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ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ
ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗАЛЕЖНО
ВІД СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ПІД БУРЯКИ ЦУКРОВІ

По азано зміни поживно о режим чорнозем
типово о вил вано о залежно від способів
йо о обробіт . Міл ий та плос орізний
обробіт и ґр нт на мінеральном фоні живлення
підвищ ють міст мінерально о азот та
обмінно о алію, на ор ано-мінеральном фоні
добрення та ої різниці порівняно з оран ою не
спостері ається.

Поживний режим ґрунту під буряками цукро-
вими залежить від системи удобрення ланок
сівозміни та обробітку ґрунту, оскільки останній
впливає на процеси мінералізації і вивільнен-
ня поживних речовин у ґрунті у вигляді сполук
мінерального азоту, рухомого фосфору, об-
мінного калію. Дослідження з вивчення спо-
собів обробітку ґрунту під буряками цукровими
свідчать про те, що мілкий і плоскорізний об-
робітки ґрунту сприяють концентрації елементів
живлення у верхньому шарі ґрунту та кращо-
му розвитку рослин у перший період вегетації,
але за зменшення вологості ґрунту спостері-
гається зниження їх доступності рослині. За
проведення оранки на глибину 12–14 см і міл-
кого обробітку на 10–12 см уміст рухомого фос-
фору становив у період сходів буряків цукро-
вих у шарі 10–20 см 299 мг/кг ґрунту, тоді як за
оранки — 275 мг/кг ґрунту, обмінного калію —
88 і 87, мінерального азоту — 7,7 і 11,6 мг/кг
ґрунту [6].
Дослідженнями встановлено, що з викорис-

танням мілкого і плоскорізного обробітків ґрунту
спостерігається диференціація орного шару за
вмістом передусім рухомого фосфору, міне-
рального азоту і менше — обмінного калію, що
пов’язано із системою удобрення.

Ключові слова: ґрунт, способи обробітку ґрунту, ланка сівозмін, буряки цукрові

Мето досліджень — вивчення азотного ре-
жиму, рухомого фосфору та обмінного калію
чорнозему типового вилугуваного залежно від
використання мінеральних й органічних добрив
та способів обробітку під буряками цукровими.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали на Уладово-Люлинецькій дослідно-се-
лекційній станції Вінницької обл. Калинівсько-
го р-ну в зоні достатнього зволоження в стаціо-
нарному досліді за системою обробітку ґрунту
з таким чергуванням культур: ячмінь з підсівом
конюшини, конюшина, пшениця озима, буряки
цукрові. Сівозміни стаціонарного досліду роз-
міщені на 4-х полях, площа посівної ділянки —
250 м2, облікової — 100 м2, повторність — 3-ра-
зова. Ґрунт дослідного поля — чорнозем типо-
вий вилугуваний, що характеризуються такими
агрохімічними показникам: рНсол. 5,8–6,2; уміст
гумусу в шарі ґрунту 0–30 см — 4,2–4,4%; за-
безпеченість обмінним калієм та рухомим
фосфором (за Чиріковим) — 60 та 161 мг/кг
ґрунту відповідно. На чорноземах типових ви-
лугуваних нітратний азот визначали з дисуль-
фофеноловою кислотою, амонійний — за ме-
тодикою ЦИНАО з наступним колориметруван-
ням, рухомий фосфор та обмінний калій — за
Чиріковим.
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Поживний режим чорнозему типового
залежно від способів обробітку ґрунту під буряки цукрові

До основного обробітку ґрунту під буря-
ки цукрові належать: оранка на 30–32 см, міл-
кий обробіток — на 4–5 та 12–14 см, плоско-
різний — 30–32 см. Систему удобрення наве-
дено в табл. 1.
Результати досліджень. На чорноземних

ґрунтах уміст мінерального азоту залежить від
системи удобрення, ланки сівозмін, способів
обробітку ґрунту.
У дослідженнях на чорноземах вилугуваних

за використання оранки на 30–32 см на фоні
N90P90K130 у шарах 0–10 та 0–30 см на період
сходів буряків цукрових кількість мінерального
азоту становила 23,9 і 15,2 мг/кг ґрунту.
У варіанті із застосуванням N90P90K130+40 т

гною за використання оранки на 30–32 см у
шарах 0–10 і 0–30 см спостерігалося 28,9 і
22,5 мг/кг ґрунту мінерального азоту, що на 5 і
7,3 мг/кг ґрунту більше за використання лише
мінеральної системи удобрення і зумовлено
переважанням процесів мінералізації над ім-
мобілізацією. Із застосуванням органо-мі-
неральної системи удобрення вміст мінераль-
ного азоту залежав від мікробіологічних про-
цесів і вивільнення сполук NH4, NO3 в ґрунті
[1, 5].
На відміну від оранки, використання мілко-

го, плоскорізного обробітку й обробітку за «Па-
раплау» призводить до змін фізичних показ-
ників ґрунту, що може прискорити мінералі-
заційні процеси в ґрунті та підвищити вміст
мінерального азоту.
У варіанті з використанням способів мілкого

обробітку ґрунту на 12–14 см на фоні мінераль-
ної системи удобрення кількість мінерально-
го азоту в шарах 0–10 і 0–30 см становила
37,3 і 26 мг/кг ґрунту, що було ви-ще за показ-
ники оранки на 30–32 см на 13,4 і 10,8 мг/кг
ґрунту. Така сама закономірність спостерігала-
ся у варіанті за проведення плоскорізного об-
робітку ґрунту на 30–32 см, де в орному шарі
було 21,5, а в шарі 0–10 см — 28,8 мг/кг ґрун-
ту мінерального азоту. Під час проведення
мілкого обробітку ґрунту на 12–14 см з наступ-
ним розпушенням за «Параплау» на 30–32 см
уміст мінерального азоту в цих шарах був май-
же на рівні плоскорізного обробітку — 30,5 і
21,9 мг/кг ґрунту.
У варіанті із застосуванням мілкого обробіт-

ку ґрунту на 4–5 см уміст мінерального азоту
досягав у верхньому шарі 0–10 см 37,3, у шарі
0–30 см — 26 мг/кг ґрунту. Таке зростання зу-
мовлено прискореною мінералізацією азотних
добрив через їх неглибоке заробляння в ґрунт.

На фоні органо-мінеральної системи удоб-
рення за використання мілких безполицевих
обробітків ґрунту вміст мінерального азоту по-
ступався вмісту за оранки.
Так, у варіанті із застосуванням мілкого об-

робітку ґрунту на 12–14 см (40 т/га гною +
N90P90K130) кількість мінерального азоту в ша-
рах 0–10 і 0–30 см становила відповідно 23,3 і
16,1 мг/кг ґрунту, що було на рівні оранки і по-
в’язано з невисокою мінералізацією органічних
добрив у засушливі роки.
Така сама закономірність спостерігається у

варіанті з використанням мілкої оранки на 12–
14 см з наступним розпушенням ґрунту за «Па-
раплау» на 30–32 см, де кількість мінерально-
го азоту досягала в шарах 0–10 і 0–30 см 24,7
і 17,2 мг/кг ґрунту. На відміну від мілкого обро-
бітку ґрунту у варіанті, де застосовували плос-
корізний обробіток, уміст мінерального азоту
становив у шарах 0–10 і 0–30 см 26,4 і 19,9 мг/кг
ґрунту, що було близько до оранки.
Наприкінці вегетації буряків цукрових уміст

мінерального азоту зменшився за використан-
ня його рослинами впродовж вегетації і не за-
лежав від способів обробітку ґрунту та систе-
ми удобрення.
Чорноземні ґрунти досить добре забезпечені

рухомим фосфором, що залежить від застосу-
вання мінеральних та органічних добрив під
сільськогосподарські культури і ланок сівозмін [3].
У дослідженнях, проведених на чорноземах

вилугуваних, під час застосування N90P90K130
+ 40 т гною під буряки цукрові вміст рухомого
фосфору становив в орному шарі 230 мг/кг
ґрунту.
Результати досліджень на вилугуваному чор-

ноземі показали, що вміст рухомого фосфору
зумовлений системою удобрення буряків цук-
рових і системою обробітку ґрунту. Так, у варі-
анті з оранкою на 30–32 см, де застосовували
N90P90K130 під буряки цукрові, уміст рухомого
фосфору в шарах 0–10 і 0–30 см становив 256
і 230 мг/кг ґрунту. Водночас за поєднання міне-
ральних та органічних добрив у нормі 40 т/га
гною + N90P90K130 — 270 і 240 мг/кг ґрунту.
Використання під буряки цукрові безполице-

вого обробітку ґрунту впливає на перерозподіл
в орному шарі рухомого фосфору. У дослі-
дженнях, проведених на вилугуваному чорно-
земі, за використання плоскорізного обробітку
ґрунту кількість рухомого фосфору в шарі 0–
30 см становила 246 мг/кг ґрунту, за оранки —
на 16 мг/кг ґрунту менше [5].
З використанням під буряки цукрові міне-
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ральних добрив у нормі N90P90K130 і плоско-
різного обробітку ґрунту кількість рухомого фос-
фору в шарах 0–10 і 10–20 см досягла 271 і
246 мг/кг ґрунту, що було на 15 і 16 мг/кг ґрун-
ту більше, ніж за оранки. У варіанті, де засто-
совували 40 т/га гною + N90P90K130, уміст ру-
хомого фосфору за використання плоскорізно-
го обробітку ґрунту становив у шарах 0–10 і
0–30 см відповідно до оранки 292 і 237 мг/кг
ґрунту.

 Отже, з використанням плоскорізного обро-
бітку ґрунту за органо-мінеральної і мінераль-
ної систем удобрення вміст рухомого фосфо-
ру більше концентрувався у верхній частині
орного шару, що підтверджує ряд досліджень
[3, 5].
Близькі результати одержали у варіантах, де

застосовували мілкий обробіток на 12–14 см з
наступним глибоким розпушенням за «Пара-
плау» на 30–32 см. Так, за використання лише
N90P90K130 уміст рухомого фосфору становив
у шарах 0–10 і 20–30 см 258 і 251 мг/кг ґрунту,
що мало незначні переваги порівняно з оран-
кою. Із застосуванням органо-мінеральної си-
стеми удобрення вміст рухомого фосфору був
на рівні його вмісту за мінеральної системи
удобрення, що становило 262 і 244 мг/кг ґрун-
ту, як і за оранки. Уміст рухомого фосфору в
підорному шарі ґрунту під час застосування
мілкого обробітку ґрунту на 12–14 см знизився
на 60 мг/кг ґрунту порівняно з умістом за оран-
ки, що зумовило локалізацію фосфорних доб-
рив у верхньому шарі ґрунту.
Наприкінці вегетації буряків цукрових кіль-

кість рухомого фосфору зменшилася в орно-
му і підорному шарах ґрунту через використан-
ня його буряками цукровими і перехід у мало-
рухомі сполуки.
На нашу думку, це зумовлено зниженням

вологості ґрунту на період збирання і підвищен-
ня температури, що різко зменшувало рухо-
мість фосфору.
На чорноземах вилугуваних у зоні достат-

нього зволоження вміст обмінного калію більше
залежить від системи удобрення, ніж від його
вмісту в материнській породі. Найбільший уміст
обмінного калію спостерігається із застосуван-
ням органо-мінеральної системи удобрення [4].
Так, за використання під буряки цукрові

оранки і добрив у нормі N90P90K130 уміст об-
мінного калію досягав у шарах 0–10, 0–30 см
99 і 84 мг/кг ґрунту.
У варіанті із застосуванням 40 т/га гною +

N90P90K130 кількість обмінного калію підвищи-

лася в орному шарі на 8 мг/кг ґрунту, а в шарі
0–10 см —15 мг/кг ґрунту відповідно до міне-
ральної системи удобрення, що становило 92
і 114 мг/кг ґрунту. У дослідженнях, проведених
на чорноземах вилугуваних із застосуванням
під буряки цукрові 40 т/га гною + N90P90K130,
уміст обмінного калію в орному шарі був 99 мг/кг
ґрунту, без унесення добрив — 84 мг/кг ґрунту [4].
Використання плоскорізного обробітку ґрун-

ту під буряки цукрові посилює кількість обмінно-
го калію у верхній частині орного шару. Із засто-
суванням плоскорізного обробітку на фоні
N90P90K130 уміст обмінного калію у шарі 0–10 см
становив 124 мг/кг ґрунту, що на 25 мг/кг ґрунту
більше, ніж за оранки, тоді як в орному шарі йо-
го кількість була, як за оранки — 94 мг/кг ґрунту.
Із застосуванням заходів плоскорізного об-

робітку ґрунту на фоні органо-мінеральної сис-
теми удобрення вміст обмінного калію в шарі
0–10 см підвищився на 27 мг/кг ґрунту порівня-
но з оранкою і становив 141 мг/кг ґрунту, а в
орному шарі його вміст був майже таким, як і
за оранки.
У варіанті, де використовували мілкий обро-

біток ґрунту на 12–14 см, уміст обмінного калію
мав переваги лише за мінеральної системи
удобрення. Його кількість у шарі 0–10 см ста-
новила 120 мг/кг ґрунту, що було на 21 мг/кг
ґрунту більше, ніж за оранки, а на фоні орга-
но-мінеральної системи удобрення такої різниці
не спостерігалося.
Із застосуванням мілкого обробітку на 12–

14 см з наступним розпушенням ґрунту за «Па-
раплау» на 30–32 см на мінеральному фоні
удобрення в шарах 0–10 і 0–30 см уміст об-
мінного калію становив 73 і 60 мг/кг ґрунту. На
фоні органо-мінеральної системи удобрення
його вміст був на рівні 127 і 107 мг/кг ґрунту,
що було на 13 і 15 мг/кг ґрунту вище, ніж за
оранки. У підорному шарі ґрунту вміст обмінно-
го калію не залежав від способів його обробіт-
ку, лише у варіантах з органо-мінеральною сис-
темою удобрення він зростав незначною мірою.
Отже, мілкий і плоскорізний обробітки ґрун-

ту сприяють зростанню вмісту обмінного калію
у верхніх шарах, що поліпшує забезпеченість
рослин калієм у перший період вегетації, але
вирівнюється за органо-мінеральної системи
удобрення.
Наприкінці вегетації буряків цукрових уміст

обмінного калію знизився через використання
його рослинами та перехід у фіксований необ-
мінний стан і не залежав від способів обробіт-
ку ґрунту.
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Найбільший уміст мінерального азоту спо-
стерігається в період сходів буряків цукрових
за мінеральної системи удобрення на фоні
мілкого обробітку ґрунту в поєднанні з обро-
бітком за «Параплау». На фоні органо-міне-
ральної системи удобрення такої різниці не
спостерігалося.
Використання плоскорізного обробітку ґрун-

ту на фоні 40 т/га гною N90P90K130 сприяє

Висновки

підвищенню вмісту рухомого фосфору та об-
мінного калію в шарі 0–10 см до 292 і 141 мг/кг
відповідно, тоді як за оранки його кількість
становить 270 і 141 мг/кг ґрунту.
На кінець вегетації буряків цукрових уміст

обмінного калію і рухомого фосфору у варіан-
тах з мінеральним та органо-мінеральним
фоном живлення мало залежить від способів
обробітку ґрунту.
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СІВОЗМІННИЙ ФАКТОР
ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДНО-
ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-
ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ

Визначено за ономірності періодичності та
обся ів верти альної інфільтрації опадів зоні
Черні івсь о о Полісся, оцінено втрати біо енних
елементів з інфільтраційними водами на різних
а рофонах.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Агрокліматичні умови Чернігівського Полісся
характеризуються здебільшого достатнім при-
родним зволоженням, однак рівень його вико-
ристання рослинами обмежується високим сту-
пенем вертикальної інфільтрації опадів [5]. Її
величина залежно від інфільтраційної здатності
ґрунтів змінюється від 1–3 до 25–30% [2]. Вод-
ночас на ґрунтах легкого гранулометричного
складу досить поширена деградація сільсько-
господарських земель внаслідок вимивання
біогенних елементів з кореневмісного шару
ґрунту [4]. У Поліссі в середньому вимиваєть-
ся 10–15 кг/га нітратного азоту, на супіщаних
ґрунтах — 20–25, а на суглинкових — до 10 кг/га.
У роки з помірним зволоженням ці показники
знижуються майже вдвічі [1]. На дерново-підзо-
листих легких ґрунтах України втрати азоту на
сипкому піщаному ґрунті можуть становити
близько 47% від його загальної кількості, що
вноситься з добривами [3]. Тому кількісна оцін-
ка ступеня інфільтрації опадів і вимивання з
ними біогенних елементів є основою оптимі-
зації систем живлення рослин з одночасним
зниженням екологічного навантаження на нав-
колишнє середовище.

Ключові слова: вертикальна інфільтрація опадів, сівозмінний фактор, водно-поживний режим,
агрофони

Мета досліджень — вивчити інтенсивність
вертикальної інфільтрації опадів і вимивання
біогенних елементів за різних сівозмін.
Методика досліджень. Дослідження про-

водили на основі системного аналізу та мате-
матичного моделювання багаторічних резуль-
татів, отриманих в лізиметричному досліді.
Дослід закладено в Чернігівському ІАПВ у кла-
сичній лізиметричній установці. Ґрунт — дерно-
во-середньопідзолистий супіщаний. Загальна
глибина лізиметрів становить 155 см, посівна
площа — 3,8 м2, повторність трикратна.
Результати досліджень. Провідним факто-

ром, що впливає на об’єми вертикальної міг-
рації вологи в ґрунті, є кількість та інтенсивність
опадів. Проведено порівняльний аналіз надхо-
дження води в приймачі лізиметра з сумою
опадів.
У середньому за багаторічні дослідження

впродовж року інфільтрується 75 л/м2 вологи,
що надходить з опадами, з неї 85% припадає
на осінній і весняний періоди. Найінтенсивніша
інфільтрація опадів відбувається під чистим
паром — 121 л/м2. З трьох досліджуваних сі-
возмін найменші втрати вологи (49 л/м2) забез-

Осінь — весна 97 52 74 44 53 71

Літо 24 7 15 5 9 11

Рік 121 59 89 49 62 82

Осінь — весна, %
від загального за рік 80 88 83 90 85 87

1. Середньоба аторічна інфільтрація опадів залежно від а рофон , л/м2

Період

Фон

Незмінні посіви Сівозміни

чистий пар
пшениця
озима

картопля

овес,
пшениця,
картопля,
овес

конюшина,
пшениця,
картопля,
овес

люпин,
пшениця,
картопля,
овес
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За допомогою кореляційно-регресійного
аналізу встановлено тісний зв’язок між надхо-
дженням інфільтраційної води в приймачі за
осінньо-весняний період з сумарною кількістю
опадів за вересень — грудень. На фоні чисто-
го пару, незмінних посівів пшениці озимої і кар-
топлі коефіцієнт кореляції (r) становить між заз-
наченими факторами 0,965, 0,954 і 0,946 відпо-
відно. Ці залежності описуються поліномами
першого порядку (рис. 1).
Найнижча інфільтрація відзначається в по-

сівах пшениці озимої, а найвища — під чистим
паром. Різниця надходження інфільтраційних
вод в середньому між цими варіантами стано-
вить лише –32 л/м2 (26%) у варіанті з картоп-
лею і –62 л/м2 (52%) у варіанті з пшеницею ози-
мою. При значній кількості опадів (понад 240 мм)
за цей період різниця втрат вологи за рахунок
вертикальної інфільтрації між культурою су-
цільного посіву (пшениця озима) та чистим па-
ром може сягати 115 л/м2.
Встановлені залежності обсягів інфільтрації

опадів дали змогу розрахувати її імовірність та
інтенсивність в осінньо-весняний період.
Починаючи з другої половини минулого сто-

ліття і до кінця 2010 р. осінньо-весняна ін-
фільтрація опадів згідно з розрахунками відзна-
чалася щороку на всіх досліджуваних агрофо-
нах. Однак обсяги інфільтрації опадів значно
коливались по роках. Так, за суми опадів за ве-
ресень — грудень менше 100 мм, які відзнача-
ються з імовірністю 3%, обсяги інфільтрації
опадів за осінньо-зимовий період становлять
на фоні незмінних посівів пшениці озимої
близько 14 л/м2, а чорним паром збільшують-
ся вдвічі (табл. 2).
В окремі роки в зоні досліджень відзначаєть-

ся і літня інфільтрація. Інтенсивність її значно
нижча осінньо-весняної і становить в середньо-
му 11 л/м2. Обсяги інфільтрації в цей період в
основному залежать від кількості опадів за чер-
вень — липень. На фоні чистого пару, незмін-
них посівів пшениці озимої і картоплі коефіцієнт
кореляції (r) між надходженням інфільтраційної
вологи з сумою опадів за червень — липень
становить 0,91, 0,83 і 0,89 відповідно. Ці залеж-
ності описуються поліномами другого порядку
(рис. 2). Промивний тип зволоження в літній
період відзначається при сумарній кількості
опадів понад 135 мм. При кількості опадів по-
над 280 мм за червень — липень інтенсивність
інфільтрації може становити під чистим паром
близько 120 л/м2, а в полі пшениці озимої —
70 л/м2, або на 42% менше.

Рис. 1. Надходження інфільтраційних вод за
осінньо-весняний період під моно льт рою
пшениці озимої, артоплі на добреном фоні
та чистим паром залежно від с ми опадів
за вересень — р день: – – — пшениця ози-
ма; – – — артопля; – – — чистий пар (для
рис. 1, 2)
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Рис. 2. Надходження інфільтраційних вод за
літній період фільтрації під моно льт рою
пшениці озимої, артоплі на добреном фоні
та чистим паром залежно від с ми опадів за
червень — липень
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печує сівозміна з багаторічними травами, тоді
як за їх відсутності цей показник підвищується
до 82 л/м2, або на 67 % (табл. 1).
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Починаючи з 1950 р. розрахункова літня
інфільтрація опадів відзначалася в 50% ви-
падків. У 25% випадків при сумарній кількості
опадів 135–170 мм за перші два літні місяці
відзначається незначна їх інфільтрація, яка ста-
новить залежно від фону 4–9 л/м2. За зростан-
ня кількості опадів до 171–205 мм (імовірність
15%) обсяги їх інфільтрації збільшуються вдвічі.
У 10% випадків сумарна кількість опадів за чер-
вень — липень може перевищувати 205 мм, при
цьому їх інфільтрація в середньому підвищу-
ється до 26 л/м2 на фоні пшениці і 56 та 90 л/м2

на фоні картоплі і чорного пару відповідно.
Загалом середня розрахункова річна сумар-

на інфільтрація опадів у зоні досліджень за
60-річний період може сягати на фоні пшениці
озимої 75 л/м2, просапних культур (картоп-
ля) — 107 і чорного пару — 149 л/м2, що ста-
новить відповідно 13% (від 3 до 26%), 19% (від
5 до 35%) та 27% (від 6 до 50%) від середньо-
річної суми опадів.

Дерново-підзолисті ґрунти Полісся характе-
ризуються високим ступенем вимивання ін-
фільтраційними водами біогенних елементів
[1]. Встановлено, що максимальні втрати ніт-
ратів, кальцію, магнію та водорозчинного гуму-
су з інфільтраційними водами відзначаються
під чорним паром і можуть сягати в середньо-
му відповідно до 250, 140, 34 та 36 кг/га.
Також значні втрати цих елементів спосте-

рігаються під просапними культурами. Так, ін-
фільтрація NO3 в полі картоплі сягає 72,9 кг/га,
CaO — 88,9, MgO — 25,3 кг/га. Під культурами
суцільного посіву (пшениця озима) втрати цих
елементів внаслідок інфільтрації на 9–36%
нижчі порівняно з просапними культурами.
У сівозміні з багаторічними травами (коню-

шина — пшениця озима — картопля — овес)
на фоні органо-мінеральної системи удобрен-
ня втрати біогенних елементів внаслідок вими-
вання є найменшими. По нітратному азоту вони
становлять 40,1 кг/га, що на 14% менше по-

Менше 100 3 14 24 28 22

100–150 34 37 55 73 55

151–200 34 72 101 139 104

201–250 21 102 139 195 145

Більше 250 8 134 181 256 190

2. Обся и інфільтрації опадів за осінньо-весняний період залежно від с марної їх іль ості
за вересень — р день

Сума опадів за
вересень —
грудень, мм

Імовірність, %
Обсяги інфільтрації опадів, л/м2

пшениця озима картопля чорний пар
середнє

по культурах

Пшениця озима 46,4 80,8 20,1 19,7

Картопля 72,9 88,9 25,3 24,6

Пар 250,7 138,6 33,6 36,2

Переліг 5,5 42,8 12,3 16,9

У середньому по сівозміні
з багаторічними травами 40,1 60,0 12,9 18,2

У середньому по сівозміні без
багаторічних трав з сидератами 63,3 68,8 19,2 21,9

Інтенсивна сівозміна без
багаторічних трав і сидератів 69,7 99,1 28,4 31,4

3. Втрати біо енних елементів залежно від а рофон (в середньом за 8 ро ів на фоні ор а-
но-мінеральної системи добрення)

Агрофон

Елементи, кг/га

Водорозчинний
гумус

NO3 CaO MgO
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Головним фактором зниження рівня вико-
ристання рослинами природної вологи в зоні
Чернігівського Полісся є високий ступінь вер-
тикальної інфільтрації опадів.
Внаслідок цього з інфільтраційними вода-

ми втрати нітратного азоту під просапни-
ми культурами можуть сягати 73 кг/га, ка-

Висновки

лію — 89, магнію — 25 і водорозчинного гуму-
су 25 кг/га, тоді як за оптимальних сівозмін
з багаторічними травами вони істотно зни-
жуються. Тому сівозмінний фактор і система
удобрення в цій зоні є основними засобами
регулювання поживного і водного режимів
ґрунту.
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рівняно з монокультурою пшениці і на 45% мен-
ше порівняно з незмінними посівами картоплі.
Така закономірність відзначається щодо втрат
CaO і MgO. Вимивання інфільтраційними вода-
ми цих елементів становить відповідно 60,0 і
12,9 кг/га, що перевищує лише варіант із пере-
логом (табл. 3).
Із вилученням із сівозміни багаторічних трав

та залученням люпину втрати нітратів азоту
підвищуються до 63,3 кг/га, або на 58%, а каль-
цію і магнію відповідно на 15 і 49%. У сівозміні
із сидератами також до 21,9 кг/га зростають
втрати водорозчинного гумусу.
В інтенсивній сівозміні за насичення її зер-

новими культурами (овес — пшениця озима —
картопля — овес або ячмінь) втрати нітрат-

ного азоту сягають 69,7 кг/га, що наближаєть-
ся до монокультури картоплі, а за втратами
CaO і MgO навіть перевищують зазначений ва-
ріант. У цій сівозміні також істотно зростають
втрати водорозчинного гумусу — до 31,4 кг/га,
що на 72 і 43% відповідно перевищує варіан-
ти сівозмін з багаторічними травами і сиде-
ратом.
Отже, регулюванням співвідношення у сі-

возміні просапних культур, зернових, багато-
річних трав і сидератів можна істотно вплива-
ти на втрати основних біогенних елементів.
Максимальне насичення сівозмін польовими
культурами з тривалим періодом вегетації та-
кож сприяє зниженню втрат зазначених еле-
ментів з інфільтраційними водами.
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Розорювання чорноземів лівобережної час-
тини Лісостепу України та вияв агрофізичної
деградації прийнято розцінювати як наслідок
антропогенного впливу, який не здатний доко-
рінно змінити зональні умови ґрунтоутворення
чорноземів типових [6, 7]. Застосування агро-
технічних засобів для досягнення розширено-
го відтворення родючості з унесенням гною
(менше 5–6 т/га в сівозміні) або побічної про-
дукції в еквівалентній кількості та мінеральних
добрив в умовах глибокої оранки призводить
до посиленої агрофізичної деградації та по-
гіршення агрофізичного стану всієї ґрунтової
товщі чорноземів за рахунок руйнування струк-
турно-агрегатного стану та цементації карбо-
натів у перехідних горизонтах чорноземів. При
цьому зростає щільність будови метрової товщі
і відбувається перебудова (у бік погіршення)
шпаруватого середовища на глибину гумусова-
ного горизонту [6]. Багаторічними дослідження-
ми встановлено [3, 4], що систематичне здійс-
нення безполицевого обробітку посилює ґрун-
тоутворення чорноземів в агроценозах за
рахунок поліпшення гідротермічних умов у річ-
ному і сезонному циклах, що посилює ґрунто-
відновну активність живих кореневих систем у
процесі відтворення агрофізичного стану чор-
ноземів типових в агроценозах.
Мета досліджень — вивчити довгостроко-

вий вплив різних способів обробітку та утри-
мання на відтворення щільності будови гуму-
сованого горизонту як показника умов ґрунто-
утворення чорноземів типових в агроценозах
сівозмін Лівобережного Лісостепу.
Методика досліджень. Дослідження здійс-
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На основі дов остро ово о вивчення вплив
безполицево о обробіт чорноземів типових
середньо- і мало м сних по азано,
що в а роценозах лівобережної частини
лісостепової зони відб вається відтворення
а рофізичних мов природно о ґр нто творення
чорноземів.
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нювали в стаціонарних і виробничих дослідах
Черкаського інституту АПВ НААН (Черкаська
державна дослідна станція) у Прилуцько-Ро-
менсько-Лубенському агроґрунтовому районі
Лісостепової зони Лівобережної високої про-
вінції на чорноземах типових малогумусних
легкосуглинкових (Драбівський район Черкась-
кої області) і південній частині Лівобережного
Лісостепу (лівобережна висока провінція, схід-
на підпровінція на чорноземах типових потуж-
них середньогумусних легкоглинистих на лесі
(Карлівський район Полтавської області; 1982–
1992 рр.). Вивчали довгостроковий вплив різ-
них способів обробітку чорноземів Лівобереж-
ного Лісостепу на фізичні властивості в сіво-
змінах різного типу. Інтенсивність агрофізичних
умов ґрунтоутворення визначалася розущіль-
ненням (%) генетичних горизонтів стосовно
щільності будови ґрунтової породи (Рк) [9].
Усього обстежено 19 розрізів. Визначення аг-
рофізичних показників — загальноприйняті [1].
Результати досліджень. На чорноземах

типових середньогумусних легкоглинистих за
довгострокової (понад 75 років) та систематич-
ної оранок (10 років) без унесення гною та міне-
ральних добрив (табл. 1 А, Б) розущільнення
метрової товщі становило 3,1–3,4%, зокрема в
горизонті Н — 2,4–3,2, перехідних горизонтах
— 1,6–5,6%. За внесення органо-мінерально-
го живлення (12 т/га гною + N80–85P75–80K65–70)
метрова товща розущільнюється на 4,7%, зок-
рема в горизонті Н — 7,1%. За систематичного
безполицевого обробітку (10 років) чорнозему
середньогумусного легкоглинистого без уне-
сення органічних і мінеральних добрив роз-
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ущільнення метрової товщі досягло 7,9%; гори-
зонту Н — 9,5; Нрк — 9,5; РНк — 5,5%. За вне-
сення органо-мінерального живлення (12 т/га
гною + N80–85P75–80K65–70) розущільнення мет-
рової товщі чорнозему зросло більше, ніж удві-
чі, що виявилося більше, ніж за оранки. Гумус-
ний горизонт розущільнився на 7,9–9,5%.
Унесення соломи як добрив на фоні міне-

рального живлення за поверхневого обробітку
призводить до розущільнення гумусованого
горизонту на 0,09–0,13 г/см3, або 7–10% щодо
горизонту Рк, стосовно оранки зниження щіль-
ності будови горизонтів Нрк і РНк становило
0,07 г/см3 і 0,04 г/см3.
Унесення гною за поверхневого обробітку

забезпечує більш інтенсивне розущільнення на
0,04 г/см3 товщі 0–70 см, ніж за внесення со-
ломи на фоні однакових доз мінеральних доб-
рив (табл. 1 Б).
На чорноземах типових малогумусних в

умовах 3–5-пільних сівозмін за систематичної
оранки з унесенням N62P66K81 на фоні внесен-
ня 7 т/га побічної продукції розущільнення мет-
рової товщі щодо горизонту Рк становило 0,8–
4,8%. У 5-пільній сівозміні за щільністю будо-
ви метрова товща чорнозему малогумусно-
го була гомогенною, а в 3-пільній сівозміні роз-
ущільнення горизонту Н становило 4,8%,
Нрк — 7,2; РНк — 4%. За довгострокового ви-
конання безполицевого обробітку (38 років) на
чорноземах малогумусних розущільнення мет-
рової товщі збільшилося у 2–6 разів, гумусно-
го горизонту — 1,5–9 разів. Високе розущіль-
нення було в перехідних горизонтах — 7,9–

Агрофізичні умови
ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах

8,7%. За безполицевого обробітку заміна гною
на внесення соломи в кількості 5 т/га на фоні
N80–85P75–80K65–70 забезпечувала розущільнен-
ня метрової товщі і її окремих горизонтів від-
носно оранки в перехідних горизонтах на 7,2–
10,3%, що вище, ніж за оранки у 2,1–3 раза
(табл. 2 А, Б).
За поверхневого обробітку чорноземів без

унесення органічних і мінеральних добрив та
за їх застосування відбувається розущільнен-
ня метрової товщі незалежно від грануломет-
ричного складу та вмісту гумусу на 9,5–11,9%.
При цьому горизонт Н розущільнюється на 7,3–
10,4%, перехідні горизонти — 7,7–11,9%.
Утримання чорноземів типових середньо- і

малогумусних у стані перелогу впродовж 10–
38-ми років забезпечило розущільнення гумус-
ного горизонту щодо Рк на 8,7–13,5%, у пе-
рехідному горизонті НРк — 7,9–8, метровій тов-
щі — 6,5–9,5%.
Найбільшою мірою розущільнення чорнозе-

му в агроценозі відбувається за утримання ба-
гаторічних злакових трав упродовж 10-ти років
у вивідних полях (табл. 1 А, Б, 2).
Між щільністю будови та окарбоначеністю

метрової товщі чорнозему виявлено оберне-
ний кореляційний зв’язок, який за оранки дося-
гає низького (R=–0,35–0,37±0,03; R2= 0,14),
а за безполицевого та поверхневого обробіт-
ків високого рівня (R=–0,58–0,63±0,03; R2=
0,35–0,40).
Між умістом агрономічно цінних структурних

окремостей розміром 5–3 мм та щільністю бу-
дови метрової товщі за систематичної оранки
кореляційний зв’язок був обернений середньої

Рис. 1. Дов остро овий вплив способів об-
робіт та тримання чорнозем типово о ма-
ло м сно о ле ос лин ово о на перероз-
поділ стр т рних о ремостей межах а ро-
номічно цінно о інтервал в шарі ґр нт 0–
40 см (2010–2011 рр.): 1 — оран а на 22–
27 см; 2 — безполицевий обробіто на 22–
27 см; 3 — поверхневий обробіто на 8–12 см;
4 — перелі 35–36 ро ів (для рис. 1, 2)
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Рис. 2. Дов остро овий вплив способів об-
робіт та тримання чорнозем типово о ма-
ло м сно о ле ос лин ово о на перероз-
поділ стр т рних о ремостей межах а ро-
номічно цінно о інтервал в м сованом
(0–70 см) оризонті
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сили (R=–0,41–0,51±0,03; R2= 0,17–0,26). За
безполицевого та поверхневого обробітків —
на рівні сильної оберненої кореляції (R=–0,65–
0,71±0,03; R2= 0,42–0,50). При цьому вміст аг-
рономічно цінних окремостей розміром 5–3 мм
у шарі ґрунту 0–40 см зростав на 5,4–7,6 щодо
обробітків, а в товщі чорнозему 0–70 см — 2,8–
3,5 % (рис. 1, 2).
Між щільністю будови метрової товщі та

вмістом структурних окремостей 2–1 мм та 1–
0,25 мм виявлено схожу залежність. Слід за-
значити, що за поверхневого обробітку в ша-
рах ґрунту 0–40 см та 0–70 см загальний уміст
окремостей 2–0,25 мм досягає 27,7%, що на 4–
5% вище, ніж за оранки та безполицевого об-
робітку. Саме фракції структурних окремостей
визначають водопідйомну властивість метрової
товщі чорнозему, що пов’язано із заляганням
СаСО3, ближче до поверхні ґрунту [8].
Установлено, що довгострокове здійснення

різних способів обробітку ґрунту істотно впли-
ває на оструктурення товщі чорнозему 0–70 см
(табл. 3). За безполицевого та поверхневого
обробітків уміст агрономічно цінних структурних
окремостей зростає на 7–10% порівняно з
оранкою, найбільш агрономічно цінних окремо-
стей (5–1 мм) за поверхневого обробітку —

12%, а їхня частка в загальній кількості агро-
номічно цінних агрегатів досягає 55%. При цьо-
му вміст нецінних фракцій (10+0,25 мм) зни-
жується на 7–10%, що призводить до зростан-
ня коефіцієнта структурності у 1, 6–1,7 раза.
Загальна шпаруватість метрової товщі чор-

ноземів незалежно від гранулометричного ста-
ну і гумусованості за безполицевого та поверх-
невого обробітків досягала значень 58–
59 об %, а за оранки знижувалася до 49–
54 об %. Об’єм вертикально зорієнтованих во-
логопровідних шпарин біологічного походжен-
ня (кількість ходів дощових черв’яків збільши-
лася на 135–165%, а їх чисельність зросла на
135–155%) зріс на 10–15% стосовно оранки,
що мало вплив на інфільтраційну здатність
ґрунту, яка зросла на 135–145%. При цьому за-
гальний запас ґрунтової вологи, який відповідає
НВ (найменша польова вологоємність), пов-
ністю перебував в об’ємі агрегатної шпару-
ватості, тоді як за оранки 15–25% загального
запасу вологи в метровому шарі ґрунту припа-
дало на міжагрегатну шпаруватість, що поси-
лювало її сезонний вологообіг. Це призвело до
зменшення діапазону доступної вологи метро-
вої товщі чорнозему та посилення ксероморф-
ності в сезонному циклі.

Оранка 66/30 0,47 10,5/34 1,95/1,56

Обробіток:

  безполицевий 73/32 0,45 10,7/27 3,04/1,48

  поверхневий 76/42 0,55 14,7/24 3,17/1,50

Переліг 40 років 79/48 0,61 13,6/21 3,76/1,45

Прим і т к а . У числівнику — уміст агрономічно цінних агрегатів, %; у знаменнику — уміст іншої фракції,
%; Кст — коефіцієнт структурності, Dс.г. – середньозважений геометричний діаметр структурних окремос-
тей за Мазураком.

3. Вплив способ обробіт та тримання на стр т рний стан товщі чорнозем типово о
мало м сно о ле ос лин ово о (0–70 см)

Спосіб обробітку,
утримання

Уміст агрономічно цінних агрегатів, %; розмір, мм

КстDс.г., мм10–0,25(А)/5–1(В) В до А 1–0,25/У10+0,25

Довгостроковий безполицевий обробіток
чорноземів типових середньо- і малогумусних
лівобережної частини Лісостепу з поверхне-
вою заробкою органічних (10–12 т/га гною)
добрив, післяжнивних та кореневих решток
(5–7 т/га) зі створенням на поверхні ґрунту
шару органічної мульчі є фактором відтворен-
ня агрофізично доцільної побудови метрової

Висновки

товщі чорнозему за рахунок її розущільнення
щодо ґрунтотворної породи.
Систематичне застосування безполицево-

го обробітку найбільшою мірою підсилює біо-
логізацію процесів, ознакою чого є острук-
турення метрової товщі. При цьому підви-
щується вміст структурних окремостей
2–5 мм та підсилюються морфогенетичні оз-
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наки за утримання чорнозему в стані довго-
строкового перелогу.
Гумусний горизонт набув зернисто-дріб-

ногрудкуватої структури, розсипчастого
складання з добре вираженими агрегат-

ною та міжагрегатною шпаруватостями, а
весь гумусований горизонт (Н+Нрк) — одно-
рідності морфогенетичної будови з нарос-
танням оструктуреності в шарі ґрунту 0–
70 см.

м. Харків, вул. Чайковського, 3 (к. 50).
Довідки за телефоном

(057) 704-16-59, 050-278-33-62.
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«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

оголошує прийом до аспірантури та докторантури
на 2013 рік зі спеціальностей:

03.00.18 — ґрунтознавство (біологічні науки);
06.01.03 — агроґрунтознавство і агрофізика

           (сільськогосподарські науки);
06.01.04 — агрохімія(сільськогосподарські науки).

Вступники до аспірантури мають подати такі документи:
заяву на ім’я директора інституту;
особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
автобіографію;
характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи або навчання;
витяг з протоколу засідання Вченої ради вищого навчального закладу (для осіб, які реко-

мендуються в аспірантуру безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);
копію диплома про вищу освіту та копію залікової відомості, завірені за місцем роботи;
список наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової спеціальності;
посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У;
ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Для тих, хто бажає вступати до аспірантури з інших міністерств і відомств – навчання за

контрактом.
Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ УМІСТУ
СУХИХ РОЗЧИННИХ РЕЧОВИН
У ПЛОДАХ СУНИЦІ ВІД УМОВ
РОКУ ВИРОЩУВАННЯ

Визначено по одні чинни и період від почат
ве етації до настання сти лості плодів с ниці, я і
істотно впливають на іль ість с хих розчинних
речовин (СРР). Розроблено про ностичн модель
залежності вміст СРР від по оди зазначено о
період , я можна ви ористов вати для
про ноз вання іль ості цих речовин я одах
с ниці на час настання споживчої сти лості.

Споживчі якості плодів ягідних культур, як і
плодових, значною мірою визначаються вміс-
том сухих розчинних речовин. Скажімо, плоди
суниці на 88% складаються з води, решту їх
хімічного складу становлять сухі речовини: роз-
чинні – 8,6, нерозчинні – 3,2% [2, 5]. За твер-
дженням В.М. Гибала, їх уміст може сягати
13,1% [1]. Російські дослідники вважають, що
кількість СРР та цукрів у плодах є генетично
закріпленою ознакою [8]. Проте на думку
В.П. Петрової, кількісний уміст цих речовин ви-
значають погодні умови року вирощування, зок-
рема негативно впливають на їхній біосинтез
пізнє настання весни, спекотне посушливе літо.
Для активного накопичення вуглеводів потрібне
відповідне оптимальне співвідношення транс-
піраційного та асиміляційного процесів. Такі
суперечливі твердження науковців дали підста-
ву для проведення досліджень з визначення
метеорологічних чинників, що впливають на
кількість СРР у плодах суниці.
Методика досліджень. Упродовж 2006–

2010 рр. нами вивчено 10 сортів суниці, зраз-
ки яких відбирали на ділянках Інституту садів-
ництва (ІС) НААН та його дослідної мережі в
різних регіонах України. Відбір та лабораторні
дослідження виконували згідно з «Методични-
ми рекомендаціями проведення досліджень по

Ключові слова: плоди суниці, уміст сухих розчинних речовин, гідротермічний коефіцієнт,
сума опадів

питаннях зберігання та переробки» [7] і «Ме-
тодикою оцінки якості плодово-ягідної продук-
ції» [6], математичну обробку результатів здійс-
нювали за допомогою регресивного аналізу за
методикою Б.А. Доспєхова [3] та чинними ме-
тодичними рекомендаціями з використанням
персонального комп’ютера за відповідними
програмами П.В. Кондратенка та М.О. Бубли-
ка [4]. Метеорологічні дані представлено гру-
пою метеорологів ІС НААН та його дослідних
станцій (ДС).

 Результати досліджень. За даними, отри-
маними в мережі Інституту садівництва НААН,
кількість СРР у плодах суниці з різних регіонів
вирощування варіювала від 6 до 12,6%. Умо-
ви періоду від початку цвітіння до настання
стиглості ягід були найбільш контрастними на
Подільській ДС у 2006 і 2007 рр. Зокрема, у
2006 р. за цей період випало 238,7 мм, сума
активних температур вище 10°С становила
745,7°С, ГТК — 3,2. Сухим і досить спекотним
був період від початку вегетації до настання
стиглості плодів у 2007 р. Кількість опадів ста-
новила 50 мм, а зазначених температур —
1009°С. За таких погодних умов уміст СРР у
плодах досліджуваних сортів на цій дослід-
ній станції дуже різнився. Так, у ягодах сортів
Фестивальна ромашка кількість досліджуваної
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речовини у 2007 р. була на 2,3%, Презент —
2,9, Ольвія — 3,2, Істочнік — на 3,8% біль-
шою, ніж у попередньому році. Тенденція до
збільшення вмісту СРР у плодах суниці в ро-
ки, коли погода зазначеного періоду була теп-
лою та в міру сухою з кількістю опадів у межах
96,4 мм, простежувалася в усіх досліджуваних
сортах.
Погодні умови періоду від початку цвітін-

ня до настання технічної стиглості плодів в
інших регіонах істотно різнилися, зокрема на
Львівській ДСС ГТК у роки досліджень коли-
вався від найменшого (1,15) у 2007 до найбіль-
шого (2,52) у 2010 р. Різнилася і кількість СРР,
у ягодах сортів Присвята у 2007 р. їх було біль-
ше на 1,2%, Фестивальна ромашка — 2,2, Баг-
ряна — 3,4, Ольвія — на 4,5%, ніж у 2010 р.
(рис. 1).
В Інституті садівництва НААН найменше

опадів у період від початку вегетації до настан-
ня стиглості плодів суниці випало у 2009 (60,3)
та 2010 рр. (88,9 мм), найбільше (236,4 мм) –
у 2006 р. За таких умов зволоження гідротер-
мічний коефіцієнт у цей час у зазначених вище
роках становив 0,67; 0,87 та 2,86 відповідно.
Лише в сортів Русанівка та Полка вміст СРР у
2006 р. становив більше 9%, Престиж і Презент
у 2010 р. – менше 10%. Плоди сортів Октава
та Хорей містили СРР 10,4 та 10,6% відпо-
відно, решта досліджуваних сортів у цей рік
(2010) — більше 11%.
Крім погодних умов, зменшенню кількості

СРР сприяло збільшення маси ягід. Така тен-
денція простежувалася в усіх досліджуваних
сортах. Так, підвищення ГТК на 2,3 спричини-
ло зниження вмісту СРР мінімум на 0,8 у пло-
дах сортів Октава і максимум на 3,9% — Іс-
точнік. Перезволоження у весняно-літній пері-
од стало причиною уповільненого синтезу цих
речовин у ягодах сортів Присвята, Фестиваль-

на ромашка і Дарунок вчителю та зменшення
їх кількості за настання споживчої стиглості на
2,2; 2,8 і 3,1% відповідно.
Використання регресивного методу показа-

ло, що на накопичення СРР у ягодах суниці
значно впливають сума опадів та гідротерміч-
ний коефіцієнт у період від початку вегетації до
настання стиглості плодів, причому цей зв’язок
є зворотним (коефіцієнт кореляції становить –
0,865 та –0,837). Середній непрямий вплив на
вміст СРР мали сума максимальних та серед-
ніх температур вище 10°С (R=–456 і R=–0,371)
і сума мінімальних температур (R=–0,466).
На основі аналізу кореляційної залежності

кількості СРР у плодах суниці встановлено, що
на їх накопичення істотно впливали факто-
ри зволоження і температури періоду від почат-
ку цвітіння до настання стиглості. Уміст СРР у
ягодах досліджуваної культури майже однако-
вою мірою залежав від гідротермічного кое-
фіцієнта (на 43%) і кількості днів з опадами (на
47%) у період цвітіння та формування плодів
(рис. 2).
Залежність умісту СРР у ягодах суниці від

погодних умов зображено лінійним рівнянням
(1), аргументами якого є кількість днів з опада-
ми і ГТК періоду від початку цвітіння до настан-
ня стиглості:

R=10,7489–0,0707×Σnd–0,3558×(ГТК)
R=0,8891,

де R — уміст сухих розчинних речовин у ягоді,
%; Σnd — сума днів з опадами; ГТК — гідротер-
мічний коефіцієнт.
Використовуючи це рівняння, можна побуду-

вати діаграму, яка буде прогностичною модел-
лю вмісту СРР у плодах суниці. Так, цей показ-
ник на рівні 9,4% можливий за кількості днів з
опадами не більше 13±2 і ГТК — 1,3. При цьо-
му сума опадів має перебувати в межах
125,4±12,5 мм, а сума активних температур
вище 10оС — у межах 920,8±33,74°С. Змен-

Залежність умісту сухих розчинних речовин
у плодах суниці від умов року вирощування

Гідротермічний коефіцієнт

Рис. 2. По одні фа тори, що істотно визна-
чають міст с хих розчинних речовин пло-
дах с ниці: 1 — с ма днів з опадами; 2 —
ГТК; 3 — інші фа тори

12

3

Рис. 1. Уміст с хих розчинних речовин пло-
дах с ниці залежно від ідротермічно о ое-
фіцієнта період від цвітіння до настання їх
сти лості (Львівсь а ДСС ІС НААН, 2006–
2010 рр.): – – — Ольвія; – – — Присвята;
–– — Ба ряна; ××××× — Фестивальна ромаш а
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Залежність умісту сухих розчинних речовин
у плодах суниці від умов року вирощування

Дослідженнями встановлено, що на кіль-
кість СРР у плодах суниці впливають погодні
умови періоду від початку вегетації до на-
стання їх зрілості. Найвпливовішими метео-
рологічними факторами є ГТК і сума днів з

Висновки

опадами за цей період. Оптимальними умова-
ми, що сприяють накопиченню СРР на рівні
9,4%, є кількість опадів у межах 125,4±12,5 мм
та сума активних температур вище 10° С на
рівні 920,8±33,74° С .
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шення кількості опадів і днів з їх випаданнями
та збільшення суми активних температур вище

10оС сприятиме зростанню вмісту СРР у яго-
дах досліджуваної культури.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТРАНСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В АПВ

Розроблено робоч модель та виділено провідні
с ладові забезпечення трансфер інновацій
ал зі рослинництва. На засадах нас різної
оординації з р повано фа тори, основні
е ономічні методи та за ономірності,
що впливають на ефе тивність трансфер
техноло ічних інновацій. Запропоновані підходи
апробовано на ре іональном рівні.

Нині в інноваційному розвитку АПВ визна-
чальним є трансфер інновацій. За чіткого ро-
зуміння ролі інновації як стратегічного інстру-
менту стимулювання зростання виробництва і
формування інноваційної системи споживання
в АПВ України на практиці трансферний про-
цес ще не набув потрібної динаміки. Особли-
во це стосується технологічних інновацій. Слід
ураховувати, що накопичені відповідні знання
(складові технологій як об’єкти трансферу), з
одного боку, мають чітку тенденцію до прогре-
суючого поширення та копіювання, з другого —
є впливовим інструментом конкурентної бо-
ротьби їх оригінатора. Стосовно технологічних
інновацій виникає необхідність перегляду під-
ходів та організації наукового забезпечення як
об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) з по-
зицій їх комерціалізації.
Аналізуючи сучасний стан співвідношення

між селекційно-насінницькими й технологічни-
ми інноваціями в галузі рослинництва, можна
виділити деякі істотні закономірності:

1. За практичної відсутності цілісних техно-
логій основним об’єктом трансферу нині є сор-
ти і гібриди (складові технологій) з товарною
формою у вигляді насіння.

2. Поодинокі наявні вітчизняні технології
(об’єкти трансферу) переважно мають товар-
ну форму у вигляді послуг і створені за тісної
інтеграції з іншими галузями.

3. Наголошується на провідній ролі сортів і
гібридів з відповідною наступною розробкою
сортових технологій. Акцентується на техноло-
гіях і створенні спеціалізованих сортів і гібридів
як елементів цих технологій.

4. Немає тісної прив’язки конкретних джерел
рослинного походження до наступних техно-
логій переробки. Оцінку сировини здійснюють
на рівні торгових лотів (мікстів). Потрібно пе-

Ключові слова: інновація, технологія, елемент технології, трансфер, об’єкт інтелектуальної
власності, агропромислове виробництво

рейти на рівень стандартизованих сировинних
ресурсів.

5. Нині основним потенційним елементом
комерційного використання вітчизняних техно-
логій/елементів технологій є ноу-хау, водночас
в іноземних технологіях — це засоби захисту,
техніка, устаткування, економічні організаційні
інновації.
Фактично інноваційність у рамках трансфер-

ного процесу є провідною у формуванні ціно-
вої політики та попиту на ОІВ з виходом на ос-
нови започаткування інноваційної системи спо-
живання і рефінансування науки. Лише за таких
умов можлива реальна активізація системних
дій і скорочення відставання від провідних інно-
ваційно розвинених країн. Нині актуальним є

Рис. 1. Основні ве тори трансфер техноло ій
на і виробництво
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Проблемні питання трансферу
технологічних інновацій в АПВ

вирішення питання організаційних засад і відно-
син між розробниками та користувачами інно-
вацій. При цьому є певна диспропорція щодо
розподілу між розробниками та користувачами
за формою власності і спрямованістю залучен-
ня прогресивних технологій (інвестицій) у на-
уку та виробництво (рис. 1).
Якщо серед розробників інновацій левову

частку займають державні установи, то серед
споживачів інновацій провідні позиції належать
недержавній формі власності. При цьому іно-
земні установи (як найактивніші за трансфером
технологій) більше зацікавлені саме у співпраці
з недержавним сектором.
Аналізуючи основні економічні методи спів-

робітництва між розробниками та користувача-
ми за передавання (трансферу) технологій в
АПВ (на прикладі галузі рослинництва), слід
відзначити різницю між світовим рівнем і наяв-
ним в Україні:
Проекти «під ключ» можливі лише для по-

тужних холдингів, а технології є переважно за-
рубіжними. Вітчизняні розробники, як і корис-
тувачі, ще не можуть собі цього дозволити.
Вирішальним у цьому варіанті є реалізація кін-
цевого товару та конкурентних переваг.
Спільне підприємництво вже працює із

залученням знову ж таки іноземних технологій.
Вирішальним у цьому варіанті є реалізація кін-
цевого товару.
Закупівля обладнання і засобів вироб-

ництва — один із найпоширеніших нині на-
прямів з орієнтацією на іноземні технології. При
цьому переважно реалізуються елементи
(складові) технологій, а не технології в завер-
шеному вигляді. Досить часто створюється
гібрид наявної технології (часто застарілої і
неефективної) та елементів сучасної техно-
логії.
Інжиніринг, консалтинг можна серйозно й

реально розглядати в довгостроковій перспек-
тиві. Вітчизняні розробники та споживачі до
цього ще не готові. Винятком можуть бути по-
тужні холдинги з орієнтацією на диверсифіко-
вані сегменти чи активне використання конку-
рентних переваг.
Франчайзинг значною мірою спирається на

розбудовану систему брендінгу, яку можна роз-
глядати як елемент інноваційної системи спо-
живання в середньо- та довгостроковій перс-
пективах. Вирішальними у цьому варіанті є ре-
алізація кінцевого товару та інтеграція в ін-
новаційну систему споживання.
Ліцензування і надання виняткових прав
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Рис. 2. С ладові забезпечення трансфер техноло ічних інновацій ал зі рослинництва
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Щоб скоротити відставання від провідних
країн світу, АПВ України потребує активізації
трансферу технологічних інновацій.
Розробка напрямів методологічного забез-

печення, створення, супровід і трансфер на-
укоємної продукції є важливими складовими

Висновки

трансформації аграрної науки на інноваційних
засадах. Запропоновані підходи є специфічним
продуктом, вони сприяють формуванню засад
розбудови інноваційної системи споживання і
створюють відповідний попит на ОІВ як об’єк-
ти трансферу в АПВ.
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Проблемні питання трансферу
технологічних інновацій в АПВ

нині реалізується переважно щодо селекційно-
насінницьких інновацій, а стосовно агротехно-
логій значно гальмується нерозбудованістю
відповідної інфраструктури.
Ноу-хау — практично готове до застосуван-

ня в короткотерміновій перспективі. Єдиною
перешкодою для запуску цього вектора є на-
явність «радянського» адміністрування за на-
укового забезпечення АПВ і порушення основ-
ного принципу, що в ринкових умовах будь-
який товар чи послуга мають відповідну ціну і
є товаром.
Слід зазначити, що нині наявний розрив між

фундаментальними розробками з методології
трансферу інновацій та їх практичним сприй-
няттям на рівні ординарних користувачів знач-
ною мірою гальмує формування попиту на інно-
вації, особливо технологічного профілю. З ог-
ляду на це розробка та адаптація напрямів
методології трансферу, починаючи зі стадії
створення наукоємної продукції на засадах на-

скрізної координації, мають вигляд актуально-
го і важливого вектора (рис. 2).
Групування факторів дає змогу безпосеред-

ньо виокремити складові технологій і зовнішні
фактори, які мають бути враховані за розроб-
ки й трансферу технологічних інновацій. Особ-
ливо в цьому плані вирізняється менеджерсь-
кий рівень і пов’язані з ним фактори, оскільки
складові технологій і їх супровід переходять до
розряду специфічного товару та послуг.
Запропоновані підходи пройшли широку ап-

робацію, є складовими методологічного забез-
печення трансферу інновацій в АПВ і транс-
формації інноваційно спрямованого наукового
процесу та використані в розробках «Комплекс-
ної програми інноваційно-інвестиційного роз-
витку АПВ Харківської області у 2011–2015 рр.
та на період до 2020 року», Програми інно-
ваційного розвитку Інституту рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва НААН до 2012 р. та в іннова-
ційно-інвестиційних проектах.
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Наведено дані ефе тивності вплив з одов вання
різних доз хелатної форми заліза на прод тивні і
репрод тивні по азни и с поросних та ла т ючих
свиномато порівняно з сірчано ислим залізом.

В умовах інтенсивного ве-
дення тваринництва зростає
потреба в біологічно активних
речовинах, що нормалізують
обмін речовин в організмі і за-
повнюють їх дефіцит у раціо-
нах тварин.
Мікроелементи становлять

дуже незначну частину в ра-
ціоні тварин. Водночас вони
відіграють надзвичайно важ-
ливу роль у метаболізмі тва-
рин, що сприяє істотному
впливу на їх здоров’я та про-
дуктивність.
В організмі сільськогоспо-

дарських тварин в усіх проце-

Ключові слова: мікроелементи, хелат заліза, премікси,
супоросні свиноматки, лактуючі свиноматки, продуктивність,

репродуктивна здатність

сах беруть участь мінеральні
речовини. Вони пов’язані з
ферментами, гормонами і ві-
тамінами та впливають на кро-
вотворення, травлення, ріст і
відтворення, беруть участь у
синтезі білка, у функціях ен-
докринних залоз, а також під-
тримують проникність клітин-
них мембран, тканинне ди-
хання і внутрішньоклітинний
обмін. Тому розробка раціо-
нальної системи згодовування
мінеральних речовин твари-
нам можлива лише з ураху-
ванням останніх досягнень у
сфері теорії мінерального об-
міну.
Слід зазначити, що остан-

нім часом спостерігається тен-
денція до технологічного вдос-
коналення згодовування тва-
ринам як окремих біологічно
активних речовин, так і комп-
лексних полімінеральних сумі-
шей, що додаються до основ-
ного корму, або кормосумішей
у вигляді преміксів.
Традиційно мікроелементи

вводять у раціони тварин у ви-
гляді неорганічних сполук ме-

талів (оксидів, сульфатів, кар-
бонатів, хлоридів), що бага-
то в чому зумовлено деше-
визною цього виду сировини.
Проте в шлунково-кишковому
тракті ці солі розпадаються на
вільні високореактивні іони, які
починають взаємодіяти один з
одним і різними компонентами
раціонів, що погіршує адсорб-
цію [4]. Наприклад: залізо,
марганець і кобальт конкуру-
ють між собою в процесі всмок-
тування, а кальцій, сірка, фіти-
нова кислота та інші компо-
ненти корму утворюють із
вільними іонами мікроеле-
ментів нерозчинні або погано
розчинні сполуки, які не за-
своюються в кишечнику. Крім
того, солі мікроелементів,
особливо сірчанокислі і соля-
нокислі, за змішування з віта-
мінами прискорюють руйну-
вання останніх.
В організмі тварин мікро-

елементи перебувають, го-
ловним чином, у зв’язаній з
білками формі, які називають-
ся протеїнатами. Така форма
порівняно з неорганічною (со-
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льовою) має значно вищу біо-
доступність і біоактивність.
Відомо, що сільськогоспо-

дарські тварини еволюційно
пристосувалися до споживан-
ня мінеральних речовин у
складі органічних сполук із
кормів. Ці сполуки називають-
ся хелатами. Хелати — це
біологічно активна форма
мікроелементів, комплексне
поєднання одного або кількох
мікроелементів з амінокисло-
тами, вітамінами та іншими
органічними компонентами.
До того ж вони, порівняно з
мінеральними солями мікро-
елементів, екологічно без-
печні, оскільки використання
мікроелементів у хелатній
формі в годівлі тварин сприяє
істотному зниженню мікроеле-
ментів у складі кормів і ви-
несенню їх у навколишнє се-
редовище, забезпечуючи вод-
ночас постійний розвиток аг-
роекосистеми. Мікроелементи
хелатних форм засвоюються
у 2–6 разів краще, ніж у со-
льовій формі [1].
Найбільшого поширення

набуло використання моно-
ядерних комплексів, тобто
сполук, що містять металевий
центр (іон металу), оточений
різними аніонами або нейт-
ральними молекулами (ліган-
дами).
Нині хелатні форми мікро-

елементів найбільше викорис-
товують у птахівництві, тоді як
у свинарстві основи для їх ви-

Ефективність згодовування різних доз хелатної
форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам

користання ще не розроблено.
Дефіцитними мікроелемен-

тами для сільськогосподарсь-
ких тварин є залізо, мідь, мар-
ганець, кобальт, цинк і йод, які
належать до ряду життєво по-
трібних мікроелементів [2, 3].
Отже, доцільність і актуаль-

ність використання мікроеле-
ментів в органічній формі в го-
дівлі тварин, недолік наукових
досліджень у цій галузі є неза-
перечною підставою для про-
ведення досліджень з вивчен-
ня порівняльної ефективності
згодовування тваринам орга-
нічних (хелатних) і неорганіч-
них (сольових) форм заліза.
Мета досліджень — роз-

робити наукові основи адек-
ватного забезпечення мікро-
елементами та біологічно ак-
тивними речовинами свиней.
Для досягнення мети ста-

вили завдання — вивчити
ефективність використання
різних форм і кількостей залі-
за в годівлі супоросних і лак-
туючих свиноматок.
Методика досліджень. Для

вирішення поставленого зав-
дання провели науково-госпо-
дарський дослід на 4 групах
супоросних і лактуючих свино-
маток великої білої породи,
відібраних за принципом ана-
логів за живою масою, кіль-
кістю опоросів, терміном осі-
меніння та продуктивністю (за
попереднім роком).
Дослід проводили на одних

і тих самих тваринах за схе-

мою упродовж останніх 2-х міс.
поросності і всього періоду
лактації.
Різниця в годівлі між піддо-

слідними тваринами різних
груп полягала тільки у формі
і кількості заліза, яке входило
до їх раціонів (табл. 1).
Основний раціон у всіх під-

дослідних групах тварин за
структурним складом був од-
наковим: 75% зерна злакових
культур (пшениця — 40% +
ячмінь — 35%) і 25% балансу-
вальної білково-вітамінно-
мінеральної добавки (БВМД).
Для забезпечення повно-

цінності за вмістом основних
поживних речовин основного
раціону та різницею між показ-
никами норм (за вимогами до
повноцінного комбікорму для
супоросних і підсисних свино-
маток і загальної поживної
цінності зернової частини пе-
редбачуваного комбікорму)
нами було визначено якісну
характеристику передбачува-
ної балансувальної добавки
(табл. 2).
На основі якісної харак-

теристики БВМД було розроб-
лено її рецепт, до складу яко-
го входили доступні для гос-
подарства білкові корми (шрот
соняшниковий, дріжджі кор-
мові), мінерали і премікс
(табл. 3). Кількість преміксу в
складі БВМД становила 4% за
масою, або 1% на 1 кг основ-
ного комбікорму (з розрахунку
25% добавки на 1 кг комбікор-

І — контрольна Основний раціон, (ОР) + залізо, дефіцит якого на 100% компенсовано за рахунок
сірчанокислої солі

II — дослідна Основний раціон, (ОР) + залізо, дефіцит якого на 100% компенсовано за рахунок
хелатного комплексу

III —     » Основний раціон, (ОР) + залізо, дефіцит якого на 50% компенсовано за рахунок
хелатного комплексу

IV —    » Основний раціон, (ОР) + залізо, дефіцит якого на 25% компенсовано за рахунок
хелатного комплексу

1. Схема дослід

Група  Умови годівлі
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му). Для розробки базового
рецепту преміксу, що викори-
стовували під час готування
БВМД, визначали дефіцит
мікроелементів (зокрема залі-
за) і вітамінів в основному ра-
ціоні порівняно з необхідними
нормами їх умісту в комбікор-
мах для свиноматок.
На підставі цього показни-

ка розраховано потрібну кіль-
кість хелатної і сольової форм
заліза в розрахунку на 1 кг
комбікормів. Дефіцит заліза в
основних комбікормах усіх
груп тварин був на одному і
тому самому рівні і становив
22 мг на 1 кг комбікорму. Для
його заповнення на 1 кг комбі-

корму свиноматок I контроль-
ної групи в еквіваленті міне-
ральних солей заліза потрібно
додати 113 мг сірчанокислої
солі, а в комбікорми тварин II,
III і IV дослідних груп — 1,34;
0,67 і 0,34 г хелату заліза, що
в еквіваленті чистого елемен-
та становило — 22; 11 і 5,5 мг,
відповідно, або 100; 50 і 25%
від дефіциту заліза в 1 кг ком-
бікорму.
Використовуючи розробле-

ні рецепти балансувальної до-
бавки та відповідних преміксів,
для всіх піддослідних груп су-
поросних і лактуючих свино-
маток виготовлено комбікорми
за 4-ма рецептами. До раціо-

ну супоросних і лактуючих
свиноматок входили 3 і 5 кг
повноцінного комбікорму на
добу відповідно. Така кількість
кормів повністю забезпечува-
ла за всіма чинниками харчу-
вання (за винятком заліза) до-
бові норми годівлі піддослід-
них тварин.
Результати досліджень.

На підставі проведених до-
слідів установлено, що най-
кращі продуктивні і відтворю-
вальні властивості мали тва-
рини II дослідної групи, яких
годували за раціоном, де де-
фіцит заліза було повністю (на
100%) компенсовано за раху-
нок хелатного комплексу цьо-

Кількість, кг 1 0,40 0,35  0,25
Сухих речовин, кг 850 340 297,5 212,5
ЕКО 1,24 0,55 0,45 0,25
ОЕ, МДж 12,4 5,5 4,5 2,5
Сирий протеїн, г 160 53 45 63
Лізин, г 6,9 1,1 1,6 4,2
Метіонін+цистин, г 4,1 1,5 2,2 0,4
Клітковина, г 60 10 16 34
Сіль кухонна, г 5 – – 5
Кальцій, г 8 0,7 0,6 6,7
Фосфор, г 6,5 1,0 1,2 4,3
Залізо, мг 100 25 17 58
Мідь, мг 15 0,88 1,23 12,9
Цинк, мг 75 9,2 10,5 55,3
Mарганець, мг 40 16 4,5 19,5
Кобальт, мг 1,5 0,11 0,09 1,3
Іод, мг 0,3 0,02 0,08 0,2
Вітаміни:
  А, тис. І.О. 5 – – 5
  D, тис. І.О. 0,5 – – 0,5
  Е, мг 35 5,8 9,7 19,5
  В1, мг 2,2 1,6 1,2 –
  В2, мг 6 0,5 0,5 5
  В3, мг 20 3,8 3,2 13
  В4, мг 1000 390 350 260
  В5, мг 70 20 13 37
  В12, мкг 25 – – 25

2. Я існа хара теристи а баланс вальної добав и

Пшениця Ячмінь БВМД

Міститься в 1 кг
Показник

Вимоги
до комбікорму
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го мікроелемента. Так, у сви-
номаток цієї групи приріст жи-
вої маси за період поросності
порівняно з контрольною був
на 27,1% вищий (42,2, проти
33,2 кг на контролі). Така сама
ситуація і за втратою живої
маси свиноматок за період
лактації. Свиноматки II дослід-
ної групи за цим показником
були на 24,6% нижче, ніж од-
нолітки на контролі (19,6 про-
ти 26 кг на контролі).
Найкращими відтворюваль-

ними властивостями вирізня-
лися тварини II дослідної гру-
пи і в період лактації (табл. 4).
Так, вони перевищували од-

нолітків на контролі за кіль-
кістю живих поросят на 4,1%
(10,2 проти 9,8 гол. на конт-
ролі), за великоплідністю — на
13,3% (1,19 проти 1,05 кг на
контролі), за живою масою по-
росят на 21-шу добу — на 9,3%
(5,9 проти 5,4 кг на контролі),
у віці 1 міс. і під час відлучен-
ня (у 45 діб) — на 17,2 і 10%
відповідно (10,2 і 14,4 проти
8,7 і 13,3 кг на контролі), за
молочністю маток — на 12%
(59,0 проти 52,7 кг на контролі).
Аналогічні результати отри-

мано і щодо III дослідної гру-
пи свиноматок, що одержува-
ли комбікорм, у якому дефіцит

Ефективність згодовування різних доз хелатної
форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам

Кількість, кг 600 200 75 20 65 40
Суха речовина, кг 540 180 0 0 55 25 800
ЕКО 0,8 0,29 0 0 0,06 0 1,15
ОЕ, МДж 8,0 2,9 0 0 0,6 0 11,5
Сирий протеїн, г 146 91 0 0 9 6 252
Лізин, г 7,3 6,1 0 0 0,6 3 14,0
Метіонін+цистин, г 4,7 2,5 0 0 0,5 0 7,7
Клітковина, г 130 – 0 0 6 0 136
Сіль кухонна, г – – 0 20 0 0 20
Кальцій, г 0,9 0,7 25,5 0 0,1 0 27,2
Фосфор, г 4,0 2,9 14,2 0 0,6 0 21,7
Залізо, мг 129 6 0 0 9 88 232
Мідь, мг 14 2 0 0 0 36 52
Цинк, мг 41 8 0 0 5 168 222
Mарганець, мг 13 16 0 0 9 40 78
Кобальт, мг – 0,2 0 0 – 5 5,2
Іод, мг – 0,06 0 0 0,1 0,64 0,8
Вітаміни:
А, тис. І.О. – – 0 0 0 20 20
D, тис. І.О. – – 0 0 0 2 2
Е, мг – 4 0 0 2 72 78
В1, мг – 0 0 0 0 – –
В2, мг – 0 0 0 0 20 20
В3, мг – 4 0 0 0 48 52
В4,мг – 191 0 0 89 760 1040
В5, мг – 29 0 0 9 110 148
В12, мкг – – 0 0 0 100 100

3. С лад і поживність БВМД для свиномато

Показник

Компоненти Фактичний
уміст
в 1 кг
добавки

Висівки
пшеничні

Шрот
соняшниковий

Дріжджі
кормові

Трикальцій
фосфат

Сіль
кухонна

Премікс

заліза компенсовано тільки на
50% за рахунок хелатного комп-
лексу заліза. За продуктивни-
ми та відтворювальними по-
казниками ця група тварин
була практично на одному
рівні з тваринами II дослідної
групи і значних й достовірних
розходжень між тваринами II і
III груп не виявлено, хоча спо-
стерігали тенденцію до їх зни-
ження в III дослідній групі по-
рівняно з тваринами II дослід-
ної групи (Р>0,95).
Щодо свиноматок IV до-

слідної групи, що споживали
комбікорм, в якому дефіцит
заліза було компенсовано
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лише на 25% за рахунок його
хелатного комплексу, то вони
за всіма досліджуваними по-
казниками були практично на
одному рівні з тваринами

Ефективність згодовування різних доз хелатної
форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам

Народилося поросят, гол.:
  живих 9,8 10,0 10,2 9,8
  мертвих 0,6 0 0 0
  % до багатопліддя 5,8 0 0 3,9
Багатоплідність, гол. 10,4±0,4 10,0±0,32 10,2±0,37 10,2±0,38
Великоплідність, кг 1,05±0,02 1,19±0,02 1,17±0,02 1,08±0,02
  % до контролю 100,0 113,3 111,4 102,9
Кількість поросят у гнізді, гол.:
  на 21-шу добу 9,8 10,0 10,2 9,8
  на 30-ту добу 9,8 10,0 10,2 9,8
  на 45-ту добу 9,8 10,0 10,2 9,8
Жива маса поросят, кг:
  на 21-шу добу, кг 5,4±0,13 5,9±0,12 5,7±0,08 5,5±0,11
  % до контролю 100,0 109,3 105,6 101,8
  на 30-ту добу, кг 8,7±0,12 10,2±0,10 9,91±0,15 8,84±0,14
  % до контролю 100,0 117,2 113,8 101,2
  на 45-ту добу, кг 13,1±0,3 14,4±0,20 13,96±0,20 13,3±0,25
  % до контролю 100,0 110,0 106,9 101,5
Маса гнізда, кг:
  на 21-шу добу 52,4 59,0 58,14 53,9
  на 30-ту добу 85,26 102,0 101,0 86,63
  на 45-ту добу 128,4 144,0 142,4 130,34
  % до контролю 100,0 112,2 110,9 101,5
Молочність маток, кг 52,7 59,0 58,14 53,9
  % до контролю 100,0 112,0 110,3 102,3

4. Відтворювальні властивості свиномато і розвито поросят

Показник
I II III IV

Група

Дослідженнями встановлено, що викорис-
тання хелатної форми заліза для заповнен-
ня його дефіциту в комбікормах свиноматок

Висновки

замість мінеральних солей сприяє підвищен-
ню продуктивних і репродуктивних власти-
востей тварин.

контрольної групи і значних та
вірогідних розходжень між ни-
ми не виявлено. Слід заува-
жити, що відмінності за про-
дуктивними і репродуктивни-
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ми показниками між тваринами
контрольної та II дослідної гру-
пи, а також контрольної та III
дослідної груп були статистич-
но вірогідними (Р>0,95).
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ЕПІЗООТОЛОГІЯ РЕСПІРАТОРНОГО
МІКОПЛАЗМОЗУ ПТИЦІ

Наведено за альнені дані щодо особливостей
епізоотоло ії респіраторно о мі оплазмоз птиці.
Особлив ва приділено фа торам, що
сприяють розвит інфе ції, природним
резерв арам і способам передачі зб дни а,
хара тер перебі захворювання.

Респіраторний мікоплазмоз — інфекційне
захворювання курей, індичок та іншої птиці ря-
ду курячих (перепелів, куріпок, павичів), що має
хронічний або субклінічний перебіг і характе-
ризується ураженням органів респіраторної
системи та зниженням продуктивності [3, 4].
Мета роботи — узагальнення даних щодо

особливостей епізоотології респіраторного мі-
коплазмозу птиці.
Методичні підходи. На основі даних публі-

кацій вітчизняних і зарубіжних авторів та ре-
зультатів власних досліджень нами узагальне-
но та сформульовано особливості епізоотології
респіраторного мікоплазмозу птиці.
Результати та обговорення. Респіратор-

ний мікоплазмоз здебільшого виявляють у ве-
ликих птахогосподарствах промислового на-
пряму в умовах утримання великої кількості
птиці на обмеженій території [1, 17, 19]. Воно
може завдавати значних збитків, зумовлених
високим рівнем смертності курчат та ембріонів,
зниженням несучості, а також показників за-
плідненості та виводжуваності яєць, затримкою
росту та розвитку молодняку, зниженням кон-
версії кормів, витрат на проведення діагностич-
них і лікувальних заходів. Затримка початку пе-
ріоду несучості може становити 2–3 тижні, зни-
ження рівня несучос-ті — 20%, зменшення піку
несучості — 10–15%, незаплідненість яєць —
до 50, зниження конверсії кормів — 15, добо-
вих приростів молодняку — 10–20% [3, 4].
Існує певний перелік стрес-факторів, що

призводять до виникнення інфекції в птахогос-
подарствах. Такі фактори умовно можна поді-
лити на 5 груп: недотримання умов мікроклі-
мату в птахівницьких приміщеннях, особливо
порушення вентиляції, що призводить до підви-
щення вологості, а також до збільшення кіль-
кості пилу та аміаку в повітрі пташника; пору-
шення технології годівлі птиці — незбалансо-
вані раціони, контамінація кормів мікотоксина-

Ключові слова: респіраторний, мікоплазмоз, ентеробактерії, контамінація,
резистентність, імунізація

ми; порушення правил формування груп птиці
в господарстві — утримання різновікової та
різнопородної птиці на одній площадці, комп-
лектування груп птицею з різних відділень од-
ного господарства або з різних господарств;
виробничі стреси (транспортування птиці, іму-
нізація стада проти вірусних захворювань аеро-
зольним способом); природне зниження за-
гальної резистентності організму птиці в пері-
оди статевого дозрівання та на піці продуктив-
ності (найвищі показники несучості).
На респіраторний мікоплазмоз хворіє сіль-

ськогосподарська птиця (кури, індички, перепе-
ли), а також декоративна птиця (фазани, куріп-
ки, павичі) [4, 9, 16], однак виявлені спалахи
цього захворювання серед диких птахів (зяб-
ликів, щурків, сойок, шпаків, пересмішників) [12,
15, 18].
Щодо синантропної птиці, то із симптомати-

кою ринітів і кон’юнктивітів хворіють ворони та
горобці. Голуби менш сприйнятливі, ніж інші
птахи, хвороба може перебігати у них у суб-
клінічній формі, але вони можуть бути природ-
ними резервуарами Mycoplasma gallisepticum
для сприйнятливої птиці [3]. Існує аналогічне
припущення щодо водоплавної птиці, зокрема
качок [3, 20]. Дослідження у цьому напрямі про-
ведено T. Yagihashi et аll, які заражали курчат
штамами M. gallisepticum, що були ізольовані
від курчат та гусей [22]. При цьому типові клі-
нічні ознаки реєстрували у курчат, інфікованих
«курячими» штамами мікоплазм; у птиці, зара-
женої «гусячими» штамами, хвороба мала суб-
клінічний перебіг. Проте мікоплазми були ізо-
льовані від птиці усіх груп. Отже, водоплавна
птиця може бути природним резервуаром мі-
коплазм для птиці ряду курячих.
Джерелом інфекції є інкубаційне яйце (ін-

фіковані ембріони), хвора птиця та птиця-міко-
плазмоносій. Основні способи передачі міко-
плазм — трансоваріальний та аерогенний [2].
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Вертикальна трансмісія патогенних міко-
плазм — головна причина виникнення спалахів
захворювання в господарствах. Рівень інфіко-
ваності ембріонів залежить від стадії інфекцій-
ного процесу та віку несучок, так, від переярих
курей отримують незначний відсоток інфікова-
них яєць [3].
Особливість інфекційного процесу за респі-

раторного мікоплазмозу — його «повзучість».
Він поширюється повільно і в одній групі птиці
можна виявити різні клінічні стадії захворюван-
ня. Здорова птиця заражається перебуваючи
поряд із хворою, здорові курчата розкльовують
засохлі скоринки ексудату біля ніздрів та очей
хворих курчат. Експериментально доведено,
що одне хворе курча може інфікувати близько
400 гол. здорових за умови підлогового утри-
мання, за утримання птиці в клітках цей про-
цес уповільнюється.
Більшість авторів згодні з твердженням, що

найсприятливішою до захворювання є птиця на
початку періоду несучості та на піці продуктив-
ності (160–210 діб). Однак щодо віку найспри-
ятливішого молодняку існують певні розбіж-
ності: від 1,5–2 міс. [13], 2–4 міс. [3], 5–6 міс.
[4]. Щодо статевих особливостей, то всі авто-
ри підтверджують, що статевозрілі самці сприй-
нятливіші, ніж самки [3–5].
Чутливість різних порід птиці вивчено пере-

важно щодо курей. Установлено, що сприй-
нятливішими є високопродуктивні та лінійні ку-
ри [3, 5], за деякими даними — курчата-брой-
лери [13].
На особливу увагу заслуговує вивчення пи-

тання перебігу респіраторного мікоплазмозу у
вигляді моно- або асоційованої інфекції. Нині
загальноприйнятим є той факт, що M. gallisep-
ticum може тривалий час (від 30 діб до кількох
років) персистувати в організмі птиці, не викли-
каючи клінічного вияву інфекції. Однак за умов
виникнення несприятливих умов утримання
або зниження рівня природної резистентності
організму збудник виявляє свої патогенні влас-
тивості і розвивається гострий інфекційний про-
цес [3–5].

Епізоотологія
респіраторного мікоплазмозу птиці

Водночас дослідники схиляються до виснов-
ку, що здебільшого респіраторний мікоплазмоз
перебігає в асоційованій формі. Так, С.Б. Лис-
ко зі співавт. у процесі проведення моніторин-
гу поширення респіраторного мікоплазмозу
птиці серед курей яєчного та м’ясного напрямів
установили, що в 72% випадків захворювання
перебігає в асоціації із колібактеріозом [6].
Ch. Dhruba et all в аналогічних дослідженнях
виявляли до 75% асоційованого перебігу мікоп-
лазмозу в стадах курок-несучок [19].
Найпоширенішим асоціантом M. gallisepti-

cum вважають Escherichia coli [2, 3, 6]. Однак
ряд авторів у своїх публікаціях наводять знач-
но ширший спектр бактеріальної секундарної
мікрофлори: Staphylococcus aureus, Pseudomo-
nas aeruginosa, Pasteurella multocida, Campilo-
bacter coli, Ornitobacterium rhinotracheale [4, 5].
D. Herman et all під час проведення діагностич-
них досліджень інкубаційного яйця найчастіше
в асоціації із мікоплазмою ізолювали Ornito-
bacterium rhinotracheale [14]. C. Wunderwald і
R.K. Hoop у 12 птахогосподарствах у 62,5%
випадків виявляли мікоплазмоз в асоціації із
Salmonella Pullorum-Gallinarum, а в 4% — з
інфекційними: бронхітом, бурситом, анемією та
реовірусною інфекцією [21].
Одні автори доводять, що для курей яєчних

порід в Російській Федерації найактуальнішим
співчленом асоціації мікоплазма-бактерія є Ha-
emophilus haemolyticus [7]. Інші автори вважа-
ють, що найбільше епізоотологічне значення за
асоційованого перебігу мікоплазмозу мають
збудники вірусних захворювань. Так, S. Hasan
et all під час досліджень 6 стад курчат-брой-
лерів виявили респіраторний мікоплазмоз в
асоціації з інфекційним бронхітом та інфекцій-
ною бурсальною хворобою [10]. Pang YaoShan
et аll, крім збудників інфекційного бронхіту та
інфекційної бурсальної хвороби, етіологічно
найважливішим членом асоціації за респіра-
торного мікоплазмозу вважають збудника ін-
фекційного ларинготрахеїту [11].
За нашими даними, у 72,5% випадків респі-

раторний мікоплазмоз перебігає у вигляді асо-

Респіраторний мікоплазмоз може трива-
лий час перебувати в латентній формі, яка
у разі виникнення певних стрес-факторів,
пов’язаних із погіршенням умов утримання
та годівлі птиці, переходить у гостру фор-

Висновки

му та завдає значних збитків птахогоспо-
дарствам.
Природний резервуар M. gallisepticum — си-

нантропна та дика птиця (зокрема водоплав-
на), яка є джерелом інфекції для птиці комер-
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ційних стад. Здебільшого (до 75% спалахів)
респіраторний мікоплазмоз перебігає в асо-
ційованій формі спільно з ешерихіозом, саль-

монельозом, інфекційним бронхітом, що знач-
но ускладнює як діагностику, так і розробку
лікувальних заходів.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ АЛЕЛЬНОГО
СТАНУ ЛОКУСУ СТІЙКОСТІ
ДО ХВОРОБ Lr34/Yr18/Pm38
У СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

За допомо ою моле лярно- енетично о мар ера
caISBP1 ідентифі овано «стій ий» алельний стан
ена Lr34/Yr18/Pm38 широ ої расонеспецифічної
стій ості до іржастих хвороб в 11 (39%) з 28
сортів пшениці м’я ої озимої ННЦ «Інстит т
землеробства НААН». Стій ість, пов’язана з
ло сом Lr34, поширена в сортах, створених
різні періоди, що може свідчити про йо о
широ е адаптивне значення, я е не втратило
а т альності й донині. Є сенс і надалі
ви ористов вати «стій ий» алельний стан ена
Lr34 зоні Полісся під час створення стій их до
іржастих хвороб сортів пшениці, ос іль и
помірна температ ра й освітлення, хара терні
для цієї а ро ліматичної зони, є оптимальними
для йо о е спресії.

Пошук сортів-донорів з генами стійкості до
фітопатогенів є важливим і досить трудоміст-
ким етапом селекції. Для проведення ефектив-
ної селекційної роботи потрібно мати велику
кількість даних про гени стійкості, а найголов-
ніше — вміти швидко ідентифікувати їх у попу-
ляції. У польових умовах часто важко точно
визначити фенотиповий вияв стійкості через
вплив зовнішніх факторів. Значно прискорює
цей процес використання молекулярних ДНК-
маркерів, що дають змогу швидко ідентифіку-
вати алельний стан гена в лабораторних умо-
вах з високою точністю.
У пшениці відомо 3 види іржі: бура, стебло-

ва та жовта, збудниками яких є гриби порядку

Uredinales. В окремі роки недобір врожаю че-
рез буру іржу становить 15–20%, через стеб-
лову — 60–70, а через жовту — 20% і більше
[1, 2]. Іржа перешкоджає утворенню в зерні глю-
тенінових компонентів з низькою молеку-
лярною масою, які зумовлюють високі хлібо-
пекарські властивості, а також знижує інтен-
сивність процесів синтезу та відкладання
крохмалю і протеїну в ендоспермі, що призво-
дить до плюсклості зерна. За сильного уражен-
ня іржастими грибами у рослинах знижується
вміст білка, клейковини, моно- та дицукрів у
зерні, що негативно впливає на його якість [5].
Відомо, що джерелами різних генів стійкості

є дикі родичі пшениці. Крім того, є окремі сор-

Ключові слова: пшениця м’яка, іржасті гриби, нерасоспеци-
фічна стійкість, алельний стан, кодомінантний маркер
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ти пшениці, які можуть бути джерелами чи до-
норами стійкості, але використовуються в схре-
щуваннях обмежено. Особливо цінними в се-
лекційному плані є гени, асоційовані з широкою
расонеспецифічною стійкістю до кількох пато-
генів. Така стійкість пов’язана з полегшеним
перебігом хвороби, сповільненням проникнен-
ня гаусторій патогену в клітини рослини-хазяї-
на, синтезом ряду захисних протеїнів та салі-
цилової кислоти [8].
Завдяки своїй стабільності і здатності про-

тистояти кільком патогенам Lr34 є одним з най-
важливіших генів стійкості у селекції пшениці.
Він включений у понад 50% сортів пшениці у
всьому світі і став компонентом стійкості до
хвороб під час створення високоврожайних
сортів на початку зеленої революції [7].
Нами для аналізу було обрано локус Lr34,

що у відповідному алельному стані (далі —
Lr34+) асоціюється з расонеспецифічною стій-
кістю до бурої іржі (збудник — Puccinia triticina
f. sp. tritici), жовтої іржі (збудник — P. striiformis
f. sp. tritici), де його позначали як Yr18 [12], бо-
рошнистої роси (збудник — Blumeria graminis
(DC.) Speer), де раніше він був відомий як Pm38
[14], толерантністю до вірусу жовтої карлико-
вості ячменю [11] та (ймовірно) до стеблової
іржі (збудник — P.graminis f. sp. tritici) [12]. Фе-
нотиповим виявом Lr34-стійкості є некроз кін-

чиків листків, пов’язаний з геном Ltn1, який в
окремих випадках можна використовувати як
фенотиповий маркер у польових умовах [11].
Вважають, що алель гена Lr34/Yr18/Pm38 збе-
рігає свої властивості впродовж 50 років [8].
Також, згідно з попередніми дослідженнями,
цей алель трапляється і серед сортів пшениці
української селекції [6].
Мета роботи — ідентифікація алельного

стану маркера, який свідчить про алельний
стан гена Lr34/Yr18/Pm38, що зумовлює стій-
кість до іржастих хвороб пшениці в сортах ук-
раїнської селекції, створених у Поліській та
Лісостеповій зонах України.
Матеріал і методика досліджень. Прово-

дили ПЛР зі зразками ДНК, виділеними із зер-
нівок 28 сортів пшениці м’якої озимої, створе-
них у періоди роботи до 1990 р. та з 1992 по
2012 р. відділом селекції зернових культур
ННЦ «Інститут землеробства НААН»: Полісь-
ка 90, Поліська 95, Колективна 77, Щедра По-
лісся, Поліська 71, Поліська 80, Поліська 87,
Поліська 107, Журавка, Столична, Епілог, Гном,
Краєвид, Артеміда, Копилівчанка, Аналог, Бе-
нефіс, Поліська 70, Поліська безоста, Київсь-
ка 73, Поліська 29, Поліська 1259, Поліська 92,
Мірютинка; сорт Ольжана (у державному сорто-
випробуванні); нові перспективні сорти ІЗ15-12
(Іродона), ІЗ49-12 (Кесарія). Сорт Київська на-

Поліська 71 1971 +/– Копилівчанка 2003 –

Поліська 70 1974 + Столична 2005 +

Київська 73 1974 + Гном 2007 –

Колективна 77 1974 – Артеміда 2008 +

Київський напівкарлик 1977 + Аналог 2008 +

Поліська безоста 1981 + Бенефіс 2008 +

Поліська 80 1982 + Епілог 2009 –

Щедра Полісся 1986 – Краєвид 2012 –

Поліська 87 1990 +/– Ольжана –

Поліська 92 1992 +/– Журавка +

Поліська 90 1994 – Мірютинка +/–

Поліська 1259 1995 – Поліська 107 +/–

Поліська 29 1996 +/– ІЗ15-12  (Іродона) +

Поліська 95 1996 +/– ІЗ49-12 (Кесарія) +/–

Прим і т к а . «+» — стійкий алельний стан; «–» — чутливий алельний стан; «+/–» — поліморфізм за вия-
вом алельного стану.

Алельний стан ло с Lr34/Yr18/Pm38 сортах пшениці м’я ої озимої селе ції ННЦ «Інсти-
т т землеробства НААН»

Сорт
Рік

районування
Алельний
стан локусу

Сорт
Рік

районування
Алельний стан
локусу
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Ідентифікація алельного стану локусу стійкості до
хвороб Lr34/Yr18/Pm38 у сортів пшениці м’якої озимої

півкарликова, створений Інститутом фізіології
рослин і генетики НАН України з сорту Полісь-
ка 70, також взятий для дослідження. Насіння
було взяте з колекції Інституту землеробства
та з Національного центру генетичних ресурсів
рослин України (Харків).
ДНК виділяли за допомогою наборів Dia-

tom™ DNA Prep 100 (торговельний представ-
ник в Україні — фірма NEOGENE®) за стандарт-
ним протоколом.
Для визначення алельного стану гена Lr34/

Yr18/Pm38 використано алель-специфічний
маркер caISBP1 (insertion site-based polymor-
phism marker) [6]. Це кодомінантний маркер, він
міститься між локусом Lr34, що кодує так зва-
ний АВС-транспортер, і першим цитохромом
P450 у ділянці, яка впливає на експресію стій-
кості. ПЛР проводили за допомогою наборів
GenPak® PCR Core (торговельний представник
в Україні — фірма NEOGENE®) відповідно до
рекомендацій. Результати ПЛР візуалізували
способом електрофорезу у 2–2,5%-му агароз-
ному гелі із 1×ТВЕ буфером та фарбуванням
бромистим етидієм. У разі «стійкого» алельно-
го стану з одним із «форвард»-праймерів та
єдиним «реверс»-праймером відпалювали
фрагмент завдовжки 509 п.н., у разі «чутливо-
го» алельного стану з іншим «форвард»-прай-
мером та тим самим «реверс»-праймером —
амплікони завдовжки 391 п.н. Як сорти стандар-
ти алельних станів використовували Chinese
Spring (стійкий алельний стан St+) та Renan
(чутливий алельний стан St-). Маркерами мо-

лекулярних мас були GeneRulerTM 50 bp DNA
Ladder ready-to-use (фірма Fermentas) [6].
Результати та їх обговорення. Серед 28

зразків селекції Інституту землеробства 11 ма-
ли «стійкий» алельний стан маркера caISBP1,
а саме: Столична, Артеміда, Аналог, Бенефіс,
Поліська 70, Поліська безоста, Київська 73,
Київська напівкарликова, Поліська 80, Журав-
ка, ІЗ15-12 (таблиця, рисунок).
У 9-ти сортах алельний стан маркера відпо-

відав «чутливому» алельному стану локусу
Lr34: Поліська 90, Колективна 77, Щедра По-
лісся, Епілог, Гном, Краєвид, Копилівчанка,
Ольжана, Поліська 1259. У 8-ми зразків вияв-
лено поліморфізм за цим маркером: Полісь-
ка 95, Поліська 71, Поліська 87, Поліська 107,
Поліська 29, Поліська 92, Мірютинка, ІЗ49-12.
Стійкість, зумовлена Lr34, однаково поширена
як у сортах, створених до 1990 р., так і в сор-
тах періоду 1992–2012 рр. Наявність стійкості,
пов’язаної із локусом Lr34, у сортах місцевої
селекції свідчить про його широке адаптивне
значення, яке не втратило актуальності й нині.
З огляду на характер експресії стійкості за Lr34
типом, ймовірно, що у сортах з алелем Lr34+
мають експресуватися й інші гени, пов’язані зі
стійкістю до іржастих грибів. Це, а також спе-
цифіка селекційного процесу в Інституті зем-
леробства (а саме, використання помірних ін-
фекційних фонів) могло б пояснити відбір гене-
тичного матеріалу з алелем Lr34+ у процесі
селекції. Крім того, вірогідно, що у родоводі
сортів з алелем Lr34+ маркера caISBP1 є сорт
Безоста 1, який вважають джерелом Lr34-стій-
кості як для українських, так і світових сортів
пшениці [4]. Аналіз запасних білків сортів се-
лекційного центру також свідчить про наявність
практично у всіх сортах алелів гліадинкоду-
вальних локусів, що могли бути успадковани-
ми від сорту Безоста 1 й відібраними у селек-
ційному процесі з огляду на їх цінні хлібопе-
карські властивості [3, 9]. Є сенс і надалі
використовувати стійкий алельний стан гена
Lr34 у зоні Полісся під час створення стійких
до іржастих хвороб сортів пшениці, оскільки по-
мірна температура й освітлення, що характерні
для цієї агрокліматичної зони, є оптимальними
для його експресії [10].

Еле трофоре рама прод тів ПЛР, отриманих
зі зраз ами ДНК сортів пшениці м’я ої ози-
мої Інстит т землеробства та праймерами,
що флан ють мар ер caISBP1: 1 — Полісь а
80; 2 — Полісь а 87; 3 — Полісь а 107; 4 —
Ж рав а; 5 — Столична; 6 — Епіло ; 7 —
Гном; 8 — Краєвид; 9 — Артеміда; 10 — Ко-
пилівчан а; 11 — Анало ; 12 — Renan (St-);
13 — Chinese Spring (St+); L — мар ер мо-
ле лярних мас (50 bp DNA Ladder)

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 L

За допомогою молекулярно-генетичного
маркера caISBP1 проведено ідентифікацію

Висновки

алельного стану гена Lr34/Yr18/Pm38 у 28
сортів пшениці м’якої озимої селекції Інститу-
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ту землеробства. З них 11 (39%) мали «стій-
кий» алельний стан локусу Lr34: Столична,
Артеміда, Аналог, Бенефіс, Поліська 70, По-
ліська безоста, Київська 73, Київська напівкар-
ликова, Поліська 80, Журавка, ІЗ15-12. У 9-ти
зразках алельний стан маркера відповідав
«чутливому» алельному стану локусу Lr34
(32%), у 8-ми сортів (29%) виявлено полімор-
фізм за локусом Lr34+. Стійкість, пов’язана з

локусом Lr34, однаково поширена як у сортах,
створених до 1990 р., так і в сортах, ство-
рених в 1992–2012 рр., що пояснюється його
позитивним впливом на стійкість пшениці до
іржистих хвороб і важливим адаптивним зна-
ченням. «Стійкий» алельний стан локусу
Lr34+ доцільно залучати до селекційного про-
цесу під час створення сортів, стійких до
комплексу хвороб.
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ДОБІР СОРТІВ
ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Досліджено природний потенціал рожайності,
ст пінь інтенсивності, дея і морфоа робіоло ічні
й адаптивні властивості, стій ість до виля ання
сортів пшениці озимої, я і хара териз ють
придатність їх для інтенсивних техноло ій.

Проблема виробництва зерна пшениці ози-
мої з високими продовольчими якостями була
і залишається актуальною для всього народно-
господарського комплексу України. Особливо
важливого значення вона набуває нині за ре-
формування аграрного сектору, переходу його
на ринкові суспільні відносини, незбалансова-
ності цін на промислову і сільськогосподарсь-
ку продукцію. За кілька останніх десятиріч се-
лекцією створено цілу плеяду сортів пшениці
озимої з досить високим потенціалом продук-
тивності. Проте потенційні можливості сучасних
сортів використовуються далеко не повністю,
існує істотний розрив між генетично закладе-
ною і реальною урожайністю. За даними вче-
них, у системі державної експертизи сортів рос-
лин урожайність реалізується в середньому на
65,9%, у виробництві — на 36–37% щодо мак-
симальної в закладах експертизи [3, 5, 6]. Тому
дослідження ефективного використання гене-
тичного потенціалу сучасних сортів пшениці
озимої мають наукову, агрономічно-господар-
ську та загальнодержавну цінність і є досить
актуальними.
Для максимальної реалізації потенціалу про-

дуктивності сортів пшениці озимої важливо оп-
тимізувати умови для росту і розвитку рослин,
які найповніше забезпечуються за новітніх ін-
тенсивних агротехнологій. Останні передбача-
ють вдале розміщення посівів у сівозміні після
відповідних попередників, оптимальне забезпе-
чення рослин поживними речовинами з ураху-
ванням їх умісту в ґрунті, роздрібнене внесен-

Ключові слова: сорт, пшениця озима, інтенсивна технологія, ступінь інтенсивності,
урожайність, агрофон, генетичний потенціал

ня азотних добрив у період вегетації за фаза-
ми росту та етапами органогенезу; застосуван-
ня водорозчинних добрив, регуляторів росту,
мікроелементів, інтегрованого захисту рослин
від бур’янів, шкідників, хвороб; регулювання
лінійного росту рослин ретардантами; своєчас-
не і якісне виконання всіх агротехнічних заходів
тощо [2, 3, 7, 8, 9].
Біологічною основою інтенсивних техноло-

гій є вдало підібрані сорти із селекційними і
господарсько цінними ознаками і властивос-
тями як фундамент цих технологій. Сорти знач-
ною мірою визначають їх ефективність. Вод-
ночас варто враховувати такі вимоги до сор-
тів, як урожайний потенціал, реакцію на рівні
агрофонів і засвоюваність рослинами підви-
щених доз поживних речовин, адаптивні влас-
тивості, стійкість до вилягання, якісні показ-
ники та ін.
До поширення в Україні допущено значний

сортимент пшениці озимої у Реєстрі на 2012 р. —
250 сортів [1]. Це дає змогу добирати їх для
різних агрокліматичних зон, підзон, рівнів ре-
сурсного забезпечення, за часом дозрівання,
адаптивними властивостями і щороку гаранту-
вати стабільно високу врожайність. Серед них
є лише частина сортів, які найповніше відпові-
дають вимогам інтенсивних технологій, мають
генетичну здатність за належних технологій
забезпечувати отримання високої продуктив-
ності. Іншу частину сортів можна використову-
вати для інтенсивних технологій лише із засто-
суванням спеціальних агрозаходів, а ще час-
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тина сортів не відповідає вимогам інтенсивних
технологій.
Мета роботи. Дослідження врожайного по-

тенціалу, морфоагробіологічних та адаптивних
властивостей сортів пшениці м’якої озимої з
метою добору їх для інтенсивних технологій і
створення умов для реалізації генетичного по-
тенціалу.
Методика роботи. Дослідження проводили

в закладах експертизи різних ґрунтово-кліма-
тичних зон України за методиками державно-
го сортовипробування і науково-технічної екс-
пертизи [4]. Зимо- і морозостійкість визначали
проморожуванням проб рослин у морозильних
камерах Інституту рослинництва НААН.
Результати досліджень. Установлено, що

більше половини сортів пшениці м’якої озимої,
занесених до Державного реєстру, мають при-
родний потенціал високої продуктивності. У
системі державної експертизи сортів рослин,
де висока культура землеробства, впроваджу-
ються найновіші агротехнології, наукові розроб-
ки, заходи зі створення оптимальних умов для
росту і розвитку рослин, реалізація селекційно-
генетичного потенціалу відбувається краще
(табл. 1).
За 2002–2012 рр. у закладах експертизи

сортів рослин більше 60-ти сортів мали уро-
жайність понад 10 т/га, а сорти Фаворитка, Зо-
лотоколоса, Попелюшка, Чорнява, Благодарка
одеська, Евклід, Кобіра, Тронка, Одеська 162,
Фарондоль, Зустріч, Лузанівка одеська і Смуг-
лянка — 10,8–12,41 т/га. Високий генетичний
потенціал і добру якість зерна мають також
сорти Княгиня Ольга, Ластівка одеська, Сотни-
ця, Каланча, Спасівка, Лимарівна, Лазурна,
Дріада 1, Кірія, Ліона, Ремеслівна, Вдала, Во-
лодарка, Колумбія та ін. Сорти з високим при-
родним потенціалом продуктивності цілком мо-
жуть стати основою сортового складу для ін-
тенсивних технологій, забезпечивши рекордно
високу врожайність і окупність витрат.
Високі врожаї пшениці озимої тісно пов’язані

зі створенням високих агрофонів, з відповідни-
ми збалансованими дозами внесення добрив,
регуляторів росту, мікроелементів, здатністю
сортів засвоювати підвищені дози добрив, їх
спроможністю окуповувати затрачені ресурси
врожаєм. Не всі зареєстровані сорти мають такі
властивості. Багато залежить від рівня генетич-
ної інтенсивності сортів і їх реакції на умови
вирощування. За цими чинниками сорти бува-
ють високоінтенсивними, інтенсивними та плас-
тичними.

 Високоінтенсивні та інтенсивні сорти ма-
ють досить високий природний потенціал про-

Добір сортів пшениці м’якої
озимої для інтенсивних технологій

дуктивності, дуже чутливі до сортових агротех-
нологій і значних затрат ресурсів. До них на-
лежать сорти Володарка, Золотоколоса, Ко-
лумбія, Смуглянка, Славна, Солоха, Фаворит-
ка, Чорнява, Лазурна, Лимарівна, Нива Київ-
щини, Трипільська, Ремеслівна. Краснодарсь-
ка 99, Дріада 1, Пошана, Бунчук, Благодарка
одеська, Евклід, Спасівка, Ватажок, Єдність,
Юнона, Мулан, Тронка та ін. Для реалізації по-
тенціалу вони потребують високого агрофону,
кращих попередників, доброго ресурсного за-
безпечення та суворого дотримання всіх еле-
ментів інтенсивних технологій і агротехнологіч-
ного процесу. Ці вимоги більшою мірою забез-
печуються за впровадження інтенсивних тех-
нологій.
На низьких агрофонах, після задовільних і

гірших попередників, за порушення агротехніки та
несприятливих і екстремальних умов ці сорти
не тільки не матимуть переваг, а й знижувати-
муть показники продуктивності і продовольчих
властивостей зерна більшою мірою, ніж інші
типи сортів. На Білоцерківській сортодослідній
станції в 2006–2007 рр. високоінтенсивні сор-
ти за інтенсивної технології і високого агрофо-
ну сформували урожайність 84,9 ц/га, а за зви-
чайної технології і низького агрофону — на
73,6% меншу. Ще більшою мірою знизили уро-
жайність на низькому агрофоні сорти Володар-
ка, Смуглянка, Фаворитка. Деякі високоінтен-
сивні сорти (Краснодарська 99 і Золотоколоса)
меншою мірою реагували на рівень агротехно-
логій, продуктивність знижували на 55,2–60,5%.
Високоінтенсивні сорти Ренан, Фарандоль,

Суасен, Евклід, Бардотка, Балетка, Мулан з
високим потенціалом продуктивності та доб-
рою стійкістю до вилягання мають недостатню
або низьку зимостійкість, можуть вимерзати в
зимовий період, тому висівати їх ризиковано.
Пластичні сорти характеризуються ниж-

чим, але досить високим урожайним потенціа-
лом, проте мають кращі адаптивні властивості,
дають стабільніший урожай за різних погодних
умов. Для них характерна краща агроекологіч-
на пластичність, посухо-, морозо- і зимостій-
кість та регенераційна здатність після різнома-
нітних стресових чинників. До цієї групи нале-
жать сорти Одеська 51, Одеська 267, Донецька
48, Елегія, Харківська 105, Шестопалівка, Во-
лошкова, Калинова, Куяльник, Одеська 267,
Подолянка, Пилипівка та ін. На особливу ува-
гу серед них заслуговують Одеська 267, Подо-
лянка, Куяльник і Шестопалівка. Незважаючи
на те, що перші 3 сорти зареєстровані ще в
1997–2003 рр., а сорт Шестопалівка — в 2007 р.,
вони донині займають найбільші площі у вироб-
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Добір сортів пшениці м’якої
озимої для інтенсивних технологій

Фаворитка ІФРіГ, МІП Білоцерківська ДСС 2005 12,41
Благодарка одеська СГІ Хмельницький ДЦЕСР 2009 11,98
Золотоколоса ІФРіГ Маньківська ДСС 2004 11,73
Фарандоль ІНРА              » 2004 11,72
Попелюшка ДІАПВ              » 2004 11,60
Смуглянка ІФРіГ, МІП Білоцерківська ДСС 2005 11,59
Кобіра Ходовля Миргородська ДСС 2005 10,99
Чорнява ІФРіГ Вінницький ДЦЕСР 2009 10,95
Тронка БОР              » 2002 10,91
Евклід Флорімон Депре              » 2011 10,90
Одеська 162 СГІ Ілінецька ДСС 2004 10,88
Зустріч СГІ              » 2004 10,85
Нива Київщини ІФРіГ Хмельницький ДЦЕСР 2009 10,83
Мулан Заатцухт ГмбХ Вінницький ДЦЕСР 2011 10,80
Лузанівка одеська СГІ Ілінецька ДСС 2004 10,78
Леля СГІ              » 2004 10,76
Славна ІФРіГ, МІП Білоцерківська ДСС 2008 10,70
Солоха ІФРіГ Хмельницький ДЦЕСР 2008 10,61
Бардотка РАДжТ Вінницький ДЦЕСР 2011 10.60
Краснодарська 99 КНДІСГ Маньківська ДСС 2004 10,58
Пивна ІФРіГ              » 2004 10,55
Манжелія ПДАА              » 2004 10,50
Дромос Заатен Уніон Білоцерківська ДСС 2008 10,50
НС 40 С/00 ІПО Хмельницький ДЦЕСР 2008 10,46
Спасівка ІФРіГ Вінницький ДЦЕСР 2011 10,40
Ластівка одеська СГІ              » 2011 10,40
Колега КНДІСГ              » 2011 10,40
Суасен Флорімон Депре              » 2011 10,40
Лист 25 ЛІСіТ Маньківська ДСС 2004 10,40
Находка 4 ІЗПР Ілінецька ДСС 2004 10,38
Писанка СГІ Вінницький ДЦЕСР 2005 10,36
Матрікс Дойче Заатфер.              » 2011 10,31
Лазурна ІФРГ              » 2011 10,30
Сотниця ІФРіГ              » 2011 10,26
Акратос Заатен Уніон Білоцерківська ДСС 2008 10,23
Сонечко ІФРіГ Кіровоградська ДСС 2008 10,22
Нота КНДІСГ Білоцерківська ДСС 2008 10,22
Лимарівна ІФРіГ Вінницький ДЦ ЕСР 2011 10,20
Новокиївська ІФРіГ Хмельницький ДЦЕСР 2008 10,18
Вдала СГІ, Селена Миргородська ДСС 2005 10,17
Княгиня Ольга СГІ Вінницький ДЦЕСР 2011 10,10
Шестопалівка Бор              » 2004 10,08
Миронівська 61 МІП Ілінецька ДСС 2004 10.05
Ніконія СГІ              » 2004 10,04
Ліра одеська СГІ Вінницький ДЦЕСР 2011 10,04
Одеська 267 СГІ Ілінецька ДСС 2004 10,03
Каланча ІФРіГ Вінницький ДЦЕСР 2011 10,02

1. Реалізація потенціал прод тивності сортів пшениці озимої в за ладах е спертизи сортів
рослин, 2004–2011 рр.

Урожайність,
т/га

Сорт Сортовласник Заклад експертизи Рік

ництві. Проте через низький генетичний потен-
ціал і недостатню стійкість до вилягання ці сор-
ти меншою мірою підходять для інтенсивних

технологій. Установлено, що за урожайним по-
тенціалом переважають високоінтенсивні та
інтенсивні сорти (табл. 2).
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Добір сортів пшениці м’якої
озимої для інтенсивних технологій

Високоінтенсивні  8  72,3  87,1  69,4  76,2
Інтенсивні  44  69,3  83,9  69,6  74,4
Пластичні  24  65,0  76,4  68,5  70,0

2. Урожайність сортів пшениці м’я ої озимої різних типів інтенсивності (Кірово радсь а держ-
сортостанція, ПСВ)

 Рік

2010 2011 2012
 СереднєСорти Кількість

сортів

За 3 роки найвищу врожайність сформува-
ли високоінтенсивні та інтенсивні сорти: Золо-
токолоса, Колумбія, Фаворитка, Володарка,
Дюк, Землячка одеська, Єдність, Батько, Лева-
да, Переяславка, Писанка, Трипільська, Турун-
чук, Краснодарська 99, Подяка, Пошана —
7,44–8,25, а в сприятливому за погодними умо-
вами 2011 р. — 8,59–9,55 т/га.

 Важливим критерієм добору сортів для ін-
тенсивних технологій є їх здатність засвоюва-

ти підвищені дози поживних речовин, насампе-
ред азоту, не втрачаючи стійкості до виляган-
ня. Лише високостійкі сорти поряд з іншими
господарсько цінними ознаками і властивостя-
ми можуть відповідати вимогам високоінтен-
сивних технологій. Відомо, що стійкість до ви-
лягання значною мірою залежить не тільки від
генетичної основи сортів, а й від рівня агрофо-
ну, умов вирощування. Кращі умови створю-
ються за інтенсивних технологій, а тому ві-

                                                Високоінтенсивні
Володарка 4,43 8,62 4,19 94,6
Золотоколоса 5,32 8,54 3,22 60,5
Краснодарська 99 5,04 7,82 2,78 55,2
Смуглянка 5,17 9,04 3,87 74,8
Фаворитка 4,61 8,88 4,27 92,6
Ліона 4,75 8,06 3,31 69,7
  Середнє 4,89 8,49 3,60 73,6

                                                Інтенсивні
Трипільська 4,81 8,60 3,79 78,8
Господиня 4,13 8,08 3,95 95,6
Заможність 4,22 8,31 4,09 96,9
Тітона 4,31 7,56 3,25 75,4
Скарбниця 4,20 7,82 3,62 86,2
Подолянка 4,92 8,41 3,49 70,9
Богдана 4,58 7,87 3,29 71,8
Колос Миронівщини 4,91 8,56 3,65 74,3
  Середнє 4,51 8,15 3,64 80,7

                                                Пластичні
Ліра 4,91 7,48 2,57 52,3
Антара 3,96 5,87 1,91 48,2
Северодонська ювілейна 4,95 6,95 2,00 40,4
Вінничанка 4,64 7,66 3,02 65,1
Одеська 267 5,04 7,10 2,06 40,9
Станіслава 5,20 7,42 2,15 40,8
Повага 5,06 7,68 2,62 51,8
  Середнє 4,83 7,16 2,33 48,2
  Середнє за всіма сортами 4,73 7,93 3,20 67,6
   HIP 0,95 0,29 0,46

3. Урожайність різних типів сортів пшениці м’я ої озимої за різних а рофонів (Білоцер івсь-
а сортостанція, 2006–2007 рр.), т/ а

Сорт
%Низький, звичайна Високий, інтенсивна т/га

Агрофон, технологія Прибавка
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рогідність вилягання буває вищою. Так, в Біло-
церківській сортодослідній станції в 2005 р. сор-
ти Крижинка, Подолянка, Апогей луганський,
Дальницька, Диканька, Косовиця, Писанка, Су-
путниця, Ясочка, Світанок 1 мали оцінку стій-
кості до вилягання в умовах високого агрофо-
ну за інтенсивних технологій 2–3 бали, а за
нижчого агрофону і звичайних технологій — 7–
8 балів. У Кіровоградській сортостанції в 2011 р.
у сортів Антонівка, Батько, Бенефіс, Вдала,
Дюк, Єдність, Отаман, Писанка, Богдана, Сні-
гурка, Сніжана, Станіслава стійкість до виляган-
ня оцінювали в 2–4 бали за 9-бальною систе-
мою. Водночас сорти Віта, Володарка, Запо-
рука, Землячка одеська, Золотоколоса, Кірія,
Краснодарська 99, Переяславка, Пошана,
Смуглянка, Тітона, Тронка, Турунчук, Фаворит-
ка, Багряна, Батько, Ювілейна 100, Славна та
інші за високої урожайності на високому і низь-
кому агрофонах мали високу стійкість до виля-
гання. Отже, за інтенсивних технологій, де зав-
жди створюється високий агрофон, недоцільно
висівати напівінтенсивні сорти, які схильні до
вилягання. Найпридатніші для вирощування за
інтенсивними технологіями, низькорослі і на-

Добір сортів пшениці м’якої
озимої для інтенсивних технологій

Вимогам інтенсивних технологій найбіль-
ше відповідають високоінтенсивні й інтен-
сивні сорти з високим природним потенціалом
урожайності, добрими адаптивними власти-
востями і стійкістю до вилягання. Високоін-
тенсивні та інтенсивні сорти з низькою мо-
розо-зимостійкістю використовувати для ін-
тенсивних технологій не варто. Інтенсивні

Висновки

сорти з недостатньою стійкістю до виляган-
ня, за несприятливих чинників навколишньо-
го середовища та використання для інтен-
сивних технологій потребують спеціальних
агрозаходів, насамперед обробки морфорегу-
ляторами. Пластичні сорти з низькою стій-
кістю до вилягання недоцільно використову-
вати для інтенсивних технологій.

півкарликові сорти, які є інтенсивними, високо-
інтенсивними і стійкими до вилягання.
Реалізація природного потенціалу сортів пше-

ниці озимої повніше забезпечується за впро-
вадження інтенсивних технологій і високих аг-
рофонів. У цих умовах вищу урожайність фор-
мували високоінтенсивні й інтенсивні сорти
(табл. 3).
Прибавка урожайності високоінтенсивних й

інтенсивних сортів за високих агрофонів та
інтенсивних технологій становила 3,60–3,64, а
пластичних — лише 2,33 т/га. Це свідчить про
значні переваги добору і вирощування високо-
інтенсивних та інтенсивних сортів за інтенсив-
ними технологіями. На високих агрофонах і за
сприятливих агрометеоролічних умов плас-
тичні сорти можуть вилягати, а тому потребу-
ють обробки посівів морфорегуляторами, на
що необхідні додаткові кошти.
Крім перерахованих вище чинників, під час

добору сортів пшениці озимої для інтенсивних
технологій варто враховувати морозо-, зимо-,
посухостійкість, стійкість до хвороб і шкідни-
ків, стресових факторів навколишнього середо-
вища.
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ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМНИМИ
ЗАСОБАМИ РІВНОМІРНОСТІ
РОЗПОДІЛУ НАСІННЯ ПО ПЛОЩІ

Висвітлюються питання вдос оналення ал оритм
і омп’ютерної про рами для оцін и
рівномірності розподіл насіння по полю,
наведено рез льтати дея их розрах н ів та
пра тично о застос вання.

Одним зі способів підвищення виживання
паростків насіння є поліпшення рівномірності
розподілу насіння по площі, що зумовлює ра-
ціональніше використання поживних речовин і
сонячної енергії. З метою покращення рівномір-
ності розподілу насіння по площі використову-
ють різні способи сівби. Для оцінки цієї рівно-
мірності використовується комп’ютерна програ-
ма [3], за допомогою якої можна розраховувати
коефіцієнт рівномірності М як для різних змо-
дельованих способів сівби, так і для будь-яких
фактичних даних розподілу рослин по полю,
отриманих через вимірювання їхніх координат.
Однак у цій програмі не враховуються ті час-
тини площі кругів живлення, що виходять за
межі рамки, яку накладають на репрезентатив-
ну частину засіяної певним способом площі, що
вносить похибку у результати обчислення. З
метою зменшення такої похибки потрібно збіль-
шувати розміри рамки, що зумовлює додаткові
витрати часу на обчислення. Наприклад, ком-
п’ютер (процесор 2 Ггц) потребує близько 30 хв
для обчислення коефіцієнта рівномірності, коли
площа рамки становить усього 0,78 м2 (390
насінин). Тому ця проблема потребує розв’я-
зання. Також не вивчено питання про кількісну
залежність урожайності сільськогосподарських
культур від коефіцієнта рівномірності М.
Мета досліджень — удосконалити комп’ю-

терну програму для оцінки рівномірності розпо-
ділу насіння по полю через усунення впливу
крайового ефекту та оцінити практичне засто-
сування.

Ключові слова: спосіб сівби, рівномірність розподілу насіння по площі, круг живлення, крайовий
ефект, коефіцієнт рівномірності, комп’ютерна програма, моделювання, урожайність.

Результати досліджень. На рис. 1 показа-
но схему розміщення кругів живлення рослин
у випадках, коли частини кругів живлення рос-
лин виходять за межі рамки.
Для обчислення площ S заштрихованих ді-

лянок використовується відомий математичний
вираз:

   
 ( )22 t tS r arccos r t 1 ,r r= ⋅ − ⋅ ⋅ − (1)

де r — радіус круга живлення; t — відстань від
центра круга живлення до краю рамки.
Однак для обчислення цих площ спочатку

потрібно знайти координати тих насінин, круги
живлення яких виходять за межі рамки. Для

Рис. 1. Схема розміщення р ів живлення
рослин разі виход цих іл живлення за
межі рам и: А — ширина рам и, В — довжи-
на рам и
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цього в алгоритм і в програму імплементова-
но спеціальну процедуру пошуку таких точок.
Крім цього, в програму введено процедури роз-
рахунку величини цих площ та додавання цих
величин до суми площ кругів живлення у ме-
жах рамки, яка обчислюється з однократним вра-
хуванням площ накладання цих кругів. Внаслі-
док внесення змін в алгоритм програми його
нова блок-схема має такий вигляд (рис. 2).
Програмне забезпечення на базі цього ал-

горитму написане програмною мовою Borland
Pascal 7.0. У цій програмі для моделювання
різних способів сівби (звичайний рядковий, точ-
ний рядковий чи пунктирний, стрічковий, роз-
кидний, смуговий, гексагональний, перехрес-
ний) використовуються нормальний закон роз-
поділу випадкових величин, експоненціальний
закон, закон Пуансона, закон рівномірного роз-
поділу, а також система двох випадкових ве-
личин, які розподілені за експоненціальним за-
коном розподілу, та двовимірна система двох

Оцінювання програмними засобами
рівномірності розподілу насіння по площі

випадкових величин, які розподілені за експо-
ненціальним законом розподілу та рівномірним
законом розподілу. Для генерування випадко-
вих чисел з будь-якою функцією розподілу за-
діяно загальний спосіб з використанням фор-
мули [2]:

Y=sup{z:F(z)≤X}
z ∈A, (2)

де F(z) — функція розподілу з аргументом z,
визначена на підмножині А (частковий інтервал
множини дійсних чисел чи об’єднання множин)
множини дійсних чисел; X — безперервна ви-
падкова величина, рівномірно розподілена на
відрізку [0; 1]; Y — випадкова перемінна, яка
має F як функцію розподілу.
Отже, якщо рівномірно розподілені числа в

діапазоні [0; 1] підставити в рівняння (2), то в
результаті перетворення буде отримано по-
слідовність випадкових чисел y1, y2, …з розпо-
ділом F.
У програмі використано відому трансформо-

Рис. 2. Бло -схема ал оритм омп’ютерної про рами
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вану нормальну функцію розподілу (підінтег-
ральну функцію розкладено в ряд Тейлора з
наступним її інтегруванням):

 n 2n 1

n
n 0

1 ( 1) x
F(x) 1/ 2 ,

n!2 (2n 1)2

+∞

=

−
= +

+π
∑  (3)

де n=1; 2; 3…
Відомо також [1], що у разі двовимірної сис-

теми випадкових величин X і Y, які описують-
ся експоненціальним законом, вирази для
щільності розподілу системи та функції розпо-
ділу системи мають такий вигляд:

 ( )x yf(x,y) e ,− η⋅ +μ⋅= η ⋅ μ ⋅ коли x>0 and y>0;  (4)

 ( ) ( )x yF(x,y) 1 e 1 e ,−η⋅ −μ⋅= − ⋅ −

коли x>0 and y>0. (5)

Використовуючи вдосконалену програму,
проведено ряд контрольних розрахунків. Для
гексагонального розподілу насіння по площі
отримано максимальне значення коефіцієнта
рівномірності розподілу, яке рівне 0,967, що є
тотожним значенню, отриманому теоретично.
У разі квадратного розподілу коефіцієнт набу-
ває значення 0,924, а в разі розкидної сівби —
середнє значення 0,645 [з надійністю 95% се-
реднє значення розміщується в інтервалі
(0,637; 0,653)]. Згадані вище значення коефіці-
єнта для гексагонального і квадратного спо-
собів сівби не залежать від норми висіву.
Проведено також серію обчислень, зокрема

з метою вивчення впливу ширини міжряддя на
коефіцієнт рівномірності за звичайної рядкової
сівби (рис. 3). На графіку помітно, що макси-
мальне значення коефіцієнта М отримано для
точної рядкової сівби за міжряддя 7,5 см (тоб-
то, коли приблизно настає квадратний роз-
поділ). За рядкової сівби коефіцієнт М набуває

менших значень порівняно з точною рядковою
сівбою, оскільки розміщення насіння в рядку
моделюється з використанням експоненціаль-
ного розподілу.
Удосконалена програма була застосована

для обробки експериментальних даних, отри-
маних в результаті проведення польових дос-
ліджень на висіві кукурудзи за різної норми ви-
сіву (44–285 тис. шт./га) і ширини міжрядь (35–
90 см) [4].
Статистичний аналіз показав, що вплив рів-

номірності розподілу насіння кукурудзи по пло-
щі (оцінюється коефіцієнтом рівномірності) на
її врожайність можна описати лінійним рівнян-
ням регресії (загальний розкид пояснюється на
45,8%). З’ясувалося, що максимальна середня
врожайність кукурудзи на зерно (114 ц/га) отри-
мана за найбільшого значення коефіцієнта
рівномірності 0,8704 (ширина міжрядь 35 см,
відстань між насінинами у рядку 25 см, норма
висіву 114285 тис. шт. насінин на 1 га). Отже,
використання цієї програми дало змогу пев-
ною мірою з’ясувати фізичну суть зміни уро-
жайності.
Аналіз даних цього дослідження показав від-

сутність статистично значущої залежності уро-
жайності від норми висіву. Цікаво, що дослі-
дження з визначення оптимальної норми висі-
ву озимої пшениці, проведені Ноттінгемським
університетом [5], також показують, що в діа-
пазоні норми висіву 80–320 насінин/1 м2 не спо-
стерігається значущої залежності урожайності
від норми висіву (експерименти з 20 сортами
озимої пшениці продемонстрували, що в серед-
ньому урожайність за норми висіву 80 і 320 на-
сінин/м2 становила відповідно 10,6 та 10,9 т/га в
1997 р., а в 1998 р. — відповідно 8,6 та 8,3 т/га).
Аналогічні дослідження були проведені побли-
зу Ейкоу (штат Орегон) [6]. Тут 3 роки вивчали
вплив норми висіву пшениці озимої (40, 60, 80
і 100 фунтів на акр, або відповідно 45, 67, 90
та 112 кг/га) на її урожайність. У результаті з’я-
сувалося, що сезони вирощування мали вплив
на урожайність, а норми висіву не мали. До-
слідники пояснюють це здебільшого тим, що за
зменшення норми висіву урожайність не змен-
шується за рахунок збільшення зони живлен-
ня, кількості пагонів однієї рослини (понад 20
пагонів, особливо за ранніх строків сівби), біль-
ших колосків і важчих зерен. Університет шта-
ту Орегон досліджував вплив норми висіву
пшениці озимої на урожайність [7]. Дослідники
дійшли висновку, що незалежно від ширини
міжряддя в діапазоні від 15 до 46 см збільшен-

Рис. 3. Вплив ширини міжряддя на оефіцієнт
рівномірності М (звичайна ряд ова сівба і
точна ряд ова сівба, норма висів — 2 млн
шт./ а): 1 — точна ряд ова сівба; 1 — ряд-
ова сівба; 1 — довірчі раниці (Р=0,95)
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ня густоти насіння в рядку понад 18 насінин на
1 фут (59 насінин на 1 м) призводить до змен-
шення урожайності. Результати досліджень
впливу норм висіву насіння на врожайність зер-
на ячменю озимого у Хмельницькій області [8]
показали, що на фоні мінеральних добрив
підвищення норм висіву не сприяло підвищен-
ню урожайності зерна (за норми висіву 300 і

450 насінин/м2 урожайність становила відпові-
дно 7,29 т/га і 7,27 т/га).
Фактор рівномірності розподілу насіння по

площі прихований у цих дослідах і його
кількісний вплив на урожайність не оцінений,
хоча вже тільки зміна норми висіву за одного
способу сівби викликає зміну рівномірності роз-
поділу насіння по полю.

Комп’ютерна програма для розрахунку кое-
фіцієнта рівномірності розподілу насіння по
площі забезпечує як моделювання різних спо-
собів сівби, так і оцінку експериментальних
даних (фактично отримано розподіли насіння
по полю).
Її можна застосовувати для проведення

досліджень з метою порівняння різних спо-
собів сівби стосовно рівномірності розподілу
насіння по площі, оцінки впливу цієї рівномір-
ності на урожайність, визначення оптималь-
них норм висіву та визначення раціонального
розміру зони живлення рослини за однакової
рівномірності, вивчення впливу рівномірності

Висновки

на раціональний розмір зони живлення. Засто-
сування цієї програми також може допомогти
зекономити час, затрати праці і кошти на
проведення відповідних експериментальних
досліджень за рахунок зменшення кількості
дослідів. Результати таких досліджень мо-
жуть бути корисними для розробників нових
посівних машин, особливо за вибору спосо-
бу сівби і його параметрів (наприклад, ши-
рина міжряддя, ширина смуги та ін.). Ефек-
тивність застосування програми зростає
за умови, коли кожна рослина забезпечена
мінімально потрібним середнім розміром зони
живлення.
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РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНКИ
ПО КРИВОЛІНІЙНІЙ ЛОПАТЦІ З
ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Виведене рівняння р х матеріальної частин и
вздовж риволінійної лопат и з верти альною
віссю обертання відрізняється наявністю двох
додат ових членів — силою тертя від
відцентрової сили, я а вини ає за відносно о
р х частин и по ви н тій бо овій полиці
лопат и, і силою тертя від додат ової
відцентрової сили, я а вини ає за відносно о
р х частин и по ви н тій нижній полиці лопат и.

Ключові слова: рівняння Лагранжа другого роду, матеріальна частинка, узагальнені сили,
відносна швидкість, відносне прискорення, відцентровані сили, сили тертя, сили ваги

Рис. 1. Схема живих сил, я і діють на час-
тин під час її с ладно о р х вздовж ло-
пат и за ально о положення з верти альною
віссю обертання

Мета досліджень — відпрацювати методи-
ку виведення і вивести таке рівняння на основі
найзагальніших наукових підходів.
Результати досліджень. Універсальними

рівняннями руху матеріальних тіл є рівняння
Лагранжа другого роду [1, 3]. Розглянемо спо-
чатку прямолінійну лопатку загального поло-
ження з вертикальною віссю обертання (рис. 1).
Нехай нижня плоска полиця лопатки нахи-

лена під кутом γ до площини диска, а бічна
плоска її полиця розміщена перпендикулярно
до диска на відстані R0 від осі його обертання.
Тоді рівняння Лагранжа другого роду для такої
частинки матимуть вигляд [1,3]:
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де h — висота підняття частинки на лопатці
відносно диска, м; QR, Qϕ , QH — так звані живі
[2] або ж узагальнені [1, 3] сили, які діють на
частинку, відповідно: по радіусу R (м), по яко-
му направлена вісь координат ОХ; по осі ОY,
направленій дотично до кола, на якому повер-
тається на кут ϕ (радіан) частинка у складно-
му русі; та по осі ОZ, направленій по h пара-
лельно осі обертання диска (рис. 1). Кінетич-
на енергія Е (Дж) частинки масою m (кг) в
цьому разі дорівнює:

 2 2 2 2m
E [(R) R ( ) (h) ].

2

• • •
= + ϕ + (2)

МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

Актуальність проблеми. Рівняння руху ма-
теріальної частинки по лопатці криволінійної
форми, яка обертається навколо вертикальної
осі, необхідне за оптимізації процесу розгону
частинки в полі відцентрових сил, наприклад,
лопаткою дискового розсіювача сипких мате-
ріалів тощо.
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Таке рівняння без його виведення подане
в [2], що викликає сумніви стосовно його досто-
вірності.
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У разі обертання лопатки проти годиннико-
вої стрілки (рис. 1):

 2 2

Л

2

Л

E E E
mR; mR( ) ; mR ;

R
R

E E
0; mV sin ;

h
E d E d E

0; mR; 2mR(R)( ) mR ;
h dt dt

R

d E
m V sin .

dt
h

• • •

• •

•

•• • • ••

• •

•

•

∂ ∂ ∂
= = ϕ = ϕ

∂∂ ∂ ϕ
∂ ∂

= = γ
∂ϕ ∂
∂ ∂ ∂

= = = ϕ + ϕ
∂ ∂ ∂ ϕ

∂
= γ

∂

Після підстановки значень частинних по-
хідних в (1) матимемо:

 2
R

2

Л H

mR mR( ) Q ;

2mR(R)( ) mR Q ;

m V sin Q .

•• •

• • ••

ϕ

•

− ϕ =

ϕ + ϕ =

γ =

(3)

У змінні (3) входять значення похідної α
.....
 від

кута α нахилу радіуса R до бічної полиці лопат-
ки по часу t та ϕ, тому для їх визначення роз-
глянемо рис. 2. Нехай за елементарний про-
міжок часу Δt частинка, рухаючись у відносному
русі по прямолінійній лопатці 1, перемістила-
ся на горизонтальній проекції з точки M1 в M2.
Тоді кут α1 між радіусом R1 і боковою полицею
лопатки 1 зміниться і стане рівний α2. Оскіль-
ки кут α1 є зовнішнім кутом трикутника M1ОM2,
можна записати: α1=α2 +[(VК cosγ sinα)/R]Δt.
Звідки при Δt→0 значення (α2–α1)/(Δt)=(Δα)/

Рух матеріальної частинки по криволінійній
лопатці з вертикальною віссю обертання

Рис. 2. До визначення значень ααααα
.
та ϕϕϕϕϕ

..
під

час р х частин и вздовж прямолінійної — 1
і риволінійної — 2 лопато (3 — дотична до
ривої 2 точці M3)

(Δt)→(α)=–(VЛ cosγ sinα)/R. До того ж, кут ϕ
рівний сумі кутів ϕП від переносного і ϕВ віднос-
ного рухів частинки. Тому:

 
ЛВ (V cos sin ) / R;

• •
α = − ϕ = − γ α

 Л
П В

V cos sin
;

R

• • • γ α
ϕ = ϕ ± ϕ = ω ±  

ЛR V cos cos ;
•

= γ α

        
 2 2

Л Л
2

R V cos sin 2V cos cos sin
;

R

•
•• ± γ α γ α α
ϕ =

∓

 2 2 2
Л

Л
V cos sin

R V cos cos .
R

•• • γ α
= γ α +

Підстановка в (3) її похідних дає:

 2
Л Л Rm V cos cos mR 2m V cos sin Q ;

•
γ α − ω ω γ α =∓

   
 

Л ЛmR V cos sin 2mR V cos cos Q ;
•

ϕ± γ α + ω γ α =

   
 

Л Hm V sin Q .
•

γ = (4)

При f≠0 живі сили в (4) складаються з нор-
мальних до обох полиць лопатки сил реакції
N1, N2, сили тертя лопатки FТ=f(N1+N2), їхніх
моментів та сили ваги частинки mq, у резуль-
таті чого вони наберуть вигляду (рис. 1):

QR = +–N1sinα–N2sinгcosα–fN1cosγcosα–
fN2cosγcosα;

Qϕ = RN1cosα+–RN2sinγsinα+–RfN1cosγsinα+– (5)
+–RfN2cosγsinα;

QH =N2cosγ–fN1sinγ–fN2sinγ–mq.

Після підстановки (5) в (4) та розв’язування
(4), одержимо:

FТ =f(N1+N2);

N1=±mRω2sinα+2mωVЛ
cosγ;

N2=mRω2 sinγ cosα+mqcosγ;
 2
Л ТV R cos cos g sin F / m,

•
= ω γ α − γ −

що відповідає дійсності.
В усіх наведених вище рівняннях верхні зна-

ки відповідають випадку, коли VЛ sinα збігаєть-
ся з напрямком ω, у нашому разі — обертан-
ню лопатки проти годинникової стрілки (рис. 2);
нижні знаки — коли напрямок VЛ sinα проти-
лежний до ω, у нашому разі — за нею (рис. 2).
При цьому кут α завжди береться гострим. Цьо-
го дотримуємось і в подальших викладках.
Для лопатки 2 (рис. 2) з криволінійною бо-

ковою полицею при γ≠0, f≠0 задачу розв’язують
аналогічно. У цьому разі за час Δt частинка пе-
реходить з точки M1 в точку M3, а дотична 3 до
лопатки 2 з радіусом ρ її кривизни в її проекції
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на горизонтальну площину додатково повер-
тається з положення 1 в точці M1 в положення
3 в точці M3 (рис. 2) на кут Δα=[(VЛcosγ)/ρ]Δt.
Тоді

 
Л Л( ) (V cos ) / V (cos sin ) / R,

•
α = γ ρ − γ α

де ρ — радіус кривизни кривої ρ=ρ(ϕВ) гори-
зонтальної проекції бокової полиці лопатки 2
(рис. 2), м. Для лопатки, в якої γ=сonst, з
рис. 2 додатково отримуємо:
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2 2
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2 2 2 2 2
Л Л
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R R
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,

R
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•• •

γ α
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γ α γ α α
ϕ = ± ±

γ α
± = γ α −

ρ

γ α γ α
− +

ρ

∓

підстановка яких у (3) дає:

 2
Л Л

2 2
Л R

Л Л

2 2
Л

Л H

mV cos cos mR 2m V cos sin

(mV сos sin ) / Q ;

mR V cos sin 2mR V cos cos

(RmV cos cos ) / Q ;

mV sin Q .

•

•

•

γ α − ω ω γ α −

− γ α ρ =

± γ α + ω γ α ±

± γ α ρ = ϕ

γ =

∓

(6)

Підстановка живих сил із (5) в (6) і розв’я-
зок (6) дає:

N1=±mRω2sinα+2mωVЛcosγ±(mVЛ
2cos2γ)/ρ;

N2 = mqcosγ+mRω2 cosα sinγ;

FТ/m = f[±Rω2 sinα+2ωVЛcosγ±(VЛ
2 cos2γ)/

ρ+qcosγ+Rω2cosαsinγ].
 2
Л TV R cos cos g sin F / m;

•
= ω α γ − γ −

У рівнянні V
.....
Л першою справа йде поділена

на m поздовжня лопатці складова відцентрової
сили; другою — поділена на m поздовжня ло-
патці складова сили ваги частинки; третьою —
поділена на m сила FТ тертя частинки по по-
лицях лопатки. У рівнянні FТ/m ідуть в дужках:
першим — член, який враховує тертя криволі-
нійної бічної полиці лопатки від перпендикуляр-
ної до неї складової відцентрової сили перенос-
ного руху частинки; другий — від сили інерції
Коріоліса; третій — від відцентрової сили від-

носного руху частинки, яка виникає від закруг-
лення бокової полиці лопатки радіусом ρ на її
горизонтальній проекції; четвертий — від пер-
пендикулярної до нижньої полиці лопатки скла-
дової сили ваги частинки; п’ятий — від перпен-
дикулярної до нижньої полиці лопатки скла-
дової відцентрової сили частинки в її перенос-
ному русі на радіусі R.
У разі, коли γ≠const, змінюються всі похідні

від тригонометричних функцій, що містять γ, а та-
кож виникає необхідність знаходження γ

.....
. З ура-

хуванням цього знаходимо необхідні похідні:
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З них видно, що вони відрізняються від от-
риманих при постійних значеннях γ наявністю
останніх членів справа. При цьому приймало-

ся 
 ЛV

r

•
γ = , де r — радіус кривизни нижньої по-

лиці лопатки за зростання кута її нахилу до
диска по довжині лопатки в проекції на верти-
кальну дотичну до бокової полиці лопатки пло-
щину у взятій точці. Значення γ

.....
 виводяться

аналогічно α
.....
. Після підстановки похідних в (1),

отримуємо:
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Л
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m V cos cos mR 2m V cos sin
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γ α − ω ω γ α −

γ α γ α
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± γ α + ω γ α ±
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ρ

γ
γ + =

∓

∓

 
(7)

Оскільки так звані живі сили ідентичні тут (5),
після їх підстановки в (7) одержуємо:
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    N1=±mRω2sinα+2mωVЛcosγ±(mVЛ
2cos2γ)/ρ;

    N2= mqcosγ+mRω2 cosαsinγ+(mVЛ
2)/r,

а також рівняння руху частинки в натуральних
координатах у вигляді:

 2
Л ТV R cos cos g sin F / m,

•
= ω α γ − γ − (8)

де:

FТ=fm(±Rω2sinα+2ωVЛcosγ±(VЛ
2cos2γ)/

ρ+qcosγ+Rω2cosαsinγ+VЛ
2/r). (9)

 Рівняння (9) відрізняється від наведеного
вище аналогічного рівняння для γ=const ос-
таннім членом, тобто силою тертя вигнутої по
радіусу r нижньої полиці лопатки по частинці від
відцентрової сили частинки, яка виникає від
кривизни цієї полиці лопатки. Зрозуміло, що
при вигнутій горбом угору цій полиці лопатки
перед останнім членом у дужках (9) треба бра-
ти знак (–), оскільки в цьому разі значення γ

.....
 <0,

тобто є від’ємними.
Особливістю одержаних рівнянь є те, що в

Рух матеріальної частинки по криволінійній
лопатці з вертикальною віссю обертання

Рівняння руху матеріальної частинки
вздовж лопатки з криволінійною боковою і
нижньою полицями відрізняється від такого
самого рівняння для прямолінійної лопатки
наявністю в ньому двох додаткових членів:
перший стосується сили тертя від відцент-

Висновки

рової сили, яка виникає у відносному русі час-
тинки по вигнутій радіусом ρ боковій полиці
лопатки; другий — сили тертя від відцент-
рової сили, яка виникає у відносному русі час-
тинки по вигнутій радіусом r нижній полиці
лопатки.
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разі руху частинки з відносною коловою швид-
кістю VЛcosγ=ωR протилежно напрямку ω, коли
ρ=R, r=4, α=π/2, що відповідає спіралі, помі-
щеної всередину циліндра, який обертається
навколо осі, у виразі сили тертя FТ перші три
члени взаємно знищуються, оскільки у цьо-
му разі частинка не буде обертатись. На ло-
патці, виконаній на диску по Архімедовій
спіралі, яку описувала б на ньому частинка, ру-
хаючись рівномірно по його радіусу зі швид-
кістю VR, перші три члени у виразі FТ також
взаємно знищуються, що засвідчує правиль-
ність цих рівнянь.
Слід сказати, що зазначене вище в (9) сто-

сується частинки, що рухається на лопатці.
Коли ж вона рухається під нижньою полицею
лопатки, вигнутою випуклістю вгору, складова
qcosγ в (9) береться зі знаком мінус, а VЛ2/r —
зі знаком плюс. Крім того, ці викладки стосують-
ся частинки, що рухається від центра до пери-
ферії лопатки. У разі зворотного руху частин-
ки задача розв’язується аналогічно.
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РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ,
ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ

Роз лян то радіаційно-е оло ічні аспе ти
ведення землеробства на радіоа тивно
забр дненій території, я і передбачають
дотримання і ієнічних нормативів міст
радіон лідів сільсь о осподарсь ій прод ції,
зменшення індивід альної і оле тивної доз
опромінення населення. За ви ористання
сільсь о осподарсь их льт р цих мовах слід
зважати на їх потенційн здатність на опич вати
радіон ліди в рожайній масі.

З кожним роком збільшується площа зе-
мель, рівень радіоактивного забруднення яких
після аварії на ЧАЕС знизився до величин, згід-
но з чинним законодавством допустимих для
ведення сільськогосподарського виробництва.
Тому виникла потреба в розробленні і впрова-
дженні технологій їхньої подальшої реабілітації.
За організації сільськогосподарського вироб-
ництва, насамперед у рослинництві, особливо-
го значення набуває дотримання чинних гігіє-
нічних нормативів умісту радіонуклідів у про-
дукції, зменшення індивідуальної і колективної
доз опромінення населення [1]. При цьому ве-
лике значення має чергування сільськогоспо-
дарських культур у сівозміні.
Організація земельної території господар-

ства на базі сівозмін — структурна основа, що
об’єднує всі складові системи землеробства в
єдине ціле [4]. Сівозміна є основним елементом
сучасних систем землеробства, які базуються
на раціональному використанні природної ґрун-
тової родючості та біологічного потенціалу сіль-
ськогосподарських культур, і важливим чин-
ником ґрунтозахисного та природоохоронного
землекористування.
Методи досліджень. Радіаційно-екологічні

аспекти сільськогосподарського використання
ґрунтів вивчали на радіаційно забруднених ді-
лянках територій Волинської, Житомирської,
Київської, Рівненської і Чернігівської областей.
Польові дослідження здійснювали в зонах без-
умовного (обов’язкового) та добровільного га-
рантованого відселення людей і домашніх тва-
рин з урахуванням специфіки науково-дослід-
них робіт, пов’язаних із сільськогосподарською
радіологією [5].
Концентрацію 137Cs у відповідних зразках

визначали на гамма-спектрометричній уста-
новці з напівпровідниковим детектором типу
GEM-30185, Ge(Li), GMX серії EG&G ORTEC з
багатоканальним аналізатором ADCAM-300
(USA) у лабораторії ядерно-фізичних методів
аналізу та радіохімії УкрНДІ сільськогосподар-
ської радіології Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України. Для
оптимізації протирадіаційних заходів та прогно-
зування змін радіологічної ситуації в сільсь-
когосподарському виробництві використано
систему підтримки прийняття рішень ReSCA
(Remediation Strategies after the Chernobyl Ac-
cident), розроблену й запропоновану для вико-
ристання МАГАТЕ.

Ключові слова: доза опромінення, радіаційно-екологічні вимоги, нормативи вмісту радіонуклідів,
сільськогосподарські культури, урожайна маса
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Радіаційно-екологічні аспекти
використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами

Для оцінки накопичення радіонуклідів в уро-
жаї культур за різної щільності забруднен-
ня ґрунтів використано коефіцієнт переходу
(КП) 137Cs з ґрунту в рослини, який характери-
зує його кількісний уміст у них за щільності за-
бруднення ґрунту, визначеної за співвідношен-
ням — Бк/1 кг повітряносухої маси рослин/кБк/
1 м2 ґрунту.
Результати досліджень. За аналізом та

узагальненням отриманих даних, радіаційно-
екологічні аспекти використання ґрунтів на ра-
діоактивно забруднених територіях мають ба-
зуватися на попередньо визначеній щільності
забруднення ґрунту, його агрохімічній характе-
ристиці, біологічних особливостях сільськогос-
подарських культур щодо накопичення радіо-
нуклідів, напрямах подальшого використання
отриманого врожаю.
Рівні накопичення 137Cs у рослинах не зав-

жди адекватні щільності забруднення ґрунту на
певній території [2]. Розміри накопичення —
обернено пропорційні рівню родючості ґрунту:
чим вища родючість, тим менш резистентний
ґрунт до радіонуклідного забруднення. Зазна-
чена залежність характеризується рівнем ра-
діоекологічної чутливості певного типу ґрунту
[6].
Нами встановлено, що за однакової щіль-

ності забруднення різних територій уміст 137Cs

Кукурудза 0,07 100

Пшениця озима 0,11 156

Ячмінь ярий 0,13 185

Тритикале 0,16 228

Пшениця яра 0,16 228

Просо 0,24 342

Жито озиме 0,24 342

Овес 0,35 498

Боби кормові 0,52 740

Гречка 0,76 1082

Соя 0,88 1252

Горох 0,91 1295

Люпин жовтий 1,29 1836

2. На опичення 137Cs зерновими, зернобобо-
вими і р п’яними льт рами в мовах дер-
ново-підзолистих ґр нтів Полісся

% від мінімального
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Радіаційно-екологічні аспекти
використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами

в урожаї сільськогосподарських культур в умо-
вах дерново-підзолистих ґрунтів був набагато
вищим, ніж на чорноземах (табл. 1).
Мінімальне — 9-разове — перевищення на-

копичення 137Cs спостерігалося для вівса
за внесення калійних добрив у дозі К120. Мак-
симальне — 51-разове — для зерна жита
озимого за внесення мінеральних добрив
N120Р120К120.
На кількість 137Cs в урожаї сільськогоспо-

дарських культур впливали також окремо вне-
сені азотні й фосфорні мінеральні добрива та
їх поєднання. Так, за внесення лише азотних
добрив (N120) уміст 137Cs в урожаї бульб кар-
топлі, зерна вівса і люпину підвищувався. За
внесення фосфору (Р120) відзначено тенденцію
до зменшення (до 17%) накопичення радіонук-
ліду. Калійні добрива  окремо (К120) і в поєд-
нанні з фосфорними (Р120К120) зумовили знач-
не зменшення інтенсивності міграції радіонук-
ліду в системі ґрунт — рослина.
Поєднання калійних добрив з азотними

(N120K120) і повне мінеральне удобрення кар-
топлі та гороху (N120Р120K120) також сприяло
зменшенню вмісту 137Cs в рослинах у 1,5 раза.
За внесення добрив під овес уміст радіонукліда
в його зерні збільшувався. Зазначена зако-
номірність особливо виявилася на кислих дер-
ново-підзолистих ґрунтах зони Полісся, які за-
знали найбільшого радіоактивного забруднен-
ня внаслідок аварії на ЧАЕС і завжди вирізня-
лися невисоким умістом обмінних і резервних
для рослин необмінних форм калію.
Під час дослідження радіаційно-екологічних

аспектів ведення землеробства на радіоактив-
но забруднених землях слід зважати на біо-

логічні особливості різних сільськогосподарсь-
ких культур щодо накопичення радіонуклідів.
За результатами досліджень і розрахунка-

ми, зернові, зернобобові культури та гречку зі
збільшенням коефіцієнтів переходу радіоцезію
з ґрунту в зерно можна розмістити в нарощу-
ваному щодо накопичення 137Cs порядку, за-
значеному в табл. 2. При цьому максимальна
різниця в накопиченні цього радіонукліда в
зерні першої культури — кукурудзи й остан-
ньої — люпину жовтого, становить 18,4 раза.
Безперечно, найкритичнішим продуктом

харчування, що визначає рівень внутрішнього
опромінення організму людини за споживання
продукції тваринництва, є молоко. З його сис-
тематичним вживанням реалізується до 75%,
а в окремих випадках і більше, від загальної
дози опромінення [3]. Особливо ретельно слід
підходити до виробництва кормів з мінімальним
умістом у них радіонуклідів через насичення
кормових сівозмін культурами з потенційно не-
високою здатністю до їх накопичення.
За наведеними в табл. 3 даними, в умовах

дерново-підзолистих ґрунтів Полісся переви-
щення накопичення 137Cs в урожаї залежно від
культур — 1,5–10-разове. Мінімальне значен-
ня накопичення 137Cs характерне для зеленої
маси кукурудзи, кормових злакових трав (тимо-
фіївки, грястиці збірної). Кормові культури ро-
дини хрестоцвітих (капуста кормова, редька
олійна, ріпак озимий) займають проміжне міс-
це. Відзначено підвищений уміст радіонуклідів
у зеленій масі конюшини червоної, максималь-
ний — люпині жовтому.
Це означає, що під час закладання та вико-

ристання луків і пасовищ для випасання вели-

Кукурудза 0,15 83 100

Тимофіївка 0,23 128 154

Грястиця збірна 0,30 167 201

Капуста кормова 0,43 239 288

Ріпак озимий 0,46 255 308

Люцерна 0,52 289 348

Конюшина червона 0,54 300 361

Соняшник 0,60 333 401

Люпин жовтий 1,50 833 1003

3. На опичення 137Cs ормовими льт рами в мовах дерново-підзолистих ґр нтів Полісся

Культура
% від мінімального

в зеленій масі кукурудзи

Уміст 137Cs (Бк/кг) за
щільності забруднення
ґрунту 555 Бк/м2 (15 кі/км2)

КП,Бк/кг/кБк/м2
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Радіаційно-екологічні аспекти
використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами

кої рогатої худоби на землях з підвищеною
щільністю забруднення і невисоким рівнем ро-
дючості доцільно використовувати культури, які
характеризуються незначним потенціальним
накопиченням 137Cs. За організації ведення
рослинництва та польового кормовиробництва

в цих умовах також доцільно передбачити до-
датковий комплекс агротехнічних і меліора-
тивних заходів, спрямованих на загальне під-
вищення родючості ґрунтів, що сприятиме
зменшенню інтенсивності переміщення радіо-
нуклідів з ґрунту в рослини.

Радіаційно-екологічні аспекти ведення рос-
линництва на радіоактивно забрудненій те-
риторії мають містити комплекс заходів,
спрямованих на дотримання чинних гігієнічних
нормативів умісту радіонуклідів у сільськогос-
подарській продукції та зменшення індивіду-
альної і колективної доз опромінення населен-
ня. Вони мають базуватися на здійсненні ін-
вентаризації сільськогосподарських угідь за
щільністю забруднення ґрунтів радіонукліда-

Висновки

ми, складанні відповідних картограм. Важли-
вим критерієм для підбору сільськогосподар-
ських культур за використання в цих умовах
є їх потенційна здатність до накопичення ра-
діонуклідів в урожаї.
Систему удобрення в сівозміні слід спряму-

вати на отримання високої врожайності всіх
культур зі зменшеним умістом радіонуклідів в
отриманій продукції, збереження і підвищення
родючості ґрунтів.
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ВПЛИВ МІКРОМІЦЕТІВ
НА ФОРМУВАННЯ АРОМАТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ДЕРЕВИНИ ДУБА
В ПРОЦЕСІ ВИСУШУВАННЯ-
ДОЗРІВАННЯ КЛЕПКИ

Наведено рез льтати ба аторічних досліджень
вплив мі рофлори в процесі вис ш вання-
дозрівання д бової леп и для винних і
оньячних бочо на форм вання ароматично о
омпле с деревини. Відібрано домін ючі
мі рос опічні риби з родів: Alternaria,
Penicillium, Trichoderma, Chaetomium та
Aspergillus, представни ів я их вивчали
по азни и ферментативної а тивності.
Досліджено ензиматичний спе тр 10 видів
мі роміцетів, виділених зі зраз ів деревини д ба
та ґр нт на ділян ах, наближених до штабелів
леп и. З о ляд на отримані рез льтати
найа тивнішими з по ляд виділення ферментів
виявилися Alternaria alternatа, Aureobasidium
pullulans, Penicillium notatum та Penicillium
variabile. Доведено, що в процесі природно о
вис ш вання-дозрівання д бової леп и
продовж 3-х ро ів під дією ферментативних
систем мі роміцетів деревині відб вається
трансформація та на опичення ароматичних
омпонентів, що відповідають за сма ові
властивості вин і бренді, віс і-ла тонів,
ев енол , ванілін , б з ово о альде ід .
Концентрація фенольних речовин зменш ється.

Велику увагу лідери світового бондарного
ринку приділяють природному запасу хімічних
компонентів деревини дуба та способу підго-
товки дубової клепки до її використання у ви-
норобстві та виробництві бочок. Існує міжна-
родна класифікація деревини дуба для вино-
робства за основними показниками концент-
рації фенольних речовин і компонентів, що
формують аромат майбутнього вина чи його
дистиляту. Головну роль у цьому відіграє ефек-

Ключові слова: дубова клепка, висушування-дозрівання, фенольні речовини, ароматичні
речовини, мікроміцети, винний дистилят

тивна технологія висушування-дозрівання де-
ревини клепки [6, 9, 10, 11].
Мета роботи — вдосконалення чинного в

Україні способу підготовки клепки до виробниц-
тва бочок та розробка критеріїв оцінки і конт-
ролю за якістю деревини дуба для створення
конкурентоспроможного національного бондар-
ного виробництва та виноробства.
Матеріали і методи. Для вивчення впливу

різних способів висушування-дозрівання клеп-
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ки на ароматичні властивості деревини дуба
було заготовлено клепку в лісгоспах Західно-
го і Правобережного Лісостепу, Західного По-
лісся, Закарпаття та складено її для дозрівання
у відкриті штабелі на 3–8 років. Дослідження
проводили на традиційних для бондарних під-
приємств штабелях клепки завдовжки 1000 мм,
в яких заготовки в сусідніх шарах клепки зорі-
єнтовано під кутом 90°, а шпації в рядах ста-
новлять 4–5 см. Основи штабелів було піднято
на залізобетонних стовпчиках на висоту 400 мм
від поверхні землі.
Висота штабелів від залізобетонної осно-

ви — 1,5–2,3 м. Вологість деревини визна-
чали кондуктометричним електровологоміром
за ДСТУ4 922:2008. Клепки для визначення во-
логості і поширення мікроміцетів відбирали з
верхньої, нижньої та середньої частин шта-
белів. Мазки з поверхні деревини відбирали з
дотриманням правил антисептики. Водночас
для посіву використовували подрібнену дере-
вину, отриману на певній глибині дубової клеп-
ки. Гриби, що уражували деревину, виділяли
безпосередньо з уражених тканин способом
посіву поверхнево простерилізованих частин
або зрізів на поживні середовища. Поверхню
зразків деревини дезінфікували зануренням у
спирт з наступним пропалюванням у полум’ї.
Отриманий матеріал висівали на поживне се-
редовище у чашки Петрі та витримували за
температур, оптимальних для розвитку мікро-
міцетів.
Таксономічну приналежність виділених мік-

роміцетів і показники їх ферментативної актив-
ності визначали традиційними методами [1, 2].

 Уміст фенольних речовин у деревині дослі-
джували у водних і спиртових екстрактах за
допомогою спектрофотометра СФ-46. Для до-
слідження ароматичних компонентів 1 г по-
дрібненої натуральної деревини дуба змішува-
ли з внутрішнім стандартом (аміловий спирт,
10 мг/кг) та екстрагували 10 см3 діетилового
ефіру впродовж 2 год. Ефірний екстракт ви-
паровували до обсягу 0,05 см3 і хроматогра-
фували на капілярних колонках SE–30 і FFAP
(30 м) ГХ «Кристал 2000-М».
Мінімальні концентрації головних ароматич-

них компонентів дуба винних дистилятів екст-
рактів, або дегустаційну оцінку, визначали ме-
тодом одориметрії.
Кількісний та якісний склад мікрофлори

деревини дуба під час висушування-дозрі-
вання клепки. Про участь мікроорганізмів у
біохімічних процесах, що відбуваються в дере-

Вплив мікроміцетів
на формування ароматичного комплексу
деревини дуба в процесі висушування-дозрівання клепки

вині в період природного сушіння, свідчать ро-
боти закордонних науковців [6, 9–11]. Завдяки
ферментним системам, які продукуються живи-
ми клітинами мікроорганізмів, що містяться в
деревині дуба і розвиваються в природному
для них середовищі, перетворюються і нако-
пичуються речовини, які дуже важливі для фор-
мування якості вин, коньяків та бренді. В. Монті
акцентує увагу на здатності бактеріальних по-
пуляцій збільшувати водопроникність дере-
вини завдяки розчиненню внутрішньої поверх-
ні деревини клепки та її деструктуризації  [9].
Спрямована регуляція мікробіологічних і біохі-
мічних процесів, які відбуваються під час ви-
тримки деревини, збільшує доступність речо-
вин лігніно-танінового комплексу деревини, які
легко переходять у виноматеріали і дистиляти.
Більшість досліджень впливу мікроміцетів на

деревину дуба, проведені в Україні, пов’язані
з біодеградацією. Досліджень щодо вивчення
процесів, які відбуваються під час природного
висушування-дозрівання дубової клепки у шта-
белях не проводили.
Значна частина мікрофлори деревини дуба

розвивається на стінках клітин деревини, пере-
травлюючи їхні різні складові, і міститься на
глибині до 10 мм від поверхні, навіть після 12–
24 міс. зберігання у відкритих штабелях [4, 5,
11]. Доведено, що розвиток грибів у тканинах
деревини французького та російського дубів
триває впродовж всього терміну сушіння (24–
36 міс.) [6, 9–11].
Велика видова та штамова різноманітність

мікроміцетів дає змогу їм поширюватися в най-
різноманітніших умовах існування. Поверхня
свіжої клепки швидко покривається спорами з
перегнилих рослинних решток з навколишньої
території, з яких тільки низький відсоток про-
ростає й утворює міцелій. У середньому тільки
5–7% спор, які є на деревині дуба, дають доб-
ре розвинутий міцелій, при цьому мікрофлора
на клепці виявляється різновидовою.
На початку досліджень зразки деревини зі

свіжозаготовлених лісоматеріалів були сте-
рильними. Це пояснюється тим, що у живій
ядровій частині деревини дуба у великій кіль-
кості наявні фенольні сполуки, які здатні при-
гнічувати ріст мікроорганізмів. Уже через тиж-
день після складання клепки у штабелі було
виявлено мікроміцети у верхніх шарах дубової
клепки (0–3 мм).
Через кілька днів після випилювання за се-

редньодобової температури ≥5°С на поверхні
клепки розвивався міцелій грибів-піонерів, за
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на формування ароматичного комплексу
деревини дуба в процесі висушування-дозрівання клепки

кілька місяців він проник до глибини 1–3 мм, а
за 1–1,5 року — до глибини 9 мм і більше.
Витримування деревини дубової клепки в

природних умовах під відкритим небом призво-
дить до появи в деревині, відібраній з різних
регіонів України, грибів з класу дейтероміцетів
родів Penicillium та Alternaria, які досить часто
трапляються насамперед на деревині, на рос-
линних рештках та в ґрунті.
З роду Alternaria нами ідентифіковано тільки

один вид — Alternaria alternata. Водночас у ба-
гатьох досліджуваних зразках виявляли гриб
Aspergillus flavus. Найрідше, за витримки дере-
вини у штабелях, у зразках, відібраних з різних
регіонів України, був виділений гриб з класу
зигоміцетів роду Мucor.
У процесі природного сушіння виявлено таку

послідовність появи видів мікрофлори в дере-
вині дуба: першими з’явилися гриби Alternaria
і Penicillium, потім — Aspergillus та Trichoderma,
пізніше — Mucor, Aureobasidium. Найрідше у
деяких зразках були лігніно- та целюлозоруй-
нівні гриби Coniophora, Serpula, Chaetomium,
розвиток яких після підсихання клепки до во-
логості нижче 25% припинявся. За подальшо-
го витримування клепки у штабелях і періодич-
ного зволоження деревини опадами їх витісня-
ли гриби-піонери.
У дослідах з дозріванням клепки у відкритих

штабелях видовий склад грибів з часом істот-

но змінювався відповідно до змін хімічних ха-
рактеристик деревини (табл. 1).
Кількість виявлених колоній мікроорганізмів

значно знижувалась від зовнішньої поверхні
клепки до глибоких шарів деревини. Така ситу-
ація була в Закарпатській і Вінницькій облас-
тях у штабелях клепки з дуба скельного та в
Одеській, Житомирській, Київській і Черкаській
областях у штабелях клепки з дуба звичайного.
За витримування деревини понад 12 міс.

частота виявлення грибів на глибині 4–6 мм від
поверхні клепки значно зростала. У деяких
зразках мікроорганізми траплялися і на глибині
понад 6 мм від поверхні деревини. Доволі різ-
номанітну асоціацію за родовим складом грибів
виявлено у зразку 2-річного терміну дозріван-
ня клепки дуба скельного із Закарпатської об-
ласті. Це єдиний з досліджуваних нами зразків,
у деревині якого було 4 роди мікроміцетів: Alter-
naria, Aspergillus, Trichoderma та Aureobasidium.
Під час природного сушіння відбувалася ко-
лонізація (заселення) деревини дуба скельно-
го грибом Aureobasidium в Закарпатській та
Одеській областях.
У результаті функціональної діяльності мік-

роорганізмів у деревині дуба за висушування-
дозрівання з попередників компонентів, що
утворюють аромат дуба, накопичуються важ-
ливі для виноробства речовини, які екстрагу-
ються з деревини під час витримки вин і конья-

Alternaria alternata ++ ++ ++ – – ++++ +

Aspergillus nidulans ++ ++++ ++ – – – +

Aureobasidium pullulans + ++ ++ – – ++++ +

Penicillium notatum +++ ++++ ++ ± ± – –

Penicillium variabile ++ ++ ++ ± ± – –

Trichoderma viride ++ ++ ++ – – – –

Trichoderma koningi ++ ++ ++ – – – –

Trichoderma harzianum ++ ++ ++ – – – –

Chaetomium globosum + ++ ++ – – ++++ –

Chaetomium
dolichotrichum + ++ ++ – – ++++ –

Прим і т к а . «–» — реакція відсутня; «±» — дуже слабка; «+» — слабка; «++» — чітка; «+++» — інтен-
сивна; «++++» — суперінтенсивна.

2. По азни и ферментативної а тивності мі роміцетів, виділених з деревини д ба та ґр нт
з лісових осподарств ре іонів У раїни

Вид
Показники активності реакції щодо ферментів

лігнін-
целюлозні

амілаза ксиланаза целюлаза лакказа
перокси-
даза

фенол-
оксидаза
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ків у бочці. Так, ізомери β-метил-γ-окталакто-
ну утворюються з попередника — метил-3-(ди-
тигідрокси-3,4-метокси-5-бензо)октанової кис-
лоти (Отсука, 1980).
Відомо, що всі живі клітини містять дуже ве-

ликий набір ферментів, від каталітичної актив-
ності яких залежить функціонування клітин.
Практично кожна з безлічі різноманітних ре-
акцій у клітині потребує участі специфічного
ферменту. Ферменти та їх активність є одним
з важливих механізмів біохімічної адаптації гри-
бів до субстрату. Діагностувати такі процеси
можна тільки за допомогою тестування чистої
культури грибів за ензиматичними реакціями.
У результаті мікологічних досліджень дере-

вини дуба та ґрунту з різних екотопів його зро-
стання в Україні нами було відібрано домінуючі
мікроскопічні гриби з родів: Alternaria, Peni-
cillium, Trichoderma, Chaetomium та Aspergillus,
у представників яких вивчали показники фер-
ментативної активності. Досліджено ензиматич-
ний спектр 10 видів мікроміцетів, виділених зі
зразків деревини дуба та ґрунту на ділянках,
наближених до штабелів клепки.
Серед досліджуваних видів мікроміцетів ін-

тенсивну реакцію на амілазу виявлено у Peni-
cillium notatum, менш чітку реакцію у Penicillium
variabile, Aspergillus ustus, Aspergillus nidulans,
Trichoderma viride та Alternaria alternata. Слаб-
ку слідову за інтенсивністю реакцію виявили
тільки у виду Chaetomium. Щодо ферменту кси-
ланази суперінтенсивну реакцію виявлено в
Aspergillus nidulans, Aspergillus ustus, Penicillium
notatum, менш інтенсивну, однак чітку реак-
цію — у Alternaria alternata, Penicillium varia-
bile, Trichoderma viride, Trichoderma koningi, Tri-
choderma harzianum, Chaetomium globosum та
Chaetomium dolichotrichum.
Інтенсивність реакції ізолятів, виділених зі

зразків деревини дуба та ґрунту щодо лігнін-
целюлозоруйнівних ферментів була досить різ-
номанітною. Так, у 50% штамів мікроміцетів цих
ферментів не було, у решти — виявляли слабкі
слідові реакції, за яких колонії грибів забарвлю-
валися у блідо-жовтий колір, що свідчить про
наявність лігнін-целюлозоруйнівних ферментів
(табл. 2).
Тільки у видів Chaetomium globosum, Cha-

etomium dolichotrichum та Aureobasidium pul-
lulans виявлено суперінтенсивну активність фе-
нолоксидаз. На чашках із середовищем Чапе-
ка біля колоній цих грибів з’явилося коричневе
забарвлення, що свідчить про наявність комп-
лексу ферментів фенолоксидаз. Слід зазначи-

Вплив мікроміцетів
на формування ароматичного комплексу
деревини дуба в процесі висушування-дозрівання клепки

ти, що у більшості досліджуваних грибів ак-
тивність цього ферменту була відсутньою. Се-
ред досліджуваних видів грибів тільки у двох із
них (Penicillium notatum та Penicillium variabile)
були досить слабкі показники пероксидазної та
лакказної активності.
Найчіткішу за інтенсивністю показника целю-

лозолітичну активність спостерігали у 100%
досліджуваних штамів мікроміцетів. Досліджен-
ня показників ензиматичної активності мікро-
скопічних грибів свідчать, що їм властивий пев-
ний спектр гідролітичних та окиснювальних
ферментів. Виходячи з отриманих результатів
найактивнішими з погляду виділення фермен-
тів виявилися Alternaria alternatа, Aureobasidium
pullulans, Penicillium notatum та Penicillium vari-
abile. Переважна частина досліджуваних шта-
мів активніше синтезувала ферменти для пе-
ретворення полісахаридів (целюлози, геміце-
люлози та ін.), ніж фенольних сполук.
До проведення висушування-дозрівання ду-

бова клепка має однорідний колір здорової яд-
рової деревини. Після завершення цього про-
цесу просто неба поверхня дубової клепки на-
буває темного кольору внаслідок біохімічних
перетворень деревини.
Отже, у процесі природного висушування-

дозрівання дубової клепки у відкритих штабе-
лях відбувається підсушування деревини до
повітряносухого стану (14–20%) і періодичне
зволоження до вологості 30–50%. Тільки після
інтенсивних дощів тривалістю 3–5 діб вологість
поверхні клепки на 3–6 днів підвищувалася по-
над 25%, що давало змогу пліснявим грибам-
піонерам розпочати розвиток міцелію. За 3–
7 днів вологість деревини знову поверталася
до повітряносухого стану і розвиток мікромі-
цетів припинявся.
У результаті комплексної дії біологічних та

атмосферних чинників (дощ, спека, мороз, сніг,
дія сонячних променів) упродовж 3–5 років від-
буваються біохімічні (ферментативні) перетво-
рення ароматичних компонентів:
окиснення фенольних речовин (зникнення

присмаку «зеленого дуба» та утворення м’яко-
го смаку у витриманих з такою деревиною вин-
них дистилятах);
гідроліз геміцелюлоз (утворення ксилози,

арабінози, глюкози, манози, галактози, рамно-
зи, фруктози, глюкуронової та галактуронової
кислот);
у результаті трансформації утворення аро-

матичних речовин з їх попередників: духмяні
лактони (віскі-лактони) — ізомери β-метил-
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Рис. 1. Динамі а процес трансформації період природно о вис ш вання-дозрівання д -
бової леп и: а — віс і-ла тонів: –– — віс і-ла тони; – – — попередни : 3-метил-4 (3,4-
дио сі-5-мета сібензо) о танова ислота; б — ев енол ; в — ванілін ; — б з ово о альде-
ід
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γ-окталактону, евгенол, ванілін, фурфурол, буз-
ковий альдегід тощо (рис. 1, 2).
Трансформація ароматичних компонен-

тів клепки з деревини дуба в процесі при-
родного висушування-дозрівання. Вплив
мікроміцетів у процесі природного висушуван-
ня-дозрівання дубової клепки на накопичення
ароматичних компонентів досліджували впро-
довж 8 років (2004–2012 рр.) на зразках клеп-
ки дуба звичайного, випиляної з дерев віком
понад 120 років із Західного Лісостепу та При-
карпаття. Зразки відбирали на глибині до 5 мм
від поверхні клепки.
У процесі природного висушування-дозрі-

вання клепки в деревині відбувається накопи-
чення летких ароматичних компонентів, що
впливають на формування смакових властиво-
стей і мають витончений аромат. Так, концент-
рація віскі-лактонів (ізомерів β-метил-γ-окта-
лактону) у сирій деревині становила 0,26 мкг/г,
евгенолу — 0,056, ваніліну — 0,1, бузкового
альдегіду — 0,05 мкг/г, фенольних речовин —
67,2 мг/г. Після 3-х років у природно висушеній
деревині концентрація віскі-лактонів становила
6 мкг/г, або 77,32% від природного запасу, ев-
генолу — 1,579 (81,39%), ваніліну — 2,73

Рис. 2. Зменшення онцентрації за альних
фенольних речовин в період природно о ви-
с ш вання-дозрівання д бової леп и: – –
— фенольні речовини
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(79,13%), бузкового альдегіду — 6,15 мкг/г
(86,38%), масова концентрація фенольних ре-
човин зменшилася з 67,2 до 38,7 мг/г, або на
19,15%. Тривалість процесу сушіння клепки в
наступні роки може неоднозначно вплинути на
збільшення концентрації ароматичних компо-
нентів та зменшення концентрації фенольних
речовин.
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Через кілька днів після випилювання (за се-
редньодобової температури ≥ 5°С) на поверх-
ні клепки розвивається міцелій грибів-піонерів,
за кілька місяців він сягає глибини 1–3 мм, а
за 1–1,5 року — 9 мм і більше.
Раціональна організація процесу висушу-

вання-дозрівання клепки сприяє розвитку в де-
ревині асоціації грибів-піонерів, які забезпечу-
ють частковий гідроліз залишків запасливої
паренхіми та клітинних стінок деревини, але
не дає змоги розвиватись у ній наступним
хвилям асоціацій дереворуйнівних грибів. Цьо-
го можна досягти достатньою природною
вентиляцією внутрішніх шарів штабелів клеп-
ки, підтримуванням вологості деревини в се-
редині клепки нижче 25%, усуненням джерел
інфекції небажаних видів дереворуйнівних гри-
бів зі складів і наближених до них територій.
З метою зменшення вірогідності пошко-

дження деревини гнилизною штабелі для доз-
рівання клепки потрібно розміщати на тери-
торії підприємства якнайдалі від лісопильно-
го цеху. За можливості, доцільно складати їх
на іншому майданчику, хоча б за кілька кіло-
метрів від можливого джерела інфекції грибів-
деструкторів, оскільки в лісопильних цехах
можуть перероблятись не тільки здорові ко-
лоди, а й фаутні.

Висновки

Заготовки для клепки після випилювання
доцільно складати в штабелі під відкритим
небом у добре провітрюваних місцях на тер-
мін близько 3-х років.
У процесі природного висушування-дозрі-

вання клепки упродовж 3-х років під дією мікро-
міцетів у деревині відбулося накопичення ком-
понентів, що відповідають за смакові влас-
тивості. Концентрація віскі-лактонів збіль-
шилася з 0,26 до 6 мкг/г, або на 77,32% від
природного запасу; евгенолу — від 0,056 до
1,579 мкг/г (81,39%); ваніліну — від 0,1 до
2,73 мкг/г (79,13%); бузкового альдегіду — від
0,05 до 6,15 мкг/г (86,38%). Концентрація фе-
нольних речовин — навпаки зменшилася з 67,2
до 38,7 мг/г, або на 19,15%.
Висушування-дозрівання клепки в наступні

роки (після 3-х) меншою мірою впливає на під-
вищення концентрації ароматичних компо-
нентів і зменшення концентрації фенольних
речовин.
Отже, підготовку дубової клепки до вироб-

ництва бочок, або до використання у ви-
норобстві (природне висушування-дозрівання)
з метою розвитку мікроміцетів на поверхні
деревини рекомендовано проводити не мен-
ше 3-х років у відкритих штабелях просто
неба.
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Отже, термін оптимального природного ви-
сушування-дозрівання дубової клепки для ви-

норобства становить не менше 3-х років. Про-
водити його доцільно у штабелях просто неба.
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Досліджено с часний рівень матеріально-
технічно о забезпечення сільсь о осподарсь их
підприємств. Визначено роль лізин я одно о
з напрямів забезпечення просто о і розширено о
відтворення матеріально-технічної бази
сільсь о осподарсь их підприємств.

Постановка проблеми. Нестабільність еко-
номічних умов господарювання, зниження
ефективності виробництва продукції зумовле-
но насамперед критичним рівнем забезпече-
ності агропідприємств України матеріально-тех-
нічними ресурсами. Низька платоспроможність
сільськогосподарських підприємств зумовлює
пошук альтернативних засобів відтворення, які
дають змогу підвищувати технологічний рівень
виробництва. Одним з таких засобів є агро-
лізинг.
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Теоретичним аспектам функціонування
лізингу та його ролі в матеріально-технічному
забезпеченні підприємств присвячені роботи
Андрійчука В.Г. [1], Артиша В.І. [2], Білоусь-
ка Я.К. [3], Внукової Н.М. [4], Іванишина В.В. [5],
Підлісецького Г.М. [7], Саблука Р.П. [9], Хойє-
ра В. [10] та ін.
Мета дослідження — визначення ролі аг-

ролізингу у простому і розширеному відтво-
ренні матеріально-технічного забезпечення аг-
ропідприємств та обґрунтування практичних
пріоритетних напрямів його розвитку в умовах,
що склалися.
Виклад основного матеріалу. Встановле-

но, що нині матеріально-технічне забезпечен-
ня агропідприємств досягло критичної межі.
Так, кількість основних технічних засобів, що

Ключові слова: розширене відтворення, матеріально-технічні ресурси, потенціал, агролізинг,
державна підтримка

вибувають з експлуатації, у 10–20 разів пере-
вищує кількість придбаних нових. Водночас
майже 80% наявної в агропідприємствах тех-
ніки відпрацювало амортизаційний термін екс-
плуатації і потребує значних затрат на підтри-
мання її в робочому стані. Рівень технічної го-
товності в напружені періоди робіт не пере-
вищує 70–75%, що призводить до порушень
технології вирощування сільськогосподарських
культур, а щорічні втрати зерна за збирання
врожаю досягають 5–10 млн т і значна його
кількість переходить із класу продовольчого в
кормовий.
Виправлення такої ситуації неможливе без

упровадження новітніх технологій на основі
модернізації і техніко-технологічного переосна-
щення аграрного виробництва. За розрахунка-
ми Національного наукового центру «Інститут
механізації і електрифікації сільського госпо-
дарства» для відтворення машинно-тракторно-
го парку й досягнення рівня технологічної по-
треби необхідно щороку поставляти селу 70
тис. тракторів, 7,5 тис. зернозбиральних ком-
байнів, 17,9 тис. сівалок різного типу та ін. тех-
ніки й обладнання [7].
Одним з найефективніших заходів як для

сільгосптоваровиробника, сільгоспмашинобу-
дування, так і для держави є фінансовий лізинг.
За користування технікою сільгосптоварови-
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робник середньорічно сплачує близько 4% вар-
тості техніки, що в кілька разів нижче розміру
плати за банківськими кредитами, а бюджет
уже в перший рік одержує платежі у вигляді по-
датків, зборів понад 50% від вартості техніки,
придбаної у фінансовий лізинг [11].
Із часу започаткування фінансового лізингу

(1998 р.) сільгосптоваровиробникам на вигідних
для них умовах передано у фінансовий лізинг
понад 20,5 тис. одиниць техніки на суму 1,96
млрд грн, із них 1166 зернозбиральних ком-
байнів і жаток до них на суму 577,9 млн грн,
6619 тракторів на суму 345,7 млн грн.
Перед вибором механізму державної під-

тримки технічного оснащення агропідприємств
слід враховувати низку факторів, які в подаль-
шому підвищуватимуть рівень ефективності
підтримки. Серед таких факторів основними є:
суб’єкт підтримки повинен самостійно здійс-
нювати вибір сільськогосподарської техніки, у
тому числі іноземного виробництва, яка за якіс-
тю, технологічним рівнем і ціною оптималь-
но підходить для здійснення відповідних тех-
нологічних процесів; необхідно чітко визначи-
ти майнові права суб’єкта підтримки; фінансо-
вий стан суб’єкта повинен бути стабільним, а
фінансово-господарська діяльність — прибут-
ковою [6, 8].
З огляду на це можна запропонувати додат-

кові механізми підтримки, крім уже діючих, зок-
рема: поширення заходів стимулювання дер-
жавою приватних лізингових компаній для ак-
тивізації співпраці з агропідприємствами через
часткову компенсацію лізингової ставки про-
цента на рівні, що становить розмір облікової
ставки НБУ; через часткову компенсацію вар-
тості об’єкта лізингу після внесення авансово-
го платежу лізингоотримувачем за ставкою,
еквівалентною авансовому платежу, але не
більше ніж 30%.
Розрахунки таблиці показують, що для агро-

товаровиробників як лізингоотримувача більш
прийнятно, коли державна підтримка надаєть-
ся разом з авансовим платежем. Так, у першо-
му варіанті загальна сума лізингових платежів,
яку сплачує лізингоотримувач за весь період дії
лізингового договору, становить 1453,5 тис. грн,
тоді як у другому варіанті — 1254 тис. грн.
Сплата лізингових відсотків пов’язує учасників
лізингового договору з бюджетним процесом
на 5 років, і тому існує певний ризик того, що
на весь період дії договору не будуть перед-
бачені в бюджеті відповідні кошти.
У другому варіанті такі ризики відсутні. Слід
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зазначити, що вітчизняна практика має певний
досвід в одноразовій виплаті частки вартості
сільськогосподарської техніки у розмірі 30%.
Запропонований варіант компенсує лише 21%
вартості техніки, але доцільно передбачити
суму часткової компенсації на рівні суми аван-
су, який сплачує лізингоотримувач, але не біль-
ше 30%.
Найобґрунтованішою для суб’єктів держав-

ною підтримкою технічного забезпечення агро-
підприємств на умовах фінансового лізингу
сільськогосподарської техніки є державна під-
тримка через механізм компенсації вартості
об’єкта лізингу.
Для вирішення питання обмеження вибору

сільськогосподарської техніки необхідно внести
зміни до Закону України «Про державний бюд-
жет», відповідно до яких вилучити з видаткової
статті «Часткова компенсація вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного ви-
робництва» слово «вітчизняного».
У зв’язку з цим виникає застереження про

неприйнятність державної підтримки іноземно-
го виробника, але на противагу цьому слід за-
значити, що діюча компенсація відсотків банків
за кредитні ресурси, надані комерційними бан-
ками, не вимагає від утримувачів кредитів вит-
рачати кредитні кошти на товари та послуги
лише вітчизняного виробництва.
Зазначимо, що крім цього, у трактуванні віт-

чизняного законодавства не чітко визначено
термін «сільськогосподарська техніка вітчизня-
ного виробництва». Так, у Законі України «Про
стимулювання розвитку вітчизняного машино-
будування для агропромислового комплексу»
(2002, зі змінами) наведено таке визначення
цього терміна: «вітчизняна техніка і обладнан-
ня для агропромислового комплексу — техні-
ка і обладнання, зазначені у п. 1 цієї статті, що
виготовляються підприємствами України, у вар-
тості яких питома вага сировини, матеріалів,
вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих ви-
робів вітчизняного виробництва становить біль-
ше 50%». Таке визначення не враховує того,
що структура собівартості може штучно зміню-
ватися в інтересах підприємства з метою участі
в державних програмах. Тому для забезпечен-
ня ефективності та прозорості виробництва
сільськогосподарської техніки доцільно цей
«штучний» термін узагалі вилучити з вітчизня-
них законів і підзаконних актів [5].
Вважаємо, що одним із перспективних на-

прямів удосконалення фінансово-кредитного
забезпечення товаровиробників досліджуваної
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галузі є розвиток лізингу племінних тварин.
Посередником між виробниками племінної ху-
доби та агропідприємствами, що потребують
його, повинен стати обласний лізинговий фонд,
який бере на себе лише фінансову частину уго-
ди, а ризик використання предмета лізингу пе-
ребирає користувач [1]. Відомо, що для фінан-
сового лізингу характерним є тривалий термін
угоди, виплата платежів протягом установле-
ного строку, близького до терміну використан-
ня худоби в господарствах області. Важливою
ознакою фінансового лізингу є неможливість
розірвання лізингового договору протягом усьо-
го строку контракту. Переваги лізингу поля-
гають у тому, що він забезпечує вигоди всім
учасникам договірних відносин, оскільки перед-
бачає реєстрацію племінної худоби, її страху-
вання, оформлення фінансових документів, на-
дання податкових і фінансових пільг [4]. Його
використання дає змогу оперативно реагувати
на ринкові зміни з урахуванням можливості
оренди додаткового поголів’я племінної худо-
би, що підвищує ефективність використання
продуктивного капіталу. Племінна худоба як
об’єкт лізингу виступає у ролі застави й не по-
требує значної частки власних засобів, тому
агропідприємствам простіше отримати майно
в лізинг, ніж позику на його придбання, адже
кредит звичайно видається на 75–80% вартості
придбаної худоби, а лізинг забезпечує 100%
вартості угоди й значно прискорює оборот. При
цьому племпідприємства значно розширюють
можливості гарантованого збуту молодняку, а

товарні господарства, використовуючи лізинг,
підвищують свою конкурентоспроможність, за-
ощаджують засоби й отримують знижку на по-
даток.
Постановою № 648 від 28 липня 2010 р. за-

тверджено Порядок використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті для заку-
півлі племінних нетелей та корів, вітчизняної
техніки й обладнання для агропромислового
комплексу з наступною їх реалізацією агро-
підприємствам на умовах фінансового лізингу.
Перелік техніки, племінних нетелей та корів

і граничні ціни на них визначаються утвореною
Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства конкурсною комісією з питань визначення
пріоритетів забезпечення основними фондами
агротоваровиробників на умовах фінансового
лізингу. Бюджетні кошти надаються на пово-
ротній основі на підставі угод між Міністерством
аграрної політики та продовольства і держав-
ним підприємством «Спецагролізинг».
Лізингодавець використовує бюджетні кош-

ти для проведення розрахунків із постачальни-
ками на підставі договорів поставки. Повернен-
ня бюджетних коштів здійснюється через пе-
рерахування частини лізингових платежів від
лізингоодержувачів до лізингодавця на підставі
договорів фінансового лізингу.
Лізингоодержувачі відповідно до умов дого-

вору фінансового лізингу вносять плату (лізин-
гові платежі), що складається із сум відшкоду-
вання частини вартості предмета лізингу та сум
винагороди лізингодавця за техніку, племінних

Вартість техніки, грн 1200000 1200000

Аванс, грн (15%) 180000 180000

Часткова компенсація вартості, грн 0 360000

Відсоток лізингової компанії, % 18 18

Термін лізингу, міс. 60 60

Облікова ставка НБУ, % 9,50 9,50

Загальна сума лізингу, грн 1020000 660000

Сплачені відсотки, грн 918000 594000

Компенсація лізингових відсотків, грн 484500 0

Загальна сума, сплачена за 5 років, грн 1453500 1254000

Джерело: розрахунки автора

Порівняльний розрах но варіантів державної підтрим и технічно о забезпечення сільсь о-
осподарсь их підприємств

1 варіант. Часткова компенсація
лізингових платежів,

крім їх частини, що відшкодовує
вартість об’єкта лізингу

2 варіант. Часткова компенсація
вартості техніки, яка передана в

лізинг
Показники
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нетелей та корів, що передаються на умовах
фінансового лізингу, яка становить 5% річних
невідшкодованої вартості предмета лізингу.
Кошти, що надходять як комісія за передані

в лізинг техніку, племінні нетелі та корови, ви-
користовуються лізингодавцем згідно із затвер-
дженим фінансовим планом. Техніка, племінні
нетелі та корови надаються у фінансовий лі-
зинг за умови внесення лізингоодержувачами
попереднього платежу, що становить не мен-
ше ніж 5% від їхньої вартості, на який не нара-
ховується лізинговий платіж у частині винаго-
роди лізингодавцю.
Основним критерієм визначення потенцій-

них лізингоодержувачів є відсутність простро-
ченої заборгованості за придбані на умовах
фінансового лізингу та/або в кредит техніку,
племінні нетелі та корови. Техніка, племінні
нетелі та корови не надаються лізингоодержу-
вачам, щодо яких розпочато процедури банк-
рутства, передбачені Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», або лізингоодер-
жувачам, строк простроченої заборгованості
яких перед державним (місцевим) бюджетом та
Пенсійним фондом України перевищує шість
місяців.
Нами обґрунтовано розвиток моделей фі-

нансових відносин сільськогосподарських під-
приємств на основі лізингу племінної худоби.
Перша модель є доцільною для ремонту

продуктивного стада в невеликих сільгосппід-
приємствах, які відчувають фінансові труднощі
за формування поголів’я стада. Як продавець
у цьому разі виступає племпідприємство, лізин-
годавець — державне підприємство «Спецаг-
ролізинг» (далі — лізингодавець). У лізинговій
угоді беруть участь: сільськогосподарське під-
приємство, страхова компанія, сільськогоспо-
дарське підприємство і переробне підприєм-
ство. Всі сторони, що беруть участь в угоді,
одержують вигоди:

· лізингоотримувач має можливість придба-
ти високопродуктивну худобу;

· переробне підприємство укладає довго-
строковий договір щодо поставки сировини;

· племпідприємство збільшує продаж худо-
би; органи державної влади надають фінансу-

вання на вигідних умовах і стимулюють зрос-
тання обсягів виробництва продукції.
Вважаємо, що, враховуючи низькі можли-

вості держави щодо фінансування операцій з
фінансового лізингу придбання племінних не-
телей, у вітчизняних умовах доцільно стимулю-
вати його використання товаровиробниками як
одну із форм реалізації продукції та кредиту-
вання.
Наступна модель фінансових потоків на ос-

нові лізингу між племінними господарствами та
агротоваровиробниками ефективна за реалі-
зації інвестиційних рішень, що не потребують
значних фінансових ресурсів, за дефіциту по-
точних платіжних ресурсів. Реально використо-
вувати її можуть підприємства, які стабільно
функціонують на ринку, є рентабельними та
фінансово стійкими. Продавцем у цьому разі є
племпідприємство, лізингодавцем — державне
підприємство «Спецагролізинг» (далі — лі-
зингодавець).
Третя модель відрізняється складнішою струк-

турою угоди. Вона може бути використана, ко-
ли лізингоотримувач зацікавлений в одержанні
племінної худоби світової селекції. Лізингова
компанія у цьому разі виступає як позичальник
банку, залучаючи таким чином кошти для здійс-
нення угоди.
Оцінюючи умови роботи основних лізинго-

вих компаній України, варто зазначити, що най-
вигідніші умови лізингу надає компанія ТОВ
«УніКредит Лізинг», яка має не лише широкий
асортимент якісної техніки та обгрунтовану
маркетингову політику, а й вигідні умови надан-
ня в лізинг техніки. Такі компанії, як VAB Лізинг,
Райффайзен Лізинг Аваль, CreditEuropeLea-
sing, Євро Лізинг також мають досить вигідні
умови співробітництва для клієнтів і надають
широкий асортимент якісної техніки у лізинг
[3].У свою чергу, компанія НАК «Украгролізинг»,
незважаючи на досить вигідні умови надання
техніки в лізинг, перебуває на останніх щаблях
у рейтингу лізингових компаній України, що зу-
мовлено незадовільним рівнем якості техніки,
яка передається у лізинг (обмежений перелік
вітчизняної техніки, визначений міжвідомчою
експертною радою), та низькою якістю марке-
тингової політики компанії.

Роль агролізингу в забезпеченні відтворення ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств

З метою активізації діяльності компанії
НАК «Украгролізинг» на ринку послуг фінан-

Висновки

сового лізингу її діяльність повинна розвива-
тися у таких напрямах:
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Роль агролізингу в забезпеченні відтворення ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств

оптимізація регіональної структури ком-
панії. Компанія має максимально оптимізува-
ти свої регіональні відділення, за можливості
створити міжрегіональні центри, які обслуго-
вуватимуть передані об’єкти лізингу. Розши-
рення переліку техніки, що передається в
лізинг, є одним із основних засобів залучення
нових клієнтів до обслуговування компанії.
При цьому, якщо передача в лізинг лише віт-
чизняної техніки є елементом державної під-
тримки вітчизняного машинобудування, то
наявність переліку техніки, визначеного Між-
відомчою експертною радою (МЕР), є штуч-
ним обмеженням асортименту техніки. Реко-
мендується максимально знизити обмеження
для вітчизняних виробників техніки в питан-
нях передачі їх продукції в лізинг через НАК
«Украгролізинг» за допомогою усунення обме-
жень МЕР;
посилення контролю за системністю пла-

тежів клієнтів. Необхідно розділити підроз-
діли компанії, які займаються передачею
техніки в лізинг і контролем за її збережен-
ням та виплатою лізингових платежів. При
цьому служби контролю по можливості ма-
ють бути мобільними та максимально не-
залежними від підрозділів, які видають тех-

ніку, і від клієнтів компанії;
створення власних договорів чи підписан-

ня договорів про співпрацю з наявними сер-
вісними центрами. Сервісні центри є важ-
ливими партнерами лізингових компаній,
особливо в питаннях підготовки техніки до
повторної передачі в лізинг;
налагодження співпраці зі страховими

партнерами. Так, під час вибору страхової
компанії необхідно обирати надійного партне-
ра — страхову компанію, яка запропонує оп-
тимальне співвідношення ціни та якості по-
слуг. Це дасть змогу знизити вартість стра-
ховки для позичальника за рахунок усунення
посередників (агентів) між страховими компа-
ніями та власниками страхового майна;
аналіз можливості співпраці НАК «Украгро-

лізинг» з партнерами у банківській сфері.
Розглядаючи послуги фінансового лізингу

на ринку сільськогосподарської техніки, вар-
то відзначити велику кількість лізингових
компаній, що входять до організаційної струк-
тури фінансової компанії, найчастіше — бан-
ку. Це створює додаткові переваги компанії
щодо реалізації запланованих проектів із лі-
зингу, оскільки існує постійна фінансова під-
тримка з боку банківської установи.
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Визначено с тність поняття трансформації.
Проаналізовано с ладові трансформаційно о
процес в а рарній сфері. Охара теризовано
чинни и трансформаційних процесів в а рарній
сфері.

Відсутність цілісної системи регулювання
аграрної сфери України в період незалежності
призвело до унеможливлювання ефективного
функціонування аграрної сфери та створення
конкурентоспроможних агропідприємств, які б
вільно працювали на вітчизняному та зарубіж-
ному ринках.
Питанням управління й державного регулю-

вання агросфери економіки та її трансформа-
ційних процесів присвячено праці В. Г. Андрій-
чука, П.П. Борщевського, М.Л. Бронштейна,
А.С. Даниленка, Л. В. Дейнеко, М.І Долішньо-
го, А.І. Діброви, В.М. Геєця, С.М. Кваші,
Л.О. Мармуль, М.Й. Маліка, Б.Й. Пасхавера,
В.В. Юрчишина та ін.
Мета досліджень — визначення сутності

поняття трансформаційних процесів, дослі-
дження їх складових і виявлення їх чинників.
Результати досліджень. Поняття транс-

формація (лат. transformatio) означає перетво-
рення, перевтілення, зміна виду, форми, влас-
тивостей чого-небудь. З позицій впливу на змі-
ни структури господарської системи транс-
формація — це процес заміни констатуючих
ознак одного господарського порядку подібни-
ми ознаками іншого порядку, результатом чого
є докорінне перетворення економічної системи
загалом.
Трансформація (як внутрішній стан, зако-

номірність розвитку економічних систем) пов’я-
зана з такою формою їх перевтілення, як ево-
люція (лат. evolutio — розгортання) — процес
змін, розвитку; одна із форм руху, розвитку у
природі та суспільстві, означає безперервні,
поступові кількісні зміни, на відміну від револю-
ційних — корінних, якісних змін.
У сучасній економічній науці є значна кіль-

кість концепцій щодо трактування, сутності та
змісту трансформацій. Трапляється характери-
стика трансформації, яку досліджують з позицій
визначення її об’єктом процесу відтворення.
Саме відтворення у цьому разі розуміється як

Ключові слова: аграрна сфера, типи трансформації, регіони

спрямованість людської діяльності на збере-
ження та розвиток умов життя, що склалися,
матеріальної основи власного існування, вира-
жених у єдності взаємопереходів стадій вироб-
ництва та споживання. Тому відтворення вже
само по собі розглядається як процес транс-
формації природного середовища відповідно
до потреб людини. Автори концепції визнача-
ють 3 основні типи трансформацій [1]: одинично-
локальні (мікроекономічні внутрішньосистемні);
функціональні (макроекономічні внутрішньоси-
стемні); глобальні (міжсистемні) (таблиця).
Особливості історичного розвитку продук-

тивних сил і аграрних виробничих відносин є
важливим чинником сучасних трансформацій
та закономірностей розвитку агросфери. Стра-
тегія розвитку АПК країни як провідної міжга-
лузевої виробничо-економічної системи, вихо-
дячи з потреби раціонального використання
наявного природно-ресурсного потенціалу ре-
гіонів та областей, має передбачати не лише
прискорений розвиток сільського і лісового гос-
подарств, заготівель, зберігання, транспорту-
вання, глибокої переробки агросировини та
продукції, торгівлі продовольством, їх інфра-
структурних об’єктів, а й перетворення його в
основний високорозвинений структуроформу-
вальний підрозділ усього народногосподарсь-
кого комплексу країни та областей. Особливо
це стосується регіонів, які мають сільськогос-
подарське спрямування [3].
Здійснення такого стратегічного напряму

розвитку аграрного виробництва пов’язане з
визначенням і реалізацією його власних пріо-
ритетів, серед яких провідними мають стати
такі: науково обґрунтована аграрна економічна
політика на основі використання ефективної
системи економічних важелів і важелів держав-
ного регулювання в умовах подальшої розбу-
дови ринкових відносин; формування сучасної
матеріально-технічної бази сільського госпо-
дарства, харчової та переробної промисло-
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вості, виробничої й соціальної інфраструктури,
сільських територій; структурні перетворення в
організації виробництва з урахуванням спе-
цифічних регіональних природно-ресурсних
особливостей та транспортно-економічних зв’яз-
ків, вимог і переваг капіталізації та корпорати-
зації аграрних галузей; прискорений розвиток
провідних продуктових спеціалізованих підком-
плексів (зернопродуктового, бурякоцукрового,
картоплепродуктового, олієжирового, плодо-
овочевого, м’ясо- і молокопромислового, вино-
градарсько-виноробного та ін.), інфраструктур-
них підрозділів агропромислового виробницт-
ва; екологізація сільського господарства,
харчової і переробної промисловості та обслу-
говувальних підрозділів з урахуванням особли-
востей екологічної ситуації у тій чи ін. галузі;
забезпечення раціонального використання, від-
творення природного ресурсного потенціалу та
охорони навколишнього середовища; форму-
вання інноваційного типу розвитку агропромис-
лового виробництва; скорочення втрат сирови-
ни та її споживчих властивостей на всіх стаді-
ях виробництва кінцевої продукції.
Одним із основних напрямів трансформацій

агровиробництва країни і аграрної сфери у ці-
лому має стати оптимізація їхньої функціональ-
ної, галузевої та територіальної структур. Для
їх формування потрібно забезпечити випере-
джувальні темпи розвитку виробництва засобів
виробництва для сільського господарства, хар-
чової та переробної промисловості, інфра-
структурних підрозділів. Важливим заходом
щодо створення сфери заготівлі, транспорту-
вання, переробки, зберігання та реалізації сіль-
ськогосподарської сировини і вироблюваної
готової продукції є розробка та здійснення ре-
гіональних науково-технічних програм розвит-
ку. Вони мають бути основою програмування,
організації управління та функціонування, що
сприятиме науковому пошуку і добору опти-
мальних варіантів розвитку цієї сфери, виходу
її на кращі світові рівні [4].

 У сфері агропромислового виробництва
країни, його регіональних складників особливо-
го значення набуває визначення оптимальної
структури форм власності та господарювання,
яка може бути забезпечена на основі реструк-
туризації, кооперації, корпоратизації у різних
галузях. Цей процес за своїми кількісними та
якісними ознаками має здійснюватися в кожній
галузі з урахуванням стратегічного значення
вироблюваної продукції, специфічних організа-
ційно-технічних, соціально-економічних, еколо-

гічних та ін. особливостей розвитку й ефектив-
ного функціонування кожної з них. В усіх галу-
зях аграрної сфери мають широко розвивати-
ся такі форми господарювання, як державні
підприємства, акціонерні товариства, компанії,
орендні колективи, приватні підприємства, аг-
рохолдинги тощо.
Трансформації аграрної сфери економіки

передбачають формування спільних підпри-
ємств із зарубіжними фірмами, особливо у при-
кордонних областях. Це сприятиме швидшому
виходу вітчизняних товаровиробників на світо-
вий продовольчий ринок. На всіх етапах функ-
ціонування ринкового механізму господарюван-
ня держава має здійснювати контроль за ці-
нами на найважливіші види продовольчих
товарів, зокрема на хліб та хлібобулочні виро-
би, м’ясо-молочні продукти, цукор та ін. Водно-
час на частину продовольчих товарів, вироб-
ництво яких задовольняє попит, повинне поши-
рюватись вільне ціноутворення [5].
Характерною особливістю трансформацій

структури виробничого потенціалу переробної
промисловості країни й її регіональних ланок є
створення системи великих, середніх і малих
підприємств, причому частка останніх має ста-
новити не менше половини у загальній їхній
кількості. Формування такої різноманітної струк-
тури підприємств переробної промисловості з
різним рівнем концентрації виробництва є спри-
ятливим чинником збільшення випуску конку-
рентоспроможної продукції, що, в свою чергу,
сприятиме зниженню витрат на її виробництво,
підвищенню її якості та відповідності до вимог
світового ринку. Виконання цього можливе за
раціоналізації галузевої структури як аграрної
сфери країни загалом, так і її регіональних
підрозділів [2].
Сучасна галузева та функціональна струк-

тура аграрної сфери економіки країни характе-
ризується розбалансуванням і невідповідністю
в розвитку сировинної та переробної сфер,
значним відставанням їхнього інфраструктур-
ного забезпечення. Загальна нестача сирови-
ни та продукції, як свідчить практика, є наслід-
ком недостатніх інвестицій у ресурсомісткі тех-
нології і призводить до загальної нестабільнос-
ті виробництва. Крім того, розподіл коштів на
розвиток виробництва продовольчих товарів
залишається вкрай нерівномірним. Основною
тенденцією трансформацій аграрної сфери
економіки країни та її регіональних ланок, що
склалась і поступово утверджується упродовж
останніх 20 років, є зростальна роль сільсько-
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го господарства за стабілізації (переробна сфе-
ра) або відносного зростання інших сфер (ін-
фраструктури).
У подальшому доцільним і необхідним є здійс-

нення трансформацій в аграрній сфері усіх
рівнів, що передбачає перепрофілювання або
ж заміщення нерентабельних виробництв, ста-
білізацію провідних за збереження і постійного
зростання абсолютних обсягів виробництва.
Насамперед, це передбачає переорієнтацію
інвестиційної та інноваційної політики, модер-
нізацію матеріально-технічної бази переробної
сфери як структуроформувальної ланки та ін-
фраструктурної сфери як інтегрувальної та об-
слуговувальної [7].
Роль і місце трансформацій переробної лан-

ки агропромислового виробництва мають від-
повідати значенню харчової промисловості у
життєдіяльних функціях людини. Заходи щодо

підвищення розвитку переробних галузей спря-
мовані на забезпечення значного зростання
обсягів виробництва харчових продуктів. Опти-
мальний рівень переробної сфери в структурі
аграрної економіки становить 45–50% загаль-
ної вартості її продукції [6]. Серед заходів, що
мають сприяти досягненню цього рівня, важ-
ливу роль має відіграти раціоналізація тери-
торіальних пропорцій розміщення переробних
галузей одночасно з підвищенням соціально-
економічної та екологічної ефективності вироб-
ництва. Ліквідація диспропорцій між сировин-
ною базою та виробничими потужностями її
переробки дасть змогу одержувати із перероб-
люваної сировини приблизно на 30–40% біль-
ше кінцевої продукції за інших однакових умов.
Першочерговий розвиток мають одержувати
галузі, які забезпечують формування продо-
вольчого фонду країни.

Усі трансформації в аграрній сфері еконо-
міки регіонів країни можна класифікувати так:
у сфері ресурсокористування; у сфері влас-
ності та майнових комплексів; у сфері демо-
відтворювальної ситуації, трудових ресурсів,
зайнятості та ринку праці на селі; струк-
турні зрушення у розміщенні, спеціалізації,
концентрації, інтеграції агровиробництва;
трансформації в інституційному забезпечен-
ні, організації, менеджменті, операційній діяль-
ності; у фінансуванні, бюджетуванні, інвесту-
ванні, інноваційних пріоритетах розвитку; у
розвитку та організації сільських територій;
у логістичних потоках і зовнішньоекономічних
зв’язках; у державному регулюванні та уп-
равлінні регіональним розвитком аграрної

Висновки

сфери економіки. За територіальною ієрар-
хією трансформації аграрної сфери відбува-
ються на таких рівнях: локальному, мікроре-
гіональному, мезорегіональному, макрорегіо-
нальному та глобальному.
Основні чинники, що сприяють трансфор-

мації, такі: політичні, соціально-економічні, на-
уково-технічні, виробничі, екологічні, організа-
ційно-управлінські. Вони можуть мати як за-
гальні, так і часткові вияви, суб’єктивний або
об’єктивний характер, визначатися специ-
фікою господарської діяльності, ресурсного
потенціалу або розміщення того чи іншого
регіону. Великий вплив на здійснення транс-
формаційних процесів у регіональній економіці
України здійснюють глобальні причини.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Здійснено оцін е ономічної ефе тивності
перспе тив масштабної енерації біоенер ії
з рослинної маси, збалансовано о отримання
власних енер орес рсів з тваринним
продовольством порівняно з с часною
поширеною пра ти ою виробництва зерна.

Постановка проблеми. В Україні частка
електроенергії в загальному балансі енергоно-
сіїв у 4–5 разів менша, ніж у країнах Європи.
При цьому Європа активно впроваджує альтер-
нативні джерела генерування електроенергії і
до 2020 р. планує довести обсяг її виробницт-
ва з альтернативних джерел до 20%. Нині в
Україні на ці джерела припадає менше 1%.
Світова практика нарощування виробницт-

ва «чистої енергії» доволі динамічна: у 2004 р.
в такі проекти інвестовано $ 20 млрд, у 2009 р.
— $ 160 млрд, у 2010 р. обсяг інвестицій у цю
галузь збільшився на рекордні 25 % і сягнув
$ 200 млрд. Головна мотивація для інвесторів,
безперечно, так звані «зелені тарифи» та інші
державні преференції, що приваблюють знач-
ний капітал в інноваційну галузь.
В Україні «зелені тарифи» запроваджено

2009 р. для стимулювання виробництва елек-
троенергії з відновлюваних джерел — вітру
(122,77 коп/кВт/год), сонця (505,09), біомаси
(134,46) та води (84,18 коп/кВт-год). Держава
гарантує інвесторам купівлю виробленої елек-
троенергії за фіксованими мінімальними розц-
інками, що вищі за тарифи на енергію з тради-
ційних джерел [1–5]. Усе це створює переду-
мови для активного розвитку цього напряму,
зокрема виробництва електроенергії з біомаси.
АПК України має значний потенціал накопичен-
ня рослинної біомаси як сировини для вироб-
ництва біоенергетичних ресурсів. Заміна викоп-
ного пального на біологічне (біоетанол, біоди-
зель, біогаз) істотно підвищить енергетичну
незалежність та зменшить забруднення навко-
лишнього середовища.
Однією з найефективніших є технологія отри-

мання електроенергії з біомаси через біогаз. Її
суть полягає в анаеробному бродінні, яке відбу-
вається внаслідок життєдіяльності мікроорга-
нізмів. Сировиною може бути будь-яка органіч-

Ключові слова: біоенергетичний комплекс, органічна продукція, збалансоване виробництво,
економічна оцінка

на біомаса з різною вологістю, зокрема відхо-
ди рослинництва, тваринництва, переробки та
зберігання продукції. За різними джерелами і
технологіями виробництва, у біогаз переходить
50–70% органічного вуглецю вихідного суб-
страту. Решта — цінне знезаражене органічне
добриво, з яким у грунт повертаються всі або
значна частина винесених з урожаєм біогенних
елементів. До складу біогазу входить 60% ме-
тану і 40% вуглекислого газу. Найбільш техно-
логічним вважається його спалювання на коге-
нераційній теплоелектростанції з отриманням
з 1 м3 2,8 Гкал теплової енергії та 2,4 кВт-год
електроенергії, що реалізується за «зеленим
тарифом». Розрахунки показують, що вироб-
ництво біогазу залежно від продуктивності
посівів і галузевої структури агроекосистеми
може сягати 4–5 тис. м3/га.
Основними причинами виникнення пробле-

ми є те, що в загальному балансі споживання
первинної енергії в державі нафта і газ станов-
лять понад 60%. При цьому повне забезпечен-
ня держави природним газом власного видо-
бутку в принципі неможливе. Цей показник в
Україні вдалося підняти до рівня 20 млрд ку-
бометрів, що за обсягу споживання 70–75 млрд
на рік становить лише 24–27% від потреби.
Щодо нафти і газового конденсату, то власний
видобуток майже 4 млн т за щорічної потреби
не менше ніж 24 млн т не покриває і 20% від
мінімальної потреби [6].
З другого боку, потенціал виробництва рос-

линної біомаси в Україні на фоні природної ро-
дючості земель за однією з найпродуктивніших
культур — кукурудзою у середньому за бага-
торічними даними становить 6 т/га сухої речо-
вини. Тобто на 33 млн га ріллі щорічно можна
отримувати як мінімум 200 млн т сухої органіч-
ної речовини. Якщо припустити, що вихід біо-
газу становить 70% від цієї маси, а вміст у ньо-
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му метану — 60%, то очікувані обсяги вироб-
ництва цього пального становитимуть 70 млрд м3.
Переваги:
на 100% досягається рециркуляція макро- і

мікроелементів з органічними добривами (біо-
гумусом), що залишаються після газогенерації
і дають змогу відмовитися від застосування
мінеральних добрив;
забезпечується поліпшення фітосанітарно-

го стану довкілля завдяки систематичному зне-
зараженню біомаси в процесі її анаеробного
бродіння;
систематичне підвищення родючості ґрунту

і продуктивності ріллі;
додатковий прибуток від скорочення викидів

парникових газів в атмосферу;
валовий дохід від реалізації тепло- та елект-

роенергії становитиме на 1 га ріллі на рівні 10–
12 тис. грн/га або переважатиме сучасну поши-
рену практику виробництва зерна приблизно у
1,5 раза.
Недоліки:
«Зелений тариф» не є довічним, а діє обме-

жений час — 10 років. Адже його мета — дати
можливість інвестору окупити додаткові витра-
ти на встановлення обладнання для отриман-
ня електроенергії. Коли затрати окупляться,
інвестор матиме готові потужності для вироб-
лення чистої енергії і продаватиме «зелену»
енергію нарівні з усіма за звичайними тари-
фами. У результаті дохід знизиться до рівня 4–
4,5 тис. грн/га, що поступається сучасній поши-
реній практиці виробництва зерна та олійних
культур;
не передбачається виробництва продоволь-

ства, зокрема тваринного походження, що є
прямою загрозою продовольчій безпеці дер-
жави.
Очевидно, що для усунення недоліків, вла-

стивих суто енергетичній спеціалізації аграрно-
го виробництва, потрібно у галузевій структурі
сучасних агроекосистем передбачати наявність
тваринництва, а також галузей зберігання і гли-
бокої переробки продукції до кінцевих продук-
тів. Річ у тім, що приблизно половина сухої ре-
човини рослинної біомаси йде на підтримку
життєдіяльності сільськогосподарських тварин
і трансформується згодом у продукти тварин-
ництва. Друга половина органічного вуглецю з
екскрементами та відходами зберігання кормів
є цінною сировиною для отримання біогазу.
Відходи переробки продуктів тваринництва та-
кож є енергоємною сировиною.
Мета досліджень — для обґрунтування оп-

тимального варіанта розв’язання проблеми та
пошуку найбільш економічно ефективних
шляхів розвитку АПК України потрібно проана-
лізувати поширену сучасну практику веден-
ня сільськогосподарського виробництва, спря-
мовану переважно на вирощування зерна та
енергетичної сировини, з’ясувати доцільність
цілковитого переходу на генерацію біоенергії з
рослинної біомаси та встановити можливості
збалансованого розвитку галузі.
Результати досліджень. Проаналізовано

такі способи підвищення сучасного рівня діяль-
ності аграрного сектору економіки:

1. «Зерно» — сучасний пріоритет викорис-
тання агроресурсного потенціалу АПК, що ви-
різняється орієнтацією на виробництво макси-
мальної кількості зерна. На загальнодержавно-
му рівні, забезпечуючи валовий збір 80 млн т,
обсяги його експорту можна прийняти на рівні
60 млн т. Загальна вартість збіжжя за орієнтов-
ної ціни 2,5 тис. грн/т становитиме 150 млрд
грн, або 18,8 млрд у.о. За середньої собівар-
тості зерна 1000 грн/т (125 у.о.) чистий дохід
становитиме 11,3 млрд у.о., і на цю суму мож-
на придбати 28 млрд м3 природного газу. Та-
кож слід враховувати, що винос з грунту на 1 т
зерна, наприклад, озимої пшениці, азоту ста-
новить 28,9, фосфору — 10 і калію — 20,7 кг.
Відповідно, для компенсації відчужених біоген-
них елементів необхідно закупити 3,6 млн т
добрив орієнтовно на суму 1,8 млрд у.о. з від-
повідним скороченням обсягів придбаного газу
до рівня 24 млрд м3.
З позиції виробника зерна, йому будь-яка

додаткова інфраструктура практично не по-
трібна, а за виходу зерна 3 т/га чистий прибу-
ток від реалізації становитиме 3–4,5 тис. грн/га,
при цьому не враховано вартості повернення
відчужених елементів живлення.

2. «Біоенергія» — вирощування рослин-
ної біомаси з продуктивністю 30 т/га зеленої
маси, або 6 т/га сухої речовини, на прикладі ку-
курудзи на силос з подальшою її переробкою
на біогаз і біогумус. Інфраструктура має місти-
ти біогазову установку і сховища для зберіган-
ня силосної маси. У масштабі держави на
33 млн га ріллі це дасть змогу виробити 115
млрд м3 біогазу, що еквівалентно майже 70
млрд. м3 газу-метану на суму 28 млрд у.о. Як-
що прийняти, що питома вартість біогазової
станції становитиь 2,5 тис. у.о./га то створен-
ня такої інфраструктури в масштабах України
оцінюватиметься у 82,5 млрд у.о. з терміном
окупності 3 роки.

Альтернативні способи підвищення
економічної ефективності аграрного виробництва
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На рівні окремої господарської структури з
площею 10 тис. га валова генерація тепло- та
електроенергії в результаті спалювання біогазу
становитиме відповідно 84 тис. Гкал та 84 млн
кВт-год на загальну суму за «зеленим» тари-
фом 132,7 млн грн, або 13,3 тис. грн/га. За та-
кого розрахунку термін окупності біогазового
обладнання з урахуванням собівартості зеле-
ної маси становитиме близько 2 років. Однак
через 10 років валовий дохід на 1 га станови-
тиме лише 5,5–6 тис. грн. У цей розрахунок не
входить вартість мінеральних добрив, що еко-
номляться завдяки 100% рециркуляції біоген-
них елементів.

3. «Біоенергія і продовольство». Як пока-
зує досвід, переробляти всю рослинну біома-
су на біоенергію може бути недоцільно у зв’яз-
ку з відносно низькою потребою внутрішнього
ринку у природному газі. Очевидно, потрібно
проаналізувати економічну доцільність транс-
формації частини органічного вуглецю у тва-
ринне продовольство. Якщо середня продук-
тивність кукурудзи на силос на контролі без
добрив становить 6 т к.од./га, а витрати кор-
мів — 5,2 т к.од. на 1 т готової до споживання
продукції тваринництва (м’ясо, сир, вершки), то
на 1 га ріллі можна отримати приблизно 1,1 т
м’ясо-молочних продуктів з орієнтовною вар-
тістю 44 тис. грн. Крім того, як уже згадувало-
ся, половина сухої речовини рослинної біома-
си засвоюється тваринами, а половина видаля-
ється з їхнього організму з екскрементами. Ці
відходи є цінною речовиною для виробництва
біогазу, що дає змогу отримувати приблизно
1,1 тис. м3/га метану, або 33 млрд м3 на всю
площу ріллі без урахування інших сільськогос-
подарських угідь, які активно використовують-
ся за наявності розвинутої галузі тваринницт-
ва. При цьому загальна вартість продуктів хар-
чування, біоенергії та зекономлених мінеральних
добрив становитиме понад 50 тис. грн/га.
Зрозуміло, що така система сільськогоспо-

дарського виробництва потребує створення
складної інфраструктури на рівні окремого гос-
подарства. Вона має передбачати наявність
елеватора, комбікормового заводу, тварин-
ницького комплексу, переробних потужностей
вихідної сировини до кінцевих продуктів, біога-
зової установки з теплоелектростанцією, у лісо-
степовій зоні — маленького цукрового заводу,
на півдні — системи зрошення, комплексів з
переробки овочевої продукції та ін. Питомі за-
трати на формування такої галузевої структу-
ри можуть коливатися від 20 до 100 тис. грн/га,

однак і окуповуватимуться вони за 1,5–2 роки.
Створення таких систем супроводжується

переходом на засади органічного землероб-
ства і виробництва з високим рівнем рецирку-
ляції біогенних елементів (90–95%), система-
тичним знезараженням усієї біомаси в процесі
газогенерації, скороченням викидів парникових
газів в атмосферу, що забезпечує відповідні
переваги і збільшення прибутку. Істотно зрос-
тає зайнятість сільського населення та покра-
щується екологічний стан довкілля.
Для швидкого й ефективного впровадження

систем збалансованого виробництва продо-
вольства та біоенергії можна використати базу
державних сільськогосподарських підприємств,
зокрема дослідних господарств системи НААН.
Оптимальну інфраструктуру відповідно до ґрун-
тово-кліматичних особливостей регіонів по-
трібно сформувати через надання безвідсотко-
вих або дешевих державних кредитів з пері-
одом окупності у 2–3 річний термін. Отриманий
практичний досвід дасть змогу оперативно
здійснити підготовку і перепідготовку кадрів та
реалізувати опрацьовані підходи на локально-
му, регіональному та державному рівнях. На-
приклад, якщо площу для впровадження зба-
лансованих систем аграрного виробництва
прийняти за 500 тис. га, то очікувані вкладен-
ня можуть сягати 30 тис. грн/га або на всю пло-
щу — 15 млрд грн. Однак згодом після вико-
нання господарствами зобов’язань з кредиту
держава щорічно зможе отримувати 40–50 тис.
грн/га (20–25 млрд грн) за технологічних затрат
800–1000 грн/га (400–500 млн грн).
Водночас перехід на засади збалансовано-

го аграрного виробництва всієї системи сіль-
ського господарства потрібно стимулювати че-
рез опрацювання відповідної державної політи-
ки. Це, у свою чергу, дасть змогу системно
відпрацювати програму розвитку вітчизня-
ного виробництва технічних засобів для ство-
рення нової інфраструктури сільськогосподар-
ських підприємств: механізація рослинництва і
тваринництва, елеваторне обладнання, комбі-
кормові цехи, переробка молока і м’яса, біога-
зові, біодизельні та інші енергетичні установки,
системи зрошення тощо.
Упровадження таких сільськогосподарських

систем потребує відповідного наукового забез-
печення: створення нових сортів та гібридів, що
більш повно реалізують потенціал органічних
систем землеробства, фітосанітарні досліджен-
ня та опрацювання нових біологічних систем
захисту рослин, вивчення ефективності орга-

Альтернативні способи підвищення
економічної ефективності аграрного виробництва
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нічних добрив, отриманих у процесі газогене-
рації з різної вихідної сировини, створення еко-
номічних механізмів стимулювання переходу

до нових систем аграрного виробництва, про-
сування органічної продукції на внутрішньому
і зовнішніх ринках і т.ін.

Отже, перехід вітчизняного сільського гос-
подарства на засади біоенергетичного аграр-
ного виробництва дасть змогу:
реалізувати біоенергетичний потенціал

АПК: 1–1,1 тис. м3/га (30–33 млрд. м3) газу-
метану, водночас забезпечити виробництво
не менше ніж 0,5 т/га (16–17 млн т) «органіч-
ного» тваринного продовольства, близько
1 т/га цукру, 0,2–0,3 т/га рослинної олії та
зменшити викиди СО2 на 2–3 т/га;
відчужувати за межі агроекосистем тільки

складові повітря: вуглець, азот, кисень і во-
день у складі вуглеводів, жирів, білків і вугле-
воднів зі щорічною економією 200–250 кг/га
діючої речовини мінеральних добрив;
за створення замкнутого циклу біогенних

елементів, досягнення позитивного балансу
органічної речовини у ґрунті, її знезараження і ви-
користання сівозмінного фактора здійснити
перехід на засади органічного землеробства
зі зростанням вартості продукції на 30–50%;
без додаткових затрат хіміко-техноген-

них ресурсів систематично збільшувати ви-
робництво енергії та продовольства щороку
на 5–10%;
забезпечити покращення екологічного ста-

Висновки

ну довкілля через оптимізацію структури аг-
роландшафтів, локалізацію деградаційних
процесів та мінімізацію застосування агро-
хімікатів;
підвищити зайнятість сільського населен-

ня до рівня 10–15 осіб на кожні 100 га ріллі;
досягти абсолютної енергетичної неза-

лежності аграрного виробництва і сільських
населених пунктів від непоновлюваних енер-
горесурсів промислового походження;
зменшити собівартість рослинницької про-

дукції у 2 рази за рахунок мінімізації застосу-
вання агрохімікатів, промислових енергетич-
них ресурсів і транспортних витрат;
стимулювати розвиток вітчизняного сіль-

госпмашинобудування.
Реальний економічний ефект полягатиме

у постійному підвищенні продуктивності аг-
рарного виробництва на 2–3 ц к.од./га на рік
та збільшенні за рахунок доданої вартості
чистого доходу з 4–5 до 30–35 тис. грн/га.
При цьому загальні затрати на реаліза-
цію проекту на площі 500 тис. га станови-
тимуть 15 млрд грн, щорічний економіч-
ний ефект після компенсації фінансових ви-
трат — не менше ніж 20 млрд грн.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ
ЗЕРНОКОРМОВОЇ СІВОЗМІНИ
З ВИКОРИСТАННЯМ БАКТЕРІАЛЬНИХ
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Наведено рез льтати досліджень а т альної
для сьо одення теми біоло ізації землеробства,
а саме: розроб и техноло ій підвищення
прод тивності сільсь о осподарсь их льт р
завдя и ви ористанню ба теріальних препаратів.
Наведено рез льтати прод тивності льт р
зерно ормової 5-пільної сівозміни на фонах
мінеральної, ор ано-мінеральної та біоло ічної
систем добрення за ви ористання біо ран ,
ризо мін та мі ро мін . Встановлено, що
в мовах Волинсь о о Полісся на дерново-
підзолистих лейових р нтах ба теріальні
препарати за всіх систем добрення підвищ вали
врожайність та прод тивність вирощ ваних
льт р.

На сучасному етапі зі зниженням техноген-
ного навантаження на агробіоценози та інтен-
сивності ведення сільського господарства дег-
радаційні процеси в агроекосистемах не тільки
не припинилися, а й посилилися. Порушення
кругообігу поживних речовин унаслідок різко-
го скорочення застосування органічних і міне-
ральних добрив, ерозійні процеси, руйнація
меліоративних систем, значне поширення шко-
дочинних організмів, інтенсивні способи меха-
нічного обробітку ґрунту призводять до погір-
шення стану довкілля, зокрема найважливішої
складової — ґрунту. Насамперед це виявляєть-
ся в посиленні процесів агрохімічної деграда-
ції, мінералізації свіжої органічної речовини і гу-
мусу, що спричиняє зменшення його запасів у
ґрунтах і негативно позначається на структу-
рі мікробного ценозу, його біологічній актив-
ності [1–5].
Пошук способів збереження родючості осу-

шуваних земель спонукає до впровадження

Ключові слова: продуктивність, урожайність, системи удобрення, бактеріальні препарати,
ризогумін, мікрогумін, біогран

біологічних систем землеробства, зокрема з
використанням бактеріальних препаратів, які
посилюють азотфіксаційну активність ризосфе-
ри рослин, поліпшуючи умови їх живлення.
Застосування бактеріальних препаратів дає

змогу безпосередньо регулювати чисельність
та активність корисної мікрофлори в ризосфері
рослин, поліпшувати їх забезпеченість доступ-
ним азотом і завдяки цьому підвищувати про-
дуктивність посівів, поліпшувати якість отрима-
ної продукції.
Мета досліджень — розробити технології

підвищення продуктивності сільськогосподар-
ських культур способом активізації азотфіксації
біологічного азоту в меліорованих агроекосис-
темах завдяки використанню бактеріальних
препаратів.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили впродовж 2010–2012 рр. в умовах стаціо-
нарного польового досліду на дерново-підзоли-
стих глейових супіщаних ґрунтах дослідного
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господарства «Перше травня» Волинської дер-
жавної сільськогосподарської дослідної станції
Рожищенського району Волинської області.
Площа посівної ділянки — 96 м2, облікової

ділянки — 50 м2. Повторення досліду 3-разо-
ве. Схема досліду передбачає контроль (без
добрив), мінеральну (NPK), органо-мінеральну
(NPK + гній) та біологічну (гній + сидерат) сис-
теми удобрення. Дослідження проводили в
ланці зернокормової 5-пільної сівозміни (ячмінь
ярий, трави багаторічні, пшениця озима, од-
норічні трави, кукурудза на зелену масу). Тех-
нологія вирощування культур — рекомендова-
на для зони Західного Полісся.
Інокуляцію проводили в день сівби нанесен-

ням бактеріальних препаратів на насіння з роз-
рахунку 200 г на гектарну норму. Вплив біогра-
ну (Azospirillum lipoferum 4014, біогумус, мак-
роелементи та мікроелементи у хелатованій фор-
мі) досліджували на кукурудзі (зелена маса);
мікрогуміну (Azospirillum brasilense 410, біогу-
мус, макроелементи та мікроелементи у хела-
тованій формі) — на ячмені ярому; ризогуміну
(бульбочкові бактерії, біогумус, макроелемен-
ти та мікроелементи у хелатованій формі) —
на пелюшці (горох польовий).
Ґрунт дослідної ділянки — дерново-підзоли-

стий супіщаний глейовий, характеризується
такими показниками родючості: вміст гумусу в

Контроль
(без добрив) 32,2 35,4 3,3 23,6 25,4 1,8 0,8 0,9 0,1
Мінеральна —
NРК 45 46,9 1,9 40,2 42,5 2,3 3,3 3,5 0,1
Органо-
мінеральна —
NРК + гній 43,5 46,9 3,4 35,1 38,1 3,1 2,5 2,9 0,4
Біологічна —
гній + сидерат 38,7 45 6,3 35,8 36,7 0,9 2,3 2,3 0
НІР0,5, т/га 4,43 4,32 0,24
НІР0,5 інокуляція,
т/га 2,21 2,16 0,12
НІР0,5 добрива,
т/га 3,13 3,06 0,17

Прим і т к а . 1 — без інокуляції; 2 — з інокуляцією.

Вплив систем добрення та іно ляції насіння біопрепаратами на врожайність сільсь о ос-
подарсь их льт р (2010–2012 рр.), т/ а

Прод тивність лан и сівозміни за різних си-
стем добрення (середнє за 2010–2012 рр.),
т .од./ а: 1 — онтроль (без добрив); 2 —
мінеральна; 3 — ор ано-мінеральна; 4 — біо-
ло ічна; — без іно ляції; — з іно ля-
цією

т 
к.
од

./г
а

Система удобрення

Система
удобрення

Біогран Ризогумін Мікрогумін

Прибавка
від застосу-
вання

препарату,
т/га ±

1 2

Прибавка
від застосу-
вання

препарату,
т/га ±

1 2

Прибавка
від застосу-
вання

препарату,
т/га ±

1 2

Урожайність Урожайність Урожайність

Кукурудза на зелену масу Пелюшка на зелену масу Ячмінь ярий

орному шарі становить 1,4%; рН сольової ви-
тяжки — 5; кількість сполук азоту, що гідролі-
зуються, — 56 мг/кг ґрунту; вміст рухомого фос-
фору — 174, обмінного калію — 78 мг/кг ґрунту.
Результати досліджень. Аналіз результа-

тів досліджень свідчить, що інокуляція насіння
бактеріальними препаратами забезпечила до-
стовірну прибавку врожаю вирощуваних
культур ланки сівозміни за всіма варіантами
систем удобрення (таблиця). На кукурудзі (зе-
лена маса) бактеріальний препарат біогран най-
краще спрацював за мінеральної (N100P90K100)
та органо-мінеральної (N100P90K100+гній) сис-

Продуктивність ланки
зернокормової сівозміни з використанням
бактеріальних препаратів в умовах Полісся
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В умовах Волинського Полісся на дерново-
підзолистих глейових ґрунтах установлено,
що використання бактеріальних препаратів
біогран, ризогумін, мікрогумін на фонах міне-
ральної, органо-мінеральної та біологічної сис-
тем удобрення підвищує врожайність вирощу-
ваних культур зернокормової сівозміни куку-

рудзи на зелену масу на 6,3 т/га, пелюшки на
зелену масу — 2, ячменю ярого — 0,2 т/га.
Продуктивність сівозміни із застосуванням
цих бактеріальних препаратів за біологічної
системи удобрення становила 6 т к.од./га,
або 8%, органо-мінеральної — 6,4, або 9% та
мінеральної — 6,9 т к.од./га, або 5%.
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тем удобрення, а її врожайність виявилася на
рівні 40,6 т/га, що на 14,7 т/га перевищувало
контроль.
Біологічна система удобрення на кукурудзі

(зелена маса) із застосуванням гною та сиде-
рації в поєднанні з інокуляцією насіння біогра-
ном давала змогу отримати прибавку до конт-
ролю на рівні 12,8 т/га. Такою самою прибавка
була і за мінеральної системи удобрення без
інокуляції насіння біограном. Якщо порівнюва-
ти біологічну систему удобрення з інокуляцією
насіння препаратом і без нього, то препарат
забезпечив прибавку врожайності вдвічі вищу,
або на 6,3 т/га.
Мінімальна врожайність пелюшки на зеле-

ну масу на дерново-підзолистому глейовому
супіщаному ґрунті була на контролі — 23,6 т/га.
На фонах органо-мінеральної та мінеральної
систем удобрення вона становила відповідно
38,1 і 40,2 т/га. Біологічна система удобрення
за використання післядії гною та сидерації за-
безпечувала урожайність на рівні 35,8 т/га, що
на 13,1 т/га перевищувало контроль.
Бактеріальний препарат ризогумін забезпе-

чив найвищий ефект на фоні органо-мінераль-
ної системи удобрення за внесення N30P60K60
гною та сидерата — врожайність становила
38,1 т/га, що на 3,1 т/га більше, ніж у варіанті
без інокуляції. Мінеральна та біологічна систе-
ми удобрення в поєднанні з використанням
ризогуміну забезпечили урожайність пелюшки
на рівні 42,5 і 36,7 т/га, що на 0,9 та 2,3 т/га

більше порівняно із варіантом без інокуляції
насіння бактеріальним препаратом.
Найкращі результати від застосування доб-

рив виявлено на ячмені ярому, зокрема за мі-
неральної системи удобрення N30P60K60 —
3,4 т/га, що вдвічі перевищує показники на кон-
тролі без добрив. Урожайність ячменю за ор-
гано-мінеральної та біологічної систем удоб-
рення була на рівні 2,7 т/га проти контролю —
0,9 т/га. Ефект від інокуляції насіння ячме-
ню ярого мікрогуміном не був значним, причи-
ною невикористання потенціалу бактеріально-
го препарату, можливо, було те, що ячмінь
ярий є покривною культурою. Найвищий при-
ріст ячменю ярого від застосування мікрогумі-
ну був за органо-мінеральної системи удобрен-
ня на рівні 0,4 т/га.
За використання бактеріального препарату

на фоні біологічної системи удобрення дії пре-
парату не виявлено, а за мінеральної системи
удобрення прибавка врожайності ячменю ярого
становила лише 0,1 т/га (на рівні з контролем).
Порівняння досліджуваних систем удобрен-

ня за продуктивністю ланки сівозміни (рисунок)
показало, що мінеральна система удобрення
за ефективністю перевищувала контроль на
73%, органо-мінеральна — 54, а біологічна сис-
тема удобрення — на 45%. Використання бак-
теріальних препаратів на фоні систем удобрен-
ня свідчить про відповідні прирости продуктив-
ності: мінеральна система — 5%, біологічна —
8, органо-мінеральна система — 9%.

Продуктивність ланки
зернокормової сівозміни з використанням
бактеріальних препаратів в умовах Полісся
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Наведено рез льтати на ових досліджень з
вивчення вплив стро ів збирання льон -
дов нцю на раження насіння та соломи
зб дни ами хвороб. Установлено, що найменше
раження хворобами насіння і соломи льон -
дов нцю спостері ається під час збирання
льт ри фазі ранньої жовтої сти лості. Із

запізненням зі збиранням льон -дов нцю
істотно зниж ється врожай насіння і соломи
внаслідо їх раження ф заріозом, антра нозом,
борошнистою росою та омпле сом сапрофітів.

Сучасні інтенсивні системи захисту культур
відзначаються наявністю значної кількості ме-
тодів і заходів, які на основі екологічної безпе-
ки обмежують шкодочинність хвороб та інших
шкідливих організмів до економічно обґрунто-
ваного рівня з урахуванням їх поширення та
ступеня загрози. За ефективністю, доступністю
і мінімальним впливом на довкілля заслуговує
уваги агротехнічний метод. Його історико-прак-
тичне використання базується на активному
впливі агротехнічних заходів на фітосанітарний
стан агроекосистем, у ньому поєднується за-
хист рослин від шкідливих організмів у загаль-
ній технології вирощування сільськогоспо-
дарських культур з охороною навколишнього
середовища. Серед агротехнічних заходів од-
ним з основних елементів у технології вирощу-
вання культури є строки сівби та збирання, які
сприяють одержанню високого врожаю за за-
гального сприятливого фітосанітарного стану
посівів [7].
Для отримання насіння та волокна льону-

довгунцю високої якості важливо безпомилко-
во визначати час збирання врожаю [6].
Льон-довгунець має 2 види стиглості — фі-

зіологічну та технічну. Фізіологічна стиглість ха-
рактеризується повною стиглістю насіння, здат-
ного до проростання, технічна — достиганням
волокна.
Настання фаз росту і розвитку та їх три-

валість зумовлюється насамперед біологічни-
ми особливостями сорту льону-довгунцю, агро-
кліматичними умовами зони вирощування та
станом посіву на початок збирання [2, 4]. У роки
з великою кількістю опадів тривалість фаз роз-
витку збільшується, у посушливі — скорочується.

Ключові слова: льон-довгунець, строки збирання, ураження хворобами, урожай насіння і соломи.

Із запізненням строку збирання льону вро-
жайність насіння знижується, головним чином,
за рахунок втрат під час збирання та внаслідок
значного ураження посівів льону грибковими
хворобами (антракнозом, фузаріозом, бакте-
ріозом) [1, 3, 5].
Збирання товарних посівів льону здійснюють

у фазі ранньої жовтої стиглості, коли полови-
на коробочок має жовтий колір, а решта — бурий
і жовто-зелений. Збирання насіннєвих посівів
відбувається у фазі жовтої стиглості, коли кіль-
кість зелених коробочок не перевищує 5% [6].
Дослідженнями І.М. Острик [4] установлено,

що найкращі якісні показники насіння має під
час збирання врожаю у фазі жовтої стиглості.
Його схожість становила 97%, що на 3,2 та 4%
більше, ніж у фазах ранньої жовтої, повної стиг-
лості та за перестоювання стеблостою впро-
довж 7-ми діб. Аналогічна особливість спосте-
рігалася і в показниках енергії проростання. У
період збирання льону у фазі повної стиглості
та через перестоювання протягом 7-ми діб на-
сіння більше уражується хворобами, збільшу-
ється кількість гнилих насінин.
Під час збирання льону-довгунцю у фазі пов-

ної стиглості та в пізніші строки майже кожне
4-те стебло уражується хворобами. За чинни-
ми ДСТУ на солому льону-довгунцю за зазна-
ченого ступеня ураженості її якість знижується
в середньому на 1 номер [4].
Дотримання оптимальних строків збирання

льону-довгунцю сприяє одержанню насіння та
соломи високої якості з низьким розвитком па-
тогенної мікрофлори.
Мета роботи — вивчення впливу строків

збирання льону-довгунцю на ураженість на-
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сіння й соломи паразитарними грибами та сап-
рофітами.
Методика проведення досліджень. Для

вивчення інфікування насіння льону-довгунцю
залежно від строків збирання на однаковому
агротехнічному фоні впродовж 2010–2012 рр.
здійснено сівбу на ділянках насінницького по-
сіву з густотою рослин 12,5 млн на 1 га та ви-
робничого — з густотою рослин 25 млн на 1 га.
Для досліджень використовували сорт льону-
довгунцю Глінум.
Спосіб збирання льону-довгунцю був роз-

дільним, він передбачав збирання рослин льо-
нобралкою в окремі фази стиглості з наступним
підбором та обмолотом стрічки підбирачем-
молотаркою ПМЛ-1 у міру висихання насіння в
коробочках.
Льон збирали у фазах зеленої стиглості,

ранньої жовтої, жовтої, повної та за перестою
стеблостою впродовж 7-ми та 14-ти днів.
Після обмолоту відбирали зразки насіння та

соломи для подальшого проведення фітопато-
логічної експертизи. Ступінь ураження насіння

Ураження льону-довгунцю
хворобами залежно від строків збирання

визначали в лабораторних умовах з викорис-
танням методу пророщування його у вологій
камері.
Результати досліджень. Було проаналізо-

вано стеблостій насінницького та виробничого
посівів льону-довгунцю. Результати досліджень
наведено в табл. 1.
Характеризуючи стеблостій, слід відзначити,

що врожайність льоносоломи на виробничому
посіві становила 47,2 ц/га, насінницькому —
37,6 ц/га.
На виробничому посіві було отримано вро-

жай насіння 3,6 ц/га, насінницькому — 6,7 ц/га.
Забур’яненість виробничого посіву становила
0,4%, насінницького — 3,1%.
За даними табл. 2, через запізнення збиран-

ня льону-довгунцю значно зростає ураженість
насіння основними хворобами.
Так, найнижчий рівень ураження насіння

спостерігався за збирання льону-довгунцю у
фазі ранньої жовтої стиглості (фузаріозом —
0,7%, антракнозом — 0,9, бактеріозом — 0,2,
комплексом сапрофітів — 0,5%).
З переходом від фази ранньої жовтої стиг-

лості до жовтої ураженість насіння хворобами
збільшувалася і становила: 1,1% — фузаріо-
зом; 1,4% — антракнозом; 1,1% — бактеріозом;
1,0% — комплексом сапрофітів.
Чим довше перестоював льон-довгунець у

полі, тим сильніше насіння інфікувалося хво-
робами. Так, за перестою льону-довгунцю
впродовж 7-ми та 14-ти діб частка ураженого
насіння становила відповідно 2,6 і 3,2% — фу-
заріозом; 3,8 і 5,9 — антракнозом; 5,2 і
6,1 — бактеріозом; 3,8 і 5,5% — комплексом
сапрофітів.
Слід зазначити, що ураженість соломи льо-

ну-довгунцю хворобами за перестою його в
полі в кілька разів перевищує ураженість на-
сіння.

Густота стебел,
шт./м2 652±28 1637±79

Урожайність, ц/га:

  льоносоломки 37,6 47,2

  насіння 6,7 3,6

Забур’яненість, % 3,1 0,4

Кількість коробочок
на 1-му стеблі, шт. 3,8±0,18 2,6±0,12

1. Хара теристи а стеблостою насінниць о-
о та виробничо о посівів льон -дов нцю

Показник
Посів

виробничийнасінницький

Стиглість:

  рання жовта 0,7 0,9 0,2 0,5

  жовта 1,1 1,4 1,1 1,0

  повна 1,5 1,8 1,8 2,5

Перестій упродовж:

  7-ми діб 2,6 3,8 5,2 3,8

  14-ти діб 3,2 5,9 6,1 5,5

2. Вплив стро ів збирання льон -дов нцю на раженість насіння хворобами

фузаріоз антракноз бактеріоз сапрофіти
Строк збирання

Ураженість насіння хворобами, %
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За результатами досліджень, найменше
уражується хворобами солома у фазі ранньої
жовтої стиглості (9,9% — фузаріозом; 13,1 —
антракнозом; 6,4 — бактеріозом; 5,2% — ком-
плексом сапрофітів). За переходу від ранньої
жовтої стиглості до повної та перестою льону
в полі протягом 7-ми і 14-ти діб ураженість со-
ломи хворобами істотно зростала.
Так, у фазі жовтої стиглості ураженість со-

ломи фузаріозом становила 14,9%, повної —
17,7%, а за перестою в полі впродовж 7-ми і

Ураження льону-довгунцю
хворобами залежно від строків збирання

Дослідженнями встановлено, що найменше
ураження хворобами насіння і соломи льону-
довгунцю (до 3%) відбувається за збирання у
фазі ранньої жовтої стиглості. Із запізненням
збирання льону-довгунцю істотно знижуєть-

Висновки

ся врожай насіння і соломи внаслідок їх ура-
ження фузаріозом, антракнозом, борошнис-
тою росою та комплексом сапрофітів. При
цьому ураження насіння становить до 6,1,
льоносоломи — до 38,6%.
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14-ти діб — відповідно 22 та 31,7%. Таке зрос-
тання рівня ураженості антракнозом соломи
спостерігалося у фазах жовтої стиглості до
20,8%, повної — 23,4, за перестою впродовж
7-ми і 14-ти діб — відповідно до 34,7 та 38,6%.
Значно підвищилося ураження соломи льо-

ну-довгунцю комплексом сапрофітів. Так, у фа-
зах ранньої жовтої стиглості відзначено 5,2%
ушкоджених стебел, жовтої — 11,8, повної стиг-
лості — 12,2, за перестою впродовж 7-ми і
14-ти діб — до 14,3 та 16,4%.

3. Вплив стро ів збирання льон -дов нцю на раженість льоносоломи основними хворобами

Стиглість:

  рання жовта 9,9 13,1 6,4 5,2

  жовта 14,9 20,8 12,3 11,8

  повна 17,7 23,4 14,1 12,2

Перестій упродовж:

  7-ми діб 22,9 34,7 17,8 14,3

  14-ти діб 31,7 38,6 19,7 16,4

фузаріоз антракноз бактеріоз сапрофіти
Строк збирання

Ураженість льоносоломи хворобами, %



81Вісник аграрної наукилютий 2013 р.

РЕФЕРАТЫ

УДК 633.63:631.81:631.51
Цвей Я.П., Бойчук О.В., Мазур Г.Н., Марты-
нюк Л.С. Питательный режим чернозема типичного
в зависимости от способов обработки почвы под
свеклу сахарную//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 2. — С. 5–9.
Показано, что наиболее высокое содержание мине-
рального азота наблюдается в период всходов свек-
лы сахарной. При проведении мелкой обработки
почвы на 12–14 см и в сочетании ее с обработкой
по принципу «Параплау» на фоне органо-минераль-
ной системы удобрения содержание минерально-
го азота составляло в пахотном слое почвы 26 и 21,9
мг/кг почвы, а в слое 0–10 см — 37,3 и 30,5 мг/кг по-
чвы, при вспашке — 22,5 и 28,9 мг/кг почвы. Исполь-
зование плоскорезной обработки на фоне 40 т/га
навоза + N90P90K130 способствует повышению со-
держания подвижного фосфора и обменного калия
в слое 0–10 см до 292 и 141 мг/кг соответственно,
при вспашке — до 270 и 114 мг/кг. Библиогр.: 7 наз-
ваний.
Ключевые слова: почва, способы обработки почвы,
звено севооборота, свекла сахарная.

УДК 631.626.87:633.18
Сайдак Р.В. Севооборотный фактор как способ оп-
тимизации водно-питательного режима дерново-под-
золистой почвы//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 2. — С. 10–13.
Определены закономерности периодичности и объе-
мов вертикальной инфильтрации осадков в зоне
Черниговского Полесья, оценены потери биогенных
элементов с инфильтрационными водами на различ-
ных агрофонах. Установлено, что севооборотный
фактор и система удобрения в зоне Черниговского
Полесья являются основными средствами регули-
рования питательного и водного режимов почвы.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: вертикальная инфильтрация
осадков, севооборотный фактор, водно-питательный
режим, агрофоны.

УДК 631.43/445.4
Демиденко А.В., Величко В.А. Агрофизические ус-
ловия почвообразования черноземов в агроценозах
//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 2. — С. 14–19.
Установлено, что длительное (более 30 лет) безот-
вальное рыхление (в меньшей степени) и поверх-
ностное рыхление (в большей степени) черноземов
типичных средне- и малогумусных Левобережной
Лесостепи с поверхностной заделкой органических
удобрений, побочной продукции, пожнивных и кор-
невых остатков и созданием на поверхности почвы
постоянного слоя органической мульчи является
фактором возобновления агрофизически более со-
вершенного строения метровой толщи чернозема за
счет разуплотнения и оструктуривания гумусирован-
ного горизонта относительно почвообразующей по-
роды. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: чернозем типичный, плотность
строения, безотвальное рыхление, структурные раз-
дельности.

УДК 634.75:543.272.7:581.47:551.50
Шевчук Л.Н., Денисюк А.Ф. Зависимость содержа-
ния сухих растворимых веществ в плодах земляни-

ки от условий года выращивания//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 2. — С. 20–22.
Количество сухих растворимых веществ в плодах
земляники в зависимости от региона выращивания
варьирует от 6 до 12,6%. На их накопление значи-
тельно влияют сумма осадков и гидротермический
коэффициент в период от начала вегетации до на-
ступления их спелости, что свидетельствует об об-
ратной связи (коэффициенты корреляции –0,865 и
–0,837). Содержание сухих растворимых веществ в
плодах земляники на уровне 9,4% в упомянутый пе-
риод возможно при ГТК 1,3. При этом сумма осад-
ков должна быть в пределах 125,4±12,5 мм, а сум-
ма активных температур выше 10оС — в порогах
920,8±33,74оС. Уменьшение количества осадков и
дней с их выпадением, а также увеличение суммы
активных температур выше 10оС будет способство-
вать более интенсивному накапливанию СРВ в яго-
дах земляники. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: плоды земляники, содержание
сухих растворимых веществ, гидротермический ко-
эффициент, сумма осадков.

УДК 633.1:631.527
Тимчук В.М. Проблемные вопросы трансфера тех-
нологических инноваций в АПВ//Вісник аграрної на-
уки. — 2013. — № 2. — С. 23–25.
Для отрасли растениеводства выделено 5 наиболее
существенных факторов, влияющих на эффектив-
ность трансфера технологических инноваций. В Ук-
раине для разработчиков инноваций характерным и
определяющим является сегмент с государственной
формой собственности, потребителей — частной.
Установлено наличие разрыва между фундамен-
тальными методологическими подходами трансфе-
ра инноваций и практическим их восприятием на
уровне ординарных пользователей. Сгруппированы
факторы (внешние и составляющие технологий),
обеспечивающие трансфер технологических инно-
ваций в отрасли растениеводства. Библиогр.: 5 на-
званий.
Ключевые слова: инновация, технология, элемент
технологии, трансфер, объект интеллектуальной
собственности, агропромышленное производство.

УДК 636.4.084.087.7
Газиев Б.М., Сапрыкин В.А., Ионов И.А., , Жукор-
ский О.М., Марченков Ф.С., Мартенюк И.А. Эффек-
тивность скармливания различных доз хелатной
формы железа супоросным и подсосным свиномат-
кам//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 2. —
С. 26–30.
Приведены данные эффективности влияния скарм-
ливания разных доз хелатной формы железа на про-
дуктивные и репродуктивные показатели супорос-
ных и подсосных свиноматок в сравнении с серно-
кислым железом. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: микроэлементы, хелат железа,
премиксы, супоросные свиноматки, лактирующие
свиноматки, продуктивность, репродуктивная спо-
собность.

УДК 619:636.09:616.98:636.5
Обуховская О.В. Эпизоотология респираторно-
го микоплазмоза птиц//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 2. — С. 31–33.
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Приведены обобщенные данные относительно осо-
бенностей эпизоотологии респираторного микоплаз-
моза птицы. Особое внимание уделено факторам,
способствующим развитию инфекции, естественным
резервуарам и способам передачи возбудителя, ха-
рактеру течения заболевания. Библиогр.: 22 назва-
ния.
Ключевые слова: респираторный, микоплазмоз, эн-
теробактерии, контаминация, резистентность, им-
мунизация.

УДК 633.11:575:631.52
Созинов А.А., Заика Е.В., Карелов А.В., Козуб Н.А.,
Пилипенко Л.А., Щербина Е.З., Созинов И.А.
Идентификация аллельного состояния локуса устой-
чивости к болезням Lr34/Yr18/Pm38 у сортов
пшеницы мягкой озимой//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 2. — С. 34–37.
С помощью молекулярно-генетического маркера
caISBP1 идентифицировано «устойчивое» аллель-
ное состояние (Lr34+) маркера локуса Lr34/Yr18/
Pm38 у 11 (39%) из 28 сортов пшеницы мягкой ози-
мой ННЦ «Институт земледелия НААН Украины»,
созданных в разные периоды работы. Полученные
результаты свидетельствуют о достаточно широком
распространении устойчивости, связанной с локусом
Lr34 в сортах. Высокую встречаемость аллеля гена
Lr34+ можно объяснить его важным адаптивным
значением, которое сохранилось до наших дней.
«Устойчивое» аллельное состояние гена Lr34+ це-
лесообразно использовать в селекции на устойчи-
вость к ржавчинным болезням в зоне украинского
Полесья, учитывая позитивное влияние умеренных
температур и освещения, свойственные этой агро-
климатической зоне, на его экспрессию. Библиогр.:
14 названий.
Ключевые слова: пшеница мягкая, ржавчинные бо-
лезни, нерассоспецифическая устойчивость, ал-
лельное состояние, кодоминантный маркер.

УДК 631:633:1.11
Василюк П.Н., Каражбей Г.Н., Гринив С.Н., Улич Л.И.,
Лысикова В.М., Хахула В.С. Подбор сортов пше-
ницы мягкой озимой для интенсивных технологий//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 2. —
С. 38–42.
Исследованы природный потенциал урожайности,
степень интенсивности, некоторые морфоагробио-
логические и адаптивные свойства, стойкость к вы-
леганию сортов пшеницы озимой, которые характе-
ризуют пригодность их для интенсивных технологий.
Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: сорт, пшеница озимая, интенсив-
ная технология, степень интенсивности, урожай-
ность, агрофон, генетический потенциал.

УДК 631.316.4:631.172
Цыбуля Н.Г. Оценка программными средствами
равномерности распределения семян по площади//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 2. — С. 43–46.
После усовершенствования алгоритма и компьютер-
ной программы (Borland Pascal 7.0) проведены конт-
рольные расчеты. Для гексагонального распределе-
ния получено значение 0,967 (максимально возмож-
ное значение коэффициента), для квадратного
распределения — 0,924, для разбросного посева —

среднее значение 0,645. Усовершенствованную про-
грамму применили для исследования зависимости
равномерности распределения семян от ширины
междурядья при рядковом посеве и урожайности ку-
курузы от нормы высева и ширины междурядий.
Статистический анализ результатов указанных ис-
следований и анализ данных подобных исследова-
ний в других странах показал и наличие значимой
зависимости урожайности культур от коэффициен-
та равномерности распределения. Библиогр.: 8 на-
званий.
Ключевые слова: способ посева, равномерность
распределения семян по площади, круг питания,
краевой эффект, коэффициент равномерности, ком-
пьютерная программа, моделирование, урожайность.

УДК 631.816: 631.333
Смаглий В.И. Движение материальной частицы по
криволинейной лопатке с вертикальной осью враще-
ния//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 2. —
С. 47–50.
Наиболее надежно уравнения движения материаль-
ной частицы по криволинейной лопатке выводятся
через уравнения Лагранжа 2-го рода для полярных
и цилиндрических координат. Обобщенные силы в
этом случае равны сумме составляющих: сил нор-
мальных реакций стенок лопатки, сил их трения о
частицу и сил веса частицы, взятых по радиальной,
окружной и осевой координатах. Определение не-
известных нормальных реакций стенок лопатки про-
водят путем подстановки всех составляющих обоб-
щенных сил в развернутую систему этих уравнений
и их решения относительно этих неизвестных.
Полученные при этом системы уравнений носят уни-
версальный характер и удобны для расчетов пара-
метров движения частиц во всех случаях такого дви-
жения. При этом знаки перед составляющими цен-
тробежной силы и силы веса частицы зависят от
направления вращения лопатки, выпуклости или вог-
нутости стенок лопатки и пребывания частицы на
лопатке или под ней в этом движении. Полученные
в этом случае уравнения движения частицы содер-
жат два новых члена, вызванные появлением цент-
робежных сил частицы в ее относительном движе-
нии вдоль криволинейных стенок лопатки. Биб-
лиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: уравнение Лагранжа второго ро-
да, материальная частица, обобщенные силы, от-
носительная скорость, относительное ускорение,
центробежные силы, силы трения, силы веса.

Дутов А.И., Ермолаев Н.Н. Радиационно-экологи-
ческие аспекты использования почв, загрязненных
радионуклидами//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 2. — С. 51–54.
Рассмотрены радиационно-экологические аспекты
ведения земледелия на радиационно загрязненной
территории, которые предусматривают соблюдение
гигиенических нормативов содержания радионукли-
дов в сельскохозяйственной продукции, уменьшение
индивидуальной и коллективной доз облучения на-
селения. При выращивании сельскохозяйственных
культур в этих условиях необходимо учитывать их
потенциальную способность накапливать радионук-
лиды в урожайной массе. Систему удобрения в се-
вообороте необходимо направить на получение вы-
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сокой урожайности всех культур с уменьшенным со-
держанием радионуклидов в полученной продукции.
Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: доза облучения, радиационно-
экологические требования, нормативы содержания
радионуклидов, сельскохозяйственные культуры,
урожайная масса.

УДК 630*7.674.038.6:663.2.006
Луканин А.С., Зражва С.Г., Агафонов М.Ф., Пана-
хов Т.М. Влияние микромицетов на формирование
ароматического комплекса древесины дуба в про-
цессе высушивания-созревания клепки//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 2. — С. 55–61.
Отобраны доминирующие микроскопические грибы
из родов: Alternaria, Penicillium, Trichoderma, Chae-
tomium и Aspergillus, у представителей которых изу-
чали показатели ферментативной активности. Изу-
чали энзиматический спектр 10 видов микромицетов,
выделенных из образцов древесины дуба и грунтов
на участках, приближенных к штабелям клепки. Ис-
ходя из полученных результатов наиболее активны-
ми, с точки зрения выделения ферментов, оказались
Alternaria alternatа, Aureobasidium pullulans, Peni-
cillium notatum и Penicillium variabile. Установлено,
что в процессе естественной сушки-созревания ду-
бовой клепки в течение 3-х лет под действием фер-
ментативных систем микромицетов в древесине
происходит трансформация и накопление аромати-
ческих компонентов, отвечающих за органолепти-
ческие показатели вин и бренди: виски-лактонов,
эвгенола, ванилина, сиреневого альдегида. Концен-
трация фенольных веществ уменьшается. Биб-
лиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: дубовая клепка, высушивание-
созревание, фенольные вещества, ароматические
вещества, микромицеты, винный дистиллят.

УДК 336.531.2
Даниленко А.С., Сатыр Л.М. Роль агролизинга в
обеспечении воспроизводства ресурсного потенци-
ала сельскохозяйственных предприятий//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 2. — С. 62–66.
Исследован современный уровень материально-тех-
нического обеспечения сельскохозяйственных пред-
приятий. Определена роль лизинга как одного из на-
правлений обеспечения простого и расширенного
воспроизводства материально-технической базы
сельскохозяйственных предприятий. Библиогр.: 13
названий.
Ключевые слова: расширенное воспроизводство,
материально-технические ресурсы, потенциал, агро-
лизинг, государственная поддержка.

УДК 332.1(075.8)
Наконечная Е.В. Трансформационные процессы в
аграрной сфере//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 2. — С. 67–70.
Определена сущность понятия трансформации. Про-
анализированы составляющие трансформационно-
го процесса в аграрной сфере и охарактеризованы
факторы ее трансформационных процессов. Осве-
щены и охарактеризованы основные типы транс-
формаций. Определены приоритетные направления
развития аграрного производства. Выявлены струк-

турные элементы трансформационных процессов
аграрной сферы, а также характерные особенности
трансформаций структуры производственного по-
тенциала аграрной сферы. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: аграрная сфера, типы трансфор-
мации, регионы.

УДК 631.151.4
Козаченко О.А. Альтернативные пути повышения
экономической эффективности аграрного производ-
ства//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 2. —
С. 71–74.
Показано, что капитальные вложения в инфраструк-
туру с развитым животноводством, биоэнергетичес-
ким комплексом, переработкой и хранением готовой
к употреблению продукции в пересчете на 1 га мо-
гут достигать 100 и более тыс. грн. Однако окупа-
ются они в течении 2–3 лет с последующим обес-
печением чистой прибыли на уровне 50 тыс. грн/га.
Высокий уровень рециркуляции макро- и микроэле-
ментов с органическими удобрениями, обеззаражи-
вание всех отходов в процессе энергогенерации и
освоение оптимальных севооборотов даст возмож-
ность перейти на принципы органического земледе-
лия и производства с соответствующими экономи-
ческими выгодами. Одновременно решается ряд
проблем социального и экологического характера.
Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: биоэнергетический комплекс,
органическая продукция, сбалансированное произ-
водство, экономическая оценка.

УДК 631.8:631.559
Полищук Е.В. Производительность звена зернокор-
мового севооборота с использованием бактериаль-
ных препаратов в условиях Полесья//Вісник аграр-
ної науки. — 2013. — № 2. — С. 75–77.
Приведены результаты продуктивности культур зер-
нокормового 5-польного севооборота на фонах ми-
неральной, органо-минеральной и биологической си-
стем удобрения при использовании биограна, ризо-
гумина и микрогумина. Установлено что, в условиях
Волынского Полесья на дерново-подзолистых глее-
вых почвах бактериальные препараты при всех сис-
темах удобрения повышали урожайность и продук-
тивность производимых культур. Библиогр.: 5 назва-
ний.
Ключевые слова: продуктивность, урожайность,
системы удобрения, бактериальные препараты, ри-
зогумин, микрогумин, биогран.

УДК 632 938:633 521
Бурик О.Ю. Поражение льна-долгунца болезнями в
зависимости от сроков уборки//Вісник аграрної на-
уки. — 2013. — № 2. — С. 78–80.
Доказано, что наименьшее поражение болезнями
семян и соломы льна-долгунца наблюдается при
уборке культуры в фазе ранней желтой спелости.
При задержке с уборкой льна-долгунца существен-
но снижается урожай семян и соломы в результате
их поражения фузариозом, антракнозом, мучнистой
росой и комплексом сапрофитов. Библиогр.: 7 назва-
ний.
Ключевые слова: лен-долгунец, сроки уборки, по-
ражение болезнями, урожай семян и соломы.
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UDC 633.63:631.81:631.51
Tsvey Ya., Boychuk O., Mazur G., Martyniuk L. Nutri-
tive regimen of typical black earth depending on me-
thods of soil cultivation for sugar beet//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 2. — P. 5–9.
Results of researches had shown that the highest con-
tent of mineral nitrogen was observed during plantlets
of sugar beet. At shallow cultural operation (12–14 cm)
and at its combination with «Paraplough» principle on
the background of organic and mineral fertilizer system
the content of mineral nitrogen in an arable layer of soil
was 26 and 21,9 mg/kg of soil, in layer of 0–10 cm —
37,3 and 30,5 mg/kg of soil, at ploughing — 22,5 and
28,9 mg/kg of soil. Subsurface cultivation on the
background of muck (40 t/hectares) + N90P90K130
promotes increase of the content of mobile phosphorus
and exchange potassium in the 0-10 cm layer up to 292
and 141 mg/kg accordingly, at ploughing — up to 270
and 114 mg/kg. Refs: 7 titles.
Keywords: soil, methods of soil cultivation, part of crop
rotation, sugar beet.

UDC 631.626.87:633.18
Saydak R. Crop rotation factor as a method of op-
timization of water-nutritious regimen of sod-podzolic
soil//News of agrarian sciences. — 2013. — № 2. —
P. 10–13.
Regularities of periodicity and volumes of vertical in-
filtration of rainfall in zone of Chernigiv Polisya are
determined. Losses of biogenic elements with infiltration
water on different agricultural backgrounds are cal-
culated. It is determined that crop rotation factor and
fertilizer system in zone of Chernigiv Polisya are the
basic agents controlling nutritive and water regimens of
soil. Refs.: 5 titles.
Keywords: vertical infiltration of rainfall, crop rotation
factor, water-nutritious regimen, agricultural back-
grounds.

UDC 631.43/445.4
Demidenko A., Velichko V. Agrophysical conditions as
an attribute of pedogenesis of black earth in agro-
cnosises//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 2. — P. 14–19.
It is determined that long (more than 30 years) mould-
boardless (to a lesser degree) and surface (in greater
extent) cultivation of typical medium- and low-humus
black earth of Left-bank Forest-Steppe with surface
placement of organic fertilizers, auxiliary products, crop
residues and root remnants, and creation of constant
layer of organic mulch on a surface of soil is the factor
of renewal of agrophysically more perfect construction
of meter depth stratum of black earth due to loosening
and structuring humus horizon against soil-creating
rock. Refs: 9 titles.
Keywords: black earth typical, density of a structure,
mouldboardless, structural separatness.

UDC 634.75:543.272.7:581.47:551.50
Shevchuk L., Denisiuk A. Dependence of the content
of dry soluble substances in strawberry fruits on the
conditions of year of growing//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 2. — P. 20–22.
The amount of dry soluble substances in strawberry

fruits depending on region of growing varies from 6 up
to 12,6%. Their accumulation is influenced considerably
with rainfall and hydrothermal quotient in the period from
the beginning of vegetation to ripeness that testifies to
feedback (correlation coefficients -0,865 and -0,837).
The content of dry soluble substances in strawberry
fruits equal to 9,4% in the mentioned period is possible
at HTC=1,3. Thus the rainfall should be within the limits
of 125,4±12,5 mm, and the sum of active temperatures
above 10°С — in limits of 920,8±33,74°С. Decrease of
rainfall and days with them, and also increase of the
sum of active temperatures above 10°С will promote
intensive accumulation of dry soluble substances in
strawberry fruits. Refs: 8 titles.
Keywords: strawberry fruits, content of dry soluble
substances, hydrothermal quotient, rainfall.

UDC 633.1:631.527
Timchuk V. Problem questions of transfer of tech-
nological innovations in agriculture//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 2. — P. 23–25.
The carried out analysis allocates for the branch of plant
growing 5 most essential factors influencing efficiency
of transfer of technological innovations. In Ukraine the
state pattern of ownership is defining one and cha-
racteristic for development engineers of innovations,
while for users — the private pattern plays the leading
role.  Presence of rupture between fundamental metho-
dological approaches of transfer of innovations and their
practical perception at the level of ordinary users is
positioned. Factors (external and components of pro-
duction engineering), providing transfer of technological
innovations in branch of plant growing are grouped.
Refs: 5 titles.
Keywords: innovation, production engineering, element
of production engineering, transfer, installation of in-
tellectual property, agroindustrial production.

UDC 636.4.084.087.7
Gaziyev B., Saprykin V., Ionov I., Zhukorskiy O.,
Marchenkov F., Marteniuk I. Efficiency of feeding
pregnant and milking sows with different doses of che-
lated form of iron//News of agrarian sciences. —
2013. — № 2. — P. 26–30.
Data are given on influence of different doses of che-
lated form of iron upon productive and breeding pa-
rameters of pregnant and sucking sows in comparison
with ferric sulphate. Refs: 4 titles.
Keywords: microelement, chelate of iron, premixes,
pregnant sows, milking sows, productivity, breeding
ability.

UDC 619:636.09:616.98:636.5
Obuhovska O. Epizootology of respiratory mycoplas-
mosis of auk // News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 2. — P. 31–33.
The generalized data concerning features of epizo-
otology of respiratory mycoplasmosis of auk are sub-
mitted for consideration. Special attention is given to the
factors promoting development of infection contamina-
tion, natural basins and means of transfer of the ori-
ginator, character of course of disease. Refs:
22 titles.
Keywords: respiratory, mycoplasmosis, enterobac-
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terium, contamination, resistance, immunization.

UDC 633.11:575:631.52
Sozinov A., Zaika Ye., Karelov А., Kozub N., Pili-
penko L., Shcherbina Ye., Sozinov I. Identification of
allelic state of immunity locus Lr34/Yr18/Pm38 at cul-
tivars of soft winter wheat//News of agrarian sciences.
— 2013. — № 2. — P. 34–37.
By means of molecular-genetic marker caISBP1 the
«stable» allelic state (Lr34 +) of marker of locus Lr34/
Yr18/Pm38 is identified at 11 (39%) from 28 cultivars
of soft winter wheat created in NSC «Institute of agri-
culture of NAAS of Ukraine». The gained results testify
to quite wide spread of the immunity caused by locus
Lr34 in cultivars. High occurrence of allele of gene Lr34
+ can be explained by its important adaptive value
which is preserved up to now. The “stable” allelic state
of gene Lr34 + is expedient for using in selection on
fastness to rust diseases in zone of Ukrainian Polisya,
considering positive effect of moderate temperatures
and illumination, peculiar for that agro-climatic zone, on
its expression. Refs: 14 titles.
Keywords: soft wheat, rust diseases, non-strain spe-
cific immunity, allelic state, co dominant marker.

UDC 631:633:1.11
Vasiliuk P., Karazhbey G., Griniv S., Ulich L., Lysi-
kova V., Hahula V. Selection of cultivars of soft winter
wheat for intensive production//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 2. — P. 38–42.
Natural potential of productivity, intensity level, some
morpho-agro-biological and adaptive properties, du-
rability to lodging of cultivars of winter wheat which
characterize their suitability for intensive production are
studied. Refs: 9 titles.
Keywords: cultivar, winter wheat, intensive production,
intensity level, productivity, agricultural background,
genetic potential.

UDC 631.316.4:631.172
Tsybulia N. Assessment of equitability of seeds on area
using software//News of agrarian sciences. —
2013. — № 2. — P. 43–46.
After improvement of algorithm and computer program
(Borland Pascal 7.0) control calculations are carried out.
For hexagonal allocation they got the value 0,967 (the
greatest possible value of quotient), for square al-
location — 0,924, for broadcast sowing — mean value
0,645. The updated program was used to research
dependence of equitability of seeds on row width at row
sowing and productivity of corn on seeding rate and row
widths. The statistical analysis of results of the specified
researches and analysis of the similar researches in
other countries has shown also presence of significant
dependence of productivity of crops on the uniformity
factor of allocation. Refs: 8 titles.
Keywords: method of sowing, equitability of seeds on
areas, circle nutrition, fringe effect, uniformity factor,
computer program, modeling, productivity.

UDC 631.816 : 631.333
Smagliy V. Movement of a material corpuscle on curvi-
linear blade with vertical spinning ax//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 2. — P. 47–50.

Most reliably the equations of movement of material
corpuscle on curvilinear blade are led through Lagrange
equations of 2-nd kind for polar and cylindrical co-
ordinates. The generalized forces in this case are equal
to the sum of components: forces of normal responses
of walls of blade, forces of their abrasion about cor-
puscle and forces of weight of corpuscle, taken on
radial, peripheral and axial coordinates. Determination
of unknown normal responses of walls of blade is made
by substitution of all component generalized forces to
the developed system of these equations and their
solution concerning these unknown values.
The got sets of equations have universal character and
are convenient for calculation of parameters of move-
ment of corpuscles in all occurrences of such move-
ment. Thus signs before components of centrifugal force
and force of weight of corpuscle depend on sign of
rotation of blade, protuberances or concavity of walls
of blade and stay of a corpuscle on blade or under it in
this movement. The equations of movement of cor-
puscle contain two new members caused by centrifugal
force of a corpuscle in its relative movement along
curvilinear walls of blade. Refs: 3 titles.
Keywords: Lagrange equation of 2-nd kind, material
corpuscle, generalized forces, relative rate, relative
speed-up, centrifugal force, frictional force, forces of
weight.

UDC 546.36:577.4:631.1:631.95
Dutov A., Yermolayev N. Radiation-ecologic aspects
of use of soils polluted by radioactive nuclides//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 2. — P. 51–54.
Radiation-ecological aspects are observed of farming
agriculture in the radiation-polluted terrains which pro-
vide observance of hygienic specifications of the content
of radioactive nuclides in agricultural products, decrease
of individual and collective exposure doses of the po-
pulation. At growing crops in these conditions it is
necessary to consider their potential ability to accu-
mulate radio nuclides in fruitful mass. The fertilizer
system in crop rotation is aimed at gaining high pro-
ductivity of all crops with the reduced content of radio
nuclides in products. Refs: 6 titles.
Keywords: exposure dose, radiation-ecological re-
quirements, standards regulating content of radio nucli-
des, crops, fruitful mass.

UDC 630*7.674.038.6:663.2.006
Lukanin A., Zrazhva S., Agafonov M., Panahov T.
Influence of micromycetes on formation of aromatic
complex of wood of oak during exsiccating-maturing
of clapboard//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 2. — P. 55–61.
Predominant microscopic fungi are taken from genu-
ses — Alternaria, Penicillium, Trichoderma, Chaeto-
mium and Aspergillus — at which representatives they
studied parameters of enzymatic activity. They also
studied enzymatic spectrum of 10 kinds of micromy-
cetes, excreted from specimens of wood of oak and
soils on the sections approached to piles of clapboard.
Proceeding from the gained results the most active,
from the point of view of excretion of ferments, have
appeared Alternaria alternatа, Aureobasidium pullulans,
Penicillium notatum and Penicillium variabile. It is



86 Вісник аграрної науки лютий 2013 р.

ABSTRACTS

determined that during natural drying-maturing process
of staff wood within 3 years under the action of enzy-
matic systems of micromycetes in wood there is a
conversion and accumulation of aromatic components
which are responsible for organoleptic indicators of
wines and brandy: whisky-lactones, eugenol, vanillin,
magenta aldehyde. Concentration of phenolic matters
decreases. Refs: 11 titles.
Keywords: staff wood, exsiccating-maturation, phenolic
matters, aromatic substances, micromycetes, vinic dis-
tillate.

UDC 336.531.2
Danilenko A., Satyr L. Role of agro-leasing in mainten-
ance of reproduction of resource potential of agricultu-
ral factories//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 2. — P. 62–66.
The modern level of material support of agricultural
factories is investigated. The role of leasing as one of
directions of maintenance of simple and expanded
reproduction of material baseline of the agricultural
factories is determined. Refs: 13 titles.
Keywords: expanded reproduction, material resources,
potential, agro-leasing, state support.

UDC 332.1 (075.8)
Nakonechna Ye. Conversion processes in agrarian
sphere//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 2. — P. 67–70.
The nature of concept of conversion is defined. Compo-
nents of conversion process in agrarian sphere are
analyzed and its factors are characterized. The basic
types are described and characterized. The priority
directions of development of agrarian production are
determined. Structural elements of conversion pro-
cesses of agrarian sphere, and also features of conver-
sion of structure of industrial potential of agrarian sphere
are determined. Refs: 7 titles.
Keywords: agrarian sphere, types of conversion, regions.

UDC 631.151.4
Kozachenko O. Alternative path of rising economic
efficiency of agrarian production//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 2. — P. 71–74.
It is shown that capital investments in infrastructure with
developed animal husbandry, bio-power complex, pro-
cessing and storage of ready-to-serve products in con-

version for 1 hectare can reach 100 and more thousand
hrn. They however pay for itself during 2–3 years with
the subsequent maintenance of net profit at the level
of 50 thousands hrn/hectare. The high level of recycling
of macro- and trace substances with organic fertilizers,
decontamination of all waste during power production
and development of optimum crop rotations will lead to
implementation of principles of organic farming and
production with conforming economic gains. Series of
problems of social and ecological character simulta-
neously are solved. Refs: 6 titles.
Keywords: bio-power complex, organic products, ba-
lanced production, economic assessment.

UDC 631.8:631.559
Polischuk Ye. Productivity of a part of seed-forage crop
rotation with the use of bacterial preparations in con-
ditions of Polisya//News of agrarian sciences. —
2013. — № 2. — P. 75–77.
Results of researches in actual theme for today —
biologization of farming agriculture are stated, namely:
development of technologies increasing productivity of
crops due to application of bacterial preparations.
Results are given of productivity of crops of seed-forage
5-field crop rotation on the background of mineral,
organic-mineral and biological fertilizer systems at use
of Biogran, Rizohumin and Microhumin. It is determined
that in conditions of Volynsk Polisya on sod-podzolic
gley soils bacterial preparations at all fertilizer systems
increased yield productivity and productivity of made
crops. Refs: 5 titles.
Keywords: productivity, yield ability, fertilizer systems,
bacterial preparations, Rizohumin, Microhumin, Biogran.

UDC 632 938:633 521
Burik O. Damage of flux with diseases depending on
harvesting time//News of agrarian sciences. —
2013. — № 2. — P. 78–80.
It is proved that the least damage of seeds and straw
of flux by diseases are observed at harvesting in the
phase of early yellow ripeness. At delay of harvesting
the yield of seeds and straw decreases significantly as
a result of their damage by fusarial wilt, anthracnose,
farinaceous dew and complex of saprophytes. Refs: 7
titles.
Keywords: flux, harvesting time, damage by diseases,
seed yield and straw.
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