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ків безвисадковим способом в другій декаді серпня при внесенні 
N120P120 по оранці на глибину 20-22 см. 
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Актуальність теми. Агроекологічний потенціал є однієї з основ-
них складових при визначенні природно-ресурсного й еколого-
економічного потенціалів регіону. Як і природно-ресурсний потенці-
ал, економічно оцінений, агроекологічний потенціал складає над-
бання, багатство району, області, регіону, держави. Одним із пер-
ших методичне обгрунтування агроекологічного потенціалу викона-
ли І.Боча (1984) і І.Петранович (1985). Цю роботу вони зробили для 
умов Угорщини. У вітчизняній літературі відповідне питання освіт-
лене у роботах М.Г.Ігнатенка, В.П.Руденка (1986), а стосовно до 
рослинництва, у роботах В.І.Жарінова (1988) і А.О.Лимаря (1997). 
Питання оцінки агроекологічного потенціалу зони рисосіяння 
Херсонської області в даний час є недостатньо вивченим. 

Безпосередньо в процесі біологічного формування врожаю ри-
су людина не бере участь. Цей розмір врожаю, як потенційна мож-
ливість сільськогосподарської культури, генетично закодована в 
насінні рису. Але не менш істотне значення мають умови і техноло-
гія обробки даної сільськогосподарської культури (сівозміна, режим 
зрошення і тощо), що вже безпосередньо пов'язані з діяльністю 
людини. 

Хлібороб за допомогою системи технологічних заходів забез-
печує визначений ступінь реалізації біологічного потенціалу рису в 
конкретних умовах, що далеко не завжди дозволяють сповна реалі-
зувати цей потенціал, оскільки не цілком відповідають потребам 
рослинного організму в чинниках життєдіяльності.  
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Розрахунки агроекологічного потенціалу конкретного регіону 
(АЭПрег.) можуть бути виконані за формулою (1), запропонованої 
А.О.Лимарем (1997); 
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де АЭПрег. – агроекологічний потенціал регіону; 
АЭПрег. – агроекологічний потенціал сільськогосподарської ку-

льтури; 

kS  – площа орних земель під кожною сільськогосподарською 

культурою, га. 
Таким чином, задача визначення АЭПрег. зводиться до визна-

чення його складових стосовно кожної сільськогосподарської куль-
тури. 

Мета даної роботи – визначити агроекологічний потенціал зо-
ни рисосіяння (АЭПрег.) Херсонської області на підставі аналізу ба-
гаторічних даних врожайності рису (1981-98 р.). При цьому викори-
стовувалися дані Херсонського обласного управління АПК, Дослід-
ної станції рису УААН, проблемної науково-дослідної лабораторії 
еколого-меліоративного моніторингу Херсонського агроуніверсите-
ту. 

Результати досліджень. Для визначення АЭПрег. рису вико-
ристано статистичний підхід, що базується на використанні багато-
річних даних показників, що досліджуються  

рисурег УАЭП .max.  ;     (2) 

де рисуУ .max  – статистичний господарський максимум врожай-

ності рису, ц/га. Цей максимум являє собою потенціал продуктив-
ності рису в конкретних ландшафтних умовах при близькому до оп-
тимуму погодному чиннику і технології вирощування сільськогоспо-
дарської культури, що сформувалася на даний момент часу. 

Суть методу. Спочатку з аналізованого тимчасового ряду вро-
жайності рису (18 років) виключали постійну складову або тренд А 
(рис.1), що апроксимує (зглажує) наявні дані. Функція, що описує 
отриману пряму, задана у виді формули (3) 

bхАУ  ;      (3) 

де залежне значення у є функцією незалежного значення x . 

Значення А – це коефіцієнт, що відповідає незалежній пере-

мінній x , а b  – це постійна. 
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Рисунок 1 – Урожайність рису в Херсонській області по роках (1961-
1997 рр.) 

 
Тренд являє собою усереднену стійку зміну врожайності рису, 

викликану зміною рівня культури землеробства. 
Отримане рівняння лінійної регресії має такий вид: 

802,516684,1  AУ ;    (4) 

При негативному тренді (А(0) має місце деградація культури 
рису. Коефіцієнт кореляції ( r ) дорівнює 0,7-зв'язок середній. Якісна 
статистична характеристика врожайності рису подана у табл.1. 

Виключив тренд, ряд врожайності рису "приводимо" до умов 
технології заданого року. "Приведений" ряд врожайності рису є ста-
тистично однорідним і підпорядковується закону нормального роз-
поділу. Це дозволяє розрахувати статистичний максимум врожай-

ності рису ( рисуУ .max ) із можливістю 0,950 (Доспіхов Б.0.) за форму-

лою 5: 

усрпррису УУ  2...max ;    (5) 

де ..српрУ . – середнє за період значення "приведеної" врожай-

ності рису ..српрУ 34,217 ц/га); 

у  – її середнє квадратичне відхилення ( 8,5) 
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Таблиця 1 – Статистична характеристика врожайності рису в 
Херсонської області за період 1981-1998 р. 

№ 
п/п 

Показники, одиниці вимі-
ру 

Умовні позначення Значення 

1. Обсяг вибірки n  18 

2. Середнє значення, ц/га 
X  

34,3 

3. Мінімальне значення, ц/га 
minX  16,7 

4. Максимальне значення, 
ц/га .maxX  56,5 

5. Розмах варіювання (інте-
рвал), ц/га minmax XXR   39,8 

6. Дисперсія вибірки 222 )()( XX   
144,8 

7. Середнє квадратичне ві-
дхилення 

22

)()( XX   

12,0 

8. Коефіцієнт кореляції r   

9. Помилка коефіцієнта ко-
реляції 

Sr   

10. Рівень надійності (95 %)  6,0 

 
Вибір довірчої можливості або рівня значимості для тих, або 

інших досліджень визначається практичними розуміннями, відпові-
дальністю висновків і можливостями. Можливість 0,95=95% і рівень 
значимості 0,05=5% звичайно рахується цілком прийнятними в бі-
льшості досліджень. 

рисуУ .max  =34,217+2х8,5=51 ц/га 

Агроекологический потенціал рису Херсонської області 

( рисурег УАЄП .max.  ) складає 51 ц/га. 

Із порівняння отриманого значення статистичного (господарсь-
кого) максимуму врожайності рису (51 ц/га) з даними його біологіч-
ного потенціалу, закладеного в генетичному коді рису (130-150 ц/га) 

(Лисогоров С.Д., Ушкаренко В.О., 1995), випливає, що рисуУ .max  до-

зволяє реалізувати його біологічний потенціал в масштабах рисо-

сіючих господарств області (при досягненні врожайності рисуУ .max на 

30-40%. 
Заключення. У роботі вперше дана оцінка агроекологічного 

потенціалу рису для умов Херсонської області, який дорівнює 51 
ц/га. Використання агроекологічного потенціалу спеціалістами і ке-
рівниками державного, регіонального і господарського рівнів управ-



Таврійський науковий вісник   

 14 

ління агропромисловим виробництвом необхідних для економічно 
обгрунтованого визначення стратегії розвитку галузі рисівництва 
при виконанні державних цільових сільськогосподарських програм. 
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В природі нараховується близько 20 тисяч лікарських рослин. 
Офіційна медицина використовує лише близько 350 рослин і це дає 
невичерпні можливості для вивчення і використання багатств рос-
линного світу. 

В умовах сучасності, що склалися в Україні – забруднення на-
вколишнього середовища, розповсюдження алергічних, аутоімун-
них, онкологічних і інфекційних хвороб, лікарські рослини, які здатні 
впливати на імунну систему мають особливе значення. Однією з 
таких рослин є ехінацея пурпурова, яка використовується в тради-
ційній медицині Європи та Америки, входить в склад більш ніж 140 
препаратів. 

Для лікування використовують траву ехінацеї пурпурової, зіб-
рану під час цвітіння та кореневища, які заготовляють пізно восени 
або рано весною. Корені ехінацеї містять глікозид, ехінозид, бетаїн, 


