziarna. Oznaczenia obu parametrów wykonuje siĊ jednoczeĞnie dla tej
samej próby ziarna przy wykorzystaniu mechanicznego separatora nasion. Czas przesiewu
ziarna wynosi 5 minut dla wszystkich prób z doĞwiadczenia. ZwaĪona masa poĞladu i masa
ziarna wyrównanego (g) stanowią jednoczeĞnie procentowy udziaá tych frakcji w próbie.
Za wynik przyjmuje siĊ Ğrednią dwóch oznaczeĔ o ile nie róĪnią siĊ od siebie o 5%.
Czynniki plonotwórcze stosowane w doĞwiadczeniach wpáynĊáy korzystnie na wzrost
MTZ i wyrównanie ziarna. Zmniejszyáy natomiast udziaá poĞladu (tab11).
Z analizowanych odmian najwiĊkszy przyrost MTZ i wyrównania w 2012 roku
nastąpiá u odmiany Ella (4,8 g i 14,8 %), najmniejszy u odmiany Kucyk (1,5g i 1,6 %),
u odmiany Suweren przyrost MTZ i wyrównania byá poĞredni (2,4 g i 7,9 %) (tab.11).
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Natomiast w roku 2013 i 2014 najwiĊkszy przyrost MTZ odnotowano u odmiany Kucyk (4,5
g i 2,2 g), zaĞ najwiĊksze wyrównanie ziarna byáo u odmiany Suweren (7,3% i 1,6%).
Odwrotnie ksztaátowaá siĊ udziaá poĞladu. NajwiĊkszy spadek udziaáu poĞladu w 2012
i 2014 roku stwierdzono u odmiany Ella o 3,9% i 1,1%, zaĞ w roku 2013 u odmiany Suweren
0,6%. U odmiany Kucyk przez badane lata spadek byá najmniejszy i wynosiá odpowiednio
0,1% - 0,7%.

46,8
50,2
53,2

50,4
54,7
55,3

48,8

49,7

48,9

51,2

51,2

53,7

Suweren

Kucyk

Ella

Suweren

Kucyk

Ella

53,1

51,5

48,3

52,1

49,3

48,1

2014

95,4

93,7

91,5

80,6

92,1

84,6

2012

2014

94,5

93,6

88,9

96,4

96,1

93,5

95,8

94,1

90,5

Poziom a2

93,2

92,7

86,2

Poziom a1

2013

Wyrównanie
ziarna
(%)
(frakcja ziarna >2,5
mm)

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO KrzyĪewo.

2013

2012

Odmiana

Masa Tysiąca
Ziaren
(g)

3,9

4,9

6,9

14,7

6,4

11,4

2012

2,8

2,5

5,3

5,6

6,0

12,0

2013

3,3

4,6

7

3,5

4,4

7,8

2014

Frakcja poĞrednia sita
2,5-2,2 (mm)

0,8

1,4

1,7

4,7

1,5

4

2012

0,8

1,4

1,2

1,2

1,3

1,8

2013

0,9

1,3

2,5

2,0

2,0

3,3

2014

PoĞlad
(%)
(frakcja ziarna <2,2
mm)

Pomiary laboratoryjne jĊczmienia jarego w SDOO KrzyĪewo

Tabela 11.
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Wyliczenia statystyczne.

Przeprowadzono analizĊ doĞwiadczeĔ zakáadającą trzy hipotezy:
1) Pierwszą weryfikowaną hipotezą jest hipoteza mówiąca o tym, Īe Ğrednie dla
wszystkich odmian we wszystkich badanych latach są równe.
2) Kolejną testowaną hipotezą jest hipoteza mówiąca, Īe Ğrednie dla obu poziomów
agrotechnicznych są równe.
3) Ostatnia hipoteza mówi, Īe interakcje odmian z poziomami jest równa zero tzn.,
Īe wszystkie róĪnice miĊdzy odmianami są takie same dla wszystkich poziomów
agrotechniki.
Tabela 12.
ĝrednia plonu z Odchylenie
standardowe
trzech lat (dt/ha)
Poziom a1

Wspóáczynnik
zmiennoĞci

Suweren

68,6

14,41

0,210

Ella

71,86

15,32

0,213

Kucyk

70,43

13,18

0,187

Suweren

87,15

9,79

0,112

Ella

88,63

9,43

0,106

Kucyk

86,3

7,41

0,085

Odmiana

Poziom a2

Masa Tysiąca Ziaren
Poziom a1

Suweren

ĝrednia z trzech lat Odchylenie
(g)
standardowe
49,63
0,65

Wspóáczynnik
zmiennoĞci
0,013

Ella

57,03

3,02

0,053

Kucyk

49,88

3,31

0,066

Odmiana

Poziom a2
Suweren

49,96

1,42

0,028

Ella

52,46

1,74

0,033

Kucyk

54,03

1,05

0,019

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych COBORU SDOO KrzyĪewo.

Z analizy wariancji wynika, Īe interakcja pomiĊdzy odmianami a poziomem
agrotechnicznym jest istotna. Zatem odrzucamy hipotezĊ zerową mówiącą, Īe wszystkie
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róĪnice miĊdzy odmianami są takie same dla poszczególnych poziomów agrotechnicznych,
tzn. odmiany reagują w róĪny sposób.
Z analizy wariancji wynika równieĪ, Īe Ğrednie plony dla poszczególnych odmian
róĪnią siĊ w istotny sposób. Analogicznie Ğrednie plony dla poszczególnych poziomów a1 i a2
róĪnią siĊ istotnie.
Interpretując powyĪszą tabelĊ 12 stwierdzono, Īe najstabilniej w okresie trzech lat
plonowaáa odmiana Kucyk, gdyĪ wspóáczynnik zmiennoĞci na poziomie a1 wyniósá 0,187,
z kolei na poziomie a2 0,085. DuĪe zróĪnicowanie w plonowaniu zaobserwowano u odmiany
Ella, dla której wspóáczynnik zmiennoĞci na poziomie a1 byá najwyĪszy i wynosiá 0,213,
zaĞ na poziomie a2 plonowanie byáo bardziej stabilne. Wspóáczynnik zmiennoĞci wynosiá
0,106.
Analizując wyniki wariancji dla MTZ stwierdzono, iĪ najbardziej wyrównanym
ziarnem w omawianych latach charakteryzowaáa siĊ odmiana Suweren. Na poziomie a1
wspóáczynnik zmiennoĞci dla tej odmiany wyniósá 0,013, zaĞ na poziomie a2 wyrównanie
ziarna byáo nieco sáabsze, gdyĪ wspóáczynnik zmiennoĞci byá duĪo wyĪszy i wyniósá 0,028.
Na poziomie a2 najbardziej wyrównanym i jednorodnym ziarnem charakteryzowaáa siĊ
odmiana Kucyk, której wspóáczynnik zmiennoĞci wyniósá 0,019.
Plonowanie jĊczmienia jarego zaleĪne jest od wielu czynników. Podstawowym
czynnikiem modyfikującym wysokoĞü i jakoĞü plonów ziarna jest przebieg pogody w czasie
wegetacji.
Orzech K. i in.[2009] stwierdzili duĪy wpáyw przebiegu pogody (temperatura, opady)
w poszczególnych latach niezaleĪne od sposobu uprawy.
Lata 2012-2014 byáy zróĪnicowane pod wzglĊdem warunków termicznych
i wilgotnoĞciowych w czasie wegetacji. Pomimo duĪych róĪnic w rozkáadzie temperatur
i opadów atmosferycznych dla wegetacji,

jĊczmieĔ jary okazaá siĊ roĞliną plastyczną

i osiągniĊte plony byáy porównywalne na przestrzeni badanych lat, a na poziomie a2 uzyskano
zamierzone cele.
Do osiągania wysokich plonów w intensywnej produkcji roĞlinnej niezbĊdne staje siĊ
nawoĪenie mineralne. Najbardziej plonotwórczym skáadnikiem pokarmowym jest azot.
Noworolnik K., LeszczyĔska D. [2005] wykazali duĪy wpáyw wysokoĞci nawoĪenia azotem
i zróĪnicowaną reakcja poszczególnych odmian. Wielu autorów równieĪ stwierdza duĪy
wpáyw azotu na wysokoĞü i jakoĞü plonu jĊczmienia jarego [Wojtasik D. 2004, Maáecka
i. i in. 2004].
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Do osiągniĊcia wysokich plonów jĊczmienia jarego oprócz podstawowych skáadników
pokarmowych (N, P, K, Ca) konieczne jest dostarczenie roĞlinom mikroelementów, najlepiej
w formie oprysku dolistnego. Barczak B. i in.[2005] wykazali duĪy wpáyw takiego zabiegu.
W

analizowanych

doĞwiadczeniach

odmianowych

w województwie podlaskim w 2012-2014 roku

z

zastosowanie

jĊczmieniem

jarym

wyĪszego nawoĪenia

azotowego o 40 kg oraz dwukrotne dokarmianie mikroelementami w formie oprysku na
poziomie a2 bardzo wyraĨnie wpáynĊáo na wzrost plonów ziarna.
Innym czynnikiem mającym duĪe znaczenie dla wysokoĞci i jakoĞci plonów
jĊczmienia jarego oprócz odpowiedniego nawoĪenia ma wáaĞciwa ochrona roĞlin przed
wyleganiem i chorobami z uwagi na duĪą skáonnoĞü jĊczmienia do wylegania i znaczną liczbĊ
jednostek chorobowych atakujących jĊczmieĔ. CelowoĞü ochrony jĊczmienia jarego przed
patogenami potwierdza wielu autorów [Harasim A., Noworolnik K. 1998].
W analizowanym doĞwiadczeniu w SDOO KrzyĪewo w 2012 i 2014 roku wyleganie
jĊczmienia byáo umiarkowane, jednak zastosowanie regulatorów wzrostu Cerone 480 SL
i Stabilan 750 SL w fazie strzelania w ĨdĨbáo spowodowaáo skrócenie áanu, przy
jednoczesnym wzroĞcie odpornoĞci na wyleganie. Dwukrotne zastosowanie fungicydów
w fazie krzewienia i początku káoszenia poáączone z dolistnym dokarmianiem
mikroelementami na poziomie a2 w analizowanym doĞwiadczeniu wpáynĊáo na zmniejszenie
poraĪenia przez waĪniejsze jednostki chorobowe u wszystkich badanych odmian i rzutowaáo
na wzrost plonów ziarna w porównaniu do poziomu bez ochrony.
ĝrodki plonotwórcze mają równieĪ duĪy wpáyw na parametry jakoĞciowe ziarna
jĊczmienia tj. dorodnoĞü, wyrównanie czy teĪ skáad chemiczny ziarna.
Wojtasik D. [2004] wykazuje istotny wpáyw nawoĪenia azotowego na parametry
jakoĞciowe ziarna jĊczmienia jarego. W przeprowadzonych doĞwiadczeniach zastosowanie
dodatkowego nawoĪenia N, ochrony przed wyleganiem i chorobami oraz dolistne
dokarmianie mikroelementami miaáo pozytywne oddziaáywanie na parametry ziarna
jĊczmienia zwiĊkszając MTZ i udziaá ziarna celnego, jednoczeĞnie zmniejszając udziaá
poĞladu u wszystkich analizowanych odmian.

Wnioski
1. Zastosowanie Ğrodków plonotwórczych w postaci zwiĊkszonego nawoĪenia
N (o 40 kg·ha-1), zastosowanie antywylegacza oraz fungicydów podniosáo plony
omawianych odmian miĊdzy poziomem a1 a a2 Ğrednio o 20%.
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2. Na obu poziomach agrotechniki najlepiej plonującą odmianą w roku 2012 i 2014 byáa
odmiana Ella (82,6 dtǜha-1 w 2012 r.; 100,8, dtǜha-1 w 2014 r.). Natomiast w 2013 roku
najwyĪsze plony osiągnĊáa odmiana Kucyk (65,5 dtǜha-1 na poziomie a1) i Suweren
(85,5 dtǜha-1 na poziomie a2).
3. Zastosowanie regulatora wzrostu wpáynĊáo na obniĪenie wysokoĞci roĞlin jĊczmienia
szczególnie u odmian Suweren i Ella w roku 2012, które na poziomie a2 byáy niĪsze
o 7 cm niĪ na poziomie a1 co wpáynĊáo na wzrost odpornoĞci na wyleganie.
W roku 2013 i 2014 najwiĊksze obniĪenie wysokoĞci roĞlin pod wpáywem
zastosowanego regulatora wzrostu odnotowano u odmiany Kucyk i wynosiáo
odpowiednio 8cm i 10 cm.
4. Ochrona jĊczmienia jarego przed chorobami ogranicza poraĪenie przyczyniając siĊ do
wzrostu plonów ziarna u wszystkich badanych odmian.
5. Zastosowane Ğrodki plonotwórcze poprawiáy parametry ziarna tj. MTZ, wyrównanie
i udziaá poĞladu szczególnie u odmian: Ella i Kucyk.
6. Stosowanie Ğrodków plonotwórczych tj. nawoĪenie azotem i mikroelementami
oraz chemiczna ochrona są efektywnym sposobem podniesienia plonów jĊczmienia
jarego i poprawy jakoĞci ziarna, co wynika z przeprowadzonych doĞwiadczeĔ w latach
2012-2014.
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WyĪsza Szkoáa Agrobiznesu w àomĪy
Stacja DoĞwiadczalna Oceny Odmian w KrzyĪewie

PLONOWANIE ZGàOSZONYCH DO BADAē ODMIAN KUKURYDZY
UĩYTKOWANEJ NA KISZONKĉ, W CELU UZYSKANIA
REKOMENDACJI I WPISANIA NA LISTĉ ODMIAN ZALECANYCH
DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO

YIELDING SUBMITTED TO RESEARCH VARIETIES OF MAIZE
SILAGE UTILIZED IN ORDER TO OBTAIN A RECOMMENDATION
AND INCLUSION IN THE LIST OF VARIETIES RECOMMENDED
FOR CULTIVATION IN PODLASKIE VOIVODESHIP
Streszczenie

W roku 2013 rozpoczĊto badanie odmian kukurydzy uĪytkowanej na kiszonkĊ w celu
stworzenia Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego.
DoĞwiadczenia z kukurydzą PDO zaáoĪono w 3 miejscowoĞciach: SDOO KrzyĪewo, ZDOO
àyski i PODR w Szepietowie. W roku 2013 przystąpiáy do badaĔ 4 firmy hodowlane, które
áącznie zgáosiáy 13 odmian w 2014 – 14 odmian, z kolei w roku 2015 przebadano 10 odmian.
Przeanalizowano warunki termiczno - wilgotnoĞciowe, które miaáy decydujący wpáyw
na plon zielonki, jak równieĪ na plon suchej masy. Badania wykazaáy, Īe najwiĊkszy
potencjaá plonotwórczy posiada odmiana Kadryl, której plony oscylowaáy na poziomie
796dtǜha-1w 2013 roku 668dtǜha-1 w 2014 i 603 dtǜha-1 w 2015,zaĞ najniĪsze plony uzyskaáa
odmiana Ambrosini, której plony wynosiáy 737 dtǜha-1 w roku 2013, w roku 2014 -582 dtǜha1,
zaĞ w 2015 - 476 dtǜha-1
Sáowa kluczowe: kukurydza uĪytkowana na kiszonkĊ, LOZ, plon zielonki, plon suchej masy
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Summary

In 2013 was started examination of maize varieties for silage utilized in order to create a list
of varieties recommended for cultivation in the Podlaskie region. Experiments with maize
was founded in 3 locations: SDOO KrzyĪewo, ZDOO àyski and PODR Szepietowo. In 2013
were tested 13 varieties in 2014 - 14 varieties in turn and in 2015 tested 10 varieties.
It analyzed the thermal-humidity conditions, which had a decisive influence on the yield of
green fodder, as well as on dry matter yield. Studies have shown that all of the varieties of the
highest seed yield Kadryl 796 dtǜha-1 in 2013; 668 dtǜha-1 in 2014 and 603 dtǜha-1 in 2015.
The he lowest seed yield Ambrosini 737 dtǜha-1 in 2013; 582 dtǜha-1 in 2014, and 476 dtǜha-1
in 2015.
Keywords: maize for silage, crop yields of green, cultivar, yield of dry mass
Wprowadzenie

Wedáug danych COBORU na dzieĔ 30.04.2015 r. w Krajowym Rejestrze znajduje siĊ
172 odmiany kukurydzy w tym 55 odmian uĪytkowanych na kiszonkĊ; 104 na ziarno oraz 13
odmian o dwóch kierunkach uĪytkowania. Wybór odmiany zatem nie jest zbyt áatwy.
Dobór odpowiednich odmian do rejonu klimatycznego i zamierzonego kierunku
uĪytkowania w znaczący sposób decyduje o efektywnoĞci produkcji, jak równieĪ jest
istotnym czynnikiem ksztaátowania wielkoĞci i jakoĞci plonów [Siódmiak. 2007].
Kukurydza jest jedną z najwaĪniejszych roĞlin rolniczych uprawianych na terenie
województwa podlaskiego. Stanowi ona podstawową paszĊ w Īywieniu bydáa mlecznego
UĪytkowanie mleczne jest podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej w naszym rejonie.
Wraz ze wzrostem produkcji mleka wzrósá areaá uprawy kukurydzy zarówno uĪytkowanej na
kiszonkĊ jak równieĪ na ziarno. W roku 2014 areaá uprawy kukurydzy w województwie
podlaskim wyniósá 128 tys. ha, w tym 38 tys. ha uprawianej na ziarno. Szacuje siĊ, Īe w roku
2015 powierzchnia zasiewów kukurydzy znacząco wzrosáa, szczególnie uprawianej
na kiszonkĊ.
Od roku 2013 w SDOO w KrzyĪewie rozpoczĊto 3-letni okres badaĔ odmian
kukurydzy uĪytkowanej na kiszonkĊ w celu utworzenia LOZ dla województwa podlaskiego.
Do

badaĔ

przystąpiáy

4

firmy,

które

áącznie

zgáosiáy

16

odmian.

Odmiany

te charakteryzowaáy siĊ wysokim potencjaáem plonowania i uzyskaáy pozytywną
rekomendacjĊ do uprawy na terenie województwa podlaskiego.
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Lokalizacja i metodyka

DoĞwiadczenia z kukurydzą PDO zaáoĪono w 3 miejscowoĞciach: SDOO KrzyĪewo,
ZDOO àyski i PODR w Szepietowie. W badaniach uczestniczyáo 13, 14 i 10 odmian
kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkĊ.
DoĞwiadczenia z kukurydzą kiszonkową prowadzone są jako jednoczynnikowe
w ukáadzie losowanych bloków kompletnych w 3 powtórzeniach o wymiarach poletka
do zbioru 11,05 m dáugoĞci i 1,5 m szerokoĞci. Poletka charakteryzują 2 rządki o szerokoĞci
miĊdzyrzĊdzi 75 cm i odlegáoĞci w rzĊdzie 13 cm.
DoĞwiadczenia zakáadano w pierwszych dniach trzeciej dekady kwietnia, tylko
w ZDOO w àyskach na początku maja. DoĞwiadczenia lokalizowane byáy na kompleksie
glebowym 2-4, o pH gleby 6,1-7,0. Przedplon stanowiáy zboĪa, zarówno formy jare jak
i ozime (jĊczmieĔ jary, jĊczmieĔ ozimy, pszenica ozima). Na podstawie przeprowadzanych
analiz glebowych, zastosowano odpowiednie nawoĪenie mineralne pokrywające potrzeby
pokarmowe kukurydzy, które wynosiáo: N od 126 do 170 kg/ha, P od 50 do 70 kg/ha, K od 90
do 105 kg/ha. Siewu dokonano siewnikiem punktowym Planter II, na gáĊbokoĞü ok. 4-6 cm.
Zgodnie z metodyką COBORU, przy siewie punktowym odstĊpy miĊdzy nasionami w rzĊdzie
powinny byü dwukrotnie mniejsze niĪ docelowe odstĊpy miĊdzy roĞlinami w rzĊdzie
(teoretycznie co druga siewka usuwana po wschodach). Ma to na celu zapewnienie
po wschodach peánej obsady roĞlin na poletkach.
Po siewach i wschodach roĞlin wykonano opryski herbicydowe w celu utrzymania
doĞwiadczenia wolnego od chwastów.
W doĞwiadczeniach do zbioru przystąpiono po uzyskaniu dojrzaáoĞci woskowej
w kolbie u wiĊkszoĞci badanych odmian. Jest to moment zbierania kukurydzy na kiszonkĊ
i silos. W tabeli 1 zamieszczono nazwy odmian, które badano w latach 2013-2015.
Podczas trzyletniego okresu badaĔ panowaáy bardzo zróĪnicowane warunki
termiczno-wilgotnoĞciowe, które miaáy znaczący wpáyw na caáy okres wegetacji kukurydzy,
(począwszy od wschodów aĪ po zbiór).
Kukurydza zaliczana jest do roĞlin ciepáolubnych, do wschodów potrzebuje temperatur
gleby powyĪej 10°C. W Polsce przyjĊto, Īe próg temperatury dla sumy temperatur
efektywnych wynosi 6°C. Okresu dojrzewania tego gatunku nie naleĪy wydáuĪaü ze wzglĊdu
na niekorzystny wpáyw warunków meteorologicznych jesienią. W badaniach wymagaĔ
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cieplnych przyjmuje siĊ, Īe wczesnoĞü mieszaĔca okreĞla suma temperatur efektywnych, przy
których zachodzą biologiczne procesy wzrostu i rozwoju roĞlin.

Tabela 1.
Odmiany kukurydzy badane w doĞwiadczeniach PDO w woj. podlaskim w latach 2013-2015
Lp.

2013

2014

2015

1

ES Bombastic

ES Bombastic

-

2

ES Albatros

ES Albatros

-

3

ES Convent

ES Convent

ES Convent

4

Drim

-

-

5

NK Cooler

-

-

6

Ambrosini

Ambrosini

Ambrosini

7

KWS 5133 ECO

-

-

8

Touran

Touran

Touran

9

Kosmo 230

Kosmo 230

-

10

Smolan

Smolan

-

11

Rataj

Rataj

-

12

Lokata

Lokata

-

13

Kadryl

Kadryl

Kadryl

14

ES Fireball

ES Fireball

15

ES Yeti

-

16

Sudrix

-

17

Ronaldinio

Ronaldinio

18

SY Altitude

19

SY Gibuti

20

ES Crossman

21

ES Archimedes

Liczba
odmian

13

14

10

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych SDOO w KrzyĪewie.

SumĊ temperatur efektywnych oraz opady atmosferyczne, które wystąpiáy w czasie
prowadzenia doĞwiadczeĔ w poszczególnych punktach przedstawiają tabele 2 i 3.
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Tabela 2.
Temperatury efektywne w okresie wegetacyjnym w latach 2013-2015 [ÛC]
SDOO KrzyĪewo
Rok

Maj

Czerwiec

Lipiec

SierpieĔ

WrzesieĔ *

Suma

2013

289,1

359,8

387,1

379,6

32,9

1448,5

2014

205,1

265,9

453,4

378,2

87,8

1390,4

2015

122,1

313,5

397,6

477,2

50,4

1360,8

ZDOO àyski
2013

247

345,3

366,4

322,6

35,6

1316,9

2014

178,8

238,6

425,1

350,2

93,2

1285,9

2015

107,9

252,1

342,1

437,2

116

1255,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych SDOO w KrzyĪewie.
*wrzesieĔ:
SDOO KrzyĪewo
2013- temperatury liczone do 04.09
2014- temperatury liczone do 10.09
2015- temperatury liczone do 05.09

ZDOO àyski
temperatury liczone do 10.09
temperatury liczone do 12.09
temperatury liczone do 16.09

Kukurydza uĪytkowana na kiszonkĊ w zaleĪnoĞci od liczby FAO potrzebuje
do prawidáowego wzrostu i rozwoju od 1200 do 1380°C. Z przedstawionych tabel (2 i 3)
wynika, Īe temperatury w roku 2013, jak równieĪ iloĞü opadów atmosferycznych
w miesiącach, w których zapotrzebowanie na oba parametry są najwiĊksze byáy
równomiernie rozáoĪone juĪ od momentu wschodów aĪ po zbiór. Odmiany zachowywaáy
bardzo dobry wigor, wyksztaáciáy dobrze zaziarnioną kolbĊ i osiągnĊáy wysokoĞü ponad
320 cm. ZaĞ w roku 2015 cháodny maj z áączną sumą temperatur efektywnych 122,1°C
przyczyniá siĊ do sáabszego początkowego rozwoju odmian kukurydzy. ZaĞ znikome opady
deszczu w czerwcu niekorzystnie wpáynĊáy na wzrost i opóĨnienie kwitnienia kukurydzy.
Odmiany posiadaáy duĪą liczbĊ kolb nieprodukcyjnych, a wysokoĞü odmian nie przekraczaáa
300 cm, co rzutowaáo równieĪ na osiągniĊte plony.
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Tabela 3.
Suma opadów atmosferycznych w dekadach w okresie wegetacyjnym 2013-2015 [mm]
SDOO KrzyĪewo
rok

dekada

maj

czerwiec

lipiec

sierpieĔ

wrzesieĔ

2013

1
2
3
suma m-ca

17,9
4,8
57,7
80,4

40,8
2,3
41,8
84,9

6,4
58,9
1,0
66,3

28,0
8,8
10,9
47,7

17,6
143,2
6,6
167,4

2014

1
2
3
suma m-ca

16,2
55,5
3,1
74,8

26,4
4,6
36,9
67,9

3,7
17,5
16,3
37,5

8,1
31,2
24,8
64,1

2,5
3,8
11,8
18,1

2015

1
2
3
suma m-ca

20,2
23,5
26,2
69,9

0,5
4,5
28,4
33,4
ZDOO àyski

4,7
25,9
24,0
54,6

1,2
0
3,9
5,1

18,5
3,0
1,0
22,5

rok

dekada

maj

czerwiec

lipiec

sierpieĔ

wrzesieĔ

2013

1
2
3
suma m-ca

18,0
10,0
50,0
78

42,2
19,7
61,9

3,9
76,5
18,1
98,5

14,9
7,1
29
51

17,0
143,2
4,3
164,5

2014

1
2
3
suma m-ca

14,8
31,0
48,0
93,8

14,5
13,2
43,9
71,6

20,6
33,2
10,5
64,3

8,9
31,5
23,6
64

14
3,0
15,9
32,9

2015

1
2
3
suma m-ca

23,9
14,9
28,8
67,6

0,2
6,7
24,9
31,8

3,5
11,6
23,6
38,7

0
0
3,5
3,5

15,9
0,8
1,1
17,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych SDOO w KrzyĪewie.

Wyniki i dyskusja

Liczba odmian kukurydzy w trzyletnim okresie badaĔ byáa zmienna. SpoĞród
wszystkich badanych odmian cztery z nich uczestniczyáy przez trzy lata. Byáy to: Kadryl,
ES Convent, Ambrosini i Touran.
ZróĪnicowane warunki meteorologiczne panujące w latach 2013 - 2015 znacząco
wpáynĊáy na uzyskane plony w SDOO KrzyĪewo, ZDOO w àyskach, jak równieĪ w PODR
w Szepietowie.

Plonowanie zgáoszonych do badaĔ odmian kukurydzy uĪytkowanej …

59

W tabeli 4 przedstawiono plony ĞwieĪej masy kukurydzy uĪytkowanej na kiszonkĊ.
Plonowanie odmian kukurydzy wyraĨnie róĪniáo siĊ w poszczególnych latach badaĔ.
Rok 2013 okazaá siĊ najkorzystniejszy pod wzglĊdem plonowania na tle pozostaáych dwóch
lat. W omawianych latach najwyĪszym plonem charakteryzowaáa siĊ odmiana Kadryl, której
Ğredni plon ĞwieĪej masy oscylowaá na poziomie 796 dtǜha-1 w roku 2013, 668 dtǜha-1 w 2014
i 603 dtǜha-1 w roku 2015. Z kolei najniĪsze plony w caáym okresie badaĔ osiągnĊáa odmiana
Ambrosini (w 2013 - 737 dtǜha-1, 2014 - 582 dtǜha-1 i 476 dtǜha-1 w 2015).
Analizując tabelĊ 5, przedstawiającą plon suchej masy roĞlin kukurydzy, stwierdzamy,
iĪ odmiana, która uzyskaáa wysoki plon ĞwieĪej masy charakteryzowaáa siĊ równieĪ wysokim
lecz nie najwyĪszym plonem suchej masy roĞlin osiągając w analizowanych latach
od 211 -242 dtǜha-1. Z kolei odmiana Ambrosini, której plony ĞwieĪej masy byáy najniĪsze
w caáym okresie badaĔ, to plon suchej masy w roku 2013 i 2014 byá najwyĪszy, oscylowaá na
poziomie 251 i 228 dtǜha-1. W roku 2015 plon ten wyniósá nieco poniĪej wzorca. Tak duĪe
róĪnice

w

plonowaniu

pomiĊdzy

latami

są

przyczyną

zmiennych

warunków

meteorologicznych panujących przez caáy okres wegetacyjny kukurydzy.

Tabela 4.
Plon ĞwieĪej masy roĞlin kukurydzy (dtǜha-1).
Lp.

Odmiana
WczesnoĞü FAO
2013
Wzorzec (dtǜha 1)
737
1
SMOLAN
230
756
2
RATAJ
220
727
3
KOSMO 230
230
664
4
270-280
KADRYL
796
5
LOKATA
220
720
6
240-250
ES CONVENT
759
7
ES BOMBASTIC
230-240
736
8
ES ALBATROS
240
728
9
ES FIREBALL
260
x
10
240
AMBROSINI
737
11
240
TOURAN
755
12
RONALDINIO
260
x
13
SY GIBUTI
230
x
14
ES CROSSMAN
240
x
15
ES ARCHIMEDES
250
x
16
SY ALTITUDE
260
x
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych SDOO w KrzyĪewie
Wzorzec- Ğrednia z badanych odmian
*- plony stanowią Ğrednią z trzech badanych punktów

2014
611
576
580
539
668
581
598
567
621
692
582
598
624
x
x
x
x

2015
546
x
x
x
603
x
527
x
x
603
476
476
487
543
488
650
605
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Tabela 5.
Plon suchej masy roĞlin kukurydzy (dtǜha-1).
Lp.

Odmiana
WczesnoĞü FAO
2013
Wzorzec( dtǜha-1)
235
1
SMOLAN
230
237
2
RATAJ
220
231
3
KOSMO 230
230
201
4
270-280
KADRYL
242
5
LOKATA
220
219
6
240-250
ES CONVENT
246
7
ES BOMBASTIC
230-240
233
8
ES ALBATROS
240
246
9
ES FIREBALL
260
x
10
240
AMBROSINI
251
11
240
TOURAN
248
12
RONALDINIO
260
x
13
SY GIBUTI
230
x
14
ES CROSSMAN
240
x
15
ES ARCHIMEDES
250
x
16
SY ALTITUDE
260
x
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych SDOO w KrzyĪewie.

2014
215
216
198
204
217
208
189
218
216
229
228
206
215
x
x
x
x

2015
206
x
x
x
211
x
209
x
x
212
196
188
195
210
188
232
221

Wzorzec- Ğrednia z badanych odmian
*- plony stanowią Ğrednią z trzech badanych punktów

Zdaniem Siódmiaka [2007] odmiana kiszonkowa powinna charakteryzowaü siĊ
wysokim plonem ogólnym suchej masy o korzystnej strukturze (duĪy udziaá kolb), wysoką
strawnoĞcią wegetatywnych czĊĞci roĞlin, a takĪe wczesnoĞcią odpowiednią do zamierzonego
terminu zbioru.
Podobnego zdania jest Podkówka [2015] który uwaĪa, Īe odpowiednio dobrana
odmiana i termin zbioru jest uzaleĪniony od kierunku uĪytkowania kiszonki. Innymi
parametrami bĊdzie siĊ charakteryzowaü kukurydza z przeznaczeniem na biogaz, a innymi na
kiszonkĊ dla bydáa. Termin zbioru dla kukurydzy uprawianej na kiszonkĊ dla bydáa nie
powinien przekraczaü 35 % suchej masy w caáej roĞlinie.
Wedáug Zaliwskiego i in. [2005] kukurydza jest roĞliną ciepáolubną i do okresu
dojrzewania potrzebuje stosunkowo dáugiego okresu z wysoką temperaturą. Zatem wybór
odpowiednich rejonów do uprawy, jak równieĪ dobór odmian do tych rejonów przeprowadza
siĊ porównując wymagania termiczne kukurydzy z warunkami klimatycznymi.
Zdanie autorów potwierdzają przeprowadzone doĞwiadczenia gdyĪ rok 2013 gdzie
suma temperatur efektywnych w poszczególnych miesiącach byáa wysoka i umoĪliwiáa
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prawidáowy wzrost i rozwój odmian kukurydzy, co w konsekwencji wpáynĊáo na uzyskanie
najwyĪszych plonów.
Kukurydza jest roĞliną, która bardzo reaguje na stres. Zatem niekorzystny rozkáad
temperatur i opadów w roku 2015 uwidoczniá siĊ sáabszym wzrostem, jak równieĪ redukcją
kolb lub ziarna w kolbie. Reakcja roĞlin na stres skutkowaáa obniĪeniem plonu nawet o 35%
w odmianie miĊdzy poszczególnymi latami.
ĩarski i in. [2004] podają, Īe przyczyną niĪszego plonowania są okresowe braki wody
w czasie wegetacji. Zdanie ĩarskiego potwierdzają równieĪ badania. W roku 2015 wystąpiáy
okresy, w których brak opadów przy intensywnym wzroĞcie roĞlin spowodowaá zasychanie
pyáku, co w rezultacie wpáynĊáo na nie zawiązywanie kolb lub jej nieodziarnienie.

Wnioski

1. NajwyĪej plonującą odmianą w omawianych latach byáa odmiana Kadryl uzyskując
odpowiednio 796 dtǜha-1 w roku 2013, 668 dtǜha-1 w roku 2014 i 603 dtǜha-1 w 2015.
Z kolei najsáabsze wyniki osiągnĊáa odmiana Ambrosini.
2. Wraz ze wzrostem plonu ĞwieĪej masy nie wzrasta plon ogólny suchej masy. Odmiana,
która najwyĪej plonowaáa nie uzyskaáa najwyĪszego plonu ogólnego suchej masy.
3. Niekorzystny rozkáad warunków termiczno-wilgotnoĞciowych wpáywa decydująco
na osiągane plony kukurydzy.
4. Suma temperatur efektywnych wystĊpująca w rejonie póánocno-wschodnim pozwala
na prawidáowy rozwój odmian kukurydzy uĪytkowanej na kiszonkĊ.
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OCENA STOPNIA WYSUSZENIA JABàEK
PRZY POMOCY OBRAZOWANIA SPEKTRALNEGO
ASSESSMENT OF DRYING OF APPLES IN SPECTRAL IMAGERY

Streszczenie

Celem pracy byáa analiza moĪliwoĞci wykorzystania obrazowania spektralnego do oceny
poziomu wilgotnoĞci w procesie suszenia jabáek. Wykonano seriĊ pomiarów za pomocą
dwóch kamer spektralnych dziaáających w zakresie 400-1000 nm. Weryfikacja stopnia
wysuszenia badanych próbek dokonywana byáa za pomocą metody wagowej. Zgromadzone
dane zostaáy poddane przetwarzaniu wstĊpnemu obejmującemu usuwanie ramki ciemnej,
korektĊ

znieksztaáceĔ radiometrycznych

i

konwersjĊ

do

reflektancji.

W

wyniku

eksperymentów stwierdzono, Īe wraz ze wzrostem stopnia wysuszenia jabáek otrzymywane
krzywe spektralne są coraz bardziej zbliĪone w wybranych zakresach spektralnych, zaĞ ich
ksztaát stabilizuje siĊ w punkcie, w którym owoce uzyskują optymalny poziom wysuszenia.
Jako miarĊ podobieĔstwa wykorzystano odlegáoĞü euklidesową wyliczaną miĊdzy krzywymi
spektralnymi uzyskiwanymi dla kolejnych pomiarów w trakcie suszenia owoców.
Testy wykonano z wykorzystaniem 128-kanaáowej kamery hiperspektralnej, która rejestruje
dokáadne sygnatury, ale ma dáugi czas akwizycji oraz 16-kanaáowej kamery multispektralnej
pozwalającej na przetwarzanie w trybie online. Wyniki otrzymane dla kamery 128-kanaáowej
wykorzystano do wyboru pasm rejestrowanych przez kamerĊ multispektralną. Przebadano
dwa warianty wyboru pasm.
Sáowa

kluczowe:

obrazowanie

spektralne,

przetwarzanie obrazów, suszenie owoców

kontrola

jakoĞci,

produkcja ĪywnoĞci,
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Summary

The aim of the study was to analyze the possibility of using spectral imaging to assess the
level of humidity in the apple drying process. A series of measurements was taken with two
spectral cameras operating in the 400-1000 nm range. The verification of the degree of drying
of tested samples was made with the use of weight method. The collected data were subjected
to pre-processing including dark frame subtraction, radiometric calibration and conversion to
reflectance. As a result of experiments, it was found that the higher the degree of drying
of apples is, the closer the obtained spectra are in the selected spectral bands, and their shape
is stabilizing in the point, in which fruits obtain the optimal level of drying off. The Euclidean
distance between the spectral curves obtained for subsequent measurements in the course
of the drying of fruits was used as the measure of similarity. The tests were performed using
a 128-channel hyperspectral camera, which captures the precise signatures, however, it has
a long acquisition time as well as using a 16-channel multispectral camera, which allows for
online processing. The results obtained for the 128-channel camera were used to select
the bands recorded by the multispectral camera. Two band selection variants were examined.
Keywords: spectral imaging, quality control, food production, image processing, fruit drying

Wprowadzenie

Suszenie owoców polegające na usuniĊciu wody poprzez jej wyparowanie jest jedną
z najstarszych i najzdrowszych metod konserwacji ĪywnoĞci. UniemoĪliwia rozwój
drobnoustrojów

oraz

efektywnie

spowalnia

przebieg

przemian

enzymatycznych

i nieenzymatycznych. Jest to ostatni krok w procesie konserwacji, dlatego ewentualne
nieprawidáowoĞci nie mogą byü juĪ póĨniej wykryte. Zbyt wczesne zakoĔczenie procesu
suszenia moĪe prowadziü do skrócenia okresu przechowywania, redukcji wartoĞci
odĪywczych oraz powstawania pleĞni. Z drugiej strony zbyt dáugie suszenie powoduje
powstawanie niepotrzebnych kosztów oraz wydáuĪenie procesu przygotowywania produktu.
Z tego powodu celowe jest rozwijanie badaĔ nad metodami, które pozwoliáyby na precyzyjne
okreĞlenie momentu, w którym dane owoce mogą byü uznane za dokáadnie wysuszone.
Kontrola jakoĞci wykonywana przy pomocy obrazowania spektralnego pozwala na bardzo
szybką ocenĊ stopnia wysuszenia w sposób bezdotykowy, bez potrzeby ingerencji
bezpoĞredniej w owoc. Przy odpowiedniej konstrukcji ukáadu moĪliwe jest opracowanie
systemu, który dokonywaáby pomiarów automatycznie bez koniecznoĞci przerywania procesu
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suszenia. MoĪliwe jest takĪe jednoczesne badanie jednolitoĞci wysuszenia poszczególnych
owoców, co jest trudne do osiągniĊcia w przypadku tradycyjnych metod.

Przegląd literatury

W literaturze moĪna juĪ odnaleĨü szereg publikacji dotyczących wykorzystania
obrazowania spektralnego w procesie kontroli jakoĞci suszonej ĪywnoĞci. Znakomita
wiĊkszoĞü prac odnosi siĊ do obrazowania hiperpsektralnego bazującego na duĪej liczbie
rejestrowanych kanaáów spektralnych. Niewiele jest natomiast odniesieĔ do obrazowania
multispektralnego, które co prawda pozwala na rejestracjĊ mniejszej liczby kanaáów
spektralnych, jednakĪe umoĪliwia znacznie szybsze pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych.
WĞród prac, których tematyka dotyczy obrazowania hiperspektralnego moĪna wymieniü
m. in. próbĊ wykorzystania obrazowania hiperspektralnego w bliskiej podczerwieni do oceny
zawartoĞci wilgoci oraz oleju w ziarnach kukurydzy. W analizie tej Cogdill i in. [2001]
wykorzystali metodĊ cząstkowych najmniejszych kwadratów (ang. Partial Least Square,
PLS) oraz regresji gáównych skáadowych (ang. Principal Components Regression - PCR),
a takĪe przeanalizowali wpáyw dodatkowych procesowaĔ na efektywnoĞü stworzonego
modelu. Metoda PLS zostaáa wykorzystana równieĪ przez Huanga i in. [2014] w celu oceny
koloru oraz zawartoĞci wilgoci w suszonej soi warzywnej przy pomocy obrazowania
hiperspektralnego. Taghizadeh, Gowen i O’Donnell [2009] starali siĊ natomiast oceniü
poziom wilgotnoĞci pieczarek wykorzystując typowe krzywe spektralne reflektancji próbek
dla róĪnych poziomów wilgotnoĞci do budowy modeli w oparciu o metodĊ PLSR
(ang.

Partial

Least

Square

Regression).

MetodĊ

PLSR

wykorzystali

równieĪ

Huang i in. [2015] do oceny jednolitoĞci poziomu wilgotnoĞci ziaren kukurydzy.
Obrazowanie hisperspektralne wykorzystywane jest równieĪ do kontroli jakoĞci juĪ
wysuszonych owoców. Przykáad takiego podejĞcia moĪna znaleĨü w pracy poĞwiĊconej
wykrywaniu obecnoĞci zanieczyszczeĔ suszonych owoców na podstawie wáaĞciwoĞci
ich powierzchni. W tym celu Serranti, Gargiulo i Bonifaz [2012] zbudowali ukáad dziaáający
w zakresie 400-1000 nm oraz 1000-1700 nm, zaĞ interpretacja danych zostaáa wykonana
w oparciu o metodĊ analizy gáównych skáadowych (ang. Principal Component Analysis,
PCA). Analiza wáaĞciwoĞci wysuszonych owoców jest równieĪ przedmiotem innych
doĞwiadczeĔ, w których Vermaak, Viljoen i Lindström [2013] badali moĪliwoĞü
wykorzystania

obrazowania

hiperspektralnego

w

zakresie

krótkiej

podczerwieni
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do wykrywania toksyn w badianie. Do analizy danych wykorzystali oni metodĊ PCA
oraz dyskryminacyjny wariant metody czĊĞciowych najmniejszych kwadratów (ang. Partial
Least Squares Discriminant Analysis, PLS-DA).

Opis Metody

Obrazowanie hiperspektralne oraz multispektralne
Obrazowanie spektralne jest techniką rejestracji obrazu zajmującą siĊ gromadzeniem
i przetwarzaniem informacji o wspóáczynniku odbicia Ğwiatáa dla róĪnych dáugoĞci fali
promieniowania elektromagnetycznego [Chang 2003]. Informacje te pozwalają na uzyskanie
unikalnych sygnatur spektralnych wszystkich materiaáów znajdujących siĊ na scenie.
Otrzymane w ten sposób trójwymiarowe struktury danych mogą byü analizowane zarówno
w dziedzinie spektralnej (Ȝ) jak i przestrzennej (x, y). W zaleĪnoĞci od iloĞci rozwaĪanych
kanaáów oraz ciągáoĞci odpowiadających im pasm w ramach obrazowania spektralnego
wyróĪnia

siĊ

obrazowanie

multispektralne

(kilkanaĞcie

dyskretnych

kanaáów)

oraz hiperspektralne (kilkadziesiąt i wiĊcej kanaáów, które moĪna traktowaü jako ciągáe
widmo).
Przetwarzanie wstĊpne
Budowa systemów obrazowania spektralnego opiera siĊ zazwyczaj na umieszczeniu
w centralnym puncie ukáadu spektralnego matrycy rejestrującej napiĊcie, które reprezentuje
informacje o iloĞci Ğwiatáa odbitego od powierzchni obiektu. Informacja ta jest rejestrowana
dla

kaĪdego

piksela

znajdującego

siĊ

w

obrazie

dla

róĪnych

dáugoĞci

fali

elektromagnetycznej. W celu uzyskania znormalizowania danych, które mogą byü
porównywane

z

widmami

referencyjnymi

i

wykorzystywane

w

zastosowaniach

przemysáowych, takich jak kontrola jakoĞci suszonych owoców, naleĪy przeksztaáciü
otrzymane dane do przestrzeni reflektancyjnej [Sun 2010]. W tym celu naleĪy wykonaü
przetwarzanie wstĊpne obejmujące szereg czynnoĞci takich jak odjĊcie ramki prądu
ciemnego, kalibracjĊ spektralną, korektĊ radiometryczną oraz przeksztaácenie danych do
reflektancji definiowanej jako stosunek energii odbitej do energii padającej na obiekt.
Przetwarzanie wstĊpne rozpoczyna siĊ odjĊcia ramki prądu ciemnego, która
reprezentuje szum spowodowany prądem ciemnym. Prąd ten obecny jest we wszelkich
elektronicznych systemach obrazowania równieĪ w przypadku braku jakiegokolwiek
oĞwietlenia rejestrowanej sceny. WysokoĞü szumu spowodowanego prądem ciemnym jest
zaleĪna od wielu czynników, wĞród których wymieniü naleĪy przede wszystkim czas
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integracji dla przechwytywanym obrazów, warunki, w których pracuje system obrazowania,
a takĪe czas pracy urządzenia.
Kolejnym

krokiem

w

przetwarzaniu

wstĊpnym

jest

kalibracja

spektralna

(czĊstotliwoĞciowa). Kalibracja ta wykonywana jest zazwyczaj przez producenta kamery
na koĔcowym etapie cyklu produkcyjnego. Kalibracja spektralna obejmuje korektĊ
nieliniowych znieksztaáceĔ optycznych (ang. „smile”) oraz kalibracjĊ dyspersji spektralnej
spektrometru, które wpáywają na rzeczywistą czĊstotliwoĞü fali elektromagnetycznej
mierzoną w okreĞlonym miejscu matrycy detektorowej.
W celu eliminacji zakáóceĔ wynikających z niedoskonaáoĞci ukáadów optycznych
kamery wykonywany jest kolejny krok przetwarzania wstĊpnego – korekcja radiometryczna.
W tym celu wykorzystuje siĊ dostarczaną przez producenta macierz wspóáczynników
pozwalającą na dokonanie korekty wzmocnienia dla kaĪdego piksela w rejestrowanym
obrazie.
Kalibracja reflektancyjna (normalizacja) wykonywana jest w celu otrzymania
informacji o reflektancji materiaáów znajdujących siĊ w zarejestrowanym obrazie
spektralnym. W celu wyliczenia poziomu reflektancji oraz przeprowadzenia procesu
normalizacji warunków oĞwietleniowych wymagana jest znajomoĞü energii Ğwiatáa
padającego. MoĪliwy jest zarówno bezpoĞredni pomiar tej energii, jak i otrzymanie jej na
podstawie pomiaru elementu, którego reflektancja jest znana (np. szarej karty reflektancyjnej,
ang. grey panel), pod warunkiem, Īe element ten znajdowaá siĊ na scenie podczas rejestracji
obrazu spektralnego. W prezentowanej w artykule metodzie wykorzystano drugie podejĞcie
wychodząc od wartoĞci radiancji dla piksela, która wyraĪona jest równaniem:
ܮO ൌ ܴO ൈ ܵO ൈ ܣO ൈ ܱO

(1)

gdzie:
ܴ – reflektancja materiaáu,
ܵ – irradiancja spektralna,
 – ܣatmosferyczna transmitancja spektralna [Smith 2011],
ܱ – optyczna transmitancja spektralna [Smith 2011].
W przypadku materiaáu referencyjnego o znanej reflektancji moĪna zapisaü analogiczne
równanie:
ܰO ൌ ܴO ൈ ܵO ൈ ܣO ൈ ܱO

(2)

NastĊpnie posáugując siĊ zmierzoną w laboratorium wartoĞcią reflektancji materiaáu
referencyjnego (ܴO ) moĪna wyznaczyü nieznaną wartoĞü reflektancji z równania:
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ܴO ൌ ܮO ൈ

ோO

(3)

ேO

WyodrĊbnienie owoców na obrazie spektralnym
Kolejnym krokiem w ramach przetwarzania wstĊpnego byáo usuniĊcie táa oraz szarej karty
reflektancyjnej. Podczas obserwacji zauwaĪono, Īe dla kanaáu 96, który odpowiada dáugoĞci
fali Ȝ=864 nm obszary, na których znajdują siĊ suszone owoce są wyraĨnie jaĞniejsze od
pozostaáych elementów w obrazie. Oznacza to, Īe odbijają one mocniej skáadową Ğwiatáa o tej
dáugoĞci. Pozwoliáo to na odfiltrowanie odpowiadających im obszarów poprzez dokonanie
procesu binaryzacji obrazu, a nastĊpnie erozji i dylatacji morfologicznej [Bradski 2008].
W dalszym przetwarzaniu uwzglĊdniane byáy piksele okreĞlone przez otrzymaną w ten
sposób binarną maskĊ (rys. 1).

a)

b)

Rys 1. WyodrĊbnienie obszarów obrazu odpowiadających suszonym owocom a) przykáadowy
obraz dla dáugoĞci fali Ȝ=864 nm, b) maska binarna po odfiltrowaniu táa i szarej karty
ħródáo: Opracowanie wáasne.

OkreĞlanie stopnia wysuszenia owoców na podstawie danych spektralnych
Opracowana przez autorów metoda powstaáa dziĊki serii cyklicznych pomiarów
suszonych

jabáek

wykonywanych

jednoczeĞnie

za

pomocą

kamer

spektralnych

oraz precyzyjnej wagi. KaĪda seria pomiarowa rozpoczynaáa siĊ od pomiaru wagi
oraz krzywych spektralnych dla ĞwieĪego owocu pokrojonego na plastry o róĪnej gruboĞci.
NastĊpnie owoc byá suszony przez okres godziny, po którym dokonywany byá ponowny
pomiar. Procedura ta byáa powtarzana wielokrotnie aĪ do momentu gdy analiza suchoĞci
próbek dokonywana metodą wagową jednoznacznie wskazywaáa, Īe dalsze suszenie
nie powoduje utraty wagi, a tym samym osiągniĊto maksymalny poziom wysuszenia dostĊpny
w ramach ukáadu, którym dysponowali autorzy.
Na rys. 2. przestawione zostaáy wybrane krzywe spektralne otrzymane dla
przykáadowej próbki. Krzywe spektralne zostaáy otrzymane poprzez uĞrednienie danych
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uzyskanych dla obszarów suszonego owocu (por. rys. 1). W omawianym przypadku
stwierdzono na podstawie metody wagowej, Īe owoc zostaá wysuszony po 5 godzinach
suszenia (Pomiar 6).

Rys. 2. UĞrednione krzywe spektralne otrzymane dla przykáadowego owocu w kolejnych
godzinach suszenia (Pomiar 1 – owoc ĞwieĪy, Pomiar 2 – owoc po 1 godzinie suszenia,
Pomiar 4 – owoc po 3 godzinach suszenia; Pomiar 6 – owoc po 5 godzinach suszenia,
Pomiar 7 – owoc po 6 godzinach suszenia)
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Z porównania otrzymanych krzywych spektralnych, a takĪe analizy wilgotnoĞci
dokonywanej metodą wagową, moĪna wyciągnąü nastĊpujące wnioski:
1. Rejestrowany zakres spektralny moĪna podzieliü umownie na trzy przedziaáy biorąc
pod uwagĊ wyodrĊbnienie cech charakterystycznych dla róĪnego stopnia wilgotnoĞci
suszonego jabáka: 400 – 680 nm, 680– 800 nm oraz 800 – 1000 nm.
2. Dla pierwszego przedziaáu widoczne jest obniĪanie siĊ poziomu krzywej spektralnej
wraz ze wzrostem czasu suszenia aĪ do momentu uzyskania stabilizacji. W drugim
przedziale widoczne jest wzglĊdne podobieĔstwo krzywych spektralnych oraz brak
cech, które pozwoliáyby wskazywaü na istnienie korelacji miĊdzy czasem wysuszenia
owocu, a ksztaátem odpowiadającej mu krzywej spektralnej. W ostatnim przedziale
widoczna jest tendencja odwrotna do tej zaobserwowanej dla przedziaáu pierwszego,
tj. wzrost poziomu krzywej spektralnej wraz ze wzrostem czasu suszenia aĪ do
uzyskania stabilizacji.
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3. OsiągniĊciu wysuszenia owocu (zbadanego za pomocą metody wagowej) towarzyszy
stabilizacja krzywych spektralnych. Na rys. 2 krzywe dla pomiaru 6 i 7 są niemal
identyczne, zarówno w odniesieniu do ksztaátu, jak i amplitudy.
4. Rosnącemu stopniowi wysuszenia owoców towarzyszy zmiana pewnych cech
charakterystycznych otrzymanych krzywych. Przykáadowo, w zakresie okoáo 430-500
nm wykres zmienia swój charakter z wypukáego na wklĊsáy.
Konsekwencją powyĪszych spostrzeĪeĔ jest wniosek, Īe istnieje moĪliwoĞü badania stopnia
wilgotnoĞci suszonych jabáek dziĊki porównywaniu uĞrednionych krzywych spektralnych
otrzymywanych w kolejnych pomiarach za pomocą odpowiednio dobranej miary
podobieĔstwa.

Miara podobieĔstwa
Jak juĪ wspomniano, w trakcie opracowywania metody zaobserwowano, Īe w miarĊ
wzrostu stopnia wysuszenia badanych owoców róĪnice pomiĊdzy sygnaturami spektralnymi
stają siĊ coraz mniejsze. Do porównywania poszczególnych sygnatur spektralnych
wykorzystano odlegáoĞü euklidesową miĊdzy nimi liczoną wedáug wzoru:
݀ሺݔǡ ݕሻ ൌ  ඥσୀଵሺݔ െ  ݕ ሻଶ

(4)

gdzie:
x, y – sygnatury spektralne
n – liczba kanaáów

W wyniku cyklicznych badaĔ suszonych próbek metodą spektralną i wagową przyjĊto,
Īe dana próbka jest wysuszona w dostatecznym stopniu w przypadku, gdy odlegáoĞü d
pomiĊdzy sygnaturami spektralnymi zarejestrowanymi w dwóch kolejnych badaniach jest
mniejsza bądĨ równa wyznaczonej empirycznie wartoĞci H. ZaleĪnoĞü miĊdzy wagą
a wartoĞcią d uzyskiwaną dla kolejnych pomiarów dla przykáadowej próbki zostaáa pokazana
na rys. 3.
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Rys. 3. Waga oraz wartoĞü d wyznaczona dla przykáadowej próbki suszonego jabáka (linia
zielona przedstawia moment wysuszenia owocu, linia czerwona obrazuje przyjĊtą wartoĞü H)
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Jak widaü na rys. 3, odlegáoĞü d wyznaczona dla przykáadowego owocu nie ma
tendencji malejącej w trakcie trwania eksperymentu, lecz po początkowym spadku znacząco
roĞnie okoáo pomiaru 4, by potem stopniowo zmniejszaü swoją wartoĞü.

Wybór kanaáów
Hiperspektralna kamera 128-kanaáowa pozwala uzyskaü dokáadne wyniki, jednakĪe jej
wykorzystanie obarczone jest koniecznoĞcią stosunkowo dáugiego czasu oczekiwania na
wyniki pomiaru. Z drugiej strony, na rynku dostĊpne są juĪ kamery spektralne rejestrujące co
prawda znacznie mniejszą liczbĊ pasm, lecz dostarczające wyniki w trybie wideo. W celu
zbadania skutecznoĞci tego typu systemów obrazowania wykorzystano dwie konfiguracje
kamery 16-kanaáowej, zwane w dalszej czĊĞci pracy wariantami. W pierwszym przypadku
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rejestracja danych odbywaáa siĊ przy równomiernym rozmieszczeniu kanaáów w caáym
rozpatrywanym zakresie 400-1000 nm (wariant 1), natomiast w drugim przypadku rejestracja
danych nastĊpowaáa w kanaáach rozmieszczonych w obszarach, w których zaobserwowano
nasilenie wystĊpowania dystynktywnych cech w wynikach uzyskiwanych za pomocą kamery
128-kanaáowej (wariant 2) (tabela 1), tj. w zakresie 435-567 nm oraz 917-966 nm.

Tabela 1.
RozwaĪane warianty wyboru 16 kanaáów
Kanaáy rozmieszczone

Kanaáy wybrane z

równomiernie w caáym

ograniczonego zakresu

analizowanym zakresie

spektralnego (wariant 2).

spektralnym (wariant 1)
Lp. Nr kanaáu

nm

Nr kanaáu

1 16

450

13

435

2 23

485

14

440

3 29

516

17

455

4 36

551

18

460

5 42

582

28

511

6 49

618

29

516

7 55

649

30

521

8 62

685

37

556

9 68

716

38

561

10 74

748

39

567

11 81

785

106

917

12 87

816

107

923

13 93

848

108

928

14 100

885

113

955

15 106

917

114

960

16 112

950

115

966

ħródáo: Opracowanie wáasne.

nm
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Badania

Opis stanowiska
W trakcie eksperymentów wykorzystano dwie kamery spektralne produkowane przez
firmĊ Surface Optics Corporation [www.surfaceoptics.com, dostĊp 2015-05-18] rejestrujące
dane w zakresie 400-1000 nm. Pierwszą z nich byáa 128-kanaáowa kamera hiperspektralna
“SOC-710VP”, zaĞ drugą 16-kanaáowa kamera multispektralna “SOC-716 VNIR”
rejestrująca dane w trybie wideo z szybkoĞcią do 30 klatek multispektralnych na sekundĊ.
Ponadto, w trakcie badaĔ wykorzystano profesjonalne oĞwietlenie szerokopasmowe
stosowane w pomiarach hiperspektralnych, a takĪe tzw. szarą kartĊ o 18% reflektancji.

Opis zgromadzonej bazy danych pomiarowych dla suszonych owoców
W celu zbadania przydatnoĞci obrazowania spektralnego do kontroli jakoĞci
suszonych jabáek wykonano áącznie 324 pomiary przy pomocy kamery hiperspektralnej
(rejestracja 128 kanaáów) oraz kamery multispektralnej (rejestracja 16 kanaáów).
KaĪdy z zarejestrowanych obrazów zawieraá ponadto element o znanej reflektancji
(tzw. szarą kartĊ).

Procesowi suszenia byáo poddawanych 6 gatunków jabáek o róĪnej

wielkoĞci oraz gruboĞci mierzonych próbek. Do oceny stopnia wysuszenia próbek
wykorzystano uĞrednioną sygnaturĊ spektralną wyznaczoną dla obszaru owocu, z którego
rĊcznie wyciĊto fragmenty odpowiadające pestkom. Na rys. 4. przedstawiono próbki
w 3 róĪnych fazach suszenia. Widoczne są owoce, kurczące siĊ wraz ze wzrostem stopnia
wysuszenia oraz szara karta.

a)

b)

c)

Rys. 4. Suszone jabáka w trzech wybranych stadiach suszenia: a) ĞwieĪe owoce, b) owoce po
3 godzinach suszenia, c) owoce po uzyskaniu oczekiwanego poziomu wysuszenia
ħródáo: ZdjĊcie wáasne.
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Ocena wyników
W ramach przeprowadzonego doĞwiadczenia ustalono empirycznie wartoĞci H dla
rozpatrywanych konfiguracji przyrządów spektralnych. W przypadku 128-kanaáowej kamery
hiperspektralnej wyznaczona wartoĞü H wyniosáa 0,22. Natomiast w przypadku obu
wariantów konfiguracji 16-kanaáowej kamery multispektralnej ustalona wartoĞü H wyniosáa
0,1.
Wyniki pomiarów osiągniĊte dla wybranych 6 próbek róĪnych gatunków jabáek
pokazano w tabeli 2. WartoĞü wagi w momencie stabilizacji poziomu wilgotnoĞci
oraz oszacowany za pomocą opracowanej metody czas suszenia wyróĪniono za pomocą
pogrubienia.

Tabela 2.
Kolejne pomiary wagi w oraz miary d wybranych próbek uzyskane dla 128-kanaáowej kamery
hiperspektralnej (128k), 16-kanaáowej kamery multispektralnej w wariancie 1 (16k1) i 2
(16k2)
Numer
pomiaru

w

Próbka 1

Próbka 2

d

d

128k

16k1

w

16k2

128k

Próbka 3

16k1

w

16k2

d
128k

16k1

16k2

1

17,24

-

-

-

16,12

-

-

-

15,53

-

-

-

2

11,34

0,47

0,16

0,24

14,11

0,55

0,20

0,30

11,22

0,50

0,18

0,27

3

7,87

0,27

0,11

0,13

11,54

0,31

0,11

0,16

6,34

0,52

0,18

0,21

4

5,35

0,70

0,18

0,28

8,42

0,56

0,13

0,20

5,26

0,49

0,10

0,15

5

4,04

0,38

0,08

0,19

6,63

0,35

0,12

0,18

3,97

0,39

0,13

0,17

6

3,65

0,13

0,03

0,03

4,72

0,25

0,11

0,14

2,98

0,11

0,04

0,02

7

3,63

0,11

0,03

0,03

3,25

0,16

0,06

0,07

2,97

0,23

0,08

0,09

8

3,61

0,08

0,02

0,02

3,24

0,17

0,07

0,06

2,96

0,11

0,04

0,05

9

3,61

0,06

0,02

0,01

3,24

0,11

0,04

0,04

2,96

0,20

0,07

0,09

Próbka 4
w

Próbka 5

d
128k

16r

16m

w

Próbka 6

d
128k

16r

16m

w

d
128k

16r

16m

1 19,62

-

-

-

18,16

-

-

-

17,62

-

-

-

2 13,64

0,48

0,16

0,24

12,23

0,44

0,16

0,23

11,27

0,43

0,15

0,23

3

8,25

0,38

0,13

0,20

9,63

0,31

0,11

0,13

8,25

0,43

0,15

0,18

4

6,64

0,85

0,29

0,38

6,23

0,66

0,20

0,29

5,62

0,47

0,11

0,14

5

4,65

0,30

0,09

0,15

4,34

0,59

0,22

0,28

4,02

0,52

0,20

0,27

6

3,91

0,16

0,06

0,06

3,13

0,35

0,15

0,17

3,53

0,22

0,09

0,11

7

3,89

0,34

0,13

0,12

2,76

0,22

0,08

0,11

3,52

0,19

0,06

0,08

8

3,88

0,25

0,10

0,07

2,74

0,11

0,04

0,03

3,51

0,15

0,06

0,06

9

3,88

0,15

0,06

0,04

2,73

0,15

0,05

0,07

3,51

0,17

0,07

0,06

ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Jak widaü w tabeli 2, w przypadku próbki 1, 3 i 4 zaobserwowano dla kamery
16-kanaáowej z równomiernie rozmieszczonymi kanaáami spektralnymi rozbieĪnoĞü miĊdzy
wynikami uzyskanymi dla metody wagowej oraz opracowanej w artykule metody spektralnej,
która nieco wczeĞniej sygnalizuje, Īe owoce są wysuszone.
Do oceny efektywnoĞci omawianej metody wykorzystano wyniki waĪenia próbek
oraz nastĊpujące wskaĨniki:
1. C % - stosunek iloĞci próbek, dla których trafnie wskazano za pomocą opisywanej
metody czas, po którym owoce są suche do caákowitej iloĞci próbek wykorzystanych
w eksperymentach,
2. R % - wspóáczynnik korelacji Pearsona miĊdzy wymaganym czasem suszenia
wyznaczonym metodą wagową a czasem suszenia wskazanym przez opisywaną
metodĊ.
UĞrednione wyniki uzyskane dla wszystkich pomiarów zamieszczone zostaáy w tabeli 3.

Tabela 3.
Wyniki skutecznoĞci badanej metody dla kamery 128-kanaáowej oraz kamery 16-kanaáowej
w wariantach 1 i 2
128 kanaáów
C
R

16 kanaáów (wariant 1)

16 kanaáów (wariant 2)

96,6%

67,2%

95,3%

93,6%

69,9%

90,7%

ħródáo: Opracowanie wáasne.

NajwiĊksza skutecznoĞü przy zachowaniu najwyĪszej korelacji zostaáa osiągniĊta
dla kamery 128-kanaáowej. Pogorszenie wyników osiągniĊtych dla kamery 16-kanaáowej
w wariancie 2 jest nieznaczne i wyniki osiągniĊte w tym przypadku równieĪ moĪna uznaü
za satysfakcjonujące.

Wnioski

1. Przeprowadzone doĞwiadczenie pokazuje, Īe moĪliwa jest skuteczna ocena stopnia
wysuszenia jabáek z wykorzystaniem zarówno kamery 128-kanaáowej, jak i kamery
16-kanaáowej dziaáających w zakresie 400-1000 nm. MoĪliwe jest zatem zastosowanie

Krzysztof Tutak, Mateusz Pieszko

76

opracowanej metody przy pomocy kamer hiperspektralnych rejestrujących dokáadne
sygnatury

spektralne

kosztem

dáugiego

czasem

akwizycji,

jak

i

kamer

multispektralnych rejestrujących mniejszą liczbĊ pasm, pozwalających jednakĪe na
pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych w trybie online.
2. Zaobserwowano, Īe w miarĊ wzrostu stopnia wysuszenia jabáek róĪnice pomiĊdzy ich
krzywymi spektralnymi stają siĊ coraz mniejsze w wybranych zakresach spektralnych
oraz ich ksztaát stabilizuje siĊ w punkcie, w którym owoce uzyskują optymalny
poziom wysuszenia. DziĊki temu moĪliwe jest badanie stopnia wilgotnoĞci suszonych
owoców

za

pomocą

odpowiednio

dobranej

miary

podobieĔstwa

sygnatur

spektralnych.
3. Nasilenie cech charakterystycznych krzywych spektralnych otrzymanych dla róĪnych
stopni wilgotnoĞci suszonych jabáek nastĊpuje w zakresach 400 – 680 nm oraz 800 –
1000 nm.
4. NajwyĪsza skutecznoĞü badanej metody zostaáa osiągniĊta dla kamery 128-kanaáowej
(96,6%). W przypadku kamery 16-kanaáowej satysfakcjonujące wyniki (skutecznoĞü
95,3%) uzyskiwane byáy jedynie w przypadku rozmieszczenia rejestrowanych
kanaáów

w

pasmach,

w

których

zaobserwowano

nasilenie

wystĊpowania

dystynktywnych cech w wynikach uzyskiwanych za pomocą kamery 128-kanaáowej
(wariant 2).

W przypadku równomiernego rozmieszczenia kanaáów w caáym

rozpatrywanym zakresie (wariant 1) osiągniĊto skutecznoĞü metody na poziomie
67,2%.
5. W przypadku kamery 128-kanaáowej oraz kamery 16-kanaáowej w wariancie 2
osiągniĊto satysfakcjonujący poziom korelacji miĊdzy czasem suszenia wyznaczonym
za pomocą niezaleĪnej metody wagowej, a czasem suszenia wskazanym przez badaną
metodĊ (odpowiednio 93,6% i 90,7%).
6. Przeprowadzone doĞwiadczenie pokazuje, Īe obrazowanie spektralne posiada duĪy
potencjaá w zakresie oceny stopnia wilgotnoĞci suszonych jabáek. W ramach dalszych
prac planowane jest sprawdzenie skutecznoĞci badanej metody dla wiĊkszej liczby
gatunków jabáek, testy w szerszym zakresie spektralnym i dla róĪnych warunków
oĞwietlenia oraz opracowanie optymalnego sposobu wyboru kanaáów w przypadku
kamery o ograniczonej liczbie pasm.
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Elsevier, California, Journal of Food Engineering vol. 128.
5. Huang M., Zhao W., Wang Q., Zhang M., Zhu Q. 2015. Prediction of moisture
content uniformity using hyperspectral imaging technology during the drying of maize
kernel. Instytut Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego, Lublin, International Agrophysics
vol. 29.
6. Serranti S., Gargiulo A., Bonifazi G. 2012. Dried fruits quality assessment by
hyperspectral imaging. SPIE Press, Washington, Sensing for Agriculture and Food
Quality and Safety IV.
7. Smith B. 2011. Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy. CRC
Press, Boca Rato.
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Badania realizowane w ramach Projektu "Zbadanie moĪliwoĞci Ğledzenia, identyfikacji
i kontroli jakoĞci przy uĪyciu 16-32 kanaáowej kamery do obrazowania spektralnego
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w zakresie 400-1000 nm", Nr WNDRPPK.01.03.00-18-044/13

wspóáfinansowanego ze Ğrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz BudĪetu PaĔstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Regulamin nadsyáania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych
WSA
1. Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami,
są periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. TreĞü kaĪdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziaáów w WyĪszej Szkole Agrobiznesu t. Wydziaáowi Rolniczo-Ekonomicznemu,
Wydziaáowi Technicznemu, bądĨ Wydziaáowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieĞci siĊ w sekretariacie Wydawnictwa WyĪszej Szkoáy
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania wáaĞciwego
cyklu wydawniczego redakcja wspóápracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty Ĩródáowe, sprawozdania z posiedzeĔ
naukowych, oceny ksiąĪek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomoĞci
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcjĊ do koĔca czerwca
kaĪdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesáanych materiaáów.
6. Do publikacji naleĪy doáączyü oĞwiadczenie o oryginalnoĞci pracy oraz o tym, Īe nie
zostaáa zgáoszona do innej redakcji (wzór oĞwiadczenia jest moĪliwy do pobrania na
stronie internetowej WSA – zaáącznik nr 1 do Regulaminu). OĞwiadczenie powinno
zawieraü adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oĞwiadczeniu
powinna byü zawarta zgoda (podpis) wszystkich wspóáautorów pracy.
7. Prace są publikowane w jĊzyku polskim lub angielskim z uwzglĊdnieniem opinii
redaktora jĊzykowego.
8. W oĞwiadczeniu doáączonym do tekstu naleĪy opisaü wkáad poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podaü Ĩródáo finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz
„guest authorship” są przejawem nierzetelnoĞci naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki bĊdą demaskowane i dokumentowane, wáącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe,
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstĊpnie oceniane i kwalifikowane do druku
przez Naukową RadĊ Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skáad Rady okreĞlany jest przez
Senat WSA.
10. Publikacje wstĊpnie zakwalifikowane przez RadĊ są oceniane przez recenzentów,
zgodnie
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakáadce
Zeszyty naukowe WSA. àącznie z opinią recenzent wypeánia deklaracjĊ konfliktu
interesów, stanowiącą zaáącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów
o wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufnoĞci recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji,
który zatwierdza ukáad treĞci Zeszytów, okreĞla wymagania wydawnicze dla
publikowanych materiaáów, wspóápracuje z recenzentami, przedstawia do
zatwierdzenia caáoĞü materiaáów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej,
wspóápracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbĊdnym do zapewnienia
poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego.
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12. Redakcja zastrzega sobie moĪliwoĞü odmowy przyjĊcia artykuáu bez podania
przyczyn.
13. Nadesáane materiaáy, niespeániające wymagaĔ wydawniczych okreĞlonych przez
redakcjĊ,
są zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Agrobiznesu nie wypáaca wynagrodzenia za nadesáane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty
Naukowe WSA" są dostĊpne takĪe na stronie internetowej WyĪszej Szkoáy
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakáadce Wydawnictwa.
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuáy powinny byü przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w jĊzyku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniĪszych zasad:
- przesáany artykuá powinien byü opatrzony dokáadną afiliacją Autora/Autorów,
- objĊtoĞü artykuáu nie moĪe przekraczaü 15 stron formatu A4,
- imiĊ i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuá artykuáu w jĊzyku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuáy – czcionka
12 pkt (bold),
- do publikacji naleĪy doáączyü sáowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15
wierszy napisane w jĊzykach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstĊp miĊdzy wierszami – 1,5,
- jeĪeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), naleĪy doáączyü pliki Ĩródáowe,
- tabele i rysunki powinny byü zaopatrzone w kolejne numery, tytuáy i Ĩródáo,
- przy pisaniu wzorów naleĪy korzystaü wyáącznie z edytora równaĔ dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjĊü: TIFF, JPG (o rozdzielczoĞci minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych ukáad treĞci artykuáu powinien odpowiadaü
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiaáów
czy metod, opis badaĔ wáasnych (omówienie wyników badaĔ), wnioski (podsumowanie),
wykaz piĞmiennictwa.
2. Odsyáaczami do literatury zamieszczonymi w tekĞcie publikacji są przypisy dolne, które
muszą mieü numeracjĊ ciągáą w obrĊbie caáego artykuáu. Odsyáaczami przypisów dolnych są
cyfry arabskie záoĪone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawieraü: inicjaá imienia i nazwisko
autora, tytuá dzieáa, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku
pracy zbiorowej: tytuá dzieáa, inicjaá imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w
przypadku pracy bĊdącej czĊĞcią wiĊkszej caáoĞci – takĪe jej tytuá, inicjaá imienia i nazwisko
redaktora. ħródáa internetowe oraz akty prawne naleĪy podawaü takĪe jako przypis dolny.
4. W wykazie piĞmiennictwa zamieszczonym w kolejnoĞci alfabetycznej na koĔcu publikacji
naleĪy podaü kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literĊ imienia, rok wydania, tytuá pracy
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykáady:
- wydawnictwa ksiąĪkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, àomĪa.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieĔca. Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika Īywienia krów o wysokiej wydajnoĞci.
Wydawnictwo WSA, àomĪa, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyĪszym
oraz ustawy o wyĪszych szkoáach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespeániające powyĪszych wymagaĔ zostaną zwrócone Autorowi
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyáanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych WyĪszej Szkoáy Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykuáów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĪszego oraz dobrymi praktykami
w procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne
z wyraĪeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczĊcie procedury recenzji artykuáu.
Autor/Autorzy przesyáają utwór wraz z wypeánionym oĞwiadczeniem, którego wzór znajduje
siĊ na stronie internetowej WSA. Nadesáane materiaáy są poddawane wstĊpnej ocenie
formalnej przez Naukową RadĊ Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwáaszcza pod kątem
ich zgodnoĞci z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez WyĪszą
SzkoáĊ Agrobiznesu, jak równieĪ obszarami tematycznymi ZN. NastĊpnie artykuáy są
recenzowane przez dwóch niezaleĪnych recenzentów, którzy nie są czáonkami Rady,
posiadających co najmniej stopieĔ naukowy doktora. Nadesáane artykuáy nie są nigdy
wysyáane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykuáowi
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklaracjĊ o niewystĊpowaniu
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor
kaĪdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufnoĞci recenzji o wyniku
procedury recenzenckiej, zakoĔczonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądĨ
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoáywany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów wspóápracujących z wydawnictwem publikowana jest w kaĪdym
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespóá do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. Warszawa 2011
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Zaáącznik nr 1
miejscowoĞü, data.....................................................,.............................

OĞwiadczenie Autora/Autorów
Zwracam siĊ z uprzejmą proĞbą o przyjĊcie do Redakcji Wydawnictwa WSA i ogáoszenie
drukiem publikacji/pracy pt.
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
autorstwa:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
RównoczeĞnie oĞwiadczam(y), Īe publikacja nie zostaáa wydana w przeszáoĞci drukiem i/lub w
wersji elektronicznej w innym czasopiĞmie, nie zostaáa zgáoszona do innego czasopisma, nie
znajduje siĊ w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw
pokrewnych oraz innych zastrzeĪonych praw osób trzecich, a takĪe Īe wszyscy wymienieni
Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku.
Przeciwdziaáanie nierzetelnoĞci naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
ā Ĩródáo finansowania publikacji:..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
ā podmioty, które przyczyniáy siĊ do powstania publikacji i ich udziaá:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ā wkáad Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegóáowy opis z okreĞleniem ich afiliacji):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ImiĊ i nazwisko
podpis
data
1................................................ ........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
ImiĊ, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysáanie niniejszego
oĞwiadczenia (gáównego Autora pracy):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Zaáącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW
Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zaleĪnoĞci
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykáad zaleĪnoĞci finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpoĞrednie lub za poĞrednictwem najbliĪszej rodziny.
Tytuá
pracy.............................................................................................................................................
Data....................................................
Konflikt nie wystĊpuje
Recenzent oĞwiadcza, Īe nie ma powiązaĔ ani innych finansowych zaleĪnoĞci wobec
Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta
* Recenzent oĞwiadcza, Īe wystĊpuje nastĊpujący konflikt interesów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Podpis recenzenta:
......................................................................
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