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Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія

УДК 631.417.2 (477.8)
© 2014

В.І. Лопушняк,
кандидат сільсько-
господарських наук
Львівський національний
аграрний університет

ВПЛИВ СИСТЕМ
УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ГУМУСУ
В ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ
ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

Наведено рез льтати досліджень вплив
мінеральної, ор анічної та ор ано-мінеральної
системи добрення з різним насиченням
ор анічними добривами на м сний стан темно-
сіро о опідзолено о ґр нт за 3 ротації
орот оротаційної зернопросапної плодозмінної
сівозміни. Доведено, що застос вання ор ано-
мінеральної системи добрення з насиченням
15 т/ а ор анічних добрив сприяє підвищенню
міст за ально о м с й стабілізації м сно о
стан темно-сіро о опідзолено о ґр нт .

Сучасне аграрне виробництво відзначаєть-
ся гострою нестачею органічних сполук та ор-
ганогенних елементів у колообігу речовин. Ра-
зом із посиленням антропогенного тиску на
ґрунти це призводить до деградації ґрунтового
покриву і негативно впливає на вміст гумусу.
За різними оцінками, щороку втрати гумусу в
ґрунтах становлять на Поліссі 0,7–0,8 т/га, у
Лісостепу — 0,6–0,7, Степу — 0,5–0,6, загалом
в Україні — 0,6–0,7 т/га [2, 5]. В умовах різних
ґрунтово-кліматичних зон України одним із най-
актуальніших завдань є необхідність пошуку
нових методів відновлення втрат гумусу, які б
забезпечували перевагу процесів гуміфікації
над мінералізацією. Цього можна досягти вне-
сенням відповідної кількості органічних речо-
вин, підвищенням інтенсивності та коефіцієнта
гуміфікації органічної речовини [1].
Процеси мінералізації та синтезу гумусних

сполук відбуваються постійно, але їх інтен-
сивність не є однаковою. Як правило, у ґрун-
тах з високим умістом гумусу інтенсивніше від-
буваються процеси мінералізації органічної ре-
човини [3, 4].

Ключові слова: гумус, лабільний гумус, стабільний гумус, система удобрення, темно-сірий
опідзолений ґрунт.

Мета досліджень — визначити закономір-
ності динаміки гумусного стану темно-сірого
опідзоленого ґрунту під впливом різних систем
удобрення сільськогосподарських культур у
короткоротаційній зернопросапній плодозмінній
сівозміні Західного Лісостепу.
Матеріали і методика досліджень. Польо-

ві досліди здійснювали в умовах стаціонарно-
го досліду кафедри ґрунтознавства, землероб-
ства та агрохімії Львівського національного аг-
рарного університету впродовж 3-х ротацій ко-
роткоротаційної сівозміни (2001–2012 рр.). Чер-
гування культур у зернопросапній плодозмінній
сівозміні було таким: пшениця озима — буря-
ки цукрові — ячмінь ярий — конюшина лучна.
Схема досліду передбачала контроль, міне-

ральну, органічну та органо-мінеральну систе-
ми удобрення з різним насиченням органічни-
ми добривами: 1. Контроль (без добрив);
2. Мінеральна система удобрення N390P210K430
(сума NPK — 1030); 3. Органо-мінеральна сис-
тема удобрення N390P207K430, з них N270P150K263
внесено з мінеральними добривами (сума
NPK — 1030, насиченість сівозміни органічни-
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ми добривами — 6,25 т/га сівозмінної пло-
щі); 4. Органо-мінеральна система удобрення
N390P210K430 (сума NPK — 1030), з них унесе-
но з мінеральними добривами N100P170K173,
насиченість сівозміни органічними добрива-
ми — 12,5 т/га; 5. Органо-мінеральна система
удобрення N390P210K430 (сума NPK — 1030), з
них унесено з мінеральними добривами
N50P85K113, ступінь насичення органічними доб-
ривами — 15 т/га сівозмінної площі; 6. Орга-
нічна система удобрення N390P210K430 (сума
NPK — 1030), ступінь насичення органічними
добривами — 17,5 т/га.
Як мінеральні добрива в досліді використо-

вували суперфосфат простий гранульований,
калійну сіль, які вносили в основне удобрення.
Азотні (аміачну селітру) вносили під передпо-
сівний обробіток і в підживлення. Як органічні
добрива в основне удобрення під буряки цук-
рові застосовували напівперепрілий соломис-
тий гній великої рогатої худоби, редьку олійну
на сидерат і солому пшениці озимої.
Загальна площа дослідних ділянок — 400 м2,

облікова — 374 м2, повторність досліду —
3-разова, розміщення ділянок — систематичне.
Уміст гумусних сполук у ґрунті визначали за

методом Тюріна в модифікації Пономарьо-

Вплив систем удобрення на вміст гумусу
в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу

вої – Плотнікової, лабільних його форм на по-
чатку і наприкінці ротації сівозміни — методом
флотації.
Результати досліджень. Застосування

добрив впливало на трансформацію органічних
сполук у ґрунті, що позначалося на зміні скла-
ду гумусних речовин темно-сірого опідзолено-
го ґрунту (табл. 1).
Системи удобрення істотно впливали не ли-

ше на вміст загального гумусу в темно-сірому
опідзоленому ґрунті, а й значною мірою різни-
лися за впливом на формування лабільного і
стабільного гумусу. За І ротацію сівозміни вміст
загального гумусу в контрольному варіанті де-
що знизився порівняно з вихідними показника-
ми (до 1,83% у верхньому орному шарі) і ще
більшою мірою в шарі 21–40 см (до 1,69%). Під
впливом удобрення лише мінеральними доб-
ривами вміст гумусу неістотно знижувався на
0,2% порівняно з показником до закладання
досліду (2,15%) і становив 1,95%. У підорному
шарі вміст гумусу зростав порівняно з конт-
рольним варіантом до 1,75%, або на 0,05%.
Застосування органо-мінеральної системи
удобрення забезпечувало підвищення вмісту
гумусу порівняно з контролем та мінеральною
системою.

1 0–20 0,82 1,01 1,83 44,81 0,93 0,83 1,76 52,84 1,06 0,59 1,65 64,24

21–40 0,76 0,93 1,69 44,97 0,82 0,79 1,61 50,93 0,96 0,61 1,57 61,15

2 0–20 0,86 1,09 1,95 44,10 0,97 1,01 1,98 48,99 1,05 0,99 2,04 51,47

21–40 0,78 0,96 1,74 44,83 0,98 1,05 2,03 48,28 1,07 1,02 2,09 51,20

3 0–20 0,88 1,11 1,99 44,22 0,96 1,13 2,09 45,93 1,04 1,23 2,27 45,81

21–40 0,78 1,09 1,87 41,71 0,92 1,16 2,08 44,23 1,01 1,14 2,15 46,98

4 0–20 0,93 1,34 2,27 40,97 1,06 1,37 2,43 43,62 1,12 1,42 2,54 44,09

21–40 0,85 1,31 2,16 39,35 0,97 1,31 2,28 42,54 1,04 1,28 2,32 44,83

5 0–20 0,98 1,46 2,44 40,16 1,12 1,49 2,61 42,91 1,16 1,5 2,66 43,61

21–40 0,87 1,36 2,23 39,01 0,97 1,47 2,44 39,75 1,11 1,42 2,53 43,87

6 0–20 0,96 1,52 2,48 38,71 1,16 1,48 2,64 43,94 1,19 1,52 2,71 43,91

21–40 0,83 1,42 2,25 36,89 0,94 1,42 2,36 39,83 1,08 1,38 2,46 43,90

Прим і т к а . Га — гумус активний; Гп — гумус пасивний; Гзаг.— гумус загальний.

Динамі а трансформації лабільних і стабільних форм м с під впливом різних систем доб-
рення за 3 ротації зернопросапної плодозмінної сівозміни, %

В
ар
іа
нт

д
ос
л
ід
у

Шар
ґрунту,
см

І ротація ІІ ротація ІІІ ротація

Га Гп Гзаг.  Га/Гзаг.,
%

Га Гп Гзаг.  Га/Гзаг.,
%

Га Гп Гзаг.  Га/Гзаг.,
%
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в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу

Зокрема, у варіанті 3 уміст гумусу у верхньо-
му шарі становив майже 2,0, або 0,16% по-
рівняно з контрольним варіантом. У підорному
шарі на глибину до 40 см загальний уміст гу-
мусу певною мірою також зростав.
Проте лише у варіанті, де вносили органічні

добрива з розрахунку 12,5 т/га сівозмінної пло-
щі, було досягнуто позитивного балансу гуму-
су за І ротацію сівозміни. Порівняно з показ-
никами до закладання досліду вміст гумусу у
верхньому шарі зріс на 0,12%. У підорному
шарі він також підвищився порівняно з конт-
рольним варіантом майже на 0,5%.
Найвищі показники вмісту загального гуму-

су забезпечило внесення органічних добрив у
найвищій нормі — 17,5 т/га сівозмінної площі
(варіант 6). У цьому варіанті вміст гумусу за
І ротацію сівозміни зріс на 0,33% і становив 2,48%.
За ІІ ротацію сівозміни спостерігали схожу

тенденцію зі зниженням показників гумусу в
контрольному варіанті без унесення добрив.
Після ІІІ ротації сівозміни посилилося знижен-
ня вмісту гумусу в контрольному варіанті, але
внесення органічних та органо-мінеральних
добрив забезпечило незначне, проте неухиль-
не його підвищення в орному й підорному ша-
рах. Використання мінеральної системи удоб-
рення сприяло незначному підвищенню вмісту
гумусу у верхньому шарі (рис. 1) та зростанню
його в підорному шарі порівняно з орним.
Такі особливості накопичення гумусу зумов-

лені певними непродуктивними втратами азо-
ту та інтенсивною мінералізацією органічної
речовини у верхньому шарі. Це спричинило
деяке зниження вмісту гумусу у верхньому шарі
та його накопичення в нижньому. Проте вало-
вий уміст гумусу у варіанті з унесенням міне-
ральних добрив не переважав його вмісту у
варіантах із органічною та органо-мінеральною
системами в орному і підорному шарах ґрунту.

Накопичення гумусу в темно-сірому опідзо-
леному ґрунті після ІІІ ротації сівозміни можна
описати таким рівнянням регресії:

у=0,0909х+1,6585,

де у — уміст гумусу, х — система удобрення.
Множинний коефіцієнт детермінації моделі

регресії (R2=0,79) свідчить про кореляційну за-
лежність показника накопичення гумусу від зро-
стання частки внесених органічних добрив.
Результати визначення вмісту лабільного

гумусу показали, що за внесення добрив після
ІІ ротації сівозміни, і особливо після ІІІ, його
вміст зростав. Найвищі показники вмісту ла-
більного гумусу спостерігалися у варіантах, де
вносили найвищі норми органічних добрив (ва-
ріанти 4–6). Водночас слід зазначити, що прак-
тично в усіх варіантах досліду у верхньому
шарі вміст лабільного гумусу після ІІІ ротації
сівозміни був у межах 1,0–1,2%.
На відміну від показників лабільного гумусу,

показники стабільного (пасивного) гумусу за
ротаціями сівозміни змінювалися значною мі-
рою під впливом систем удобрення. У конт-
рольному варіанті за час досліджень уміст па-
сивного гумусу зменшився майже на 42% в
орному і 34,4% в підорному шарах. Це свідчить
про значні втрати гумусних сполук у середньо-
му за роки досліджень. Хоча вміст активної час-
тини гумусу зменшувався менш інтенсив-
но, що забезпечило порівняно невисокі темпи
втрати гумусу за період досліджень, у конт-
рольному варіанті відбулися інтенсивні проце-
си деградації, і врожай формувався переваж-
но за рахунок природної родючості.
Найвищі показники вмісту стабільного гуму-

су забезпечила органо-мінеральна та органіч-
на системи удобрення. Уміст пасивної части-
ни гумусних сполук у варіантах 5 і 6 за роки
досліджень зростав, причому лише викорис-

Рис. 1. Динамі а вміст за ально о м с під впливом різних систем добрення: — І ро-
тація; — ІІ ротація; — ІІІ ротація

У
м
іс
т 
гу
м
ус
у,

 %

Варіант

0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40

1 2 3 4 5 6
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тання органо-мінеральної системи удобрення
забезпечило стабільне підвищення вмісту гуму-
су в орному шарі за 3 ротації сівозміни.
За використання органічної системи удоб-

рення у верхньому шарі ґрунту після ІІ ротації
сівозміни вміст стабільного гумусу дещо знижу-
вався, але після ІІІ ротації сівозміни показник
умісту пасивного гумусу набув попереднього
рівня. Уміст пасивної частини гумусу в підор-
ному шарі в цьому варіанті за 3 ротації сівозмі-
ни навіть дещо знижувався.
На нашу думку, така закономірність зумов-

лена інтенсивною мінералізацією органічної
речовини й частковим переведенням частини
пасивного гумусу в активний.
Розрахунки частки активного гумусу в показ-

нику загального його вмісту показали її значне
коливання за варіантами досліду (рис. 2) і ро-
таціями сівозміни.
Зокрема, у контрольному варіанті у верхньо-

му шарі ґрунту частка активного гумусу стано-
вила понад 64%. Співвідношення активного гу-

А
кт
ив
ни
й 
гу
м
ус

, 
%

Варіант

0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40 0–20 21–40

1 2 3 4 5 6

Рис. 2. Співвідношення а тивно о м с і за ально о за ротаціями зернопросапної сівозмі-
ни: — І ротація; — ІІ ротація; — ІІІ ротація; — середнє за 3 ротації, %

мусу та його валового вмісту в підорному шарі
також перевищувало 60%. У цьому варіанті за
3 ротації сівозміни співвідношення активного
гумусу і загального зростало від 45 до 65%. Це
свідчить про те, що процеси мінералізації гу-
мусних сполук активно відбуваються під впли-
вом сільськогосподарського використання ґрун-
ту без унесення добрив. У варіантах, де вно-
сили добрива, частка активного гумусу дещо
знижувалася і майже не різнилася за відносни-
ми значеннями в орному й підорному шарах.
Слід зазначити, що співвідношення активно-

го гумусу і загального від ротації до ротації зро-
стало. Середні його значення за 3 ротації сіво-
зміни в умовах досліду знижувалися зі зростан-
ням норми внесених органічних добрив. Проте
у варіанті 6, де органічних добрив внесено най-
більше, у верхньому шарі частка активного гу-
мусу була дещо вищою порівняно з варіантом
5, де вносили органо-мінеральні добрива з на-
сиченням органічними добривами 15 т/га сіво-
змінної площі.

Висновки

За ротаціями сівозміни вміст гумусу в ґрун-
ті істотно змінювався, а частки активного
й пасивного гумусу змінювалися переважно під
впливом різних систем удобрення.
Проте попри тривале використання висо-

ких доз органічних добрив процеси гумусоутво-
рення змінюються незначно. У ґрунті зберіга-
лися основні риси трансформації органічної
речовини, властиві його генетичному типу.
За використання органо-мінеральних сис-

тем удобрення створювалися нові рівні ста-

більного стану гумусу, що відповідали особ-
ливостям надходження органічної речовини в
ґрунт, її хімічного складу та спрямованості
процесів мінералізації.
В умовах Західного Лісостепу України в ко-

роткоротаційних зернопросапних плодозмін-
них сівозмінах доцільно застосовувати орга-
но-мінеральну систему удобрення, яка забез-
печує високі й стабільні показники поліпшен-
ня гумусного стану темно-сірих опідзолених
ґрунтів.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ІТАЛІЇ

За стандартами ЄС, сільське господарство Італії недостатньо ефективне. Середній розмір
ферм — 7 га. Малі господарства малопродуктивні й малотоварні. Використовується чимало
маргінальних (крайніх за своїми характеристиками) земель. Південь країни та острови влітку
надзвичайно посушливі, місцеві ґрунти бідні, можливості для зрошення мінімальні. Зовнішня
торгівля продуктами сільського господарства для Італії дефіцитна. На відміну від Північно-За-
хідної Європи, в сільському господарстві Італії домінує рослинництво. Країна є важливим ви-
робником зерна. Вирощують пшеницю, кукурудзу, ячмінь і рис. Значні площі зайняті під цук-
ровими буряками і картоплею. Рис Італія експортує в інші країни Європи. У міру економічного
розвитку країни дедалі більшого значення набуває тваринництво, хоча умови Середземномо-
р’я для нього не можна вважати сприятливими. Розводять велику рогату худобу, свиней, овець,
кіз, птицю. Італія є солідним виробником м’яса й сиру, імпортує продукти тваринництва, зок-
рема вовну, а також кормове зерно. М’ясо-молочне тваринництво зосереджене переважно на
півночі, вівчарство — в Апенінських горах і на островах.
Наразі розводять 5 основних молочних порід, які мають порівняно високу молочну продук-

тивність (таблиця). Результати аналізу продуктивності корів за останні 5 років свідчать, що
середні показники надою та якості молока істотно не змінилися.

Динаміка поголів’я і продуктивності підконтрольних корів різних порід в Італії
(за матеріалами JCAR)

Продуктивність корів за 305 днів лактації

Вихід
молочного
жиру і білка, кг

Надій, кг
Уміст у молоці, %

Фризька 2012 699480 9072 3,66 3,31 632,33
2008 690680 9079 3,64 3,30 629,79

Бура 2012 59032 6976 3,97 3,54 523,90
2008 65964 6837 3,95 3,50 509,37

Червоно-ряба 2012 41272 6530 3,86 3,43 476,04
2008 33401 6472 3,89 3,43 473,75

Вольдостана
червоно-ряба 2012 9778 3739 3,49 3,33 255,01

2008 7110 3838 3,52 3,28 260,99
Сіра гірська 2012 6878 4924 3,72 3,36 348,63

2008 5590 4908 3,71 3,35 346,51

Порода
Підконтрольних
корів, гол.

Рік

М.С. Гавриленко,
кандидат сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики тварин НААН

жиру білка
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АГРАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФРАНЦІЇ

Висвітлено досвід а рарних досліджень
Франції, я і здійснюються в рам ах
Національно о інстит т а рономічних досліджень
(INRA) і йо о ре іональних відділень. Усьо о в
INRA близь о 30 інстит тів. А рарні дослідження
проводять та ож ніверситети, я і не входять в
INRA, і сільсь о осподарсь а палата, що сприяє
впровадженню нових техноло ій. У Франції
а тивно вивчають нові ґр нто- і водоохоронні
техноло ії (мінімальн , онсервативн , точн ,
зі зменшеним застос ванням а рохімі атів,
ор анічн й інші). Ці техноло ії є а т альними
для У раїни.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Аграрні дослідження у Франції здійснюють,
головним чином, у Національному інституті  аг-
рономічних досліджень (INRA) і його регіональ-
них відділеннях в Тулузі, Монпельє, Ренне,
Версалі, передмісті Парижа — Гриньйоні,
Авіньйоні, Ліоні і Діжоні. Кожне з відділень має
свою спеціалізацію. Відділення в Авіньйоні про-
водить агрофізичні, агромеліоративні та агро-
кліматичні дослідження, тут розташовано і від-
повідні інститути. У Гриньйоні домінують до-
слідження з обробітку ґрунту (саме з цим інсти-
тутом ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Соколовського» мав
спільний проект з вивчення новітніх способів
обробітку), Діжоні — з хімічної меліорацїї, Вер-
салі — ґрунтово-генетичні й ґрунтово-карто-
графічні дослідження.
Крім того, у рамках INRA функціонують спе-

ціалізовані інститути виноробства, буряків цук-
рових, зернових культур, соняшнику та ріпаку,
інститут з вивчення забур’яненості в сівозмінах.
Аграрні дослідження здійснюють також універ-
ситети, які не належать до системи INRA, зок-
рема університети в Ренне та Орлеані, і спеці-
алізовані інститути, орієнтовані на виконання
робіт для зарубіжних країн. Серед останніх най-
більший для НААН інтерес становить СIRAD,
який розміщений у Монпельє і має досвід ус-
пішного співробітництва з ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Со-
коловського» в рамках 2-х проектів.

CIRAD відомий тим, що свого часу ініціював
заснування Всесвітнього дня ґрунту, підтрима-
ного конгресом ґрунтознавців і затвердженого
ООН. Інші ініціативи цього інституту було спря-
мовано на опрацювання й ухвалення країнами
Європи законів про охорону ґрунтів, поширен-
ня новітніх ґрунтоохоронних способів обробітку

Ключові слова: аграрні дослідження, передовий досвід, нові технології.

тощо. Ці ініціативи набули широкого суспільно-
го розголосу, були фінансово підтримані ЄС,
що дало змогу широко обговорити пропозиції
на регіональних нарадах і стимулювало ухва-
лення відповідних документів країнами Європи.
У кожному департаменті країни є сільськогос-

подарська палата, що сприяє застосуванню
нових агротехнологій і часто виконує різні до-
слідження на замовлення фермерів, які є актив-
ними учасниками впровадження нових ґрунто-
охоронних технологій. У країні навіть діє асоціа-
ція з 400-т фермерів, яка сприяє новітнім тех-
нологіям і в співдружності з INRA проводить ре-
гіональні та загальнодержавні семінари, тренінги,
видає методичну й загальноосвітню літературу,
підтримує власний веб-сайт (www.fnacs. net).
Усього в рамках INRA функціонує близько

30-ти інститутів.
Штаб-квартира INRA розміщена в Парижі.

Тут працює невелика кількість співробітників,
головне завдання яких — повернути кошти,
внесені Францією до ЄС, у вигляді наукових
проектів. Координують наукові дослідження
провідні інститути.
Аграрні дослідження у Франції здійснюють

давно, нині їх виконують на сучасному рівні, із
широким застосуванням польових довготрива-
лих дослідів, натурного і математичного моде-
лювання, геоінформаційних, дистанційних та
інших технологій. Майже кожний стаціонарний
польовий дослід облаштований приладами для
автоматичного контролю за параметрами ґрун-
ту і погоди в режимі on-line. Інститути ґрунто-
знавчого спрямування мають можливості для
визначення забруднювачів органічної і неорга-
нічної природи, прилади для спостереження за
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емісією з ґрунту вуглецю, азотних та інших спо-
лук, прилади для ґрунтової і рослинної діагно-
стики щодо потреби ґрунтів і рослин у хіммеліо-
рантах та добривах. Є досвід використання
пересувних лабораторій для експресного ви-
значення параметрів ґрунту і рослин у польо-
вих умовах, лізиметричних станцій, устаткуван-
ня для дослідження поверхневого стоку та еро-
зії. Версаль має обладнання для автомати-
зованого дешифрування космічних знімків і
досвід використання одержуваної інформації
для картографування ґрунтового покриву та
охорони довкілля.
Франція має також великий досвід прове-

дення систематичного моніторингу параметрів
довкілля. Країна з 90-х років минулого століття
підтримує мережу точок (усього 2100), розта-
шованих у вузлах сітки 16×16 км. Спостережен-
ня здійснюють за дуже широкою програмою
(такі програми є лише в Австрії і Швеції, що є
зразковими в цьому аспекті). Проведено кілька
турів спостережень.
Значного зростання виробництва сільсько-

господарської продукції у Франції за останні 50
років було досягнуто через погіршення довкіл-
ля — біорізноманіття флори і фауни, якості
питної води, забруднення й деградацію земель.
За цей час в агросфері країни відбулися істотні
екологічні, економічні та соціальні зміни. Знач-
но зменшилася чисельність сільського насе-
лення, зросло застосування техніки й агро-
хімікатів, у сільськогосподарському виробництві
поступово замість багатогалузевого сформува-
лося монокультурне спрямування, характерне
навіть для великих ферм. За домінування зер-
нових культур у сівозмінах потрібно було вно-
сити значну кількість добрив і гербіцидів. Із по-
гіршенням екологічного стану ґрунтів і поверх-
невих вод необхідно було вдосконалювати
агротехнології. У зв’язку з цим у Франції актив-
но досліджують і впроваджують новітні ґрунто-
і водоохоронні агротехнології:
технології зі зменшеним застосуванням аг-

рохімікатів (low-input), головним чином пести-
цидів, особливо за вирощування пшениці ози-
мої, яка є найбільш поширеною;
інтегровану підтримувальну систему (integ-

rated maintaining farming) — у середньому
близько 50% фунгіцидів і гербіцидів, 40% —
інсектицидів і 20% — мінеральних добрив про-
ти стандартних величин;
органічне землеробство (organic farming) —

вирощування сільськогосподарської продукції
без застосування агрохімікатів.

У Франції понад 25000 ферм на площі майже
1 млн га займаються виробництвом органічних
продуктів, переважно переробкою олієвмісних
і зернових культур. Заходи для стимулювання
розвитку органічного землеробства такі самі, як
і в інших європейських країнах. Це активна про-
паганда, підготовка кваліфікованих радників і
субсидії. Органічне землеробство у Франції
регулюється урядовим документом — Multi-
annual Development Scheme for Organic Far-
ming, який передбачає розв’язання комплексу
дослідницьких, освітніх і фінансових (для фер-
мерів) проблем;
нульовий обробіток (no-till, або no-tillage, або

zero tillage) — висаджування насіння в необ-
роблений ґрунт методом нарізання борозенки
потрібної ширини і глибини, достатньої для заг-
либлення насіння, інші види обробітку не зас-
тосовують. Дослідження з нульового обро-
бітку, пов’язані з різноманітними спостережен-
нями за станом ґрунтів, рослин, вивченням
економічних і соціальних аспектів, здійснюють
у країні з 70-х років минулого століття у 13-ти
стаціонарних польових дослідах. Зроблено
важливі висновки щодо придатності ґрунтово-
кліматичних умов для впровадження нульово-
го обробітку, подолання несумісності та змен-
шення конкурентності основної і покривної
культур, скорочення перехідного періоду, до-
даткових витрат. У країні визнано ґрунтозахисні
та економічні переваги новітнього способу об-
робітку. Поступово, хоча й повільно, збільшу-
ються площі під цим обробітком;
пряму сівбу (direct sowing) — сівбу безпосе-

редньо в необроблений ґрунт, яка відрізняєть-
ся від нульової технології тим, що періодично
переривається оранкою або поверхневим об-
робітком;
точне землеробство (precise agriculture) —

стратегію менеджменту, засновану на засто-
суванні інформаційних технологій, нових тех-
нічних засобів, що передбачає здійснення тех-
нологічних операцій з вирощування рослин
з урахуванням просторової неоднорідності
поля;
консервативне землеробство (conservation

agriculture) — технології землекористування,
спрямовані на максимально можливе збере-
ження біорізноманіття, складу і властивостей
ґрунтів, захист від деградаційних процесів (еро-
зії, втрат гумусу, переущільнення та ін.). Згідно
з концепцією консервативного землеробства
зменшуються кількість і глибина механічних
обробітків, коригується структура угідь і сіво-
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

Поголів’я і продуктивність підконтрольних молочних корів у Хорватії

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНИХ КОРІВ У ХОРВАТІЇ

Високої молочної продуктивності корів у Хорватії досягнуто завдяки впровадженню пов-
ноцінної годівлі молочної худоби та чіткій організації селекційно-генної роботи в стадах,
постійному генетичному поліпшенню тварин засобами селекції на рівні популяції (країни)
та окремих стад і плідників.

М.С. Гавриленко,
кандидат сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики тварин
НААН

Бура 2012 5624 3,97 3,42 415,62 436

2011 5569 3,95 3,38 408,22 445

2010 5601 4,03 3,41 416,72 442

Голштинська 2012 6898 3,98 3,26 499,42 442

2011 6786 4,00 3,26 492,67 455

2010 6756 3,95 3,28 488,47 457

Симентальська 2012 5007 4,03 3,31 367,53 408

2011 5001 4,00 3,30 365,08 411

2010 4990 4,02 3,35 367,77 409

Міжотельний
період, днів

Продуктивність за 305 днів лактації

Надій, кг
Уміст у молоці, %

Сума жир +
білок, кгжиру білка

Порода Рік

змін на користь ґрунтозбережувальних культур,
балансується живлення рослин за рахунок при-
родних джерел. Останній напрям є найпошире-
нішим у Франції.
Зазначені новітні напрями в ґрунтознавстві,

землеробстві та охороні довкілля у Франції ак-
туальні й для України і можуть стати основою
для спільних розробок і проектів.
Не менш актуальними й корисними для ін-

ститутів і Президії НААН можуть бути питання
використання нових методів, досвіду впрова-
дження, залучення до цієї роботи фермерів,

субсидування ґрунто- і водоохоронних техно-
логій, взаємодії з навчальними закладами, ате-
стації наукових кадрів і проведення конкурсів,
організаціїї наукового процесу і координації
робіт. Адже структури INRA і НААН у принципі
схожі. Крім того, INRA має значний досвід ус-
пішних відносин з ЄС.
Згідно зі щорічними звітами НААН деякі ін-

ститути Академії активно співпрацюють з інсти-
тутами INRA, але висвітлення результатів цієї
співпраці в наукових журналах, за деякими ви-
нятками, є недостатнім.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ
ВІРУСУ ХЛОРОТИЧНОЇ
ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ ЯБЛУНІ,
ВИДІЛЕНИХ ІЗ ГРУШІ

Здійснено ЗТ-ПЛР-діа ности зраз ів р ші на
наявність вір с хлоротичної плямистості листя
ябл ні, виділено раїнсь і ізоляти та отримано
си венси фра ментів ена апсидно о біл а.
Проведено філо енетичний аналіз та встановлено
рівні ідентичності їх н леотидних та
аміно ислотних послідовностей з відомими
ізолятами.

Вірусні хвороби негативно впливають на
продуктивність насаджень плодових культур.
Зокрема, для культури груші одним із шкодо-
чинних патогенів є вірус хлоротичної плямис-
тості листя яблуні (ВХПЛЯ, Apple Chlorotic Leaf
Spot Virus, ACLSV) [4]. На чутливому сорті Бере
Гарді він призводить до значних порушень: дов-
жина пагонів і листкова пластинка зменшують-
ся на 20%, товщина стовбура — на 10, урожай-
ність зменшується на 15%, знижується моро-
зостійкість [1]. Нині ВХПЛЯ виявлено в бага-
тьох країнах, де культивують грушу. Вірус пе-
редається із соком рослини під час механічних
ушкоджень, щепленням, через контакт коренів
рослини між собою методом інокуляції. Век-
торів-переносників на сьогодні не виявлено.
Основним методом запобігання поширенню

ВХПЛЯ є використання безвірусного садивно-
го матеріалу, а одним із найчутливіших методів
діагностики цього вірусу є полімеразна лан-
цюгова реакція зі зворотною транскрипцією
(ЗТ-ПЛР).
Вірус хлоротичної плямистості листя яблуні

належить до роду Тrichovirus родини Flexivi-
ridae [2], має гнучкі ниткоподібні віріони довжи-
ною 600–760 і 12 нм у діаметрі [9]. Геном скла-
дається з однієї лінійної смислової одноланцю-
гової молекули РНК довжиною 7545–7555 н.о.
без урахування полі-А кінця і містить 3 відкриті

Ключові слова: філогенетика, віруси, груша, ізоляти, ПЛР.

рамки зчитування, які частково перекривають-
ся. Нині у світі отримано повні та часткові нук-
леотидні сиквенси геному ізолятів ВХПЛЯ, виді-
лених з яблуні, груші, сливи, персика та череш-
ні. В Україні такі дослідження було здійсне-
но лише з ізолятами ВХПЛЯ, виділеними з яб-
луні [5].
Мета досліджень — перевірка дослідних

зразків груші на наявність ВХПЛЯ, виділення
українських грушевих ізолятів вірусу, сиквену-
вання фрагментів їх геному та проведення по-
рівняльного і філогенетичного аналізу з уже
відомими ізолятами ВХПЛЯ.
Матеріали і методи досліджень. Зразки

груші для тестування відбирали в плодоносних
насадженнях Інституту садівництва НААН. Пе-
ревірено зразки: 1. Золотоворітська 10–22;
2. Вижниця 5–1; 3. Конкорд 5–13; 4. Кримські
зорі 1–58; 5. Гібрид 4–34; 6. Вижниця 5–114;
7. Улюблена Клапа 1–59; 8. Юта 1–16; 9. Гранд
Чемпіон 1–51; 10. Сонатина 12–22; 11. Сона-
тина 12–20; 12. Етюд 11–24; 13. Юта 1–14;
14. Гібрид Рх-12-47 5–36; 15. Смерічка 12–60.
Екстракцію РНК зі зразків груші виконували

за допомогою наборів «RNeasy Plant Mini Kit»
виробництва «Qiagen» та «DNA Purification kit»
виробництва «Fermentas» згідно з рекоменда-
ціями виробника. Для виявлення ВХПЛЯ вико-
ристовували пару праймерів до фрагмента
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гена капсидного білка вірусу ACLSV-s та
ACLSV-as, для перевірки зворотної транс-
крипції — праймери до внутрішнього контролю
nad5-s та nad5-as [6]. ЗТ-ПЛР виконували за
допомогою «Invіtrogen SuperScript III One-Step
RT-PCR». Реакції здійснювали відповідно до
рекомендацій виробника з модифікаціями.
Склад реакційної суміші (1 реакція — 1 пато-
ген): 2хПЛР мікс 10 мкл; RT/Platinum Taq Mix
0,4 мкл; MgSO4 (50 мкМ ) 0,6 мкл; «Ribolock»
0,5 мкл; Твін-20 5% 0,4 мкл; ASPV-s (10 мкМ)
2 мкл; ASPV-as (10мкМ) 2 мкл; nad5-s + – as
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(10 мкМ) 0,2+0,2 мкл; РНК 2 мкл; H2О вільна
від РНКаз 1,7 мкл. Параметри реакції були та-
кими: за температури 50°С — 30 хв; 95°С —
5 хв; 40 циклів: за температури 94°С — 30 с,
55°С — 40 с, 72°С — 1 хв; 72°С — 10 хв. Ре-
зультати реакції реєстрували за допомогою
електрофорезу у 2%-му агарозному гелі з ви-
користанням маркерів 100 bp O`Gene Ruller
DNA Ladder Invitrogen.
Пошук гомологічних послідовностей здійс-

нювали з використанням програми BLAST у
базі даних Генбанку. За допомогою програми
MEGA 5 виконували множинне вирівнювання
та побудову філогенетичних дерев методом
зв’язування найближчих сусідів (neighbor joi-
ning, NJ) [6].
Результати досліджень. За проведен-

ня діагностики зразків груші на наявність
ВХПЛЯ очікуваний продукт ампліфікації має
бути довжиною 677 пн. Згідно з результатами
ЗТ-ПЛР інфікованими виявилися зразки таких
сортів: 2. Вижниця 5–1; 3. Конкорд 5–13; 4. Крим-

Рис. 1. Еле трофоре рама прод тів ЗТ-ПЛР
на наявність ВХПЛЯ: М — мар ер моле ляр-
них мас Invitrogen 100 bp; 1–15 — зраз и

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

677 пн

AJ586624 Яблуня Албанія 94 97 88 98
GQ334204 Груша Канада 94 99 88 99
GQ334190 Яблуня Канада 94 99 88 99
AВ326224 Яблуня Японія 94 98 86 98
AJ586641 Яблуня Туреччина 93 98 86 98
AM882704 Груша Індія 87 97 84 98
GU328004 Груша Китай 85 94 88 96
GQ325609 Груша Китай 87 96 85 97
AF251275 Слива Польща 86 93 87 95
AJ586632 Абрикос Іспанія 89 94 84 96
DQ834688 Яблуня Ізраїль 92 97 88 98
AJ586628 Мигдаль Італія 90 93 85 94
FN391009 Груша Греція 91 98 85 99
DQ329161 Персик Болгарія 92 98 88 99
GQ334210 Груша Китай 93 98 86 98
AJ586625 Яблуня Албанія 93 98 88 99
AM498046 Мигдаль Індія 93 98 87 99
AM494510 Яблуня Індія 93 98 87 99
FN666578 P. cerasoides Індія 93 98 87 99
FN386786 Яблуня Греція 93 98 86 99
GQ334187 Яблуня Канада 91 99 93 99
GQ334202 Груша Канада 87 98 86 99
GQ334185 Яблуня Канада 91 98 92 99
AM709776 Яблуня Індія 87 98 83 99

Прим і т к а . нт — ідентичність нуклеотидної послідовності, %; ак —ідентичність амінокислотної послідов-
ності, %.

Відсото ідентичності фра мента ена апсидно о біл а раїнсь их ізолятів ВХПЛЯ з ізоля-
тами з Генбан

Ідентичність послідовностей, %

нт ак нт ак

ACLSV-43 ACLSV-49
№ доступу
в Генбанку

Хазяїн
Країна

походження
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ські зорі 1–58; 8. Юта 1–16 та 15. Смерічка 12–
60 (рис. 1).
Ампліфіковані фрагменти гена капсидного

білка ВХПЛЯ, отримані за результатами
ЗТ-ПЛР, було просиквеновано для виконання
філогенетичного аналізу українських ізолятів
вірусів груші з уже відомими.
Філогенетичний аналіз потрібний для вив-

чення різноманіття, походження та поширення
вірусів рослин. Він дає змогу спостерігати клю-
чові зміни, що підсилюють здатність патогенів
поширюватися та вражати окремих хазяїв, є
необхідним для визначення походження пато-
гену та напрямів його еволюції. Крім того,
аналіз спорідненості нуклеотидних послідовно-
стей різних ізолятів вірусу дає можливість оп-
тимізувати методику його діагностики.
Нуклеотидна послідовність гена та амінокис-

лотна послідовність капсидного білка віру-
сів роду Trichovirus характеризуються серед-
нім рівнем варіабельності. Мінімальний рівень

внутрішньовидової ідентичності нуклеотидної
послідовності гена капсидного білка представ-
ників роду Trichovirus становить 80,8%, а іден-
тичність амінокислотних послідовностей —
87,1% [2].
Сиквенування нуклеотидних послідовностей

фрагмента гена капсидного білка ВХПЛЯ було
здійснено для 2-х ампліконів: ACLSV-43 — ізо-
лят, виділений зі зразка сорту Конкорд 5–13 та
ACLSV-49 — ізолят зі зразка сорту Смерічка
12–60. Інформацію про нуклеотидні послідов-
ності цих ізолятів було внесено до бази даних
Генбанку (www.ncbi.nlm.gov) та присвоєно но-
мери: ACLSV-43 — JQ866622 та ACLSV-49 —
JQ866623.
Рівень ідентичності просиквенованих нукле-

отидних послідовностей ВХПЛЯ становив лише
87%, що свідчить про різне їх походження.
Пошук гомологічних послідовностей за до-

помогою родини програм BLAST виявив, що
амплікон ACLSV-43 на 94% ідентичний ізоляту

Рис. 2. Філо енетичне дерево, поб доване з ви ористанням послідовностей фра мента ена
апсидно о біл а ізолятів ВХПЛЯ методом NJ; CК1, CК2 — с б ластери
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Виділені з груші ізоляти ВХПЛЯ продемон-
стрували досить низьку ідентичність за по-
рівняння між собою — 87%, виявилися більш
спорідненими з відомими послідовностями

Висновки

цього вірусу, внесеними до Генбанку, що може
пояснюватися різними джерелами їх походжен-
ня та свідчити про циркуляцію в насадженнях
груші в Україні 2-х штамів цього вірусу.
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M54, виділеному з яблуні в Албанії (AJ586624).
Також 94% подібності спостерігали з ізолята-
ми з Канади (GQ334204, GQ334190) та Японії
(АВ326224). З ампліконом ACLSV-49 найвищий
відсоток подібності мали яблуневі ізоляти з
Канади: Malus063 (GQ334187) і Malus097
(GQ334185) — 93 та 92% відповідно.
Для вирівнювання послідовностей та побу-

дови філогенетичного дерева в базі даних Ген-
банку було відібрано гомологічні послідовності
24-х ізолятів ВХПЛЯ, що походять із різних
країн світу та виділені з широкого кола госпо-
дарів (груші, яблуні, сливи, абрикоса, персика
та мигдалю) (таблиця).
На побудованій філограмі (рис. 2) українські

ізоляти ВХПЛЯ увійшли в різні кластери. Ізолят
ACLSV-43 увійшов у субкластер 1 разом з ізо-
лятами з Албанії та Японії, що характеризува-
лися найвищим рівнем ідентичності — 94%.
Також у цей кластер увійшли грушевий

(GQ334204) та яблуневий (GQ334190) ізоляти
з Канади та ізолят з Туреччини (AJ586641, яб-
луня). Ізолят ACLSV-49 утворив невеликий суб-
кластер з 2-ма яблуневими ізолятами, що по-
ходять із Канади.

Отже, філогенетичний аналіз не виявив чіт-
кого розподілу українських та відомих ізолятів
ВХПЛЯ за певною ознакою — країна походжен-
ня чи рослина-хазяїн.
Відомі ізоляти ВХПЛЯ, виділені з груші, не

утворили окремого кластера, а розподілилися
між окремими гілками філогенетичного дере-
ва. Так, ізолят із Греції (FN391009, груша) ви-
явився найбільш спорідненим з ізолятом із
Болгарії (FN391009, персик), ізолят з Індії
(AM882704, груша)  — з ізолятом із Канади
(GQ334202, груша).
Під час аналізу амінокислотних послідовно-

стей досліджуваних ізолятів ВХПЛЯ виявлено,
що ACLSV-43 та ACLSV-49 на 98% ідентичні з
ізолятом В6 (Японія), який належить до групи
ізолятів ВХПЛЯ і характеризується консерва-
тивною амінокислотною комбінацією капсидно-
го білка Ser40-Leu59-Tyr75-Thr130-Leu184. Дві
амінокислоти, серин та тирозин, у позиціях 40
та 75 відповідно відіграють ключову роль в
інфекційності вірусу, впливають на накопичен-
ня в інфікованих тканинах вірусної геномної
РНК, дволанцюгової РНК та капсидного і транс-
портного білків [8].
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Роз лян то хара теристи обся ів виробництва
свинини динаміці ро ів і проведено аналіз
ал зі свинарства в У раїні, роз рито напрями
та техноло ічні підходи до ефе тивно о ведення
ал зі свинарства залежно від мов виробництва.
Наведено при лад ефе тивно о застос вання
нових техноло ічних рішень ал зі свинарства,
о реслено напрями можливо о розвит та
державної підтрим и власно о товаровиробни а.

В Україні свинарство завжди було одним із
основних джерел прибутку та добробуту дер-
жави. В історії українського тваринництва був
час, коли частка свинини у загальному вироб-
ництві м’яса становила близько 55–60%. Про-
те останніми роками після тривалого спаду ви-
робництва продукції свинарства галузь починає
відроджуватись. Це, насамперед, стало можли-
вим завдяки розробці Програми економічних
реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава» з урахуванням постанов Ка-
бінету Міністрів України «Про заходи щодо ак-
тивізації роботи з розвитку тваринництва»,
розроблених Мінагрополітики України, та інших
нормативно-правових актів з питань тварин-
ництва, здійснених відповідно до Указу Прези-
дента України № 504/2011. Програма визначає
основні пріоритети розвитку галузі свинарства,
заходи та механізми їх реалізації для стимулю-
вання виробництва свинини в обсягах, що за-
довольняють потребу населення в продуктах
харчування, та формування експортного потен-
ціалу.
Подолання кризових явищ у свинарстві не-

можливе без посилення ролі вітчизняного то-
варовиробника та державної підтримки з при-
ведення до потрібного рівня паритету цін на
сировину та вироблену продукцію, створення
відповідної племінної і виробничої бази, науко-

Ключові слова: свинарство, технологічні рішення, ефективність виробництва, перспективи
розвитку.

вого забезпечення галузі та зацікавленості то-
варовиробників у результатах своєї праці.
Науково-експертною радою Мінагрополіти-

ки України затверджено програму розвитку га-
лузі свинарства. У її основу закладено принцип
державно-приватного партнерства, згідно з
яким держава повинна створити умови для
того, щоб виробники свинини могли отрима-
ти у лізинг потрібне обладнання, закупити тва-
рин, корми та все необхідне для розвитку сви-
нарства.
Свинина, як найпоживніший та легкозасвою-

ваний продукт харчування в раціоні людини,
має становити не менше 30% від загальної по-
треби, що за науково обґрунтованими норма-
ми споживання м’яса і м’ясних продуктів ста-
новить близько 82 кг. Якщо у країнах ЄС спо-
живання свинини на особу становить близько
37 кг, то в Україні за останні роки цей показник
не перевищує 18 кг.
Упродовж останніх десятиріч відбувалося

поступове зменшення виробництва продукції
свинарства. Так, у 2012 р. (порівняно з показ-
никами 1990 р.) в усіх категоріях господарств
чисельність свиней зменшилася майже втричі
(рисунок), а виробництво свинини — у 2,3 раза
(рівень 50-х років ХХ ст.).
Внаслідок порушення міждержавних зв’яз-

ків і зниження державної підтримки виробників
продукції свинарства за роки незалежності най-
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більших втрат зазнало промислове свинарст-
во — в цьому сегменті кількість поголів’я змен-
шилася у 5 разів. Нині загальний дефіцит ви-
робництва свинини в Україні становить близь-
ко 680 тис. т.
Частка свинини, вироблена в особистих гос-

подарствах населення, становить 53% від за-
гального поголів’я свиней (таблиця).
Основною причиною повільного нарощуван-

ня поголів’я свиней в Україні є збитковість ви-
робництва свинини через високу її собівартість.
Це є наслідком застосування застарілих техно-
логій, за яких термін вирощування тварин на
м’ясо збільшується до року (у розвинутих краї-
нах — не більше 6 міс.). Водночас експерти
прогнозують неухильне зростання виробницт-
ва свинини в Україні протягом наступних 8–
10 років завдяки введенню нових виробничих
потужностей (у середньому 3–7%).
Досвід свідчить, що економічно доцільнішим

є виробництво продукції свинарства з застосу-
ванням кормів власного виробництва та ефек-
тивною переробкою кормових інгредієнтів і ви-
робленої продукції свинарства за чіткого до-
тримання ветеринарно-санітарних вимог.
Соціально-економічні умови, які склалися в

Україні, ставлять перед галуззю завдання, ви-
конання яких може призупинити зниження кон-
курентної спроможності вітчизняної свинарсь-
кої продукції та збільшити її використання як

Стан і перспективи
розвитку галузі свинарства

додаткового джерела фінансових надходжень
до бюджету країни. Отже, відповідною держав-
ною програмою стабілізації, а також розвитку
тваринництва і птахівництва передбачається
відновити виробництво свинини і збільшити
його до 1,2–1,3 млн т у забійній масі, що цілком
реально, оскільки в 1989 р. вже було виробле-
но 1576 тис. т.
Свинарство — галузь складна та капітало-

містка, а тому потребує постійних інновацій та
інвестицій за трьома виробничими напрямами:
кормова база; селекція та технологія утриман-
ня; відтворення і годівля. Нині одна з головних
ролей належить саме технологіям. В умовах
дефіциту фінансових ресурсів виробники про-
дукції свинарства змушені утримувати тварин
у непристосованих приміщеннях, застосовува-
ти застарілі технології.
Одним із напрямів відновлення галузі сви-

нарства є впровадження високоефективних і
ресурсоощадних технологій виробництва сви-
нини не тільки на нових фермах і комплексах,
а й на фермах із застарілими технологіями,
використавши при цьому наявні приміщення,
провівши їх реконструкцію і, таким чином, знач-
но знизивши вартість будівельних робіт під час
створення сучасних ферм. Нині важливого зна-
чення набуває раціональний вибір технологіч-
них схем забудови свиноферм і комплексів,
розроблення сучасних об’ємно-планувальних
рішень свинарських приміщень та ефективно-
го використання наявного високотехнологічного
обладнання для вентиляції, утримання, годівлі
свиней та гноєвидалення.
Надалі галузь має розвиватися за кількома

напрямами.
Перший напрям — реконструкція і модерні-

зація великих промислових комплексів і впро-
вадження інноваційних технологій великото-
варного виробництва. Це є ефективною фор-
мою відновлення основних засобів (порівняно
з новим будівництвом капіталовкладення на
одиницю додаткової продукції знижуються на
10–25%) і прискореного введення нових потуж-

Динамі а по олів’я свиней в У раїні (на по-
чато ро ), млн ол.

Сільськогосподарські підприємства 3319,2 3556,9 1,07

Господарства населення 4054,0 4019,8 0,99

Усі категорії господарств 7373,2 7576,7 1,03

Чисельність по олів’я свиней різних ате оріях осподарств

Господарства 2012 р.
до 2011 р., %

Поголів’я

тис. гол.

2012 р.2011 р.
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ностей, оскільки використовуються вже наяв-
на інфраструктура та кадри.
Другий напрям — будівництво нових ферм

за кращими світовими зразками різної забудо-
ви з використанням сучасних інтенсивних тех-
нологій.
Зважаючи на теперішню ситуацію у свинар-

стві, актуальним є розроблення проектів і бу-
дівництво здешевлених моноблокових примі-
щень для поголів’я свиней із застосуванням
нових раціональних об’ємно-планувальних рі-
шень. За такої забудови значно скорочується
потреба в площі, що необхідна для будівницт-
ва великого об’єкта, а вартість будівництва
зменшується на 30% і більше. Об’ємно-пла-
нувальні рішення моноблокових приміщень, по-
рівняно з традиційними, на 20–22% ефектив-
ніші за вартістю загальнобудівельних робіт; на
24–26% — за енерго- і ресурсозбереженням у
процесі експлуатації; на 18–20% — за викорис-
танням виробничих площ; на 18–20% — за дов-
жиною внутрішніх комунікацій; на 30–35% — за
переміщенням обслуговуючого персоналу, що
зменшує потребу в його кількості. Тому проек-
тування й будівництво свинарників у вигляді
моноблоків є дуже привабливим для госпо-
дарств.
Третій напрям — розробка та впроваджен-

ня власних нових технологій з урахуванням
еколого-етологічних принципів для дрібното-
варних господарств, які використовують корми
власного виробництва. Враховуючи стан мате-
ріально-технічної бази та їх фінансові можли-
вості, найдоцільнішим є використання ферм
модульного типу.
Підвищити рівень виробництва продукції

свинарства можна лише за комплексного підхо-
ду впровадження нових технологічних рішень
у всіх його ланках. Оскільки нині близько поло-
вини обсягу виробництва свинини продукують
дрібнотоварні підприємства, потрібно насампе-

ред забезпечити державну підтримку для їх
переходу на нові прогресивні енерго- і ресур-
соощадні технології, які дадуть змогу перевес-
ти виробничу діяльність з турової на потокову
систему та підвищити обсяги виробництва на
одне станкомісце та основну свиноматку.
Окупність вкладених коштів у сучасні техно-

логії можлива лише за умови ефективного ви-
користання матеріальних і людських ресурсів
та одержання мінімально можливої собівар-
тості 1 ц приросту свинини. Запровадження
сучасних технологій з новими технічними та
технологічними рішеннями у свинарських під-
приємствах середньої потужності окупаються:
за нового будівництва — за 3,5–4 роки, за ре-
конструкції — за 1–2,3 року. На комплексах
потужністю 24 тис. гол. і більше термін окуп-
ності інвестицій становить: за нового будівниц-
тва — 5,3–5,5 року, за реконструкції — 3,8–
4 роки.
Наукові установи Національної академії аг-

рарних наук України мають достатній досвід
розробки об’ємно-планувальних рішень будів-
ництва та реконструкції підприємств з вироб-
ництва продукції свинарства різних потужності
та призначення і роботи за іншими складови-
ми, а саме: селекція з використанням генетич-
ного матеріалу, кормів, обладнання для утри-
мання і забою тварин та ветеринарно-санітар-
ного забезпечення. Прикладом є компанія
«Агропрайм Холдинг» в Одеській області, комп-
лекс якої збудовано за розробленими проект-
но-технологічними рішеннями та використан-
ням інноваційних технологічних підходів, які
дали змогу максимально реалізувати природні
властивості тварин, ефективно вести галузь та
стабільно отримувати високі прибутки. Завдя-
ки впровадженим новітнім технологіям відгоді-
вельне поголів’я свиней досягає живої маси
100 кг за 160–170 днів за витрати кормів на 1 кг
приросту 2,8–3 к. од.

Стан і перспективи
розвитку галузі свинарства

Дослідженнями встановлено, що подаль-
ший розвиток галузі свинарства можливий
лише за умов постійної державної підтрим-
ки вітчизняного виробника, активного впро-

Висновки

вадження енерго- і ресурсоощадних іннова-
ційних технологій та проведення ефектив-
ної реконструкції застарілих свинарських під-
приємств.
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NOZEMA CERANAЕ — ЗБУДНИК
НОЗЕМАТОЗУ БДЖІЛ В УКРАЇНІ

Вперше на території У раїни на пасі ах трьох
областях (Київсь ій, Полтавсь ій та Запорізь ій)
виявлено мі роспоридію Nozema ceranae —
зб дни а та звано о «азіатсь о о» нозематоз
бджіл, що вважають однією з причин масової
за ибелі бджолиних сімей. Клінічні озна и та
перебі нозематоз в сім’ях, в я их виявлено
мі роспоридію N. ceranae, б ли ласичними:
слаб ий розвито сімей навесні, в о ремих
сім’ях — сліди пронос . А центовано ва на
потребі продовжити дослідження, спрямовані
на вивчення поширення мі роспоридії N. ceranae
на пасі ах в У раїні та її ш одочинності для
ал зі бджільництва за моно- та змішано о
паразит вання разом з мі роспоридією Nosema
apis.

Нозематоз — поширене захворювання євро-
пейської медоносної бджоли Apis mellifera L.,
яке періодично викликає масову загибель
бджолиних сімей на пасіках [2, 5]. Традиційно
збудником нозематозу медоносної бджоли вва-
жали один вид мікроспоридій — Nosema apis
[18]. Дослідження в останні роки свідчать про
поширення в усьому світі іншого паразита —
Nosema ceranae, збудника так званого «азі-
атського» нозематозу [9, 13, 14].
Мікроспоридію N. ceranae спочатку описано

як паразита азіатської медоносної бджоли Apis
cerana F. [9]. У подальшому мікроспоридію
N. ceranae виявлено у європейської медонос-
ної бджоли на всіх континентах, де розвинено
бджільництво [6, 8, 12]. Більше того, в ряді
країн як збудника нозематозу бджіл реєструють
виключно чи переважно N. ceranae. Зокрема,
на всій території США [7] і в країнах Балкансь-
кого півострова [15] зареєстровано по одному
випадку зараження бджіл N. apis, в усіх інших
зразках, кількість яких нараховується десятка-
ми, виявлено зараження тільки N. ceranae. Ана-
логічно в Японії під час аналізу 336 зразків
бджіл із 18 префектур N. ceranae виявлено в
6 зразках із 3-х префектур, тоді як N. apis не
траплялася ні разу [17]. У Європі зараження
бджіл мікроспоридіями досліджено в більшості
країн ЄС (рис. 1).
Однак залишається не вивченою велика те-

риторія, що простягається на схід і включає

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ключові слова: бджоли, нозематоз, мікроспоридії, пасіки,
діагностика, морфометричний аналіз, зараження.

країни Балтії, Україну, Білорусь, більшість регі-
онів Росії, Молдову, країни південного Кавка-
зу, Казахстан, Узбекистан та ін.
Нині недостатньо досліджено і ряд інших

питань, зокрема: як давно мікроспоридія
N. ceranae поширилась у світі як паразит A. melli-
fera; які умови є сприятливішими для розвитку
нозематозу, зумовленого N. ceranae; як відбу-
вається взаємодія між N. ceranae і N. apis у разі
одночасного зараження бджіл; чи є нозематоз,
зумовлений N. ceranae, загрозою для бджіль-
ництва та ін.

Рис. 1. Поширення обох зб дни ів нозема-
тоз медоносної бджоли в Європі [4, 11, 12,
15]
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З огляду на це важливе теоретичне і прак-
тичне значення мають дослідження щодо по-
ширення N. ceranae на пасіках в Україні.
Мета роботи — дослідити чи є мікроспори-

дія N. ceranae на пасіках в Україні.
Матеріали і методи досліджень. Завдан-

ням було: відібрати зразки живих і мертвих
бджіл із симптомами та без симптомів нозема-
тозу із пасік географічно віддалених областей
України; отримати детальну інформацію про
стан бджолиних сімей, клінічні ознаки нозема-
тозу та протинозематозні заходи, здійснені на
пасіці; провести мікроскопічну діагностику ві-
дібраних зразків бджіл щодо їх зараження мік-
роспоридіями N. сeranae та N. apis.
Відібрано середні проби підмору бджіл, у

сильному ступені вражених нозематозом, із
3-х областей України — Київської (із 3-х пасік
передмістя Києва), Полтавської (із 2-х пасік
Гадяча) і Запорізької обл. (із 1-ї пасіки перед-
містя Мелітополя). Мікроскопічний аналіз і сту-
пінь враження бджіл спорами мікроспоридій
визначали згідно із загальноприйнятими мето-
диками [1, 2].
Морфометричний аналіз спор паразита

здійснювали мікроскопуванням каплі суспензії
спор у світлому полі світлового мікроскопа Carl
Zeiss Axio 10 Imager M1 у додатку Carl Zeiss
AxioVision Rel. 4.6. Для цього черевця бджіл із
проб підмору розтирали в фарфоровій ступці
з додаванням дистильованої води із розрахун-
ку 1 мл на черевце.
Еталоном були зразки спор N. apis і N. cera-
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nae, видову належність яких визначено мето-
дами світлової мікроскопії і молекулярної філо-
генії [10, 16, 19].
Результати досліджень. В усіх проаналізо-

ваних пробах бджіл із 3-х областей України
(центральних — Київської і Полтавської та пів-
денної — Запорізької) виявлено спори мікро-
споридій, 10–500 спор у полі зору (за збільшен-
ня в 400 разів). Морфометричний аналіз свід-
чить про відповідність характеристик розмірів
виявлених спор (довжина, ширина, співвідно-
шення довжини і ширини, форма) показникам,
характерним для N. ceranae. Оскільки отрима-
но статистично вірогідну різницю характерис-
тик розмірів морфотипів спор, що належать
N. apis і N. ceranae, видову належність яких ус-
тановлено методом секвенування ділянки ге-
на рибосомальної РНК, виявлено спори, іден-
тифіковані нами як N. ceranae. На карті Украї-
ни відмічено області, де виявлено зараження
бджіл спорами N. ceranae (рис. 2).
Враховуючи, що в проаналізованих пробах

бджіл із 3-х областей України було виявлено
спори мікроспоридії N. ceranae, можна припу-
стити, що цей паразит дуже поширений на па-
сіках у різних кліматичних зонах України. Рані-
ше було виявлено домінування N. ceranae в
південних регіонах Росії [10, 16, 19].
На пасіках, де відбирали проби бджіл, про-

тинозематозні профілактичні або лікувальні
заходи не проводили. Перебіг нозематозу був
класичним: слабкий розвиток сімей навесні, в
окремих сім’ях — сліди проносу. Як свідчать

Рис. 2. Ре іони У раїни, де на пасі ах виявлено спори N. сeranae
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паразитування разом з мікроспоридією Nose-
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ma apis. Дослідження поширення Nozema ce-
ranaе на пасіках в Україні стали можливими
завдяки договору про творчу співпрацю між
лабораторією патології бджіл ННЦ «Інсти-
тут бджільництва імені П.І. Прокоповича»
(Київ) і лабораторією мікробіометоду Всеро-
сійського НДІ захисту рослин (Санкт-Петер-
бург, Росія). Дослідження російських колег
здійснені за підтримки гранту Російського
фонду фундаментальних досліджень № 13-04-
00693, дослідження української групи — про-
водяться лише завдяки ентузіазму і науковій
ініціативі.

дані літератури та наші багаторічні спостере-
ження, пронос не завжди є характерною озна-
кою нозематозу як за паразитування N. apis [2,
3], так і за N. ceranae (перебіг нозематозу на
пасіках, де виявлено N. ceranae). Клінічні озна-
ки цього захворювання, вважаємо, значною
мірою залежать від ступеня зараження бджіл
цими паразитами (N. apis або N. сeranae).
Враховуючи, що ці паразитичні простіші не

мають власних мітохондрій і живуть виключно
за рахунок енергії хазяїна, захворювання вияв-
ляється, як правило, рано навесні — у період
величезних енергетичних затрат, пов’язаних з
початком вирощування розплоду і потребою
підтримки сталого мікроклімату в гнізді. Саме
такий прояв нозематозу виявлено на пасіках,
з яких було відібрано для дослідження проби
бджіл.
Прояв захворювання в іншу пору року, в ос-

новному восени, за нашими спостереження-
ми, відбувається вкрай рідко і зумовлений ви-
соким відсотком зараження бджіл кліщем Var-
roa destructor, зняття якого з бджіл, як прави-

ло, відкладають до кінця відкачки меду (до ве-
ресня).
Отже, як би давно не склалися паразито-

хазяїнні взаємовідносини між медоносною бджо-
лою і мікроспоридіями N. ceranae чи N. apis,
вони тільки на перший погляд можуть здава-
тися «мирними», оскільки будь-який стрес-фак-
тор (зараження бджіл патогенами іншої приро-
ди, високий ступінь інвазії бджіл кліщем Varroa
destructor, корм з домішками паді, токсичне
навантаження на бджіл від використання пес-
тицидів, слабкі сім’ї, не здатні підтримати мік-
роклімат у гнізді, пізнє згодовування бджолам
цукрового сиропу) може легко порушити цю
рівновагу і викликати масову загибель бджіл.
Саме тому так важливо серйозно ставити-

ся до цього захворювання. Вважаємо за по-
трібне продовжити дослідження щодо поши-
рення мікроспоридії N. ceranae на території
України і її шкодочинності для бджільництва та
пропагувати заходи з профілактики і лікуван-
ня цього захворювання, що вже нами достат-
ньо розроблені та широко апробовані.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ СОЛЬОВИХ
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У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Розроблено нов форм мі роелементних
ормових добаво , я а є омбінацією сольової
форми мі роелементів і мінових ормових
добаво ( омбі матів). Обґр нтовано
ефе тивність вплив омбі матів Fe і Cu на
по азни и рост ремонтних свино та
репрод тивні по азни и свиномато першом
опоросі, порівняно з сольовою та хелатною
формами цих мі роелементів.

Одним із лімітувальних факторів, які впли-
вають на ріст і статеве дозрівання ремонтних
свинок та на їхні репродуктивні показники впро-
довж першої поросності та першого періоду
підсосу, може бути нестача в раціонах мікро-
елементів, зокрема Fe і Сu. У разі застосуван-
ня сольових форм мікроелементів їхня значна
частина в організмі витрачається непродуктив-
но, тому збільшуються витрати на них. До того ж,
виділяючись у навколишнє середовище, вони
призводять до забруднення ґрунтів і подальшо-
го поширення цих мікроелементів. Постає пи-
тання про заміну їхніх сольових форм хелат-
ними, перевагою яких є зменшення непро-
дуктивних витрат мікроелементів в організмі
тварин і відповідно зменшення забруднення
ґрунтів. Хелатні форми мікроелементів, ліган-
дами яких є амінокислоти чи органічні кисло-
ти, мають спільний недолік: за їхньої дисоціації
на іон мікроелемента та іон ліганду останній
швидко вступає в реакції метаболічного обміну
речовин і в подальшому не може виконувати
функції ліганду та затримувати мікроелементи
в організмі на тривалий час. Така умова є важ-
ливою в годівлі ремонтних свинок наприкінці
періоду статевого дозрівання та у період пер-
шої охоти, коли потрібно створити резерв де-
понованих мікроелементів. Це дало б змогу під
час планування раціонів поросних і підсисних
свиноматок за першого опоросу зменшити
вміст мікроелементів. Альтернативою сольо-
вим формам є застосування комбінацій сольо-
вих форм мікроелементів із кормовими гуміно-
вими добавками (комбігуматами), здатність
яких утворювати комплекси з мікроелемента-
ми досліджено у 1987 р. [1]. Гумінові сполуки
здатні завдяки антиокислювальним властивос-

Ключові слова: годівля ремонтних свинок, Fe, Cu, солі, хелати, гумати.

тям підтримувати Fe у фізіологічно оптималь-
ному стані — відновлювати його окиснені спо-
луки до 2-валентного стану. Порівняння комбі-
націй гумінових сполук з мікроелементами та
амінокислотних хелатів досі не розглядалося,
вплив хелатних добавок вивчався переважно
на птиці [2, 3].
Мета досліджень — порівняння ефектив-

ності впливу сольової, хелатної та комбігумат-
ної форм кормових добавок Fe і Cu на показ-
ники росту ремонтних свинок та на їхні репро-
дуктивні показники за першого опоросу.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

ди проводили на ремонтних свинках великої
білої породи віку 5–8 міс. у ПАТ «Племінний
завод ім. 20-річчя Жовтня». Схема досліду із
порівняння впливу різних форм Fe (ОР — ос-
новний раціон): І група — ОР + 10 мг Fe у со-
льовій формі/кг комбікорму; ІІ — ОР + 5 мг Fe
у формі хелату Fe/кг комбікорму; ІІІ група — ОР
+ 2 мг хелату Fe/кг комбікорму; ІV група — ОР
+ 2 мг Fe у сольовій формі + 0,25 г гумату нат-
рію/кг комбікорму. У віці 7,5 міс. усіх свинок
уперше осіменили, у подальшому їх осіменя-
ли за ознак охоти. Свинок-аналогів осіменяли
спермою одних і тих самих кнурів-плідників.
Таку само схему осіменіння було здійснено у
досліді (з Cu). З віку 8 міс. до кінця періоду
підсосу свинки та їхні поросята-сисуни не от-
римували ніяких добавок додатково до ОР і
сухих підкормок відповідно.
Схема досліду із порівняння ефективності дії

різних форм Cu: І група (негативний контроль) —
ОР без добавок Cu, дефіцитний за Cu приблиз-
но на 34% від чинних норм; ІІ група (контроль) —
ОР + 100% дефіциту Cu за рахунок сольової
форми; ІІІ група (дослідна) — ОР + 100% дефі-
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Ефективність дії сольових
і хелатних  мікроелементів у годівлі свиней

Рез льтати випроб вання різних форм добаво Fe на ремонтних свин ах

І ІІ ІІІ ІV
Показники

Група

1. Жива маса ремонтних свинок (кг) у віці, міс.:

5 59,64±0,43 59,73±0,38 59,18±0,55 59,33±0,53

6 74,91±0,76 78,45±0,77б 76,36±1,12 77,11±0,75х

7 91,36±0,41 94,81±0,30б 93,54±0,47б 94,67±0.41б

8 104,00±1,04 109,53±0,88в 106,55±1,25 108,22±1,37а

10 (кінець післядії) 131,00±1,10 136,64±1,28б 134,45±1,45х 136,36±1,76в

2. Середньодобові прирости (г) за періоди, міс.:

5–6 480,9±12,7 604,1±15,1в 554,1±24,2а 567,6±25,6б

6–7 498,6±17,0 495,8±27,5 520,6±30,5 532,1±22,7

За 2 перші місяці досліду 495,8±6,7 548,3±7,7в 536,9±9,5б 552,1±10,1в

7–8 468,0±43,3 545,4±32,4 481,5±38,4 497,9±46,9

За 3 міс. дослідного періоду 482,2±12,6 541,5±10,1в 514,8±13,5х 531,4±18,2а

За період післядії 457,6±24,9 460,7±23,3 473,0±31,1 484,0±43,5

3. Вплив різних форм Fe на репродуктивні показники:

Середній вік 1-го запліднення 273,5±7,8 269,9±7,4 318,9±5,97 257,1±5,0х

Середня кількість запліднень/опоросів 3,27±7,84 2,91±0,34 3,91±0,34 2,33±0,34

Середня кількість плодів/опорос 10,54±0,21 9,91±0,09а 10,64±0,20 11,22±0,22а

Середня багатоплідність 9,73±0,36 9,18±0,30 10,09±0,32 10,56±0,44

Середня мертвонародженість 0,81±0,18 0,72±0,24 0,55±0,21 0,67±0,33

3.1. Середня кількість поросят/опорос, гол.:

У віці, діб:

21 9,36±0,34 8,91±0,37 9,27±0,24 10,22±0,37х

60 9,18±0,30 8,91±0,37 9,00±0,30 9,78±0,28

3.2. Середня жива маса поросят (кг) у віці:

Під час народження 1,181±0,013 1,195±0,017 1,078±0,015 1,222±0,018а

У віці, діб:

21 6,46±0,07 6,58±0,07 6,44±0,06 6,65±0,11х

60 17,00±0,18 17,16±0,19 17,33±0,15 17,84±0,26в

Середньодобові прирости 251,5±2,8 256,3±2,9 256,1±2,3 265,2±3,7б

Середні витрати кормів/кг приросту* 19,66±0,23 18,87±0,22а 19,55±0,17 18,78±0,24б

3.3. Середня жива маса «гнізда» (кг) у віці:

Під час народження 11,49±0,38 10,97±0,30 10,88±0,31 12,90±0,49а

У віці, діб:

21** 60,52±2,33 58,64±2,26 59,73±1,55 68,03±1,61а

60 156,09±5,71 152,91±6,59 156,00±5,72 174,44±4,49а

Пр им і т к а . хР<0,10; аР<0,05; бР<0,01; вР<0,001. *У МДж ОЕ свиней, без урахування молозива і молока
свиноматки; ** молочність свиноматок першого опоросу.
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циту Cu за рахунок хелату Cu; ІV група (дослід-
на) — ОР + 50% дефіциту Cu за рахунок хе-
лату Cu; V група (дослідна) — ОР + 20% дефі-
циту Cu за рахунок хелату Cu; VІ група (дослід-
на) — ОР + 20% дефіциту Cu за рахунок со-
льової форми + 0,25 г гумату Na/кг комбікорму.
Добавки вносили у складі преміксів на базі

основного комбікорму в дозі 5% мас. від маси
комбікорму, у 2-му досліді група негативного
контролю отримувала ту саму кількість комбі-
корму без Cu. Сольова форма — сульфати,
хелатна — комплекси гліцину на носії з цеолі-
тового борошна, вміст мікроелементів: 15 г/кг
хелату (Fe) та 17,5 г/кг хелату (Cu), виробник —
ПП «Кронос-Агро». Ціна — 50 грн/кг для хе-
латів Fe та 60 грн/кг для хелату Cu. Для визна-
чення ефекту «післядії» всіх форм добавок
мікроелементів після закінчення їх давання
досліджували середньодобові прирости свинок
упродовж 2 міс. (Fe) або 1 міс. (Cu).
Результати дослідів щодо Fe наведено у

таблиці.
Ферум. У разі заміни 10 мг Fe в сольовій

формі/кг комбікорму на 5 мг Fe в формі хела-
ту/кг комбікорму середньодобові прирости за
1- та 3-й місяці дослідного періоду та за весь
дослідний період вірогідно збільшилися відпо-
відно на 25,6%, 16,3 та на 10,6%. Це зумови-
ло зниження собівартості 1 ц приросту свинок
на 28,96 грн, або на 4,4%, ріст рентабельнос-
ті — на 3,9%. Проте у 1-й місяць після припи-
нення давання добавки прирости знижувалися
на 10,7% і відновлювалися лише наступного
місяця. Надходження в організм свинок біоло-
гічно легкодоступного Fe з хелату у дозах,
близьких до оптимуму, знижує ефективність ви-
користання Fe з кормів; для відновлення почат-
кового рівня ефективності використання Fe
потрібен деякий час, протягом якого прирости
залишаються зниженими. У цій групі середній
вік першого осіменіння становив 9 міс. (період
відновлення рівня ефективності), тому вірогід-
но знизилися: середня кількість плодів — на
6,0%, середня багатоплідність — на 5,7, рен-
табельність — на 1,5, собівартість 1 ц живої
маси поросят підвищилася на 1,15%.
У разі заміни 10 мг Fe (сольова форма)/кг

комбікорму на 2 мг Fe (хелатна форма)/кг ком-
бікорму середньодобові прирости вірогідно
збільшувалися на 15,2% лише у 1-й місяць, за
всі 3 місяці мали тенденцію до збільшення на
6,8%. Це знизило собівартість 1 ц приросту
свинок на 14,32 грн (на 2,2%) та поліпшило
рентабельність на 2,8%; зниження середньодо-

бових приростів після припинення давання цієї
дози хелату Fe не було. На репродуктивних
показниках цей ефект не позначився, собівар-
тість 1 ц живої маси поросят-сисунів зросла на
33,91 грн (на 2,64%), а рентабельність знизи-
лася на 3,2%.
Застосування комбігумату Fe знизило со-

бівартість 1 ц приросту свинок у віці 8 міс. на
24,02 грн (на 3,6%) та збільшило рентабель-
ність на 4,8%, до того ж упродовж періоду
«післядії» прирости весь час перевищували
контроль. Під час опоросу ця група вірогідно
перевищувала контроль та обидві дози хелату
практично за всіма показниками, завдяки чому
собівартість 1 ц живої маси поросят у ній змен-
шилася порівняно з контролем на 194,96 грн
(на 10,49%), а рентабельність збільшилася на
14,5%.
Купрум. Заміна сольової форми на хелатну

за 100%-ї компенсації дефіциту не призвела до
вірогідних різниць у живій масі ремонтних сви-
нок після будь-яких термінів давання добавок
і не вплинула на середню живу масу після за-
кінчення періоду «післядії»; вірогідних різниць
середньодобових приростів не виявлено. Со-
бівартість 1 ц приросту живої маси підвищила-
ся на 2,76 грн, рентабельність зменшилася на
0,5%. Динаміка приростів відрізнялася від такої
для Fe: максимальні прирости спостерігалися
не в 1-, а в 2-й місяць давання, після чого та-
кож відбувався спад. Під час опоросу виявле-
но вірогідне збільшення збереженості поросят
у 60-добовому віці на 4,6% (Р<0,01), середньо-
добових приростів за період підсосу — на 12,3 г,
або на 4,8% (Р<0,01), що сприяє збільшенню
середньої живої маси поросят у віці 21 доба на
0,39 кг (на 6%; Р<0,001) та у віці 60 діб — на
0,77 кг (на 4,6%; Р<0,01). Завдяки цьому собі-
вартість вирощування 1 ц живої маси поросят-
сисунів знизилася на 46,03 грн, а рентабель-
ність збільшилася на 4,2%.
Заміна 100% компенсації дефіциту Cu со-

льовою формою на 50% хелатною формою:
наприкінці 2-го місяця дослідного періоду ця
група вірогідно відставала від контролю на
1,96 кг (на 2,1%; Р<0,05), а протягом 3-го міся-
ця дослідного періоду, маючи більші середньо-
добові прирости (на 61,4 г, невірогідно), «на-
здогнала» контрольну групу на початку періо-
ду післядії. Виявлено зниження собівартості
1 ц приросту на 1,82 грн та підвищення рента-
бельності на 0,40%, а також спад середньодо-
бових приростів після припинення давання до-
бавки. Під час опоросу ця група мала перева-
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ги за середньодобовим приростом поросят на
9,4 г (на 3,6%; Р<0,05) і за середньою живою
масою поросят у віці 21 та 60 діб відповідно на
0,28 кг (на 4,3%; Р<0,001) та на 0,59 кг (на 3,5%;
Р<0,05); собівартість 1 ц приросту поросят зни-
зилася на 72,73 грн, рентабельність збільши-
лася на 6,9%.
Заміна 100% компенсації дефіциту Cu со-

льовою формою на 20% хелатною формою не
виправдовує себе: наприкінці 2-го місяця до-
слідного періоду середня жива маса ремонтних
свинок була нижчою від контролю на 2,40 кг (на
2,1%; Р<0,01), наприкінці 3-го місяця — ма-
ла тенденцію до зниження на 1,75 кг (на 1,9%;
Р<0,10), наприкінці періоду «післядії» — на
1,75 кг (на 1,4%; Р<0,10) завдяки зниженню
середньодобових приростів у перший місяць
дослідного періоду (на 73 г, або на 15,5%;
Р<0,05). Собівартість 1 ц приросту збільшила-
ся на 8,80 грн за зменшення рентабельності на
1,7%. Під час опоросу група за більшістю по-
казників поступалася двом попереднім групам
(крім тенденцій до зниження мертвонародже-
ності на 0,63 плода/опорос та до підвищення
середньої живої маси поросят у віці 60 діб на

0,48 кг — на 2,9%). Порівняно з контролем се-
редня кількість плодів/опорос знизилася на
0,84 (або на 7,3%; Р<0,05), собівартість виро-
щування 1 ц живої маси поросят знизилася
лише на 26,77 грн, рентабельність збільшила-
ся лише на 2,4%.
Завдяки заміні 100% компенсації дефіциту

Cu сольовою формою на 20% компенсації ком-
бігуматом середня жива маса свинок наприкінці
періоду «післядії» збільшилася на 2 кг (на 1,6%;
Р<0,05), собівартість 1 ц приросту знизилася на
10,40 грн та рентабельність збільшилася на
2%. Під час опоросу: вірогідне збільшення се-
редньої збереженості поросят у віці 21 доба на
2,2% (Р<0,05), середньодобових приростів —
на 14 г (на 5,4%; P<0,001), середньої живої
маси поросят у віці 60 діб — на 0,84 кг (на 5%;
P<0,001), середньої живої маси «гнізда» під час
відлучення — на 21 кг (на 13,2%; Р<0,05), тен-
денції до збільшення середньої живої маси по-
росяти у віці 21 доба — на 0,23 кг (на 3,5%) та
середньої молочності свиноматок — на 6,76 кг
(на 10,4%), зниження собівартості 1 ц прирос-
ту живої маси поросят-сисунів — на 130,58 грн,
підвищення рентабельності — на 13%.

Заміна сольових форм мікроелементів (Fe,
Cu) на хелатні форми в годівлі ремонтних
свинок дає змогу знизити кількість цих мікро-
елементів під час балансування раціонів удвічі
для Fe та Cu без зниження показників росту.
Для Fe ця заміна практично не впливає на реп-
родуктивні показники за першого опоросу, для
Cu дещо їх поліпшує. Заміна сольових форм
цих мікроелементів на комбінацію сольової

Висновки

форми з гуміновими кормовими добавками
(комбігуматами) дає змогу знизити кількість
Fe та Cu за балансування раціонів уп’ятеро;
показники росту свинок перевищують від-
повідні показники сольових форм і хелатів.
Застосування комбігуматів Fe та Cu поліп-
шує репродуктивні показники свинок за пер-
шого опоросу більшою мірою, ніж застосуван-
ня хелатних або сольових форм.
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РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ
СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПОПУЛЯЦІЙ СВИНЕЙ ПОРІД
ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС
Наведено матеріал оцін и нових заводсь их ліній
і родин породах свиней ландрас та ельс: за
основними по азни ами прод тивності, я ості
м’яса та сала. Вивчено основні по азни и
прод тивності за поєднань нових заводсь их
ліній і родин породах ландрас і ельс з
тваринами вели ої білої породи. Розраховано
ефе т етерозис , реципро ний ефе т,
енетичний потенціал і ст пінь йо о реалізації.
Встановлено вплив бать івсь их форм на
по азни и відтворювальних властивостей
свиномато .

Свині порід ландрас та уельс належать до
2-ї групи порід — м’ясного напряму продуктив-
ності. Саме цей сегмент галузі є пріоритетним
для подальшого розвитку галузі свинарства.
Останніми роками значна потреба в тваринах
з високим рівнем м’ясності спричинила ажіо-
тажний попит на племінний молодняк породи
ландрас. У результаті поголів’я ландрасів в
Україні не лише зайняло 2-ге місце за чисель-
ністю, а й похитнуло позиції незмінного лідера
за чисельністю поголів’я в нашій країні про-
тягом багатьох десятиріч — великої білої по-
роди свиней. Нині в Україні налічується 30
суб’єктів племінної справи з розведення свиней
породи ландрас. Водночас, незважаючи на ве-
лику подібність як за зовнішнім виглядом, так і
за рівнем продуктивності тварин породи ланд-
рас до представників породи уельс, остання в
Україні є нечисленною. Племінний молодняк
цієї породи пропонують усього 2 суб’єкти пле-
мінної справи. Проте позитивна динаміка в на-
рощуванні поголів’я свиней породи уельс в Ук-
раїні також простежується, адже за останні
10 років відбулось істотне нарощування пого-
лів’я та значно зріс попит на племінний молод-
няк породи уельс.
Якщо порода ландрас в Україні представле-

Ключові слова: свині, заводські лінії, заводські родини, ефект гетерозису, генетичний
потенціал.

на різноманітними селекціями, то уельси більш
консолідовані і представлені лише вітчизняною
та англійською селекцією. Зарубіжні селекції
свиней цих порід відповідно постійно проходять
через поступове оновлення завдяки інтродукції
генетичного матеріалу з зовнішніх популяцій. З
вітчизняними селекціями дещо складніше —
такі тварини мають зберігати високий рівень
пристосованості до місцевих умов утримання,
годівлі та ветеринарних особливостей і водно-
час не поступатися за продуктивними ознака-
ми зарубіжним аналогам. Подальше вдоскона-
лення та розширення генеалогічної структури
вітчизняних популяцій свиней порід ландрас та
уельс є одним з напрямів, який забезпечува-
тиме подальший прогрес у вітчизняній селекції
цих порід в Україні.
Слід також враховувати, що етапність ство-

рення й удосконалення порід свиней характе-
ризується зміною напрямів селекції за продук-
тивністю як соціального замовлення, так і змі-
ною генетичної мінливості і її підтримання з
поширенням генеалогічної структури, кросами
ліній і типів за чистопородного розведення,
«оновленням» крові завдяки вихідним породам
в оптимальних умовах середовища з ураху-
ванням спеціалізації порід, територіального по-

Генетика, селекція,
біотехнологія
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ширення племінних господарств, комплексної
оцінки кнурів і свиноматок з економічним підхо-
дом до терміну їх використання [1–3].
Мета досліджень — вивчення продуктив-

них властивостей тварин нових заводських лі-
ній і родин у породах свиней ландрас та уельс
як за чистопородного розведення, так і в по-
єднаннях з великою білою породою свиней.
Матеріал і методика досліджень. Порів-

няльну оцінку продуктивних властивостей тва-
рин нових заводських ліній і родин за чистопо-
родного розведення та промислового схрещу-
вання здійснено на базі ТОВ Агрофірма
«Хлібне» та дочірніх господарствах. Якість м’я-
са та сала оцінено у відділі екомоніторингу
Інституту тваринництва НААН. Поліморфізм ос-
новних генів QTL досліджено за результатами
аналізу, проведеного в Інституті свинарства і
агропромислового виробництва НААН.
Результати досліджень. Тварини нових

заводських ліній і родин вирізняються вищим
рівнем прояву основних ознак відтворювальних
властивостей свиноматок, порівняно як зі стан-
дартом класу еліта для тварин 2-ї групи порід,
так і з тваринами традиційних ліній та родин.
Так, використання кнурів лінії Хукса за чисто-
породного розведення (порівняно з використан-
ням традиційних ліній у породі ландрас) забез-
печує додаткове отримання 1,1 поросяти на
опорос. Використання кнурів лінії Теда 933 за
чистопородного розведення (порівняно з вико-
ристанням традиційних ліній у породі уельс)
дає змогу додатково отримувати 0,87 порося-
ти на опорос. Розведення свиноматок нових
родин у породі ландрас забезпечує (порівняно
з матками традиційних родин у цій породі) от-
римання додатково 1,01 поросяти на опорос (у
родині Хлібної) та 0,95 поросяти на опорос (у
родині Хортиці). Використання маток родини
UNI у породі уельс (порівняно з матками тра-
диційних родин у породі уельс) сприяє отри-
манню додатково 0,81 поросяти на опорос на
свиноматку та дає змогу перевищувати стан-
дарт класу еліта на 6,16 кг за масою гнізда за
відлучення поросят у віці 45 діб.
Тварини нових ліній та родин забезпечили

поліпшення ознак відгодівельних і забійних
властивостей порівняно з тваринами наявних
генотипів. Тварини нових заводських ліній і ро-
дин вирізнялися меншою товщиною сала на
рівні 6–7-го грудних хребців. Щодо наявних
ліній та родин, то у тварин заводських одиниць,
що створюються, збереглась високовірогідна
перевага за товщиною сала на рівні 6–7-го
грудних хребців, крім поєднань маток родин
Хлібної з кнурами лінії Ліста та маток родини

Розширення генеалогічної структури
вітчизняних популяцій свиней порід ландрас та уельс

Хортиці з кнурами лінії Ліста. За поліпшення
м’ясності у тварин заводських одиниць, які
створюються в породах ландрас та уельс,
істотного погіршення якості м’ясо-сальної про-
дукції не виявлено. За хімічним складом най-
довшого м’яза спини, середньої проби м’яса і
хребтового сала, калорійністю найдовшого м’я-
за спини й середньої проби м’яса, амінокислот-
ною повноцінністю і вологоутримувальною
здатністю найдовшого м’яза спини між заводсь-
кими одиницями, що створюються в породах
ландрас та уельс, і тваринами наявних завод-
ських одиниць у тих самих породах вірогідної
різниці не виявлено.
Із метою оцінки відтворювальних властивос-

тей в умовах товарного господарства у завод-
ських одиниць, що створюються в породах лан-
драс та уельс, були проведені дослідження за
поєднання з основною породою України — ве-
ликою білою. Результати оцінки відтворюваль-
них властивостей маток породи ландрас свід-
чать про поліпшення більшості показників за
промислового схрещування. Єдиним показни-
ком, що зазнав зменшення за промислового
схрещування, порівняно з чистопородним роз-
веденням, був показник збереження поросят
під час відлучення у віці 45 діб.
Помісний молодняк усіх поєднань вирізняв-

ся вищими показниками багатоплідності, ніж у
чистопородних тварин. Установлено, що най-
вищим значенням багатоплідності характери-
зувалися матки родини UNI у породі уельс за
поєднання з кнурами великої білої породи сви-
ней (Р<0,05 до маток великої білої породи, та
Р<0,001 — до уельської за чистопородного роз-
ведення). Найбільший показник маси гнізда під
час відлучення, порівняно з рештою груп, отри-
мали поєднання маток великої білої породи з
кнурами лінії Теда 933 (Р<0,01 до материнсь-
кої породи та Р<0,001 — до батьківської за чис-
топородного розведення).
Завдяки поєднанню маток породи ландрас

з кнурами великої білої породи підвищувався
ступінь реалізації генетичного потенціалу за
багатоплідністю (94,46%) та масою гнізда під
час відлучення (96,36%). Водночас за масою
гнізда під час народження найвищий ступінь
реалізації генетичного потенціалу виявлено за
поєднання маток великої білої з кнурами поро-
ди уельс (89,86%).
Поєднання маток породи ландрас з кнура-

ми великої білої породи характеризувалось
найвищим ступенем реалізації генетичного по-
тенціалу за багатоплідністю та масою гнізда під
час відлучення. За масою гнізда під час наро-
дження найвищий ступінь реалізації генетично-
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го потенціалу встановлено за поєднання маток
великої білої з кнурами породи уельс, за мо-
лочністю — за поєднання маток породи уельс
з кнурами великої білої.
Визначення реципрокного ефекту свідчить

про більший вплив материнської породи на
показник багатоплідності за поєднання великої
білої з ландрасами і, навпаки, на більшу зумов-
леність батьківською формою показника бага-
топлідності за поєднання великої білої з уель-
сами (рисунок).
Водночас на показник молочності свинома-

ток більше впливали батьківські форми в обох

поєднаннях, а на показник маси гнізда під час
відлучення — материнські форми.
Генотипи, що створюються в породах ланд-

рас та уельс, дають змогу отримувати стабіль-
ний прояв ефекту гетерозису за відтворюваль-
ними властивостями за поєднання їх як бать-
ківської форми з материнською — великою
білою породою свиней. За однакової інтенсив-
ності використання свиноматок застосування
тварин заводських одиниць, що створюються,
сприяло зменшенню собівартості одного поро-
сяти під час відлучення завдяки підвищенню
багатоплідності маток і відповідно більшій
кількості поросят під час відлучення. Наймен-
ша собівартість одного поросяти під час відлу-
чення була за поєднання маток заводської ро-
дини Хлібної, що створюється в породі ланд-
рас, з кнурами наявної в цій породі лінії Ліста.
Порівняно з поєднанням наявних заводських

одиниць (родина Вигівки та лінія Ліста) собі-
вартість одного поросяти, отриманого від ма-
ток родин Хлібної та кнурів лінії Ліста, була ниж-
чою на 5,22% (на 13,98 грн). У породі свиней
уельс найменшу собівартість одного поросяти
під час відлучення встановлено за поєднання
маток заводської родини UNI, що створюється,
з кнурами наявної заводської лінії Рекса. По-
рівняно з поєднанням маток родини Лайк Гьорл
із кнурами лінії Рекса (наявних заводських оди-
ниць) собівартість одного поросяти, отримано-
го від маток родини UNI та кнурів лінії Рекса,
була нижчою на 4,51% (на 11,9 грн).

Реципро ний ефе т за основними озна ами
відтворювальних властивостей свиномато за
поєднань вели ої білої породи з ландраса-
ми та ельсами: — УВБ×××××Л; — УВБ×××××У
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За основними показниками продуктивних
властивостей свиней нових заводських ліній
і родин у породах ландрас та уельс переви-
щують показники традиційних ліній і родин
вітчизняної селекції, при цьому значного по-
гіршення якості м’ясо-сальної продукції не ви-
явлено.
За використання тварин нових генотипів

економічний ефект істотніший. Поєднан-
ня тварин традиційних генотипів для типу

Висновки

УЛН-1 у породі ландрас із тваринами нових
родин і ліній у цій самій породі забезпечує
отримання додатково на одну відгодівельну
тварину за чистопородного розведення
35,42–106,50 грн. Поєднання тварин тради-
ційних генотипів для породи уельс із твари-
нами нових ліній та родин у цій самій породі
за чистопородного розведення дає змогу до-
датково отримати 127,63–184,22 грн на одну
відгодівельну тварину.



32 Вісник аграрної науки лютий 2014 р.

УДК 633.854:631.524.82
© 2014

Л.О. Макаренко
К.В. Ведмедєва,
кандидат
біологічних наук
Інститут олійних
культур НААН

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ
СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
САФЛОРУ

Наведено рез льтати досліджень 56-ти
селе ційних зраз ів сафлор расильно о
попередньо о та он рсно о сортовипроб вань.
Визначено врожайність дослідж ваних
селе ційних зраз ів і сортів та виділено ращі за
цим по азни ом. Ними стали зраз и Д94, Д8,
Д1, Д10, рожайність я их становила 1,67–
1,92 т/ а.

В екстремально посушливих умовах Півден-
ного Степу культура сафлору більше присто-
сована порівняно із соняшником, оскільки є
стійкішою до посухи та тривалих високих тем-
ператур повітря. У Реєстрі сортів рослин Украї-
ни є 4 сорти сафлору: Сонячний, Живчик, Ла-
гідний та Степовий. Сафлор належить до ма-
лопоширених культур. Його посівні площі в
Україні мінімальні і становлять близько 1000 га.
Сафлор вирощують переважно як олійну

культуру, проте завдяки фарбувальним, харчо-
вим, лікарським, косметичним, кормовим вла-
стивостям його можна використовувати в ба-
гатьох галузях [1, 3].
Селекційну роботу здійснюють у напрямі

поліпшення таких показників сафлору, як уро-

Ключові слова: урожайність, маса 1000 сім’янок, селекційний зразок, сафлор, сорт.

жайність, олійність, збільшення розміру сім’я-
нок.
Під урожайністю розуміють середню кіль-

кість отриманої продукції з одиниці фактично
зібраної площі [5]. Наукові дослідження та до-
свід виробників свідчать про те, що врожай-
ність сафлору красильного в умовах Півдня
України може сягати 1,5–1,8 т/га, а за сприят-
ливих умов — до 2,0 т/га і більше [1, 3]. Зокре-
ма, урожайність до 4 т/га було отримано в США
в штаті Колорадо [6].
У насінні сафлору міститься 32–37% (у ядрі

50–56%) напіввисихаючої олії (йодне число —
115–155) і до 12% білка. Олія з ядер насіння
сафлору за смаковими якостями та жирно-кис-
лотним складом наближається до соняшнико-

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Сонячний 0,74 39,00±0,30 Стандарт

Д48 0,87 43,75±0,33 Заокруглений лист

129/К 0,89 34,75±0,24 Без колючок

63/2 0,92 41,00±0,54 Жовта квітка

Д72 1,03 38,75±0,24 Червона квітка

Д87 1,13 43,50±0,27 Червона квітка, колючий

Д7 1,33 45,25±0,24 Без колючок

Д92 1,57 50,50±0,51 Червона квітка

Д20 1,58 35,00±0,38 Біла квітка, жовті
приймочки

Д93 1,64 44,75±0,24 Червона квітка, без
колючок

Д94 1,92 50,25±0,36 Червона квітка, без
колючок

Д8 2,95 52,75±0,59 Оранжева квітка

1. Попереднє сортовипроб вання зраз ів сафлор в 2013р.

Назва зразка Морфологічні ознакиМаса 1000 сім’янок, гУрожайність, т/га
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Результати випробування
селекційного матеріалу сафлору

В Інституті олійних культур НААН вже понад
10 років здійснюють селекцію сафлору. За ці
роки було занесено до Реєстру сортів рослин
України 2 сорти — Живчик та Лагідний. Робо-
та зі створення сортів продовжується.
Мета досліджень — здійснити випробуван-

ня зразків сафлору, виокремити кращі, створи-
ти продуктивніші сорти.
Матеріали та методи досліджень. Мате-

ріалом досліджень були 56 селекційних зразків
сафлору красильного Інституту олійних культур
НААН попереднього та конкурсного сортови-
пробувань.
Насіння сафлору, отримане в попередні ро-

ки з ізольованих рослин, було вручну висіяне
на ділянках площею 0,7 м2 з шириною міжрядь
0,35 м. У попередньому сортовипробуванні до-
слідження виконували без повторень. У кон-
курсному сортовипробуванні використовували
3-разову повторність урожайності, для кількох
зразків та сортів — 6-разову. У перші роки ви-
вчення ділянки були меншими, на заключному
етапі конкурсного випробування їх кількість
збільшилася. Частину ділянок було вкрито гру-
повими ізоляторами, що дало змогу отримати
генетично чисте насіння для наступного дослі-
дження і вирощування та оцінити врожайність
в умовах відсутності запилювачів.
Біометричні вимірювання здійснювали в 5-ти

повтореннях за такими ознаками: висота рос-
лин, кількість гілок, листків, кошиків, діаметр
кошика. Урожайність визначали перерахунком
величини отриманої продукції відносно площі
ділянки. У лабораторних умовах визначено ма-
су 1000 сім’янок у 4-разовому повторенні.
Статистичну обробку даних виконували згід-

но з методом дисперсійного аналізу за Лакі-
ним [2].
Погодні умови 2013 р. для вирощування саф-

лору були сприятливими. У ІІІ декаді квітня
встановилася сприятлива температура для сів-
би. Її здійснювали 2 квітня в попередньо підго-
товлений ґрунт, який мав достатню кількість
вологи для формування сходів і температуру
5°С.
У фазі цвітіння температура становила вище

25°С, але липневі опади погіршили умови зап-
ліднення та зав’язування сім’янок. На наступ-
них стадіях росту та розвитку сафлору істот-
ного зниження температури не спостерігалося.
Відсутність опадів у серпні дала змогу зібрати
врожай сафлору сухим. У загальному заліку
погодні умови дали змогу сформувати посе-
редній урожай сім’янок сафлору.

Салют 0,21±0,06 40,77±0,41

149/3 № 3 0,36±0,10 42,79±0,43

К.В. 0,52±0,10 42,08±1,05

Д13 0,58±0,08 35,75±0,00

Д15 0,59±0,07 40,58±1,59

Богатир 0,66±0,08 48,50±0,47

Д2 0,73±0,06 47,10±0,83

Сонячний
стандарт 0,74±0,07 39,00±0,30

Зразок 16 0,78±0,05 43,50±2,65

Геркулес 0,89±0,05 49,50±0,34

Д11 0,91±0,05 45,38±2,18

Д3 0,96±0,04 44,67±0,72

Д7 1,03±0,04 36,83±0,91

Д14 1,13±0,07 42,83±1,14

Лагідний 1,15±0,09 47,00±0,41

Живчик 1,23±0,05 36,75±0,26

Д5 1,25±0,03 45,13±3,12

Д4 1,26±0,05 42,70±0,63

129/К 1,33±0,03 35,17±0,52

Д6 1,43±0,07 42,83±1,38

Д9 1,49±0,07 39,17±1,13

Д12 1,53±0,06 40,67±1,97

Д1 1,67±0,09 41,13±2,29

Д10 1,91±0,07 35,38±0,87

2. Кон рсне сортовипроб вання зраз ів саф-
лор в 2013 р.

Урожайність,
т/га

Маса
1000 сім’янок, г

Назва
зразка

вої. До її складу входять такі жирні кислоти:
лінолева — 88,3%, олеїнова — 7,6, пальміти-
нова — 5,5, стеаринова — 0,65, ліноленова —
0,2%. Також олія містить вітаміни А і Е (зумов-
лено вмістом β-каротину — 12,7 мг/л) та інулін
[1, 3]. Олійність сім’янок сафлору залежить від
генетичних особливостей та умов вирощуван-
ня і може коливатися в широких межах [3].
Важкі сім’янки в насіннєвому плані є більш

повноцінними. Від величини і однорозмірнос-
ті сім’янок залежить дружність сходів, одно-
часний розвиток рослин і дозрівання врожаю.
Маса 1000 сім’янок сафлору становить 20–
50 г [3, 4].



34 Вісник аграрної науки лютий 2014 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Результати випробування
селекційного матеріалу сафлору

характерною ознакою стала заокруглена лист-
кова пластинка. У багатьох інших зразків мар-
керною ознакою був колір квітки: білий, жовтий,
оранжевий та червоний.
До конкурсного сортовипробування увійшло

24 зразки, серед яких 3 сорти занесено до Ре-
єстру сортів рослин України, а ще 5 включено
до колекції Національного центру генетичних
ресурсів рослин України. Результати конкурс-
ного сортовипробування наведено в табл. 3.
Урожайність досліджуваних зразків варіювала
з 0,36 до 1,91 т/га. Було виділено більш уро-
жайні зразки, такі як Д1, отриманий індивіду-
альним добором зі зразка Білоквітковий неко-
лючий, та Д10, отриманий індивідуальним до-
бором зі зразка БПК. Найменша врожайність
спостерігалася в пізньостиглого зразка Салют,
який також вирізняється специфічною озна-
кою — еріктоїдним розташуванням гілок. Низь-
ка врожайність цього зразка у 2013 р. є наслід-
ком того, що цвітіння відбувалося в дощовий
період, що призвело до низького зав’язування
сім’янок.
Маса 1000 сім’янок у зразків варіювала з

35,17 до 47,13 г. Найбільш великоплідними ви-
явилися зразки Д2, отриманий індивідуальним
добором зі зразка Сирійський неколючий, та
Д11, відібраний зі зразка БПК2, з дрібними сім’-
янками — 129/К, отриманий добором з гібрид-
ної комбінації.
За результатами 3-річного випробування

було виділено зразок, який за показниками вро-

Добриня 1,80 1,89 1,67 1,79±0,17 31,80 31,93 29,36 31,03±0,65

Живчик 1,52 1,09 1,23 1,28±0,24 33,83 32,39 27,19 31,14±0,99

Сонячний 1,37 1,18 0,74 1,10±0,30 31,83 27,32 27,61 28,92±0,85

Лагідний 1,60 1,06 1,15 1,27±0,29 29,58 31,34 25,97 28,96±0,81

3. Рез льтати 3-річно о он рсно о сортовипроб вання сортів сафлор за 2011–2013 рр.

Сорт
Уміст олії в насінні за роками, %Урожайність за роками, т/га

Середнє  2011   2012  2013 Середнє  2011   2012  2013

Результати досліджень. Було проаналізо-
вано 56 селекційних зразків сафлору красиль-
ного. Проведено конкурсне та попереднє сор-
товипробування. За стандарт було взято сорт
Сонячний селекції Інституту олійних культур
НААН. У попередньому сортовипробуванні ви-
вчали 32 зразки без повторень. Результати
кращих 11-ти зразків попереднього сортови-
пробування наведено в табл. 2. Варіювання за
врожайністю становило 0,41–2,95 т/га. Найбіль-
ша врожайність спостерігалася в зразків Д8, от-
риманих індивідуальним добором зі зразка Си-
рійський неколючий, та Д94, найменша — у
зразка Д77. Маса 1000 сім’янок у досліджува-
ному селекційному матеріалі варіювала з 34,75
до 52,75 г. Найбільші розміри сім’янок вия-
вилися в зразків Д8 та Д92 — відповідно 52,75
та 50,5 г, найменші — у зразка 129/К з масою
34,75 г.
За загальним результатом, культура сафло-

ру має потенціал урожайності понад 2 т/га.
Найбільшу врожайність цієї культури, яка ста-
новила 1,8 т/га, отримано в НПФ «Дріада»
Херсонської області.
Наявне різноманіття зразків сафлору дасть

змогу забезпечити за ознакою маси 1000 сім’я-
нок показник до 52 г, що можна порівнювати із
сортами соняшнику.
Досліджувані зразки мали відмітну маркер-

ну ознаку (табл. 2). Так, багато зразків були без
колючок (129/К, Д7, Д93 та Д94), а деякі, навпа-
ки, мали колючки, зокрема Д87. У зразка Д48

Лагідний 77,4±0,67 7,0±0,35 27,8±0,41 9,8±0,38 24,6±0,11

Живчик 67,0±0,61 8,8±0,27 29,2±0,22 19,4±0,45 22,9±0,09

Сонячний 78,2±0,54 10,0±0,40 33,0±0,43 15,6±0,55 24,9±0,11

Добриня 84,2±0,49 11,0±0,35 32,6±0,36 18,8±0,60 27,7±0,09

4. Біометрія сортів сафлор в 2013 р.

Діаметр
кошика, мм

Кількість шт.

Назва зразка
Висота
рослин, см кошиківлистківгілок
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Визначено врожайність селекційних зразків
і сортів та виділено кращі за цим показником.
Ними стали зразки Д94, Д8, Д1, Д10, урожай-
ність яких становила 1,67–1,92 т/га.

Висновки

За результатами 3-річного сортовипробу-
вання відібрано кращий зразок, який подано на
реєстрацію та державне сортовипробування
під назвою Добриня.
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жайності та олійності перевищив стандарт Со-
нячний. Він отримав назву Добриня й був по-
даний до Державного сортовипробування
(табл. 4).
У 2013 р. було здійснено біометричні вимі-

рювання зразків морфологічних показників
сафлору. У табл. 5 наведено результати зраз-
ків, що мали кращі показники за врожайністю

та олійністю. За морфологічними показниками
досліджувані сорти є досить різноманітними,
але сорт Добриня переважає їх за багатьма
показниками. Так, він є вищим серед сортів
(84,2 см), більш гіллястим (11 шт. гілок) та має
більший діаметр кошика (27,7 мм). Ймовірно,
саме ці показники зумовили його більшу вро-
жайність.
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ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ
ГЕТЕРОГЕННОСТІ СВИНОМАТОК
РІЗНИХ НАПРЯМІВ
ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКОМ
ВИРІВНЯНОСТІ ГНІЗД ПІД ЧАС
НАРОДЖЕННЯ

Наведено порівняльн оцін прояв по азни а
вирівняності нізд свиномато ніверсально о
напрям прод тивності (вели а біла) і
спеціалізовано о м’ясно о напрям (дюро
і ландрас), визначення частот, рівня прояв
та мінливості цієї озна и. Доведено йо о
ніверсальність і можливість ви ористання
в селе ційних про рамах вдос оналення порід
різно о напрям прод тивності.

Найефективнішим способом поліпшення
відтворної здатності свиноматок є індексна се-
лекція. Вона передбачає одночасне поліпшен-
ня кількох ознак, які корелюють між собою, за
підтримання інших на заданому рівні. Поряд з
традиційно використовуваними параметрами
репродуктивних властивостей свиноматок (ба-
гатоплідністю, великоплідністю, масою гнізда
поросят на час опоросу і відлучення, збереже-
ністю) слід використовувати нові ознаки, які
характеризують біологічні основи формування
продуктивності — вирівняність гнізд, співвідно-
шення статей, статевий диморфізм та ін. [4].
Питання вирівняності як міри зниження фено-
типової мінливості ознак є наріжним каменем
практичної діяльності селекціонерів-генетиків і
останнім часом інтерес до їх вивчення зростає.
Ефективнішим є проведення селекції, спрямо-
ваної на підвищення вирівняності гнізд свино-
маток. Завдяки такому підходу селекціонери
зможуть значно зменшити кількість дрібних по-
росят у гнізді без зниження багатоплідності.
Останнім часом у селекційно-генетичних

програмах починають використовувати інфор-
маційно-статистичні методи, що дають змогу
отримати інформативніші дані про рівень ор-
ганізації біологічних систем, гетерогенність по-
пуляцій, динаміку їх структури. Перспективним
у цьому напрямі є ентропійний аналіз, завдяки
якому можна визначити ступінь відхилення сис-
теми ознаки від максимально можливого не-
впорядкованого її стану, що дає змогу порівня-
ти ці ознаки [1, 2, 5].
Доцільність використання цієї селекційної

Ключові слова: індекс вирівняності гнізд, молодняк свиней, ентропія, аналіз.

ознаки доведено в роботах відомих селекціо-
нерів [1, 3, 4, 5]. Проте порівняльну оцінку про-
яву явища вирівняності гнізд свиноматок уні-
версального напряму продуктивності (велика
біла) і спеціалізованого м’ясного напряму (дю-
рок і ландрас), визначення частот, установлен-
ня рівня прояву і мінливості цієї ознаки не про-
водили. Враховуючи недостатню кількість робіт
з визначення причин формування цієї ознаки
та її впливу на відтворні якості свиноматок і
продуктивність молодняку, слід зазначити про
актуальність проведення даних досліджень.
Матеріал і методи досліджень. Експери-

ментальні дослідження проведені в умовах
ВАТ «Племзавод Степной» Кам’янсько-Дніп-
ровського р-ну Запорізької обл.
Об’єктом досліджень були свині порід велика

біла та дюрок. Умови годівлі та утримання —
однакові для всіх груп тварин, їх встановлюва-
ли згідно з зоотехнічними нормами.
Вирівняність гнізд визначали за формулою

М.Д. Березовського — Д.В. Ломако [3]:

 
max min
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де ВГ — вирівняність гнізд; 3,1 — постійний
коефіцієнт; Х

–
 — середня жива маса поросяти

в гнізді на час народження, кг; Хmax — макси-
мальна жива маса поросяти в гнізді, кг; Xmin —
мінімальна жива маса поросяти в гнізді, кг.
Біометричну обробку даних проводили ме-

тодом варіаційної статистики за М.О. Плохин-
ським [5] та С.С. Крамаренко [2] з використан-
ням персональних комп’ютерів та пакетів при-
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кладного програмного забезпечення MS OFFICE
2003 та STATISTICA v.5.5.
Результати досліджень. Дослідження біо-

метричних показників ознаки вирівняності гнізд
для свиноматок різного напряму продуктив-
ності свідчать про наявність певних відміннос-
тей (таблиця).

Отримані показники середньоквадратичного
відхилення і коефіцієнта мінливості свідчать
про перспективність селекції за ознакою вирів-
няності гнізд у цих популяціях свиней. Вірогід-
них значень різниці між проявом вирівняності
гнізд у свиноматок різного напряму продуктив-
ності не встановлено, що дає змогу використо-
вувати цю селекційну ознаку в поліпшенні від-
творних якостей тварин спеціалізованих м’яс-
них і універсальних порід без використання
поправних емпіричних коефіцієнтів.
Визначено криву розподілу показника вирів-

няності гнізд поросят на час народження (ри-
сунок). Частота розподілу показника вирівня-
ності гнізд свідчить про дещо більшу консо-
лідованість маток універсальної породи за цією
ознакою. Так, у межах ±1σ міститься гнізд сви-
номаток породи: дюрок — 68%, великої білої —
62, ландрас — 69%. У межах ±2σ міститься
гнізд великої білої породи і ландрас — 100%,
дюрок — 96%.

Ентропійний аналіз гетерогенності
свиноматок різних напрямів продуктивності
за показником вирівняності гнізд під час народження

Статистичний аналіз прояву показника ви-
рівняності гнізд свідчить про його універсаль-
ність і можливість використання в селекцій-
них програмах вдосконалення порід різного

Висновки

напряму продуктивності як самостійного се-
лекційного індексу або в складі інтегрова-
них індексів відтворних властивостей свино-
маток.
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Мінімальне значення ознаки (Хmin), балів 2,9 3,0 6,08
Максимальне значення ознаки (Xmax), балів 14,2 16,8 23,08
Середнє значення ( xX S± ), балів 7,85±0,447 7,50±0,455 8,90±2,73
Середнє квадратичне відхилення (δ), балів 3,16 3,22 2,01
Коефіцієнт мінливості (Cv), % 40,3 42,9 29,0
Безумовна ентропія системи ознаки (Hmax) 2,43 2,47 2,30

Статистичні параметри озна и вирівняності нізд поросят за вели оплідністю

Показник
Порода

ландрасвелика біла дюрок

Розподіл нізд свиномато різно о напрям
прод тивності за по азни ом вирівняності за
живою масою на час народження: —— — ве-
ли а біла; --- — дюро ; .... — ландрас

К
іл
ьк
іс
ть

 г
ні
зд

Індекс вирівняності гнізд

2,1–3,0
–

3,1–4,0

4,1–5,0

5,1–6,0

6,1–7,0

7,1–8,0

8,1–9,0

9,1–10,0

10,1–11,0

11,1–12,0

12,1–13,0

13,1–14,0

14,1–15,0

15,1–16,0

16,1–17,0
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
КОНОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ

Роз лян то основні аспе ти розвит
оноплярства в У раїні з а цент ванням ва и
на розв’язанні проблеми збирання посівів
онопель сільсь о осподарсь ою техні ою
за ально о призначення. Встановлено, що
техноло ії збирання виробничих посівів онопель
забезпечать значне зростання посівів для
отримання насіння, воло на та с п тніх
матеріалів для виробництва олії, одя ,
омпозиційних матеріалів, целюлози тощо.

До початку 90-х років минулого століття ко-
ноплярство було високорентабельною галуззю
для сільгоспвиробників та підприємств первин-
ної переробки. Вирощування конопель забез-
печувало у господарствах більше половини
всіх надходжень від рослинництва, що давало
змогу успішно вирішувати питання економічно-
го розвитку сільськогосподарських підприємств
та галузі в цілому. Висока прибутковість коноп-
лярства забезпечувалася за рахунок держав-
них дотацій [3].
Починаючи з 1993 р. в коноплярстві стали

розвиватися деструктивні процеси, внаслідок
яких значно скоротилися площі посіву коно-
пель, а відповідно — й обсяги виробництва
волокна і насіння. Глибока криза в коноплярстві
завдала значних збитків економіці не тільки
коноплярських господарств, а й загалом народ-
ному господарству.
Останніми роками посіви конопель зосе-

Ключові слова: коноплі, треста, волокно, безнаркотичні
сорти, зернозбиральний комбайн, жниварка, рулонний прес-

підбирач.

реджені на Сумщині, Полтавщині та Волині. У
2010 р. поновив свою діяльність Харківський
канатний завод (ТОВ «Канат-сировина»), яко-
му для нормальної роботи на повну потужність
не вистачає конопляної сировини. Поступово
з’явилися інші виробники коноплепродукції (ТОВ
«Технологія Л.Р.М.», ТОВ «Агро Ханф», ТОВ
«Івакан»), але для повномасштабного відро-
дження галузі цього критично недостатньо.
Коноплі в Україні вирощуються як на волок-

но, так і на насіння. У 2010 р. коноплі на волок-
но вирощували на площі 0,13 тис. га такі об-
ласті: Полтавська — 0,1 тис. га, Сумська —
0,03 тис. га. На насіннєвий матеріал вирощу-
вання проводили Хмельницька область —
0,43 тис. га, Черкаська — 0,01 тис. га. Тобто за-
гальна площа посіву конопель становила
0,57 тис. га. У 2011 р. посіви конопель змен-
шилися до 0,43 тис. га (на 0,14 тис. га). При
цьому основна частина (0,38 тис. га) вирощу-
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валась у Сумській області і лише 0,05 тис. га —
у Полтавській. Посівні площі конопель 2012 р.
в Україні порівняно з 2011 р. збільшилися на
218 га і займали посівну площу 648 га.
Стримувальним чинником зростання посівів

конопель вважалось обов’язкове їх ліцензуван-
ня, коноплі посівні належали до наркотичних
культур. Обов’язковою умовою ліцензуван-
ня була охорона посівів, на які витрачалось до
1,5 тис. грн/га. Завдяки новим сортам конопель
вітчизняної селекції, які не містять наркотично
активних речовин, та спільним зусиллям нау-
ковців, працівників аграрного комплексу і пере-
робної промисловості, а також асоціації «Ук-
раїнські технічні коноплі» за підтримки Держав-
ної служби з контролю за наркотиками та
органів влади на державному рівні, Постано-
вою Кабінету Міністрів України № 800 2012 р.
дозволено культивування промислових коно-
пель без цілодобової спеціалізованої охорони
їх посівів, що стане важливим елементом по-
дальшого розвитку коноплярства в Україні.
У 2013 р. посіви конопель в Україні стано-

вили 864 га, що на 216 га більше, ніж у 2012 р.
(табл. 1).
Дослідною станцією луб’яних культур (ДСЛК)

Інституту сільського господарства Північного
Сходу НААН у 2012 р. було посіяно конопель
на площі 199 га. Урожайність насіння конопель
порівняно з 2011 р. не змінилась і в 2012 р.
також становила 7,7 ц/га. У поточному році дос-
лідною станцією було посіяно лише 145 га, що
пояснюється системою внутрішньої сівозміни,
а не зменшенням зацікавленості у вирощуванні
культури.
Розвиток галузі коноплярства значно зале-

жить від законодавства щодо вирощування цієї
культури. Аналізуючи закордонний досвід у
сфері вирощування конопель, потрібно зазна-
чити, що законодавча база різних країн світу
спрямована на підтримку виробника без додат-

Технологічні аспекти
розвитку коноплярства в Україні

кових охоронних заходів, які потребують знач-
них фінансових витрат.
У прибалтійських країнах, зокрема в Литві та

Латвії, зацікавленість у вирощуванні конопель
з року в рік зростає. У Латвії вирощування ко-
нопель дозволялося законодавством країни, у
Литві на законодавчому рівні вирощування про-
мислових конопель без створення спеціальних
умов заборонялось, але з огляду на те, що по-
сіви конопель у країнах Євросоюзу дозволяли-
ся, а закони Євросоюзу мають верховенство
над законами країн Євросоюзу, то посіви коно-
пель, зокрема у Литві з 2011 до 2013 р. зрос-
ли від 50 до 320 га. У 2013 р. литовський уряд
ухвалив, а Президент Литви підписав закон,
який дає можливість вирощувати посівні ко-
ноплі. Цей закон набув чинності з 1 січня 2014 р.
За попередніми даними, у 2014 р. посіви про-
мислових конопель в Литві перевищуватимуть
2000 га [1].
Вимоги до вмісту ТГК в коноплях у нашій

країні є одними з найжорсткіших (у деяких сор-
тах селекції Дослідної станції луб’яних культур —
до 0,001%, що забезпечує можливість вирощу-
вання посівів конопель без організації охорон-
них заходів). Істотно впливають на економічну
привабливість вирощування конопель заходи
щодо організації супутніх виробництв з пере-
робки коноплепродукції.
Для успішного та ефективного розвитку га-

лузі коноплярства має бути врахований досвід
закордонного законодавства та відбутися його
адаптування до сучасних українських реалій. З
огляду на це вивчається попередній проект
щодо внесення змін у чинне законодавство
України, в якому закладено деякі зміни, пов’я-
зані з додатковим спрощенням оформлення
ліцензійних дозволів та умов вирощування по-
сівів конопель.
Мета досліджень — визначення впливу ок-

ремих операцій на підвищення ефективності
вирощування конопель в Україні.
Результати досліджень. Важливим кро-

ком у розвитку галузі коноплярства має стати
розширення сфер використання культури в на-
сіннєвому напрямі, а також для виробництва
волокна і стеблової біомаси (на енергетичні
цілі).
Одним із важелів розвитку галузі на сучас-

ному етапі може стати впровадження раціо-
нальних технологій вирощування, збирання та
переробки продукції коноплярства. Тільки ство-
ривши в галузі замкнутий цикл виробництва
(вирощування → переробка → реалізація про-

1. Площі посів онопель в У раїні 2012–
2013 рр.

Сумська 606 693

Полтавська – 56

Волинська 42 57

Харківська – 55

Черкаська – 3

Всього 648 864

Область
Площі посіву, га

2012 р. 2013 р.
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дукції), можна досягти мінімізації негативного
зовнішнього впливу на процеси розвитку.
Наприкінці минулого і на початку нового сто-

ліття науковцями Інституту луб’яних культур
НААН, провідними господарствами, що сіють
коноплі, з урахуванням досвіду європейських
країн та країн СНД були відпрацьовані, апро-
бовані і знайшли широке виробниче застосу-
вання технології вирощування конопель, здатні
конкурувати з провідними світовими техноло-
гіями, що підтверджено переконливими прикла-
дами [3]. У 1991 р. у Глухівському р-ні Сумсь-
кої обл. врожайність волокна конопель з площі
2540 га становила 8,0 ц/га, окремі господарства
досягли врожайності 14–15 ц/га.
Ця технологія передбачала розстилання

стебел конопель у стрічку зі збереженням при
цьому їхньої паралельності для вилежування
(тобто до приготування трести). Для скошуван-
ня стебел та розстилання їх у стрічки було роз-
роблено коноплежниварку ЖК-1,9, яка заміни-
ла своїх попередників — жниварку ЖК-2,1А та
коноплеснопов’язалку ЖСК-2,1, що використо-
вувалась у 2-х варіантах — із розстилальним
або в’язальним апаратом. Тресту готували пе-
реважно росяним мочінням. Для отримання
однорідної трести стеблові стрічки розстилу
перевертали обертачами типу ОЛК-1. Для під-
бирання стрічок сухих стебел конопель у ви-
гляді трести та формування у рулони викори-
стовували переобладнаний прес-підбирач
ПРП-1,6. Переобладнання прес-підбирача по-
лягало у збільшенні ширини підбирального
пристрою та пресувальної камери на 500 мм.
Для навантажування та перевезення великих
пакувань також був розроблений ряд наванта-
жувально-розвантажувальних пристроїв [5].
Нині відпрацьовано агрономічні аспекти су-

часних технологій вирощування конопель щодо
грунтово-кліматичних умов, їх ефективне зас-
тосування потребує від виробників лише чіткого
дотримання рекомендацій.
Основні вимоги до застосування та рекомен-

дації щодо виконання складових технологій

вирощування і збирання конопель викладено в
рекомендаціях та посібниках [2, 6].
Велике значення в коноплярстві має насін-

ництво конопель як один з важливих елементів
високопродуктивного врожаю. Особлива увага
в насінництві надається розмноженню і приско-
реному впровадженню безнаркотичних сортів
вітчизняної селекції, які найбільше пристосо-
вані для вирощування в Україні.
Нині Дослідна станція луб’яних культур Ін-

ституту сільського господарства Північного
Сходу НААН як оригінатор сорту вирощує на-
сіння супереліти, еліти і частково першої ре-
продукції. Насінницькі господарства розмно-
жують насіння еліти до другої репродукції. Це
насіння пропонується для забезпечення вироб-
ничих посівів в Україні та за її межами.
Останні розробки селекціонерів — це сорти

безнаркотичних конопель Вікторія, Гляна та
Ніка (табл. 2).
Стримувальним чинником розвитку галузі

стала вимога створення спеціальної системи
машин для збирання посівів конопель. Науков-
цями ДСЛК впроваджено нові технології, які
дають можливість використовувати сільсько-
господарські машини загального призначення
і повністю механізувати процеси збирання та
переробки коноплепродукції.
З 2005 р. в Україні здійснюється збирання

насіннєвих посівів конопель зернозбиральними
комбайнами. За цей час були проведені дослі-
дження роботи зернозбиральних комбайнів різ-
них модифікацій, а саме: Домінатор-208 МЕСА,
Дніпро-350, Lexicon-460, САSЕ АFХ 8010,
Дон-1500 та ін. Досвід роботи показує, що зби-
рання конопель зернозбиральним комбайном
дає змогу повністю виключити ручну працю,
істотно зменшити втрати насіння, підвищити
продуктивність, скоротити терміни збирання на-
сіннєвої продукції.

 Технологічний процес збирання насіннєвих
конопель зернозбиральними комбайнами пе-
редбачає зрізування різальним апаратом жни-
варки стебел конопель на висоті до 150 см за-

ЮСО-31 115–120 220–250 7,0 0,8–1,0

Вікторія 115–120 220–250 7,0–7,5 1,0–1,3

Гляна 115–120 230–270 7,5–8,0 1,0–1,2

Ніка 130–135 280–300 9,5–11,5 0,7–0,8

2. Нові сорти безнар отичних онопель

Сорт
Урожай

насіння, т/га
Урожай

соломи, т/га
Висота
стебел, см

Вегетаційний
період, діб
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лежно від висоти насіннєвої частини стебел та
обмолочування скошеної маси в молотарці.
Насіння після очищення транспортується в бун-
кер, а обмолочені верхівки стебел клавішами
соломотряса скидаються на землю. Після зби-
рання насіннєвого матеріалу зерновими ком-
байнами в полі залишається не зрізана части-
на стебел. Збирати ці залишки за прийнятими
технологіями заважають заплутаний ворох та
зламані стебла після проходження комбайну.
Збиранню залишків стебел деякі виробники
конопель не приділяють значної уваги, оскіль-
ки ця технологія спрямована на одержання на-
сіння, а стеблова частина піддається утилізації.
Для комплексного вирішення питання зби-

рання не лише зернової частини врожаю, а й
залишеної на корені після проходження зерно-
збирального комбайна стеблової маси, ДСЛК
було запропоновано використати машини за-
гального призначення, які до цього ніколи не
були задіяні на збиральних роботах з конопля-
ми [4].
Застосування різних технологій збирання

конопель визначається напрямом подальшого
використання конопляної продукції. Традицій-
не збирання конопель передбачає отримання
максимальної кількості довгого волокна, а тому
застосовуються технології, які забезпечують
збереження паралельності стебел та їх міні-
мальну розтягнутість у стрічках, снопах або
рулонах. Якщо паралельність стебел не є обо-
в’язковою умовою, то під час розробки техно-
логій збирання застосовують зовсім інший під-
хід. Як правило, у цьому разі є можливість за-
діяти для збирання значно продуктивніші й
універсальніші машини, які дають змогу це ро-
бити в найоптимальніші агротехнічні терміни,
що й було враховано за розробки нових тех-
нологій збирання хаотично розміщеного стеб-
лового матеріалу конопель, в подальшому ви-
користовується на коротке волокно, енерге-
тичні цілі тощо.
Збирання стебел конопель доцільно прово-

дити в період природного їх висихання до во-
логості не більше 19%. Оскільки в осінній пері-
од досягти такої вологості складно, а стебла
мають вигляд соломи, то рекомендується про-
водити збирання стебел після осінньо-зимово-
го приготування трести. Після збирання на-
сіннєвої частини конопель зернозбиральними
комбайнами стебла залишаються на корені
зимувати в полі. До весни солома конопель
перетворюється на тресту. Під час приготуван-
ня трести відбувається пошкодження прикоре-

невої складової рослини конопель. Це свідчить,
що залишки піддаються зламуванню. Під час
вивчення стану поля і залишків стебел коно-
пель було проведено дослідження щодо здат-
ності стебел протидіяти докладеним до них
відповідним силам, які б змусили їх зламува-
тися. Встановлено, що стебло зламується біля
шийки кореня за його нахилу під дією невели-
ких зусиль до 50 Н. Такі стебла легко збира-
ються модернізованими котками і забезпечу-
ють 100%-ву їх зламаність.
У запропонованій технології збирання сте-

бел конопель рекомендується застосовувати
таку техніку: модернізований водоналивний
коток, роторні граблі, рулонний прес-підбирач.
Такий комплекс машин дає змогу зламувати
стебла з кореня, згрібати їх у валок, промина-
ти стебла у валку, підбирати сформований у
валок стебловий матеріал і формувати його в
рулони для зручного транспортування та збе-
рігання. Застосування обраного комплексу ма-
шин у поєднанні з попередньо проведеним зби-
ранням насіннєвої частини зернозбиральними
комбайнами дає змогу повністю виключити руч-
ну працю під час збирання конопель.
Оскільки стебла конопель за цієї технології

збирання хаотично розміщені і не потребують
збереження паралельності, то рух збиральних
агрегатів у загонах проводиться за схемою,
зручною для руху в конкретних умовах на кон-
кретних полях з урахуванням форм загонів та
стану поля (вологості ґрунту, його стану тощо).
Доцільно застосовувати гонові способи з рухом
агрегату вздовж рядків. Такий спосіб руху пе-
редбачає мінімальні затрати часу агрегату на
розвороти, що відповідно підвищує продуктив-
ність проведення збиральних робіт.
Підготувавши поле та вибравши схеми руху,

проводять перший етап збирання стебел коно-
пель — їх зламування модернізованими котка-
ми. За вологості стебел конопель до 19% відбу-
вається повне їх зламування. При цьому отри-
муємо поле з хаотично розміщеними стеблами.
Хаотичність визначається кутом розміщення
стебел до лінії руху модернізованого котка по
полю.
Для підвищення ефективності збирання сте-

бел конопель запропоновано об’єднати опе-
рації зламування та згрібання стебел. Ця дум-
ка знайшла практичне застосування в запатен-
тованому простому пристрої на основі
роторних грабель з додатковим брусом, що
нахиляє стебла конопель під час переміщен-
ня грабель та одночасно їх зламує і переміщує
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у валок. Пристрій складається з рами, двох
роторів з граблинами та опорних коліс. На рамі
встановлено горизонтальний брус. Пристрій
працює так: за допомогою силового агрегату
(трактора) пристрій переміщується по полю.
Брус, набігаючи на стебла, нахиляє та зламує
їх в прикореневій зоні. Нахилені стебла, опи-
нившись в зоні дії пружинних пальців граблин,
захоплюються ними, відриваються від кореня
і згрібаються у валок.
Сформований таким чином валок має пара-

метри, що не дають змоги проводити операцію
їх підбирання прес-підбирачами. Прес-підби-
рачі розраховані на виконання технологічного
процесу підбирання еластично зв’язаної одно-
рідної маси. Деякі стебла конопель завдовжки
до 1,5 м можуть паралізувати роботу підбираль-
ного механізму. Тому валок потребує доведен-
ня до таких параметрів, які дадуть змогу ефек-
тивно проводити операції його підбирання. Для
цього запропоновано застосування операцій
проминання валків модернізованими котками.

Технології вирощування безнаркотичних
конопель, як для отримання волокна (так зва-
не вирощування на зеленець), так і для от-
римання насіння є найбільш дохідними і перс-
пективними сільськогосподарськими культу-
рами в Україні. Технології збирання виробничих
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посівів конопель, розроблені науковцями та
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майбутньому значне зростання посівів для
отримання насіння, волокна та супутніх ма-
теріалів для виробництва олії, одягу, компо-
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Установлено, що в мовах Правобережно о
Лісостеп із застос ванням дефе ат восени
під оран по фон ор ано-мінеральних добрив
поліпш ються фізи о-хімічні й а рохімічні
властивості чорнозем ре радовано о
слабо исло о. Ма симальної нейтралізації
ислотності ґр нт дося н то при застос ванні
1,0 норми СаСО3 за по азни а ідролітичної
ислотності ґр нт (5,0–5,5 т/ а фізичній вазі).
При цьом по азни рН сольово о розчин ґр нт
підвищився до 7,1 зі зниженням ідролітичної
ислотності до 0,5 м ·е в/100 ґр нт
з підвищенням с ми вібраних основ до
38,6 м ·е в/100 ґр нт і ст пеня насичення
основами до 97% за по азни ів онтрольних
варіантах дослід 5,9; 1,6; 24,3; 91% відповідно.

Ключові слова: гідролітична кислотність, ґрунт, меліорант, дефекат, рухомий фосфор,
обмінний калій.

Реакція середовища в ґрунті є інтегральним
показником комплексу властивостей ґрунту, від
якого залежить формування врожаю: уміст до-
ступних для рослин форм азоту, фосфору, ка-
лію, багатьох мікроелементів, зокрема моліб-
дену, рухомість алюмінію, надлишкова кількість
якого може спричинити негативну дію на рос-
лини, кількісний та якісний мікробний склад і
продукти метаболізму, що істотно впливають
на продуктивність рослин.
Багаторічними дослідженнями доведено, що

під дією довготривалого застосування добрив,
у складі яких є амонійні форми азоту, хлориди
калію і суперфосфат (найрозповсюдженіші нині
форми мінеральних добрив), разом із накопи-
ченням доступних для рослин форм фосфору
і калію відбуваються істотні зміни в складі ґрун-
тово-вбирного комплексу. Зменшується вміст
поглинутих кальцію і магнію, місце яких займає
водень; збільшуються всі види кислотності —

актуальна, обмінна, гідролітична. З унесенням
добрив спостерігаються значні втрати кальцію
і магнію внаслідок більшого вилуговування їх
з орного шару і виносу з урожаєм сільськогос-
подарських культур [6].
Дослідженнями з вивчення впливу вапнуван-

ня, мінеральних добрив і побічної продукції рос-
линництва на відновлення продуктивності агро-
хімічно деградованого темно-сірого опідзолено-
го ґрунту встановлено підвищення вмісту
гумусу з 1,21 до 1,3%, лужногідролізованого
азоту — з 73 до 118 мг/кг, рухомих форм фос-
фору — з 105 до 187, обмінного калію — з 43
до 122 мг/кг ґрунту, що сприяло оптимізації його
фізико-хімічних властивостей [3, 4].
З’ясовано значний вплив підвищених доз

вапна на фосфатний режим дерново-підзолис-
тих суглинкових ґрунтів. Мобілізувальну дію
вапна на фосфатний режим дерново-підзолис-
тих ґрунтів визначено за норм вапна 1,5–2,0 за



44 Вісник аграрної науки лютий 2014 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

гідролітичною кислотністю ґрунту. Незначна
доза вапна (0,5) не поліпшує фосфатного ре-
жиму ґрунтів. Застосування таких норм вапна
(1,5–2,0 за Нг) знижувало потребу дерново-
підзолистих суглинкових ґрунтів у фосфорних
добривах. Використання підвищених доз вап-
на з незначними дозами фосфорних добрив
(суперфосфату) рекомендовано на слабо-
окультурених дерново-підзолистих ґрунтах [2].
Унесення половинної норми вапна на кислих

дерново-суглинкових ґрунтах поліпшує їх аг-
рохімічні властивості. Під впливом добрив і
вапна на 19,6–34,8% в ґрунті збільшується
вміст легкорозчинного фосфору. Його під-
вищення відбувається переважно за рахунок
водорозчинного, рихлозв’язаного фосфору і
фосфатів алюмінію. Із застосуванням добрив
збільшується вміст у ґрунті водорозчинного і
обмінного калію та ступінь його рухомості, а за
вапнування, навпаки, дещо зменшується уміст

цих форм калію, але на 15,4% збільшується
кількість необмінного калію [5].
Мета досліджень — визначити вплив де-

фекату, внесеного восени під оранку на фоні
органо-мінеральних добрив, на фізико-хімічні
та агрохімічні властивості чорнозему реградо-
ваного слабокислого в умовах Правобережно-
го Лісостепу України.
Матеріали і методи досліджень. Дослі-

дження здійснювали впродовж 2011–2013 рр.
у сівозміні ДПДГ «Черкаське» Черкаського ін-
ституту АПВ НААН, розташованого в зоні бу-
рякосіяння Правобережного Лісостепу. Польові
досліди проводили в зерно-буряковій сівозміні
на чорноземі реградованому слабокислому.
Площа посівної ділянки — 70 м2, облікової —
50 м2, повторність досліду — 4-разова.
Агрохімічна характеристика ґрунту перед

закладанням досліду є такою: рН сол. — 5,3–
5,6; ступінь насичення основами — 92–93%;

На час посіву

Контроль (без дефекату) 5,9 5,9 1,6 1,5 24,3 24,0 91 92

N120P90K90+ 5 т/га соломи
(фон) 6,0 6,1 1,5 1,2 23,3 24,0 93 95

Фон + 0,25н СаСО3 за Нг
(1,3–1,5 т/га у ф.в. 7,0 6,9 0,8 0,7 28,6 26,8 96 96

Фон + 0,5н СаСО3 за Нг
(2,5–3,0 т/га у ф.в.) 6,8 6,7 0,7 0,7 26,5 30,6 96 96

Фон + 1,0 н СаСО3 за Нг
(5,0–5,5 т/га у ф.в.) 6,9 7,1 0,6 0,6 27,3 31,6 96 97

Фон + 1,5 н СаСО3 за Нг
(7,5–8,0 т/га у ф.в.) 6,6 6,7 0,6 0,5 27,4 26,6 96 96

На період збирання врожаю

Контроль (без дефекату) 5,9 5,9 1,6 1,5 24,3 24,0 91 92

N120P90K90 + 5 т/га соломи
(фон) 6,0 6,1 1,5 1,2 23,3 24,0 94 95

Фон + 0,25н СаСО3 за Нг
(1,3–1,5 т/га у ф.в.) 6,8 6,9 0,8 0,7 28,6 26,8 96 96

Фон + 0,5н СаСО3 за Нг
(2,5–3,0 т/га у ф.в.) 6,8 6,7 0,7 0,7 29,3 27,8 96 96

Фон + 1,0 н СаСО3 за Нг
(5,0–5,5 т/га у ф.в.) 7,0 7,1 0,6 0,5 31,4 32,6 97 97

Фон + 1,5 н СаСО3 за Нг
(7,5–8,0 т/га у ф.в.) 6,8 6,7 0,6 0,5 27,0 27,3 96 96

1. Вплив несення різних норм дефе ат восени під оран на фізи о-хімічні властивості
чорнозем ре радовано о слабо исло о (середнє за 2011–2013 рр.)

Варіант досліду мг·екв/100 г ґрунту

0–20 20–40 0–20 20–40 0–20 20–40 0–20 20–40

рН сольового
розчину

Ступінь насичення
основами, %

Сума увібраних
основ

Гідролітична
кислотність

Вплив хімічної меліорації на властивості чорнозему
реградованого в умовах Правобережного Лісостепу
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ральних добрив. Вносили четвертинну, поло-
винну, одинарну, полуторну норми дефекату.
Для фізико-хімічного та агрохімічного аналі-

зів відбирали зразки ґрунту й рослин та здійс-
нювали фенологічні спостереження за ростом
і розвитком рослин буряків цукрових [1].
Результати досліджень підтверджують, що

вапнування досить істотно впливає на показ-
ники рН сольової витяжки ґрунту і гідролітичну
кислотність чорнозему реградованого з підви-
щенням ступеня насичення основами та суми
увібраних основ. Так, у контрольному і фоно-
вому варіантах досліду показник сольової ви-
тяжки становив 5,9 і 6,0, що відповідає слабо-
кислому і дуже слабокислому показнику сольо-
вої витяжки ґрунту. З унесенням меліоранту в
0,25–0,5 норми СаСО3 за Нг (1,5–3,0 т/га у ф.в.)
цей показник збільшився до 6,8, а в шарі ґрун-
ту 20–40 см — до 6,9. Застосування дефекату
в 1,0 нормі СаСО3 за Нг збільшило показник
сольової витяжки ґрунту до 7,0–7,1, тобто до
нейтрального ґрунтового середовища (табл.1).
Застосування дефекату істотно зменшило

Вплив хімічної меліорації на властивості чорнозему
реградованого в умовах Правобережного Лісостепу

Рис. 1. Гідролітична ислотність чорнозем ре-
радовано о слабо исло о за ви ористання ме-
ліоранта восени під оран , м ·е в/100 ґр нт
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гідролітична кислотність — 1,43–1,87 мг·екв/
100 г ґрунту; гумусу — 2,58%; загального азо-
ту — 0,14% (за Корнфільдом); рухомого фос-
фору (Р2О5) — 122,6 мг/кг; обмінного калію
(К2О) —74,3 мг/кг ґрунту (за Чиріковим).
Дефекат з умістом 86,7% СаСО3 вносили

восени під глибоку оранку по фону органо-міне-

Контроль (без дефекату) 0–20 123,0 5,5 8,0 127,5 75,0

20–40 110,7 4,7 4,0 125,0 63,5

40–60 98,2 4,3 5,0 110,0 57,9

N120P90K90+5 т/га соломи — 0–20 126,1 5,9 5,0 131,3 86,4

фон (восени під оранку) 20–40 117,3 6,7 5,0 127,4 77,3

40–60 92,7 6,7 4,0 117,5 71,5

Фон+0,25н СаСО3 за Нг 0–20 128,5 2,0 5,0 147,3 93,4

(1,3–1,5 т/га у ф.в., восени 20–40 119,8 6,7 10,0 134,6 75,8

під оранку) 40–60 91,1 4,3 5,0 123,8 73,0

Фон+0,5н СаСО3 за Нг 0–20 129,4 2,0 5,0 148,1 120,1

(2,5–3,0 т/га у ф.в., восени 20–40 117,6 3,4 5,0 132,9 97,3

під оранку) 40–60 94,7 3,4 4,0 127,2 70,0

Фон+1,0 н СаСО3 за Нг 0–20 136,8 8,0 5,0 162,0 126,0

(5,0–5,5 т/га у ф.в., восени 20–40 126,7 4,3 5,0 156,7 112,7

під оранку) 40–60 87,3 4,7 5,0 137,8 98,4

Фон+1,5 н СаСО3 за Нг 0–20 130,4 2,0 4,0 150,0 124,0

(7,5–8,0 т/га у ф.в., восени 20–40 120,3 1,3 4,0 143,7 115,6

під оранку) 40–60 91,4 1,3 4,0 136,8 96,5

2. Вплив несення дефе ат під оран на вміст основних елементів живлення в чорноземі
ре радованом слабо ислом , м /

мг/кг ґрунту
Варіант досліду

Глибина,
см

N лужно-
гідролізований N–NO3 N–NН4 Р2О5 K2O

а
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Вплив хімічної меліорації на властивості чорнозему
реградованого в умовах Правобережного Лісостепу

гідролітичну кислотність орного і підорного ша-
рів ґрунту (рис. 1). З унесенням меліоранта в
0,25 норми СаСО3 за Нг вона зменшилася до
0,8 мг·екв/100 г ґрунту, за половинної норми
дефекату — до 0,7 мг·екв/100 г ґрунту. Одинар-
на та полуторна норми меліоранта зменшили
гідролітичну кислотність ґрунту до 0,6 мг·екв/
100 г ґрунту
Кількість рухомого азоту в орному і підорному

шарах ґрунту з унесенням меліоранта зроста-
ла порівняно з контролем і невапнованим фо-
ном. При цьому зі збільшенням норм дефекату
з 0,25 н до 1,0 н за Нг підвищувалася нітрифі-
каційна здатність ґрунту і зростало накопичення
нітратного і амонійного азоту. Уміст N–NO3– і
N–NН4+ у контрольному варіанті становив 5,5
і 8,0 мг/кг, фоновому — відповідно 5,9 і 5,0 мг/кг
ґрунту (табл. 2). Підвищений уміст нітратного
азоту, визначений у варіанті з унесенням де-
фекату в 1,0 нормі за Нг (5,0–5,5 т/га у ф. в.),
досягав 8 мг/кг ґрунту, амонійного з унесенням

Рис. 3. Вплив дефе ат , застосовано о під
оран , на вміст обмінно о алію в чорноземі
ре радованом слабо ислом (шар 0–20 см),
м / ґр нт
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Рис. 2. Дія дефе ат , несено о під оран ,
на вміст р хомо о фосфор в чорноземі ре -
радованом слабо ислом (шар 0–20 см),
м / ґр нт
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меліоранта в 0,25 норми за Нг — 10 мг/кг ґрун-
ту. Із застосуванням дефекату в 1,5 норми за
Нг спостерігається незначне збільшення
кількості N–NO3 і N–NН4 порівняно з їх уміс-
том у варіанті за внесення одинарної норми
меліоранта.
Уміст лужногідролізованого азоту в конт-

рольному варіанті в середньому за роки дослі-
джень становив 123,0 мг/кг ґрунту, у фоново-
му (N120 P90 K90 + 5 т/га соломи) — 126,1 мг/кг
ґрунту. Унесення меліоранта в 0,25–0,5 норми
СаСО3 за Нг (1,5–3,0 т/га у ф.в.) сприяло підви-
щенню вмісту лужногідролізованого азоту в
ґрунті до 128,5–129,4 мг/кг ґрунту, а застосуван-
ня дефекату в 1,5 норми СаСО3 за Нг (7,5–
8,0 т/га у ф.в.) — усього до 130,4 мг/кг ґрунту.
Максимальне підвищення лужногідролізова-

ного азоту до 136,8 мг/кг ґрунту спостерігало-
ся за внесення дефекату по фону органо-міне-
ральних добрив в 1,0 нормі СаСО3 за Нг (5,0–
5,5 т/га у ф.в.), що порівняно з контрольним
варіантом досліду на 13,8 мг/кг ґрунту більше.
Фосфатний режим ґрунту також змінювався

залежно від норм унесеного меліоранта. Так,
у контрольному і фоновому варіантах досліду
вміст рухомого фосфору становив 127,5 і 131,3
мг/кг ґрунту, а за внесення меліоранта в 0,25–
0,5 норми за Нг він підвищився до 147,5–
148,1 мг/кг ґрунту (рис. 2). З унесенням одинар-
ної норми дефекату вміст рухомого фосфо-
ру підвищився до 162,0 мг/кг ґрунту, що на
34,5 мг/кг ґрунту більше порівняно з контроль-
ним і на 30,7 — фоновим варіантами.
Хімічна меліорація позитивно впливала на

вміст обмінного калію в ґрунті. Так, у контроль-
ному варіанті досліду вміст обмінного калію
становив 75,0 мг/кг ґрунту (рис. 3).
Підвищення вмісту обмінного калію в ґрунті

спостерігалося з унесенням меліоранта в 0,25–
1,5 норми за показником гідролітичної кислот-
ності ґрунту.
За використання дефекату в 1,0 нормі

СаСО3 за Нг (5,0–5,5 т/га у ф.в.) уміст обмінно-
го калію підвищився до 126,3 мг/кг ґрунту, що
на 51,3 більше, ніж у контрольному варіанті.
Отже, унесення дефекату сприяло стабілі-

зації фізико-хімічних та агрохімічних показників
родючості чорнозему реградованого слабокис-
лого в умовах Правобережного Лісостепу.

За результатами досліджень, здійснених у
2011–2013 рр. в умовах Правобережного Лісо-

Висновки

степу, встановлено, що внесення дефекату
на фоні органо-мінеральних добрив восени під

а

а
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оранку на чорноземі реградованому за показ-
ником гідролітичної кислотності ґрунту в
зерно-буряковій сівозміні позитивно впливало
на фізико-хімічні та агрохімічні властивості
досліджуваного ґрунту. Максимальної нейтра-
лізації кислотності чорнозему реградованого
слабокислого досягнуто за внесення меліо-
ранта в 1,0 нормі СаСО3 за Нг (5,0–5,5 т/га
у ф.в.). Показник рН сол. при цьому збільшив-
ся до 7,1, що відповідає нейтральному ґрунто-
вому середовищу зі зниженням гідролітичної
кислотності до 0,5 мг·екв/100 г ґрунту та

підвищенням ступеня насичення основами до
97% і суми увібраних основ до 38,6 мг·екв/
100 г ґрунту за показників у контрольних ва-
ріантах досліду відповідно 5,9; 1,6; 91; 24,3.
Максимальне підвищення основних елемен-

тів живлення в ґрунті спостерігалося за вне-
сення одинарної норми меліоранта (5,0–
5,5 т/га у ф.в.). Уміст лужногідролізованого
азоту підвищився до 136,8 мг/кг, рухомого
фосфору — до 162,0, обмінного калію — до
126,3 мг/кг ґрунту, що на 13,8; 34,5; 51,3 мг/кг
більше, ніж у контрольному варіанті.
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БАКТЕРИЗАЦІЯ
ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ
БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ
В РИЗОСФЕРІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Досліджено вплив фосфоентерин на динамі
чисельності ба терій, що тиліз ють спол и
азот і фосфор , та а тивність фермент
аталази в чорноземі південном за мов
польово о дослід . По азано, що передпосівна
ба теризація насіння сприяє збільшенню
іль ості ба терій і аталазної а тивності
в ризосфері пшениці під час забр днення ґр нт
важ ими металами (Cr, Cu, Pb).

Зростання антропогенного навантаження на
довкілля спричиняє дедалі більший негативний
вплив на різноманітні біологічні об’єкти. Одни-
ми з найпоширеніших забруднювачів є важкі
метали (ВМ), які завдають значної шкоди при-
родному середовищу. Зокрема, майже 20%
ґрунтів сільськогосподарських угідь України за-
бруднені ними певною мірою [1]. Потрапляю-
чи в трофічні ланцюги, ВМ можуть значно змі-
нювати інтенсивність метаболічних процесів
рослин, що знижує їх продуктивність та якість
урожаю. Крім того, у ґрунтах, забруднених ВМ,
порушується інтенсивність біологічних процесів
і зменшується кількість корисних мікроорга-
нізмів, що також негативно впливає на куль-
турні рослини [6]. Симбіотрофні мікроорганіз-
ми є посередниками між едафічними умовами
(зокрема токсичністю ВМ) та рослинами і спри-
яють значному підвищенню стійкості макросим-
біонту до стресу [2]. Використання біопре-
паратів на основі корисних штамів мікроорга-
нізмів — це важливий аспект біологізації
сучасного землеробства. Науковцями України
створено ряд ефективних мікробних препа-
ратів, які з успіхом застосовують у технологіях
вирощування сільськогосподарських культур у
різних агрокліматичних зонах [3, 8].
Мета досліджень — визначити вплив пе-

редпосівної бактеризації насіння на показники
біологічної активності ґрунту: динаміку чисель-
ності еколого-трофічних груп бактерій та фер-
ментативну активність (на прикладі каталази)
у ризосфері пшениці озимої за впливу ВМ в
умовах модельних польових дослідів.
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Матеріали і методи досліджень. Польові
експерименти здійснено на дослідному полі
Кримського агропромислового коледжу (АР
Крим, Сімферопольський р-н); ґрунт дослідної
ділянки — чорнозем південний карбонатний;
сільськогосподарська культура — пшениця ози-
ма. Агрохімічна характеристика ґрунту: уміст
гумусу — 2,5%; рухомих форм азоту та фос-
фору — 5,3 і 2,6 мг/100 г ґрунту відповідно; рН
водної витяжки — 7,0–7,2. Площа посівної ді-
лянки — 10 м2, облікової — 5 м2; повторність —
4-разова. Суміш солей ВМ (Cr, Cu, Pb) вноси-
ли в ґрунт рано навесні у вигляді водних роз-
чинів з розрахунку 5, 10 та 20 ГДК (гранично
допустимих концентрацій), контроль — без уне-
сення ВМ. Чисельність еколого-трофічних груп
бактерій: фосформобілізувальних та бактерій,
що утилізують азот мінеральних сполук, визна-
чали згідно з методиками [5, 9]. Активність ка-
талази в ґрунті досліджували газометричним
методом [7]. Для передпосівної бактеризації
насіння використано біопрепарат фосфоенте-
рин [4].
Результати досліджень. Виявлено, що на

фоні високих доз ВМ (20 ГДК) чисельність бак-
терій, що трансформують важкорозчинні фос-
фати, зменшилася у фазах кущіння і трубку-
вання рослин в 2–3,5 раза порівняно з контролем
(табл.1). У фазі молочно-воскової стиглості
зерна пшениці кількість колонієутворювальних
одиниць (КУО) бактерій, які розчиняють міне-
ральні фосфати, у ризосфері зростає на всіх
рівнях забруднення ґрунту ВМ і досягає зна-
чень контролю. Лише угруповання бактерій, які
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Бактеризація як чинник
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в ризосфері пшениці озимої за дії важких металів

Фон (без унесення ВМ)

Без інокуляції 5,1±0,46 4,1±0,32 5,5±0,36 3,2±0,37 8,2±0,69 4,9±0,34

Фосфоентерин 7,4±0,60 6,4±0,59 8,0±0,64 5,9±0,25 10,0±0,61 5,4±0,27

ВМ (5 ГДК)

Без інокуляції 5,7±0,65 5,1±0,44 3,8±0,11 3,4±0,15 8,2±0,43 4,4±0,21

Фосфоентерин 6,8±0,52 5,6±0,23 7,9±0,49 7,8±0,55 9,7±0,24 5,4±0,39

ВМ (10 ГДК)

Без інокуляції 3,6±0,16 2,2±0,10 4,9±0,29 2,7±0,39 6,8±0,24 6,0±0,23

Фосфоентерин 6,4±0,45 4,9±0,29 5,7±0,42 4,0±0,35 9,2±0,45 6,2±0,28

ВМ (20 ГДК)

Без інокуляції 1,8±0,21 1,2±0,13 1,5±0,20 1,8±0,19 5,5±0,38 5,0±0,37

Фосфоентерин 3,3±0,30 1,4±0,12 1,9±0,13 2,4±0,34 8,0±0,63 6,3±0,54

1. Динамі а чисельності ба терій, що трансформ ють спол и фосфор , в ризосфері пше-
ниці озимої (середнє за 2010–2012 рр.), млн КУО/ с хо о ґр нт

Варіант

Фаза розвитку рослин

органічні мінеральні органічні мінеральні органічні мінеральні

кущіння трубкування молочно-воскова стиглість

трансформують органічні фосфати, залишаєть-
ся в пригніченому стані — на рівні 20 і 10 ГДК
ВМ їх чисельність досягає 5,5 та 6,8 млн КУО/г
ґрунту відповідно проти 8,2 млн на контролі.
Результати досліджень свідчать про пози-

тивний вплив бактеризації на чисельність фос-
формобілізувальних бактерій у ризосфері пше-
ниці в усі фази розвитку рослин — вона зрос-

тає порівняно з контролем на фонових ділян-
ках і за забруднення ґрунту. Установлено, що
з унесенням ВМ у дозі 5 та 10 ГДК у ризосфе-
рі бактеризованих рослин кількісні показники
угруповань бактерій, які трансформують важ-
корозчинні фосфати, перевищують контрольні
впродовж усієї весняно-літньої вегетації. Най-
вищі показники відзначено у фазі молочно-вос-

Фон (без унесення ВМ)

Без інокуляції 2,9±0,17 4,5±0,15 6,9±0,33 6,8±0,26 6,0±0,45 6,7±0,39

Фосфоентерин 5,8±0,37 5,1±0,29 9,0±0,91 9,3±0,22 6,3±0,65 7,3±0,58

ВМ (5 ГДК)

Без інокуляції 3,7±0,39 3,0±0,29 4,6±0,25 3,7±0,35 5,3±0,19 6,4±0,39

Фосфоентерин 4,3±0,30 4,2±0,28 8,9±0,52 11,3±0,45 7,1±0,26 8,3±0,67

ВМ (10 ГДК)

Без інокуляції 2,2±0,12 1,6±0,14 4,0±0,26 3,5±0,29 4,9±0,43 5,3±0,36

Фосфоентерин 4,8±0,21 3,0±0,12 6,1±0,22 6,1±0,30 8,5±0,45 8,9±0,58

ВМ (20 ГДК)

Без інокуляції 1,8±0,15 1,7±0,16 3,4±0,19 2,5±0,29 5,1±0,33 4,7±0,40

Фосфоентерин 3,0±0,15 1,6±0,15 4,4±0,45 3,7±0,22 7,9±0,27 7,5±0,45

2. Динамі а чисельності ба терій, що ви ористов ють азотні спол и, в ризосфері пшениці
озимої (середнє за 2010–2012 рр.), млн КУО/ с хо о ґр нт

Варіант

Фаза розвитку рослин

органічні мінеральні органічні мінеральні органічні мінеральні

кущіння трубкування молочно-воскова стиглість
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кової стиглості зерна: навіть і при 20 ГДК ВМ
кількість бактерій, що трансформують органічні
фосфати, досягає рівня контролю, а чисель-
ність бактерій, які розчиняють мінеральні фос-
фати, дещо перебільшує це значення і стано-
вить 6,3 млн КУО/г ґрунту проти 4,9 млн КУО
на контролі.
Подібні результати негативної дії ВМ отри-

мано і для угруповання бактерій, що утилізують
сполуки азоту в ризосфері пшениці озимої: їх
чисельність на рівні 20 ГДК ВМ знижується у
1,5–3 рази проти контролю у фазі кущіння,
2,5 раза — у фазі трубкування і приблизно в
1,5 раза — у фазі молочно-воскової стиглості
зерна (табл. 2). Як свідчать отримані дані, більш
чутливими до дії ВМ є угруповання бактерій, що
споживають мінеральний азот. Їх кількість у
ґрунті з високим рівнем забруднення ВМ (10 і
20 ГДК) зменшується порівняно з контролем у
фазах кущіння і трубкування рослин майже в
3 та 2–2,5 раза відповідно.
Бактеризація поліпшує життєздатність бак-

терій, які утилізують азотні сполуки, в ризо-
сфері пшениці на ділянках без унесення ВМ. У
ранні фази вегетації чисельність амоніфіка-
торів та бактерій, що споживають мінеральний
азот, зростає в 1,5–2 рази та на 20–35% відпо-
відно. Позитивна дія фосфоентерину на розви-
ток цих угруповань бактерій у чорноземі півден-
ному спостерігалася на всіх рівнях забруднен-
ня ґрунту ВМ, а чисельність КУО амоніфікаторів
у ризосфері бактеризованих рослин перевищу-

вала показники контролю впродовж весняно-
літньої вегетації на рівнях 5 і 10 ГДК ВМ. Слід
зазначити, що на рівні 20 ГДК ВМ чисельність
бактерій цих угруповань у ризосфері набли-
жається до значень контрольних варіантів ли-
ше у фазі молочно-воскової стиглості зерна
пшениці.
Отже, отримані результати свідчать про по-

зитивний вплив фосфоентерину на динамі-
ку чисельності бактерій, що трансформують
сполуки фосфору й азоту в ризосфері пшени-
ці озимої при забрудненні ґрунту ВМ за умов
польового експерименту. Бактеризація сприяє
зростанню їх кількості впродовж весняно-літ-
ньої вегетації рослин навіть на рівні 20 ГДК ВМ.
За аналізу результатів щодо визначення дії

ВМ на каталазну активність відзначено знижен-
ня її показників у ризосферному ґрунті на всіх
рівнях забруднення впродовж весняно-літньої
вегетації пшениці озимої (табл. 3).
Так, унесення в ґрунт високих доз ВМ (з роз-

рахунку 10 та 20 ГДК) призводить до зменшен-
ня показників каталазної активності ґрунту ри-
зосфери порівняно з контролем у 1,7–6 разів
у фазі кущіння рослин та 1,5–2,5 раза — у фа-
зах трубкування і молочно-воскової стиглості
зерна пшениці.
Установлено, що бактеризація підвищує ак-

тивність термолабільної каталази в ризосфер-
ному ґрунті за забруднення ВМ і на ділянках
без їх унесення. Так, у фазі кущіння спостері-
галося найвище зростання її показників у ри-

3. Динамі а а тивності термолабільної аталази в ризосфері пшениці озимої(середнє за 2010–
2012 рр.), мл О2/ с хо о ґр нт /хв

Варіант
Фаза розвитку рослин

Фон (без унесення ВМ)

Без інокуляції 22,6±0,36 23,5±0,55 32,7±0,64

Фосфоентерин 23,7±1,19 23,0±0,32 43,5±1,56

ВМ (5 ГДК)

Без інокуляції 19,7±0,70 22,5±0,67 28,9±0,67

Фосфоентерин 25,2±1,08 24,3±0,22 32,9±0,52

ВМ (10 ГДК)

Без інокуляції 12,9±0,17 15,0±0,17 17,3±0,48

Фосфоентерин 16,1±0,55 24,4±0,40 24,1±0,46

ВМ (20 ГДК)

Без інокуляції 3,4±0,26 8,8±0,52 13,6±0,12

Фосфоентерин 16,1±0,25 17,2±0,33 17,1±0,17

кущіння трубкування молочно-воскова стиглість
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зосфері бактеризованих рослин порівняно з
контролем на незабруднених ділянках та за
внесення ВМ з розрахунку 5 ГДК: до 24 та
25 мл О2/г ґрунту/хв відповідно проти 22 та
20 мл О2 /г ґрунту/хв на контролі. Навіть за вне-
сення в ґрунт ВМ з розрахунку 20 ГДК у ризо-
сфері бактеризованих рослин активність ка-
талази зростає майже в 4,5 раза порівняно з
контролем (до 16 мл О2/г ґрунту/хв проти
3,4 мл). Найвищі показники активності термо-
лабільної каталази ризосферного ґрунту зафік-
совано у фазі молочно-воскової стиглості зер-

на пшениці у контрольних і бактеризованих
рослин. Проте слід відзначити, що лише на
низькому рівні забруднення ґрунту (5 ГДК ВМ)
у ризосфері бактеризованих рослин спостері-
галося повне відновлення активності термола-
більної каталази.
Отже, отримані результати свідчать про те,

що використання фосфоентерину для перед-
посівної бактеризації насіння пшениці озимої
сприяє оптимізації біологічної активності ґрун-
ту в ризосфері бактеризованих рослин за за-
бруднення чорнозему південного ВМ (Cr, Cu, Pb).

Дослідженнями встановлено, що забруд-
нення ґрунту важкими металами (Cr, Cu, Pb)
призводить до пригнічення ферментативної
активності (термолабільної каталази) чорно-
зему південного та зниження чисельності бак-
терій, що трансформують сполуки фосфору

Висновки

та азоту в ризосфері пшениці озимої. Перед-
посівна бактеризація насіння фосфоентери-
ном сприяє відновленню чисельності бактерій
та оптимізації показників каталазної актив-
ності в ризосферному ґрунті впродовж весня-
но-літньої вегетації рослин.
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ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФІЛЮ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ
ҐРУНТІВ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Розроблено про нозні моделі форм вання
дерново о шар та профілю ре льтивованих
ґр нтів різно о енезис за м сона опиченням
для мов південної частини Лівобережно о
Лісостеп , що дають змо пере лян ти підходи
до здійснення технічно о і біоло ічно о етапів
ре льтивації земель, напрямів їх раціонально о
та е оло ічно безпечно о ви ористання.

За природного заростання відвалів і прове-
дення рекультиваційних робіт формування ґрун-
тів відбувається за зональним типом [3]. Утво-
рені техногенні ґрунти можна розглядати як
ґрунти-аналоги, які прагнуть за всіма законами
еволюції ґрунтів повернутися до початкового
стану [1]. При цьому тип рослинної асоціації
визначає швидкість, обсяг, характер і хімізм
біологічного круговороту елементів, що зумов-
лює швидкість і напрям ґрунтотворного проце-
су [2].
Загалом формування основних властивос-

тей техногенних ґрунтів, на відміну від форму-
вання їхніх ознак, залежить від вихідного ма-
теріалу профілю, віку сформованого фітоцено-
зу, а також природно-кліматичних умов і ре-
льєфу кожного техногенного ландшафту. Тому
цілком реальним є розроблення прогнозу
«ґрунт-момент», як компонента сучасного ланд-
шафту (чи екосистеми) за спрямованої природ-
ної чи антропогенної зміни факторів ґрунтоут-
ворення. Найінформативнішим показником у
процесі еволюції техногенних ґрунтів є гумусо-
утворення, за якого трансформація мінераль-
ної частини гірських порід носить спрямований
характер. Відбувається розвиток індивіда ґрун-

Ключові слова: рекультивовані ґрунти, педоземи, дерново-
літогенні ґрунти, гумусоутворення, прогнозні моделі.

ту за безупинно мінливого характеру відобра-
ження факторів ґрунтоутворення [1]. Характер
глибини цього перетворення перебуває під
контролем первинних угруповань початкових
стадій сукцесій. Як свідчать численні дані, уміст
гумусу та швидкість його утворення у верхньо-
му акумулятивному шарі техногенних ґрунтів
під різною рослинністю неоднаковий. Основни-
ми показниками, які характеризують швидкість
та спрямованість ґрунтотворного процесу, є
показники накопичення вуглецю в різних гори-
зонтах рекультиваційного шару та якісний склад
ґрунтів, що формуються.
Мета роботи — розробити прогнозні моделі

формування профілю рекультивованих ґрунтів
різного генезису за гумусонакопиченням.
Об’єкт досліджень — рекультивовані ґрун-

ти різного генезису Новоселівського модельно-
го полігону (Нововодолазький р-н Харківської
обл.) у хроноряді 1–22 роки, створені з потен-
ційно родючих гірських порід неогену та антро-
погену, їхніх сумішей (дерново-літогенні ґрунти)
з використанням ґрунтової маси зонального
ґрунту та в суміші з лесоподібним суглинком
(педоземи) зі стартовою сівбою багаторічних
злаково-бобових травосумішок з подальшим
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кореневим поліпшенням травостою та природ-
ним заростанням (за стартової сівби багаторіч-
них злаково-бобових травосумішок).
Результати досліджень. Для прогнозуван-

ня процесу гумусонакопичення використано
експериментальні дані щодо вмісту гумусу в
дерновому шарі техногенних ґрунтів (1986–
2007 рр.) і найпростішу модель Ієні, в якій на-
копичення гумусу описано формулою:

y = а0+а1 (1–eαt), (1)

де у — уміст гумусу, %; а0 — початковий рівень
умісту гумусу, %; а1 — потенційний приріст
умісту гумусу, %; е — основа натуральних ло-
гарифмів, 2,718; α — коефіцієнт динамічності
процесу, 1/рік; t — час прогнозного процесу,
роки (поточний рік мінус рік закладання поліго-
ну — 1986).
Отримано моделі прогнозування вмісту гу-

мусу у шарі 0–20 см за різних напрямів їх ви-

Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих
ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу

користання (таблиця) та побудовано відповідні
графіки (рис. 1–3).
За прогнозними розрахунками, у рекульти-

вованих ґрунтах, сформованих із гірських порід

Сіножаті (зі стартовою сівбою багаторічних злаково-бобових травосумішок)
з кореневим поліпшенням травостою

1 y = 0,2555+(1,379922)(1–e–0,0699969t)

2 y = 0,1288+(0,623597)(1–e–0,0442945t)

3 у = 0,2699+(1,434568)(1–e–0,0745561t)

4 у = 1,3160+(1,955895)(1–e–0,0252363t)

5 у = 2,0485+(3,588269)(1–e–0,0162105t)

Природне заростання (за стартової сівби багаторічних злаково-бобових
травосумішок)

1 у = 0,3057+(1,193897)(1–e–0,0604705t)

2 у = 0,1211+(0,652116)(1–e–0,0485113t)

3 у = 0,2372+(1,583950)(1 –e–0,0776520t)

4 у = 1,3123+(1,980593 )(1 –e–0,0254572t)

5 у = 2,0851+(3,580480)(1–e–0,0141401t)

Розрах н ові моделі про ноз вання вміст м с в дерновом шарі ре льтивованих ґр нтів
Новоселівсь о о модельно о полі он

Модель Моделі гумусонакопичення за напрямами використання рекультивованих ґрунтів

Рис. 1. Про ноз вання вміст м с в дер-
новом шарі дерново-літо енно о ґр нт на
лесоподібном с лин : – – — а роценоз;
– – — фітоценоз. Для рис. 1–3
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Рис. 3. Про ноз вання вміст м с в дер-
новом шарі педозем (ґр нтова маса зо-
нально о ґр нт )
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Рис. 2. Про ноз вання вміст м с в дер-
новом шарі педозем (с міш ґр нтової маси
та лесоподібно о с лин )
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Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих
ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу

і їхніх сумішей, інтенсивне накопичення гумусу
відбувається в перші 25–30 років зі стабілі-
зацією його вмісту через 40 років для суміші
червоно-бурої глини і піску, 50 років — для ле-
соподібного суглинку, 65 років — для суміші ле-
соподібного суглинку і піску з граничним уміс-
том гумусу 1,8, 1,6 та 0,75% відповідно.
Під час моделювання процесів гумусонако-

пичення за профілем рекультивованих ґрунтів

модельного полігона було враховано ґрунтові
показники зонального ґрунту — чорнозему ре-
градованого малогумусного важкосуглинково-
го на лесоподібному суглинку для шару 0–
30 см: гранулометричний та мікроагрегатний
склад, щільність будови і твердої фази ґрунту,
шпаруватість, уміст гумусу, груповий склад гу-
мусу, уміст гумусу за генетичними горизонта-
ми; вихідні дані щодо вмісту гумусу в рік фор-
мування рекультивованих ґрунтів, їх динамічні
зміни за час спостережень.
За вихідними даними, відповідно до дина-

мічної моделі накопичення Ієні з використанням
програм факторного аналізу на основі алгорит-
му VARIMAX, методу центрування з подаль-
шим формуванням значень комплексних аргу-
ментів для побудови регресійних моделей було
отримано багатофакторну модель профілю зо-
нального ґрунту за вмістом гумусу, моделі вміс-
ту гумусу в техногенних ґрунтах для шару 0–
20 см та здійснено апроксимацію вмісту гумусу
за глибинами профілю, розрахунок коефіцієнтів
розпаду та часу стабілізації. В остаточному
підсумку отримано експоненціальну модель
умісту гумусу за шарами техногенного ґрунту
(формули 2, 3), яку використано для апрокси-
мації вмісту гумусу в моделях техногенних ґрун-
тів з урахуванням моделей для шару 0–20 см.

y = а0+а1 (1–eαh), (2)

де α — коефіцієнт динамічності процесу з гли-
биною, 1/см;

    y = 4,5011+(–5,219567) (1–e–0,0141608h), (3)

де 4,5011 (а0) — уміст гумусу в шарі 0–5 см
зонального ґрунту, %; –5,219567 (а1) — потен-
ційне зменшення вмісту гумусу з глибиною, %;
h — глибина шару ґрунту, см.
За математичними моделями побудовано

графіки прогнозування вмісту гумусу за профі-
лем техногенних ґрунтів модельного полігона

Рис. 4. Про ноз вання вміст м с за про-
філем дерново-літо енно о ґр нт на лесо-
подібном с лин : шари ґр нт , см: — —
0–10 см; – – – — 10–20; --- — 20–30;
–-– — 30–40; – – — 40–50; –– — 50–60;
–ж– — 60–70; – – — 70–80. Для рис. 4–7
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Рис. 6. Про ноз вання вміст м с за про-
філем педозем (ґр нтова маса зонально о
ґр нт )
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Рис. 7. Про ноз вання вміст м с за про-
філем еталонно о ре льтивовано о ґр нт
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Рис. 5. Про ноз вання вміст м с за про-
філем педозем (с міш ґр нтової маси і ле-
соподібно о с лин )
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Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих
ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу

(рис. 4–6) та еталонної моделі (за умов фор-
мування рекультивованого ґрунту, максималь-
но наближеного до зонального) (рис. 7).
Отримані моделі ідентифікуються за екс-

периментальними даними щодо накопичен-
ня гумусу, які можна отримати дослідженнями
дерново-літогенних ґрунтів і педоземів різного
віку.
Установлено, що загальною рисою всіх тех-

ногенних досліджуваних ґрунтів є інтенсивне
накопичення вмісту гумусу в кореневмісному
шарі ґрунту, з глибиною вниз за профілем ґрун-
ту цей процес уповільнюється через зниження
величини коефіцієнта розпаду та синтезу ор-
ганічної речовини, що підтверджує положен-
ня про повільнішу еволюцію нижніх горизонтів
ґрунтів.
У дерново-літогенних ґрунтах модельного

полігона стабілізація вмісту гумусу у верхньо-
му шарі 0–10 см відбувається через 60 років з
умістом гумусу 2,4–2,5%, шарі 60–70 см — че-
рез 40 років (0,6%). У педоземі, сформовано-
му із суміші ґрунтової маси і лесоподібного су-
глинку у віці 110 років уміст гумусу за профілем
не стабілізується; максимальні значення вмісту
гумусу в шарах 0–10 см становлять 2,7%, 60–
70 см — 0,7%. Рекультивований ґрунт, сфор-
мований із ґрунтової маси, характеризується
більш високими абсолютними значеннями
вмісту гумусу, стабільним, проте повільним

накопиченням його вмісту за профілем до гли-
бини 60 см та інтенсивнішим виявом цього про-
цесу в поверхневих шарах ґрунту; на глибині
50–70 см процеси гумусонакопичення уповіль-
нюються.
У дерново-літогенних ґрунтах (термін їх прог-

нозу 110 років) за гумусонакопиченням визна-
чаються зачатки ґрунтових горизонтів, які ма-
ють ознаки примітивних дернових ґрунтів; пе-
доземи в переважній більшості характери-
зуються вкороченим гумусним профілем;
кількість гумусу визначається вихідним його
вмістом, темпи накопичення — процесом роз-
кладу і синтезу органічної речовини з уповіль-
ненням його з глибиною попри вихідну кількість
гумусу.
За умов дернового процесу ґрунтоутворен-

ня, тобто перебування ґрунтів у перелоговому
стані, у техногенних ґрунтах, сформованих з
використанням ґрунтової маси зонального ґрун-
ту, не відбувається відновлення вмісту гумусу
до рівня зонального ґрунту. Це свідчить про
необхідність збільшення терміну біологічної
рекультивації земель, а теза про стабільний
уміст гумусу з глибини 50–60 см (у гумусова-
ному шарі рекультивованого ґрунту) має бути
підставою для визначення оптимальної потуж-
ності гумусованого шару ґрунту для рекульти-
вованих ґрунтів південної частини Лівобереж-
ного Лісостепу України.

На основі динамічної моделі накопичення
Ієні розроблено прогнозні моделі гумусонако-
пичення в рекультивованих ґрунтах різного
генезису Лівобережного Лісостепу в дерново-
му шарі та за профілем за різними напряма-
ми їх використання — сіножаті та природне
заростання (за стартової сівби багаторічних
злаково-бобових травосумішок). Згідно з про-
гнозом на гірських породах відбувається фор-

Висновки

мування примітивних дернових ґрунтів. У ре-
культивованих ґрунтах, сформованих із вико-
ристанням ґрунтової маси зонального ґрунту,
не відновлюється вміст гумусу до рівня ета-
лона, що свідчить про необхідність перегля-
ду строків біологічного етапу рекультивації
земель для відновлення їх продуційних функцій
та подальшого екологобезпечного і раціо-
нального використання.

1. Етеревская Л.В. О темпах почвообразова-
ния в техногенных ландшафтах Лесостепи Украины/
Л.В. Етеревская, А.В. Мазур, Затер Саид//Агрохі-
мія і ґрунтознавство. — 1996. — Вип. 58. —
С. 3–18.

2. Родин Л.Е. Динамика органического вещества
и биологический круговорот в основных типах рас-

Бібліографія

тительности/Л.Е. Родин, Н.И. Базилевич. — М.: На-
ука, 1965. — 256 с.

3. Трофимов С.С. Рекультивация и почвообразо-
вание/С.С. Трофимов, С.А. Таранов, Ф.К. Рагим-
Заде//Проблемы сибирского почвоведения. — Ново-
сибирск: Наука, Сибирское отделение, 1977. —
С. 52–73.

Надійшла 10.02.2014.



56 Вісник аграрної науки лютий 2014 р.

Зберігання
та переробка
продукції

УДК 631.364.6
© 2014

М.Я. Кирпа,
доктор сільсько-
господарських наук
Державна установа
Інститут сільського
господарства степової
зони НААН

АНАЛІЗ Й ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

Проаналізовано та встановлено особливості
збері ання зерна в осподарствах і
підприємствах за отівельної системи. З метою
підвищення пот жності й ефе тивності роботи
сертифі ованих зернос ладів запропоновано
збільш вати їх іль ість перезавантаження до
2–3-х і застосов вати інноваційні техноло ії
залежно від стан і ви ористання зерна.

Останнім часом в Україні спостерігається
стала тенденція до збільшення валових зборів
зерна основних зернових, зернобобових і олій-
них культур. За останні 5 років (2008–2012)
річний валовий збір становив 56,5 млн т, що на
21,2 млн т більше порівняно з попереднім пе-
ріодом (2003–2007 рр.).
В умовах збільшення врожаю зростає зна-

чення його своєчасного збирання і надійного
зберігання. У зерновому господарстві можна
виділити дві основні системи збереження зер-
на: перша — хлібоприймальні підприємства і
елеватори, які працюють за схемою «заготів-
ля — зберігання — відвантаження» на внутріш-
ню переробку чи експорт; друга — господар-
ства (товаровиробники), які діють на основі
«вирощування — зберігання» з наступною по-
ставкою, переважно у систему заготівлі чи на
відвантаження.
Аналіз свідчить, що кращі результати забез-

печує система сертифікованих підприємств і
елеваторів (зерноскладів), укомплектованих
матеріально-технічною базою для приймання,
обробки і зберігання зернових мас. Обов’яз-
ковою умовою сертифікації є відповідність ви-
могам Технічного регламенту, що змушує три-
мати матеріально-технічну базу у належному
стані, проводити ефективний контроль за якіс-
тю зерна. Потужність сертифікованої системи
визначається місткістю одночасного зберіган-
ня і коливається в межах 28–31 млн т.
Система товаровиробників має потужність

Ключові слова: зерно, обсяги вирощування і зберігання, зерносховища, інноваційні технології.

на рівні 10–12 млн т, але її техніко-технологіч-
ний стан значно гірший, не дає змоги зберіга-
ти зерно тривалий час. Однак ця система ві-
діграє роль своєрідного буфера, згладжує на-
пругу і нерівномірність у надходженні врожаю
зерна з поля. Тому, незважаючи на нинішнє
збільшення об’ємів зерна, його обробку і збе-
рігання забезпечують за допомогою двох сис-
тем, які діють сумісно.
Положення може кардинально змінитись,

якщо врожай зросте до об’ємів, визначених на
перспективу програмами «Зерно України —
2015 р.», «Зерно України — 2015–2020 рр.».
Згідно з програмами виробництво тільки зер-
нових культур заплановано збільшити до 70–
80 млн т і більше. З огляду на це потрібно по-
силити потужність і підвищити ефективність
роботи матеріально-технічної бази зі зберіган-
ня зерна у різних системах, упроваджувати
інноваційні технології, які забезпечують збере-
женість і якість продукції.
Мета досліджень — провести аналіз робо-

ти сертифікованої системи (як найефективні-
шої) та промислових технологій зберігання зер-
на, віднайти науково обґрунтовані напрями їх
удосконалення в умовах збільшення виробниц-
тва зерна.
Методика досліджень. Дослідження вико-

нано на основі аналізу виробництва зерна та
результатів діяльності сертифікованих під-
приємств за період 2003–2012 рр. Розрахунок
потужності підприємств проведено на прикладі
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2011 р., коли був отриманий найбільший вал
зерна. Проаналізовано також технології збері-
гання зерна, які мають промислове значення і
широке застосування у зерновиробництві [1, 3,
5]. У технологіях враховано нові техніко-техно-
логічні рішення, отримані у наших попередніх
дослідженнях [2, 4].
Результати та їх обговорення. Сертифіко-

вані підприємства за потрібної матеріально-
технічної бази проводять приймання, обробку,
зберігання та відвантаження зерна, гарантую-
чи водночас його якість і кількість. Проте потуж-
ність сертифікованих підприємств у різних міс-
цях неоднакова, найбільшою вона була в зоні
Степу і становила майже 47% від загальної по
Україні (табл. 1).
Щодо валових зборів зерна окремих куль-

тур, то потужність також складалася по-різно-
му. Так, в умовах заготівлі 2011 р. дефіцит
місткості за одночасного зберігання врожаю
ранніх зернових і пшениці становив 4,45 млн т,
пізніх культур — 6,08 млн т. У разі розміщення
всього валу зернових, зернобобових і олійних
культур дефіцит одночасної місткості різко зро-
став і становив 36,1 млн т, тобто більше поло-
вини (55%) від зібраного врожаю.

Аналіз й обґрунтування систем
і технологій зі зберігання зерна

Враховуючи регіони та обсяги виробництва
зерна в них, найбільший дефіцит місткості сер-
тифікованих зерноскладів склався в зоні Лі-
состепу, особливо під час заготівлі пізніх куль-
тур — кукурудзи і соняшнику. Таке становище
пояснюється стрімким зростанням виробницт-
ва зерна кукурудзи, яке значно перевищує тем-
пи будівництва нових зерносховищ і нарощу-
вання потужності наявних.
У зоні Степу дефіцит сертифікованої потуж-

ності є під час заготівлі врожаю пшениці ози-
мої, ранніх ярих і зернобобових культур.
Одним із способів скорочення дефіциту, по-

ряд з будівництвом нових об’єктів, є збільшен-
ня коефіцієнта перезавантаження зерносхо-
вищ. Розрахунки свідчать, що у разі збільшен-
ня коефіцієнта у середньому по системі до
2–3-х, можна значно скоротити дефіцит міст-
кості навіть за умови зростання зборів зерна
(табл. 2). Ряд підприємств завдяки перезаван-
таженню втричі збільшують проектну потуж-
ність своїх сховищ за повного збереження якос-
ті продукції і дотримання вимог договору
складського зберігання чи контракту. Практика
свідчить, що однією із основних умов роботи за
збільшеними коефіцієнтами перезавантаження

Степ 13,83 15,82 1,99 10,94 – 12,93

Лісостеп 11,74 12,40 0,66 16,09 4,35 16,75

Полісся 2,74 3,64 0,90 4,30 1,56 5,20

Закарпаття 0,03 0,12 0,09 0,20 0,17 0,29

 АР Крим 1,07 1,88 0,81 0,10 – 0,91

1. Пот жність сертифі ованих зернос ладів залежно від ре іон , об’ємів за отівлі основних
зернових, зернобобових і олійних льт р (на при ладі за отівлі врожаю 2011 р. —
65,5 млн т), млн т

Регіон

Місткість
одночасного
зберігання

Ранні зернові Пізні зернові, соняшник Загальний
дефіцит
місткостівал

дефіцит
місткості

вал
дефіцит
місткості

1,0 30,9 38,2 48,5 55,8 61,4

1,5 46,4 7,2 22,7 33,7 42,0

2,0 61,8 0 0 11,7 22,6

2,5 77,3 0 0 0 3,3

3,0 92,7 0 0 0 0

2. Пот жність сертифі ованих зернос ладів залежно від оефіцієнта перезавантаження і вал
зерна (розрах н ово), млн т

50 60 70 80

Коефіцієнт пере-
завантаження

Місткість
зберігання

Дефіцит місткості (%) залежно від валу зерна
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Аналіз й обґрунтування систем
і технологій зі зберігання зерна

є правильне складання балансу зерна в Ук-
раїні, дотримання його внутрішніх і експортних
частин, налагодження логістики й оптимальних
транспортних потоків.
До основних напрямів, які значно підвищу-

ють ефективність роботи сертифікованої систе-
ми, належить також застосування інноваційних
науково обґрунтованих технологій зберігання
зерна. Виходячи з аналізу патентно-інфор-
маційних джерел і результатів власних дослі-
джень, слід виділити технології, засновані на
принципах збереження зерна у сухому стані,
відповідного охолодження та умов герметиза-
ції [4].
Зберігання зерна у сухому стані забезпе-

чується завдяки такій його вологості, за якої
знижується інтенсивність дихання і життєді-
яльність усіх компонентів зернової маси — мік-
роорганізмів, комах, кліщів. Вологість не має
перевищувати певний критичний рівень, уста-
новлений для кожної культури. Стан зерна за-
лежить також від тривалості його зберігання.
Ефективність зберігання зерна у сухому ста-

ні значно залежить від типу зерносховища.
Аналіз свідчить, що найпоширеніші сховища
мають перевагу і недоліки, які слід враховува-
ти під час розміщення врожаю різних культур
(табл. 3). Наприклад, склад наземний, виходя-
чи із техніко-технологічної характеристики, є
найпридатнішим для розміщення культур,
схильних до подрібнення і травмування зерна,
нестійких під час зберігання (кукурудза, соняш-
ник, ріпак, жито), а також для насіннєвого ма-
теріалу. У складі, за порівняно низької висоти
насипу, забезпечується регулярний контроль
за станом зерна — його температурою, воло-
гістю, чистотою.
Силосна башта бетонна має переваги за

тривалого зберігання великих партій зерна (як
на лінійних елеваторах). Враховуючи великі
об’єми силосу, її потрібно обладнувати систе-
мою дистанційної термометрії, бажано у режимі
комп’ютеризованого опитування.
Силосна башта металева, як свідчить прак-

тика використання, є найефективнішою за опе-
ративного і короткочасного зберігання зерна,
або з метою концентрації партій різного об’єму.
Силос рекомендується оснащувати теплоза-
хистом для зменшення негативного впливу від
температурних коливань зовнішнього середо-
вища. У наших дослідах за нанесення тепло-
захисного шару на зовнішні стінки металевого
сховища коливання температури в масі зерна
зменшувалось від 21,4 до 5,9°С [2].
Безпечність зберігання зерна у сухому стані

можна значно посилити завдяки його охоло-
дженню. Так, за температури 15°С знижується
активність і життєдіяльність комах; 10°С —
більшість видів комах впадає в стан спокою;
5°С — уповільнюється розвиток цвілі: 0°С —
більшість комах відмирає. Під час зниження
вологості зерна вплив охолодження значно
посилюється і навпаки. Проте під час охоло-
дження потрібно враховувати ще призначення
зерна — не рекомендується тривале знижен-
ня температури до 0°С для насіннєвого мате-
ріалу.
За розрахунками, технологія тривалого збе-

рігання зерна в сухому стані в стаціонарних
зерносховищах є досить витратною. Тому для
її здешевлення рекомендується відкрите збе-
рігання зерна в так званих полімерних зерно-
вих рукавах (ПЗР). Зберігання засновано на
герметизації і самоконсервуванні зернової ма-
си завдяки її диханню і накопиченню природ-
них речовин-консервантів. Технологія не потре-

3. Техні о-техноло ічна хара теристи а зерносховищ для збері ання зерна с хом стані

НедолікиСховище Переваги

Силосна башта:

Подрібнення зерна, нестабіль-
ний режим зберігання, догляд
за металоконструкціями

металева Широкий типорозмірний ряд,
високий рівень будівництва,
механізація процесів

Стабільний режим зберігання,
надійність конструкції,
довговічність

Подрібнення зерна, ускладнене
будівництво й експлуатація

бетонна

Склад наземний Стабільний режим зберігання,
можливість розміщення
насипом і в тарі, мінімальне
подрібнення зерна

Низький рівень механізації,
коефіцієнтів місткості і
використання території
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бує капітальних витрат, спрощує процес збе-
рігання, але поряд із перевагами має недоліки,
які слід враховувати під час розміщення зерна
в ПЗР.
Основні недоліки — це підвищені вимоги до

вологості і чистоти зерна, значний непередба-
чуваний вплив зовнішніх умов, труднощі у ви-
значенні якості зерна.
Враховуючи всі обставини, застосування

ПЗР є доцільним в особливих умовах — у разі
збільшення валу зерна і заповнених стаціонар-
них зерносховищах як у системі заготівлі, так і
вирощування. Вважаємо, що зберігання в ПЗР
є тимчасовою альтернативою на період будів-
ництва і нарощування потужності сертифікова-
них зерноскладів. Розміщувати ПЗР краще в
умовах системи заготівлі, оскільки там здійс-
нюється кваліфікований постійний контроль за
станом і якістю зерна.
Особливе місце у технологіях займає збері-

гання кормового зерна у вологому стані за до-
помогою консервування. Зберігати таким чином
можна зерно різних культур, насамперед піз-
ньостиглих, наприклад кукурудзи. До переваг

такого зберігання належить значне скорочення
енергоресурсів, зменшення капітальних витрат
на будівництво сховищ, отримання екологічно
чистої продукції, обмеження негативного впли-
ву на навколишнє середовище. Недоліком є те,
що консервування — зберігання у вологому
стані має обмежений характер, тобто здійс-
нюється безпосередньо за місцем і часом зго-
довування тваринам.
Технологію консервування кукурудзи роз-

роблено в Інституті сільського господарства
степової зони НААН. Вона включає такі проце-
си та параметри: збирання за вологості 20–
35% (зерно) і 35–50% (качани); подрібнення
зерна чи качанів на частки розміром 2–4 мм із
їх умістом не менше 80%; ущільнення подріб-
неної маси до стану 0,8–1 т/м3; вкриття — гер-
метизація насипу поліетиленовою плівкою
та іншими матеріалами. Місцем консервуван-
ня — зберігання можуть бути башти металеві,
траншеї силосні та інші споруди, які забезпе-
чують герметизацію. За дотримання всіх вимог
технології зерно має високу кормову цінність
практично на рівні показників сухого зерна.

У зв’язку зі збільшенням валових зборів зер-
на посилюється проблема його надійного збе-
рігання. Нині зберігання зернових мас сконцен-
тровано у системі господарств-товаро-
виробників і в заготівельній системі (хлібо-
приймальні підприємства, елеватори), які ма-
ють різний матеріально-технічний стан та
потужність. Найвищого рівня збереження до-
сягають у системі сертифікованих зерно-
складів із потужністю одночасного розміщен-
ня зерна 28–31 млн т. Враховуючи наявні по-
тужності сертифікованої системи, її дефіцит
становить у межах 45,1–50,4% порівняно з

Висновки

виробництвом зерна за останні 5 років. Най-
більший дефіцит — в зоні Степу на заготівлі
зерна пшениці, ранніх зернових і зернобобових,
у зоні Лісостепу — на заготівлі пізніх культур,
насамперед, кукурудзи і соняшнику.
Для посилення потужності сертифікованої

системи, водночас із будівництвом нових зер-
носховищ, доцільно збільшувати кількість пе-
резавантаження зерноскладів у середньому до
2–3, а також застосовувати, крім стаціонар-
них зерносховищ, зберігання зерна в полімер-
них зернових рукавах і консервування-збері-
гання зернових мас у вологому стані.
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ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Обґр нтовано онцепт альні засади
дос оналення е ономічно о механізм
відтворення родючості ґр нтів сільсь ом
осподарстві. Наведено страте ічні аспе ти
форм вання ціново о, фінансово- редитно о,
подат ово о, страхово о й інвестиційно о
механізмів відтворення родючості ґр нтів
сільсь о осподарсь ом виробництві У раїни.

Одним з пріоритетних напрямів новітньої
державної аграрної політики має бути розв’я-
зання економічних проблем раціонального ви-
користання, охорони, збереження та відтворен-
ня родючості ґрунтів, запобігання розвитку де-
градаційних процесів, що є важливими чин-
никами переходу на засади сталого розвитку,
підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств і їхньої продукції в довгостроково-
му періоді, а також гарантування екологічної й
продовольчої безпеки країни. Ці проблеми
можна розв’язати, сформувавши стійкий еконо-
мічний інтерес у підприємств-виробників до
впровадження ґрунтозахисних технологій і
втілення інноваційно-інвестиційних ґрунтоза-
хисних проектів. Проте аналіз свідчить про
низьку результативність й ефективність чинно-
го економічного механізму щодо розв’язання
проблеми збереження й відтворення родючості
ґрунтів і його неспроможність забезпечити
сприятливі умови для екологізації агробізнесу.
Основними вадами наявного економічного ме-
ханізму збереження й відтворення родючості
ґрунтів є те, що, по-перше, значна частина його
економічних стимулів і санкцій не має конкрет-
них інструментів практичної реалізації; по-дру-
ге, він неспроможний зацікавити суб’єктів гос-

Ключові слова: економічний механізм, родючість ґрунтів, відтворення, економічні стимули,
санкції.

подарювання в проведенні ґрунтозахисних за-
ходів інвестиційно-інноваційного характеру;
по-третє, основні положення цього механізму
слабко корелюють з іншими економічними пі-
доймами господарської діяльності, зокрема,
бюджетною підтримкою виробників аграрної
продукції. Тому вкрай нагальною є проблема
розбудови в Україні дієвого економічного меха-
нізму раціонального використання, збережен-
ня й відтворення родючості ґрунтів й удоскона-
лення його інструментарію.
Економічні аспекти відтворення родючості

ґрунтів досліджують у своїх працях С.А. Балюк,
В.А. Борисова, О.А. Корчинська, В.В. Медве-
дєв, М.М. Федоров та ін. [1–7]. Однак багато
аспектів цієї багатогранної проблеми й досі не
розв’язано та потребують спеціального дослі-
дження.
Мета досліджень — обґрунтувати концеп-

туальні засади вдосконалення економічного
механізму відтворення родючості ґрунтів у сіль-
ському господарстві України.
Результати досліджень. У ННЦ «Інститут

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколов-
ського» розроблено «Стратегію збалансовано-
го використання, відтворення і управління ґрун-
товими ресурсами України», яка визначає
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принципово новий для країни тип сталого
(ощадливого) землекористування. Це забез-
печить гармонійне співвідношення між антро-
погенним навантаженням і природним потен-
ціалом ґрунту до відновлення та повноцінного
продуктивного й екологічного функціонуван-
ня [6].
Економічною платформою стратегії збалан-

сованого використання, відтворення й управ-
ління ґрунтовими ресурсами України має бути
еколого-соціо-економічний підхід, що синтезує
основні аспекти концепції сталого розвитку й
концепції багатофункціональності сільського
господарства. Згідно із цим підходом, по-пер-
ше, використання ґрунтів для задоволення су-
часних потреб не має ставити під загрозу пи-
тання про здатність майбутніх поколінь задо-
вольняти свої власні потреби; по-друге,
потрібно враховувати можливості природного
потенціалу ґрунту витримувати антропогенне
навантаження й забезпечувати відтворення
цього потенціалу та нормальне функціонуван-
ня екосистеми; по-третє, екологобезпечне й
ефективне використання ґрунтових ресурсів
має забезпечувати підтримання екологічної
рівноваги й збереження агроландшафтів і нор-
мальні умови для життя й відтворення сільсько-
го населення. Реалізація цього підходу перед-
бачає злиття воєдино екологічних, соціальних
та економічних складників розвитку аграрної
сфери в інтересах людини, підприємства, дер-
жави й суспільства.
Економічний механізм є засобом реалізації

стратегічних цілей держави щодо збалансова-
ного використання й відтворення родючості
ґрунтів через організаційний та регулювальний
вплив за допомогою економічних інструментів
і важелів, які за певних умов можуть корегува-
ти вплив ринкових регуляторів економічно-
го розвитку та діяльність суб’єктів господарю-
вання.
Основні компоненти економічного механізму

збереження й відтворення родючості ґрунтів:
економічні стимули й санкції, ціновий, фінансо-
во-кредитний, податковий, страховий та інвес-
тиційний механізми. Кожний зі складників цьо-
го економічного механізму заслуговує на само-
стійне вивчення та аналіз. Водночас навіть
коротка характеристика кожної групи економіч-
них регуляторів дає змогу виокремити «про-
блемні місця» державної політики у сфері уп-
равління ґрунтовими ресурсами України.
Системотворними елементами цього меха-

нізму є економічні стимули та санкції. Негатив-
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ним моментом є те, що регламентовані Зе-
мельним кодексом України заходи економічно-
го стимулювання та адміністративної відпові-
дальності щодо ефективного, екологобезпечно-
го використання й охорони земельних ресурсів
ще й досі не набули конкретної реалізації. Еко-
номічне стимулювання власників землі та зем-
лекористувачів до самостійного проведення
заходів щодо раціонального використання та
охорони ґрунтових ресурсів залишається гру-
пою економічних регуляторів, що повністю поз-
бавлені в Україні практичного застосування. Це
пояснюється як ресурсною обмеженістю дер-
жавного й місцевих бюджетів, так і відсутністю
документації, в якій мають бути обґрунтовані
обсяги та конкретні механізми застосування
засобів стимулювання, оскільки порядок еконо-
мічного стимулювання заходів щодо викорис-
тання та охорони земель і підвищення родю-
чості ґрунтів, згідно із Законом України «Про
охорону земель», має встановлювати Кабінет
Міністрів України. Проте цей нормативний акт
дотепер не затверджено, хоч його проект було
розроблено у 2012 р. Крім того, є певні супе-
речності між чинними законодавчими актами.
Наприклад, слід вказати на неузгодженість по-
ложень ст. 205 Земельного кодексу України й
ст. 27 Закону України «Про охорону земель»,
які з певними відмінностями тлумачать склад і
зміст заходів економічного стимулювання. Крім
того, в Земельному кодексі України, як і в За-
коні України «Про охорону земель», немає жод-
ного слова про економічні санкції, тобто про
штрафи за погіршення якості земель та зни-
ження родючості ґрунтів. Водночас згідно зі
ст. 3 Закону України «Про державний контроль
за використанням та охороною земель» по-
єднання заходів економічного стимулювання й
відповідальності у сфері використання та охо-
рони земель було визнано одним з основних
принципів здійснення цього контролю поряд із
такими принципами: забезпечення раціональ-
ного використання та охорони земель як основ-
ного національного багатства, що перебуває
під особливою охороною держави; пріоритет
вимог екологічної безпеки у використанні зе-
мельних ресурсів над економічними інтереса-
ми; повне відшкодування шкоди, заподіяної
довкіллю внаслідок порушення земельного за-
конодавства України.
Отже, потрібно розвивати й удосконалюва-

ти законодавчу базу застосовуванням дієвих
економічних регуляторів стимулювання суб’-
єктів господарювання разом із пошуком джерел
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фінансування юридично закріплених стимулів,
оскільки, власне, інституціональні перетворен-
ня не забезпечать відтворення та раціональне
використання ґрунтових ресурсів. Стрижнем
еколого-економічної політики має бути стиму-
лювання ґрунтоохоронної діяльності, яке має
базуватися на вже сформованій методологічній
і законодавчій базі, апробованій вітчизняною
практикою, а також ураховувати досягнення
провідних країн у розв’язанні подібних про-
блем. Тому основним напрямом удосконален-
ня досліджуваного економічного механізму є
модернізація чинних економічних регуляторів
за одночасної розробки й упровадження в прак-
тику нових економічних інструментів.
У концептуальному плані вдосконалення

економічного механізму збереження й відтво-
рення родючості ґрунтів має базуватися на пев-
них положеннях, головними з яких є такі:
вихідною економічною передумовою має бу-

ти гармонізація підприємницької мотивації з
економічною зацікавленістю щодо впроваджен-
ня ґрунтозахисних технологій і проектів, адже
нинішня практика господарювання в сільсько-
му господарстві свідчить про те, що переваж-
на більшість підприємств працюють за принци-
пом «конкурентоспроможність в обмін на ро-
дючість ґрунтів». Тому розв’язання цієї дилеми
способом гармонійного співвідношення вказа-
них мотивів є наріжним каменем у формуванні
чинного економічного механізму;
стимулювання сільськогосподарських това-

ровиробників у сфері збереження й відтворен-
ня родючості ґрунтів і виробництва екологічно
безпечної продукції слід здійснювати через ра-
ціональне поєднання адміністративних мето-
дів впливу (державна підтримка, збори за заб-
руднення навколишнього середовища, зокре-
ма й погіршення якості ґрунтів, штрафні санкції
за порушення принципів екологозрівноважено-
го землекористування, контроль за дотриман-
ням стандартів якості й безпечності продукції)
та ринкових механізмів регулювання (оподат-
кування, ціноутворення, стимулювання попиту
на органічну продукцію, екологічне маркуван-
ня та ін.);
зважаючи на постійну дефіцитність держав-

ного та місцевих бюджетів, систему важелів
економічного механізму раціонального викори-
стання, збереження та відтворення родючості
ґрунтів потрібно збалансувати завдяки поєд-
нанню таких інструментів, які, з одного боку,
стимулюватимуть концентрацію земель у най-
кращих землевласників і землекористувачів, а

з іншого — забезпечуватимуть надходження
додаткових джерел фінансування ґрунтоохо-
ронної діяльності за рахунок сплачених відшко-
дувань тими землевласниками, які спричиня-
ють погіршення якісного та екологічного стану
ґрунтів, що призводить до еколого-економічних
і соціальних збитків;
потрібно стимулювати просте й розширене

відтворення родючості ґрунту, оскільки саме це
мотивує власника землі й землекористувача до
вкладання додаткового капіталу в збереження
й відтворення родючості ґрунту. Економічне
стимулювання не має перевищувати розмірів
штрафних санкцій у разі зміни агроекологічної
оцінки ґрунтів у бік збільшення або зменшен-
ня. Одним з ключових критеріїв економічного
стимулювання суб’єктів господарювання має
бути відтворення й підвищення родючості
ґрунтів відносно їх базового рівня, тобто на
момент одержання земель у власність або ко-
ристування, зокрема й на умовах оренди;
економічний механізм охорони ґрунтів має

бути регулятором екологічної діяльності това-
ровиробників в аграрній сфері та передбачати
посилення екологічної відповідальності через
загальновідомий принцип: «Забруднюєш або
нераціонально використовуєш природний ре-
сурс — плати!».
Одним з пріоритетних напрямів економічно-

го механізму стимулювання товаровиробників
до збереження й підвищення родючості ґрунтів
може бути запровадження виплати бюджетних
дотацій за збільшення питомої ваги багаторіч-
них трав у структурі посівних площ за умови
зменшення до оптимального рівня питомої ваги
посівів соняшнику. Водночас потрібно посили-
ти відповідальність товаровиробників і вдоско-
налити економічні санкції за істотне переви-
щення в структурі посівів питомої ваги ґрунто-
виснажливого соняшнику порівняно з науково
обґрунтованими нормами, адже в багатьох під-
приємствах його частка досягає 30–50% і біль-
ше, що може призводити до негативних на-
слідків. Розширення посівних площ багаторіч-
них трав нерозривно пов’язане з відродженням
і подальшим розвитком скотарства й підвищен-
ням ефективності виробництва продукції цієї
галузі. З одного боку, це сприятиме збільшен-
ню обсягів надходження органічних добрив, з
іншого, — збільшуватиме потребу в кормах, які
одержують, зокрема, від багаторічних трав, а
також інших кормових культур. Це потребує
збільшення їх посівів і, врешті-решт, забезпе-
чить оптимізацію структури посівних площ і в
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такий спосіб позитивно вплине на збереження
й може забезпечити навіть розширене відтво-
рення родючості ґрунтів.
З іншого боку, потребує посилення економіч-

ної відповідальності за порушення законодав-
ства у сфері охорони родючості ґрунтів, адже
незначні штрафи за порушення або й повна їх
відсутність є однією з головних причин масо-
вих порушень. Проблема відповідальності за
використання ґрунтових ресурсів лежить, зок-
рема, в площині післязбиральної кампанії. Йдеть-
ся про спалювання соломи на полях. Крім шко-
ди довкіллю, таке безвідповідальне ставлення
до землі призводить до втрати родючого шару
ґрунту та випалювання сприятливого мікросе-
редовища. Солома — це природне джерело
азоту, фосфору, калію і вуглецю, тому вміле її
використання дає змогу зменшити внесення
мінеральних добрив і тим самим підвищити
прибутковість аграрного бізнесу (враховуючи,
зокрема, високі ціни на добрива й пально-ма-
стильні матеріали). Відповідно до ст. 771 Ко-
дексу України про адміністративні правопору-
шення, випалювання стерні та іншої природної
рослинності або її залишків без дозволу органів
державного контролю у сфері охорони навко-
лишнього середовища призводить до адмініст-
ративної відповідальності. Проте через низький
рівень штрафних санкцій і контролю деяким
землекористувачам іноді дешевше сплатити
штраф, ніж збирати й вивозити солому та пе-
реорювати стерню.
Суб’єкти господарювання чинять активне

протистояння законодавчому унормуванню опти-
мального співвідношення культур у сівозмінах
через розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтуван-
ня сівозміни та впорядкування угідь і посилен-
ня відповідальності за випалювання рослин-
ності або її залишків, зокрема, підвищенням
розміру санкцій за випалювання стерні й нане-
сення шкоди родючому шару землі. Тому про-
позиції вчених Інституту економіки та прогнозу-
вання НАН України щодо прийняття Національ-
ного кодексу сталого агрогосподарювання як
основного інструменту регулювання сільсько-
господарської діяльності, зокрема щодо запо-
бігання ерозії ґрунту, агротехніки, дотримання
сівозмін, зберігання та використання мінераль-
них й органічних добрив, застосування засобів
захисту рослин вважаємо доцільними. Недо-
тримання вимог кодексу загрожуватиме штраф-
ними й адміністративними санкціями, а їх вико-
нання має стати обов’язковою умовою надан-

ня товаровиробникам будь-якої державної під-
тримки в рамках чинних цільових програм [7].
Оскільки першоосновою в Концепції ціноут-

ворення, яку розробили вчені ННЦ «Інститут
аграрної економіки», є нормативна собівартість
як науково обґрунтована величина нормативу
витрат, що формується відповідно до техно-
логії виробництва, ураховуючи зміни цін на ре-
сурси [3], то одним зі стратегічних пріоритетів
модернізації цінового механізму відтворення
родючості ґрунтів має бути вдосконалення ме-
тодології й методики вимірювання виробничих
витрат і собівартості одиниці сільськогоспо-
дарської продукції. Нині її визначають за реко-
мендаціями, орієнтованими на ситуативно-ра-
хункову собівартість, що з економічного погля-
ду має низку істотних вад. Одна з них полягає
в тому, що реальні обсяги внесення мінераль-
них добрив не компенсують виносу поживних
речовин з урожаєм рослинницької продукції, а
органічних — не забезпечують підтримання
балансу гумусу. Родючість ґрунту витрачаєть-
ся для одержання врожаю, але не відтворюєть-
ся, ґрунт деградує. Вважаємо, варто погодити-
ся з тими вченими, які пропонують у собівар-
тості продукції відображати витрати добрив, що
дають змогу повністю компенсувати винос NPK
і підтримувати баланс гумусу [5]. Отже, ситуа-
тивно-рахункова собівартість сільськогоспо-
дарської продукції обмежено придатна на роль
провідного економічного важеля державного
регулювання як основи потрібних темпів роз-
ширеного відтворення. Для цього потрібна нор-
мативно-відтворювальна собівартість як підста-
ва для розрахунку мінімальної ціни. Крім того,
потрібно науково обґрунтувати диференціацію
цін на органічну, звичайну й екологічно брудну
аграрну продукцію, адже саме за допомогою
встановлення надбавок і доплат (або знижок)
до цін реалізації можна досягти стимулювання
виробництва органічної сільськогосподарської
продукції.
Невідпрацьованим у практичній площині за-

лишається фінансово-кредитний механізм, адже,
крім того, що чинним законодавством передба-
чено надання кредитних пільг фізичним і юри-
дичним особам, які за власні кошти здійснюють
заходи щодо захисту земель від ерозії, підви-
щення родючості ґрунтів та інші заходи, перед-
бачені загальнодержавними й регіональними
програмами використання та охорони земель,
конкретних механізмів не прописано. Для роз-
в’язання зазначеної проблеми потрібно створи-
ти дієвий фінансовий механізм, одним з голов-
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них елементів якого має бути включення до
відповідних програм державної підтримки сіль-
ськогосподарських товаровиробників обов’яз-
кової вимоги до претендентів на її отримання
щодо забезпечення сталого використання ґрун-
тових ресурсів, тобто такого, за якого родючість
ґрунтів щонайменше не погіршується. Також
потрібно розробити механізм надання пільго-
вих середньо- та довгострокових кредитів (річ-
на відсоткова ставка плати за кредит має бути
в межах 5–7%) для реалізації інноваційно-інве-
стиційних ґрунтозахисних проектів.
Недосконалість і непослідовність податково-

го механізму як складника економічного меха-
нізму охорони й відтворення родючості ґрунтів
виявляється, зокрема, в неефективному вико-
ристанні зібраних коштів — плати за землю та
фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП). Надходження коштів від сплати земель-
ного податку потрібно на законодавчому рівні
визнати основним джерелом фінансування за-
ходів з охорони ґрунтів і відтворення їхньої ро-
дючості, як це й було раніше передбачено За-
коном України «Про плату за землю». Оскіль-
ки, згідно зі ст. 282 Податкового кодексу, від
сплати земельного податку звільняються плат-
ники ФСП за земельні ділянки, що використо-
вують для ведення сільськогосподарського то-
варовиробництва, а об’єктом ФСП є сільсько-
господарські угіддя, то цілком логічно певну,
офіційно визначену й затверджену його част-
ку спрямовувати на фінансування заходів щодо
поліпшення використання й охорони ґрунтових
ресурсів, а не для інших цілей, як це відбу-
вається нині. Незважаючи на те, що чинним
законодавством передбачено надання подат-
кових пільг фізичним і юридичним особам, які
здійснюють за власні кошти заходи, передба-
чені загальнодержавними й регіональними про-
грамами використання й охорони земель, кон-
кретним механізмом їх реалізації є лише одна
норма (ч. 1. 2 ст. 283 Податкового кодексу). Во-
на стосується звільнення від сплати земельно-
го податку за сільськогосподарські угіддя, що

перебувають у тимчасовій консервації або в
стадії сільськогосподарського освоєння.
Один з економічних важелів, завдяки якому

можна зменшити антропогенне навантаження
на ґрунтові ресурси, — запровадження меха-
нізму добровільного або обов’язкового страху-
вання їхньої якості сільськогосподарськими під-
приємствами. Страховий ризик полягає в змен-
шенні родючості ґрунтів згідно з нормами, вка-
заними в паспорті земельної ділянки. Для цього
відповідні органи мають дослідити якість ґрун-
тових ресурсів у межах їх паспортизації. Стра-
ховою подією є погіршення основних паспорт-
них показників якості ґрунтів через геокліма-
тичні процеси, стихійні явища, неправомірні дії
третіх осіб та ін. Страховий резервний фонд
потрібно використовувати для: відтворення
якості ґрунтових ресурсів, сплачуючи страхове
відшкодування їхнім власникам або користува-
чам у разі настання страхового випадку за дот-
римання ними агротехнічних вимог вирощуван-
ня сільськогосподарських культур; відтворення
родючості ґрунтів; запобігання погіршенню еко-
логічного стану земель сільгосппризначення;
заходів щодо відтворення деградованих і за-
бруднених ґрунтів, підвищення родючості ґрун-
тів страхувальників [1].
Зважаючи на важливу роль інвестиційних

ресурсів у формуванні сталого, екологічно зба-
лансованого використання ґрунтових ресурсів
і розуміючи, що фінансові можливості держа-
ви з підтримки земельних інвестицій досить
обмежені, стратегічним пріоритетом удоскона-
лення механізму інвестиційного забезпечення
має бути формування привабливого інвести-
ційного клімату й розробка інвестиційно при-
вабливих інноваційних ґрунтозахисних проек-
тів, що сприятиме залученню інвестиційних
ресурсів у сферу землекористування. Розв’я-
зання цієї проблеми можливе з визначенням й
дотриманням на державному рівні основних
принципів інвестиційної політики та законодав-
чого забезпечення захисту земельних інвес-
тицій від політичних й інших ризиків.

Економічний механізм відтворення родю-
чості ґрунтів в Україні потребує переосмис-
лення та напрацювання нової цілісної систе-
ми економічних важелів, що ефективно вирі-
шуватимуть завдання збереження й відтво-
рення родючості ґрунтів в умовах реалізації

Висновки

стратегії сталого розвитку. Адже більшість
чинних економіко-правових інструментів базу-
ються на застарілій нормативній і методич-
ній базі. Завдяки збалансованому поєднанню
важелів примусово-обмежувального та сти-
мулювально-компенсаційного характеру мож-
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на створити сприятливі передумови для
впровадження ґрунтозахисних технологій та
екологічно безпечних агрозаходів підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів господарю-

вання. Розроблення конкретних економічних
важелів, які змогли б забезпечити відтворен-
ня родючості ґрунтів у сільському господар-
стві, — перспектива подальших досліджень.
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Проаналізовано ефе тивність ви ористання
різних техноло ій вирощ вання основних
сільсь о осподарсь их льт р. На основі SWOT-
аналіз за альнено омпле сн оцін
рес рсоощадної техноло ії. Сформовано
онцепт альні положення щодо підвищення
ефе тивності ви ористання земельних рес рсів
сільсь о осподарсь их підприємств.

Досвід провідних господарств та результа-
ти досліджень науково-дослідних установ свід-
чать про невиправданість застосування в усіх
ґрунтово-кліматичних зонах України однотипної
системи обробітку ґрунту під усі вирощувані
сільськогосподарські культури. З огляду на це
можна говорити про доцільність розроблення
на основі узагальнення найголовніших досяг-
нень аграрної науки та виробничого досвіду
диференційованих систем обробітку ґрунту, які
передбачали б використання способів і заходів
обробітку, націлених на поліпшення родючості
ґрунту, підвищення урожайності сільськогоспо-
дарських культур і зниження енергозатратності
виробництва [12].
Усвідомлюючи, що обробіток забезпечує най-

повніше використання природної родючості
ґрунту, аграрії впродовж багатьох століть вели
пошук способів інтенсифікації системи обробіт-
ку для максимальної реалізації його потенцій-
них можливостей. Досягти цієї мети найопти-
мальніше можна було за допомогою полицевої
оранки. Тому на початку ХХ ст. її почали ши-
роко застосовувати майже на всій площі ріллі.
Однак інтенсивне застосування оранки швид-
ко призвело до грубого порушення природної
рівноваги, різкого зниження родючості і дегра-
дації ґрунтів. Ці обставини спонукали до пошу-
ку нових способів і систем для мінімізації об-
робітку ґрунту [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Перші спроби запровадження в Україні цілісної
системи землеробства без використання плу-
га пов’язані з ідеями І.Є. Овсінського. Вивчаю-

Ключові слова: ефективність землекористування,
земельні ресурси, SWOT-аналіз, ресурсоощадні технології.

чи досвід китайців, цей видатний агроном, уче-
ний і господарник виявив негативні наслід-
ки оранки, теоретично обґрунтував і втілив у
життя поверхневий обробіток ґрунту [13]. Ре-
зультати його досліджень і спостережень були
опубліковані в Києві у монографії «Новая сис-
тема земледелия» ще в 1899 р.
Першим наважився обмежити плужний об-

робіток ґрунту Т.С. Мальцев. Він запропонував
нову систему обробітку ґрунту у 5-, 6-пільних
зерно-парових сівозмінах [8].
Вагомий внесок у розроблення та впрова-

дження ґрунтозахисної системи землеробства
на основі безполицевого обробітку ґрунту зро-
били М.К. Шикула і Ф.Т. Моргун.
Мета досліджень — узагальнити основні

надбання аграрної та економічної науки для
формулювання концептуальних положень що-
до підвищення ефективності використання зе-
мельних ресурсів на основі впровадження су-
часних технологій в рослинництві, зокрема за
допомогою SWOT-аналізу комплексно оцінити
місце та значення ресурсоощадних технологій
у цьому процесі.
Результати досліджень. В Україні здобули

визнання два напрями. Одні вчені наполягають
на широкому застосуванні безполицевого об-
робітку ґрунту, інші — на запровадженні в по-
льових сівозмінах комбінованого різноглибин-
ного обробітку з певним поєднанням оранки,
мілкого та безполицевого обробітку ґрунту.
Ми вважаємо, що вибір системи обробітку

ґрунту слід здійснювати з урахуванням бага-
тьох чинників, а саме: ґрунтово-кліматичних
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умов, біологічних особливостей сільськогоспо-
дарської культури, залежності від попередни-
ка, рельєфу місцевості тощо.
У результаті проведеного дослідження роз-

роблено також методичні підходи до визначен-
ня найефективніших сучасних технологій виро-
щування основних сільськогосподарських куль-
тур (пшениця озима, кукурудза на зерно, ячмінь
ярий, соняшник та буряк цукровий), які запро-
поновано для впровадження в агропідприєм-
ства Полтавської області. Вони базуються на
безполицевому обробітку ґрунту (за винятком
технології вирощування цукрового буряку) і
можуть використовуватися за вибором того чи
іншого агропідприємства залежно від природ-
но-кліматичних та організаційно-економічних
умов. Під час виконання розрахунків була ви-
користана програма «Dіхі — рослинництво»,
алгоритм якої розроблено в Харківському НАУ
ім. В.В. Докучаєва під керівництвом доктора
технічних наук, професора В.Ф. Пащенка.
Зведені результати досліджень щодо ефек-

тивності використання кожної технології пода-
но в табл. 1.
Дані таблиці свідчать, що найзатратнішою за

вирощуванням пшениці озимої та кукурудзи на
зерно виявилась інтенсивна технологія, за-
гальні витрати становили відповідно 384,07 і

433,97 тис. грн, що більше, ніж за використан-
ня адаптивної та ресурсоощадної техноло-
гій: за вирощування пшениці озимої — на 4,1 і
8,9%, кукурудзи на зерно — на 1,4 і 5,6% відпо-
відно. За виробництвом ячменю ярого та буря-
ку цукрового найзатратнішою виявилась адап-
тивна технологія, яка перевищила ресурсо-
ощадну та інтенсивну технології: з вирощу-
вання ячменю ярого — відповідно на 2,8 і 8,9%,
а буряку цукрового — на 20,2 і 11,7%. За ви-
рощування соняшнику найзатратнішою стала
ресурсоощадна технологія, яка виявилася до-
рожчою на 0,5%, ніж інтенсивна, і на 9,6% —
ніж адаптивна. Що стосується рівня рентабель-
ності виробництва, то найбільшого ефекту під
час вирощування пшениці озимої (37,3%), ку-
курудзи на зерно (45,8%) та буряку цукрового
(67,1%) може бути досягнуто в процесі викорис-
тання ресурсоощадної технології. За вирощу-
вання ячменю ярого та соняшнику найрента-
бельнішою виявилась інтенсивна технологія,
рівень рентабельності якої становить відповід-
но 39,1 і 60,2%. Коефіцієнт окупності свідчить
про рівень економічної ефективності здійсне-
них витрат під час вирощування певної сіль-
ськогосподарської культури за певною техно-
логією та про рівень економічної ефективності
використання земельних угідь (табл.2).

Пшениця озима Адаптивна 368,21 10,93 79,79 21,7

Ресурсоощадна 349,73 10,95 130,27 37,3

Інтенсивна 384,07 11,78 127,93 33,3

Кукурудза на зерно Адаптивна 430,02 11,04 139,98 32,6

Ресурсоощадна 411,46 11,41 188,54 45,8

Інтенсивна 435,97 11,53 194,03 44,5

Ячмінь ярий Адаптивна 378,15 11,05 41,85 11,1

Ресурсоощадна 367,46 12,35 82,54 22,5

Інтенсивна 344,30 11,62 135,70 39,4

Соняшник Адаптивна 356,02 10,95 123,98 34,8

Ресурсоощадна 394,01 11,42 145,99 37,1

Інтенсивна 391,85 11,48 208,15 53,1

Буряк цукровий Адаптивна 716,52 11,22 186,48 26,0

Ресурсоощадна 571,43 10,55 383,17 67,1

Інтенсивна 632,97 11,05 380,97 60,2

1. Ефе тивність ви ористання різних техноло ій вирощ вання основних сільсь о осподарсь-
их льт р (площа 100 а)

Витрати, тис. грн Рівень
рентабельності,

%

Прибуток,
тис. грн

усього у т.ч. праці
Культура Технологія

Оцінка ефективності землекористування за різних
технологій вирощування сільськогосподарських культур
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Розрахунки дають змогу виявити окупність
одиниці витрат доходом. Так, вирощування
пшениці озимої, кукурудзи на зерно та буряку
цукрового мають найвищі розрахункові коефі-
цієнти окупності під час застосування ресурсо-
ощадної технології — відповідно 1,372; 1,458;
1,671, а вирощування ячменю ярого та соняш-
нику під час застосування інтенсивної техно-
логії — 1,394 та 1,531 відповідно.
Одержані коефіцієнти окупності витрат є ін-

формаційним джерелом результатів можливо-
го вирощування сільськогосподарських культур
при всіх рівних умовах за регламентованого до-
тримання агротехнічних заходів, які передба-
чені конкретною технологією. Тобто відповідні
розрахунки дають можливість лише визначити-
ся з обранням певної технології у кожному конк-
ретному випадку, але слід зауважити, що здо-
буття економічного ефекту має відбуватися з
урахуванням необхідності збереження навко-
лишнього середовища і відтворення родючості
ґрунтів.
Отже, далеко не всі з сучасних технологій

здатні підтримувати певний баланс між еконо-
мічним та екологічним ефектом у процесі гос-
подарського використання земель. Так, засто-
сування ресурсоощадної технології дає змогу
досягти кращого екологічного ефекту, зокрема
сприяє поліпшенню гумусовідтворення ґрунту
на противагу інтенсивній технології. Звідси —
спільний ефект має найбільше значення за
використання ресурсоощадної технології за

трьома сільськогосподарськими культурами,
але одночасно за іншими двома — явно про-
стежується неузгодженість. Там, де виникають
досить дилемні (хитливі) ситуації, складно зу-
пинитись у виборі, що, в свою чергу, потребує
додаткового розгляду ряду умов, щоб остаточ-
но дати їм оцінку. Для здійснення стратегічно-
го планування (а вибір та впровадження тех-
нологій у рослинництві не слід по-іншому роз-
глядати) можна застосувати SWOT-аналіз. У
табл. 3 наведено матрицю SWOT для комплекс-
ної оцінки ресурсоощадної технології.
Враховуючи комплексну оцінку для ресурсо-

ощадної технології, варто зазначити, що наве-
дений набір загальних положень свідчить про
досить значний її потенціал у формуванні ефек-
тивного землекористування, особливо для від-
новлення ґрунтів. Тому вирощування сільсько-
господарських культур, які за економічною ефек-
тивністю були дещо нижчими, а саме: ячмінь
ярий та соняшник, зважаючи на екологічні, тех-
нологічні особливості та виклики зовнішнього
середовища, видається досить обґрунтованим
для застосування ресурсоощадної технології.
Проте зазначимо, що таке рішення для конк-
ретних сільськогосподарських підприємств, на-
віть і Полтавської області, потрібно здійснюва-
ти, застосовуючи індивідуальний підхід.
Відповідно до родючості ґрунтів польові куль-

тури поділяють на рослини родючих, середніх
і бідних ґрунтів, або еутотрофи, мезотрофи та
оліготрофи. Так, до еутотрофів належать куль-

Пшениця озима (кукурудза на силос) Адаптивна 1,217

Ресурсоощадна 1,372

Інтенсивна 1,333

Кукурудза на зерно (пшениця озима) Адаптивна 1,326

Ресурсоощадна 1,458

Інтенсивна 1,445

Ячмінь ярий (кукурудза на силос) Адаптивна 1,111

Ресурсоощадна 1,225

Інтенсивна 1,394

Соняшник (ячмінь ярий) Адаптивна 1,348

Ресурсоощадна 1,371

Інтенсивна 1,531

Буряк цукровий (пшениця озима) Адаптивна 1,260

Ресурсоощадна 1,671

Інтенсивна 1,602

2. Коефіцієнти о пності витрат за різними техноло іями вирощ вання основних сільсь о-
осподарсь их льт р

Розрахунковий коефіцієнтКультура (попередник) Технологія
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тури, які добре ростуть лише на родючих ґрун-
тах (пшениця, просо, суданська трава, люцер-
на, буряки цукрові, кукурудза та ін.) [5].
Отже, в умовах зниження родючості ґрунтів

через посилення мінералізації гумусу стає оче-
видним, що, крім фінансово-економічних ри-
зиків у господарській діяльності, є ризики, по-
в’язані з нераціональним використанням зе-
мельних ресурсів. Однак на противагу фінан-

сово-економічним — ризики у землекористу-
ванні пов’язані з господарською діяльністю і є,
як правило, її наслідками. Тому в цьому разі
дуже важлива організація сільськогосподарсь-
кого виробництва, спрямовувана на збережен-
ня природних властивостей ґрунтів, їхньої про-
дуктивності й економічної цінності.
Дослідженнями ґрунтознавців з УНДІГА

ім. О.М. Соколовського встановлено, що чор-

3. Матриця мовних хара теристи для оцін и рес рсоощадної техноло ії на основі методи-
и SWOT-аналіз *

1. Відсутність застосування ручної праці.

2. Зменшення хімізації та забруднення ґрунту
пестицидами.

3. Висока міра інноваційності в агротехнічних
прийомах, висока культура землеробства.

4. Мінімізація основного обробітку ґрунту,
спрямованість на його захист, зменшення площ
проходження техніки по полю та зниження
рівня ущільнення.

5. Поліпшення фізико-хімічних властивостей
ґрунту, формування кращих можливостей
живлення для рослини в складних ґрунтово-
кліматичних умовах їх вирощування.

6. Втілення деяких елементів біологізації
землеробства.

7. Незалежно від різновидів біологічних систем
землеробства, якість продукції за вмістом
поживних елементів залишається високою.

1. Заощадження обігових коштів завдяки
меншому внесенню мінеральних добрив
і пестицидів.

2. Надає резерв для зменшення внесення
органічних добрив, зокрема через низьку
питому частку тваринницької галузі в сільсько-
господарських підприємствах.

3. Збереження досить високої інтенсивності
вирощування сільськогосподарських культур.

4. Поглиблення екологізації та відтворення
ґрунтів.

5. Розвиток науки, вдосконалення техніки
і технологій.

6. Зміна ставлення суспільства до сталого
розвитку сільського господарства.

7. Розвиток ринку органічної та екологічно
чистої продукції.

1. Порівняно нижча врожайність сільськогоспо-
дарських культур на противагу інтенсивній
технології.

2. Немає єдиних вимог до впровадження для
всіх товаровиробників за різних ґрунтово-
кліматичних умов господарювання.

3. Дороговизна технічних засобів, необхідність
захисту рослин від шкідників, бур’янів та
хвороб обмежують потенційне коло виробників.

4. Необхідний тривалий час використання для
підвищення урожайності та природного
відновлення ґрунтів.

5. Економічна ефективність вирощування
сільськогосподарських культур строката.

6. Не є достатньою для виробництва продукції,
що була б сертифікована як «органічна».

1. Підвищення податкового навантаження,
збільшення вартості кредитних ресурсів.

2. Зниження цін на препарати для захисту
рослин від шкідників, бур’янів та хвороб,
вартості мінеральних добрив.

3. Активний розвиток виробництва стимуля-
торів росту рослин нового покоління.

4. Погіршення кон’юнктури ринку тваринницької
продукції та подальше скорочення поголів’я
тварин, особливо великої рогатої худоби.

5. Посилення процесів деструктивізації
цілісного землекористування.

6. Ускладнення природно-кліматичних умов
через збільшення антропогенного навантажен-
ня на біосферу.

Weaknesses (слабкі сторони) Threats (загрози)

Strengths (сильні сторони) Opportunities (можливості)

* Інформацію систематизовано в результаті монографічних досліджень за відповідними літературними
джерелами: [4–7, 10, 12, 13].



70 Вісник аграрної науки лютий 2014 р.

ЕКОНОМІКА
Оцінка ефективності землекористування за різних
технологій вирощування сільськогосподарських культур

ноземи, які в 30-ті роки минулого століття на-
лежали до середньогумусних (6–9% гумусу),
нині трансформувалися в малогумусні (менше
6%). Загалом за 100-річний період втрати гу-
мусу в ґрунтах Полісся становлять 18,9%, в
Лісостепу — 21,9; Степу — 19,5%; а середньо-
річні втрати його досягли відповідно 0,18; 0,37;
0,31%. Ця тенденція очевидна і для дослі-
джуваного регіону. Хоча в Полтавській області
в земельному фонді типові середньогумусні
ґрунти займають 52%, а звичайні малогумус-
ні — 7,8% орних земель, втрати гумусу відбу-
ваються досить інтенсивно. У 1882 р., за дос-
лідженнями В.В. Докучаєва, більшість площ
чорноземів належала до ґрунтів з досить висо-
ким вмістом гумусу (понад 5%), на сьогодні
вони вже трансформувалися в ґрунти з підви-
щеним вмістом (від 3 до 4%) [1].
З огляду на численні порушення, пов’язані

з недотриманням сівозмін, спрощенням агро-
техніки, аграрний сектор відкинуто на десятки
років назад. За свідченням В.М. Писаренка,
Т.А. Шарун та А.В. Калініченко, в результаті
таких процесів ґрунти втратили близько 25%
гумусу (від вихідного цілинного стану) і їхній
стан далі погіршується [11].
Тому назріла проблема відновлення ґрунтів

та їхньої продуктивності. Ми поділяємо думку
Н.Х. Грабака щодо питання «чистоти» збіль-
шення вмісту гумусу, оскільки процес гумусо-
утворення сьогодні ще недостатньо вивчений
[2]. Однак безгосподарське ставлення є оче-
видним фактом, який впливає на погіршення

Підвищення ефективності використання
земельних ресурсів залежить від технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
Були розроблені технологічні карти за 3-ма
найбільш застосовуваними технологіями для
5-ти сільськогосподарських культур, а саме
для пшениці озимої, кукурудзи на зерно, ячме-
ню ярого, соняшнику та буряку цукрового. За-
гальним критерієм оцінки добору технологій
був коефіцієнт окупності витрат. Застосу-
вання ресурсоощадної технології мало пере-
ваги у вирощуванні пшениці озимої (1,372), ку-
курудзи на зерно (1,458) та буряку цукрового
(1,671). І навпаки, ефективнішою виявилася
інтенсивна технологія у вирощуванні ячменю
ярого (1,394) та соняшнику (1,531). Відновлен-

Висновки

ня ґрунтів Полтавської області відбувається
вкрай незадовільно, бал бонітету ґрунтів
тут має тенденцію до зниження.
Для розв’язання проблем раціонального

землекористування необхідна подальша еко-
логізація рослинництва. Це можливо зробити
завдяки відмові від руйнівних технологій, по-
силенню процесів біологізації, збалансованос-
ті інтересів товаровиробника в системі
«дохід — затрати». Такою є ресурсоощадна
технологія.
На основі використання SWOT-аналізу було

проведено комплексну оцінку ресурсоощадної
технології, оскільки традиційне порівняння
ефектів (економічного, екологічного та ін-
ших) не дає можливості за стратегічного

якості ґрунтів, їхнього потенціалу. Проте наве-
дені вище причини є переважно поверховими.
Головна проблема пов’язана із сутнісним став-
ленням до землі, системи землеробства, а не
лише до її підсистем. Тому О.П. Мягченко вва-
жає за необхідне не лише змінити традиційні
орієнтири, встановлені в Україні вже впродовж
десятиліть, а ввести гуманістичну або екоцент-
ричну моделі. Це одночасно є й мірою мінімі-
зації ризику впливу антропогенної складової на
педосферу (від грец. pedon — ґрунт, і sphaira —
куля) і не лише. Гуманістичний підхід знімає
багато суперечностей, що порушують гармо-
нійність розвитку, хоча й відбувається мінімі-
зація ризику. Тому, на відміну від гуманіс-
тичного підходу, екоцентричний розвиток по-
требує, щоб він був симбатним (прямопропор-
ційним) швидкості самовідновлення природних
ресурсів [9].
Адже сучасні технології вирощування сіль-

ськогосподарських культур потребують бага-
торазового проходження по полю машинно-
тракторних агрегатів. Питомий тиск на ґрунт в
1,5–2 рази перевищує допустимі норми. Це
призводить до того, що фізична деградація
відбувається не тільки в орному, а й у підор-
ному шарах ґрунту [10]. Отже, не лише брак
органічного матеріалу в ґрунтах призводить до
втрати гумусу. Це відбувається також і через
недотримання наукових вимог до механічного
обробітку ґрунту. Відтак ці процеси вкрай згуб-
но впливають на земельні ресурси, ведуть до
зниження їхньої виробничої цінності.
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планування зупинити вибір на одній з техно-
логій. Одержані результати засвідчили, що
ресурсоощадна технологія має значний по-
тенціал для господарського використання, а
слабкі її сторони та загрози не є занадто кри-
тичними, щоб віддати перевагу під час вибо-
ру технології лише за економічної ефектив-
ності. Тому на теренах Полтавської області
для повного забезпечення ефективного сіль-
ськогосподарського землекористування ре-
сурсоощадна технологія виявляється найдо-

цільнішою. Не применшуючи ролі та значен-
ня ресурсоощадної технології, застосування
її в усіх випадках і для усіх господарств не є
виправданим, а то й доцільним. Тому концеп-
туальне положення з підвищення ефективності
сільськогосподарського землекористування
полягає в поміркованому підході, який харак-
теризується індивідуальністю сукупних умов
кожного господарства, а то й структурних
його підрозділів за вибору остаточної техно-
логії.
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Наведено рез льтати з вивчення вплив різних
норм, способів та видів добрення на
врожайність рослин артоплі. Установлено, що
зароб а в ґр нт зеленої маси сидеральних
льт р дає змо отримати близь о 27 т/ а

б льб артоплі. За подальшо о добрення
спостері ається підвищення цьо о по азни а.
З несенням ґр нт 40 т/ а ною на фоні
подвійно о сидерально о пар отримано 35 т/ а
висо оя існих б льб артоплі сорт С арбниця.
Мінеральна система добрення забезпеч вала
врожайність на рівні 33,0–34,3 т/ а.

Картопля — найпопулярніший продукт на-
шого столу. Фізіологічна норма її споживання
на 1 людину в середньому становить 110 кг на
рік. Для забезпечення населення України кар-
топлею достатньо 5–6 млн т. Останніми рока-
ми по країні середній валовий збір становив
18 млн т картоплі з урожайністю 12–13 т/га [1].
Щоб забезпечити виробників доброякісним на-
сіннєвим матеріалом, тваринництво — високо-
калорійним кормом, а переробну промисло-
вість — сировиною, в Україні потрібно вироб-
ляти до 22 млн т картоплі. При цьому середня
врожайність має бути 15–16 т/га [2].
Одним із способів підвищення врожайності

картоплі є застосування комбінованої системи
удобрення. Тобто використання не лише орга-
нічних і мінеральних добрив, а й мінеральних
на хелатній основі, до складу яких входять ос-
новні елементи живлення (NPK) і ряд мікро-
елементів [3].
Мета досліджень — вивчити вплив різних

систем удобрення на продуктивність ранньо-
стиглого сорту картоплі Скарбниця з урахуван-
ням його біологічних особливостей.
Методика досліджень. Об’єкт досліджень —

ранньостиглий сорт картоплі Скарбниця. Нау-

Ключові слова: сорт, добрива, способи внесення, позакореневе підживлення, урожайність.

кові дослідження виконували на базі стаціонар-
ного польового досліду Інституту картопляр-
ства НААН у першому полі 4-пільної техноло-
гічної сівозміни на площі 1,5 га.
Дослід загальною площею 0,25 га було за-

кладено в 4-х повтореннях, розмір посівної ді-
лянки — 60, облікової — 36 м2.
Картоплю ранньостиглого сорту Скарбниця

висаджували в 4-пільній сівозміні з таким чер-
гуванням культур: сидеральний пар; картопля;
жито озиме + післяжнивний посів сидератів;
овес + післяжнивний посів сидератів.
Схема досліду містила 9 варіантів: сиде-

ральний пар (фон) — контроль; фон + регуля-
тор росту (РР) Вимпел К к. р. (обприскуван-
ня рослин у фазі сходів та в період бутоніза-
ції, 2 л/га); фон + регулятор росту Вимпел к. р.
(обприскування рослин у фазі сходів та в пері-
од бутонізації, 2 л/га); фон + гній, 40 т/га; фон
+ гній, 40 т/га + позакореневе підживлення рос-
лин препаратом Ferticare, 2 кг/га; фон + гній,
40 т/га + позакореневе підживлення рослин
препаратом Вуксал Комбі В, 3 л/га; фон + N90
P90 K120; фон + N45 P45 K70 + позакореневе
підживлення рослин препаратом Ferticare,
2 кг/га; фон + N30 P30 K45 + позакореневе під-
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живлення рослин препаратом Вуксал Комбі,
3 л/га.
Попередник картоплі — подвійний люпино-

вий пар. Позакореневе підживлення рослин
водорозчинними добривами здійснювали у фа-
зі повних сходів та в період бутонізації картоплі.
Регулятори росту Вимпел і Вимпел К фірми
«Долина» Україна містять кріополіетиленоксид —
230–400 г/л, поліетиленоксид — 540–1500 г/л,
солі гумінових кислот — 30 г/л та ряд мікро-
елементів (Ca, Mg, Mn, S, Zn, Fe, Mo, Cu, Co,
Si). До складу комплексного водорозчинного
добрива (КВД) Ferticare виробництва Фінляндії
входить 14% азоту, 11,5 — фосфору, 25% —
калію та комплекс мікроелементів (Mg, S, В,
Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Co). Комплексне добриво
Вуксал виробництва фірми «Аглюкон» Німеч-
чина містить 7,5% азоту, 15 — калію, 4,5 —
магнію, 24 — кальцію та мікроелементи: В, Cu,
Zn, Fe, Mn, Mo. Підстилковий гній великої ро-
гатої худоби вносили восени згідно зі схемою
досліду і загортали в ґрунт важкою дисковою
бороною. Обліки та спостереження виконува-

Вплив удобрення за різних норм
і способів унесення на врожайність бульб картоплі

ли за загальноприйнятими методиками [4]. Ре-
зультати досліджень обробляли методом дис-
персійного аналізу [3].
Результати досліджень. За результатами

аналізу у середньому за 3 роки досліджень у
контрольному варіанті (сидеральний пар) було
отримано 27,4 т/га бульб картоплі. У варіантах,
де на фоні подвійного сидерального пару
здійснювали позакореневе підживлення препа-
ратами Вимпел і Вимпел К, урожайність стано-
вила 29,8–29,9 т/га, а приріст урожаю бульб —
2,4–2,5 т/га (таблиця).
Найвищу врожайність (35 т/га) одержано за

внесення органічних добрив на фоні подвійно-
го сидерального пару. Приріст урожаю був
7,6 т/га, або 27,7%. У варіантах 5, 6, де вноси-
ли гній і здійснювали позакореневе підживлен-
ня КВД Ferticare та Вуксал, урожайність бульб
становила відповідно 34,5 і 33,0 т/га.
Мінеральна система удобрення забезпечу-

вала врожайність на рівні 33,0–34,3 т/га.
За органічної (варіанти 4–6) і мінеральної

систем удобрення (варіанти 7–9) середня вро-

1. Сидеральний пар (фон) —

контроль 33,0 27,6 21,5 27,4 –

2. Фон + РР Вимпел К, 2,0 л/га

(позакоренево) 33,7 32,3 23,3 29,8 +2,4

3. Фон + РР Вимпел, 2,0 л/га

(позакоренево) 33,5 31,2 24,9 29,9 +2,5

4. Фон + гній, 40 т/га 40,4 32,4 32,1 35,0 +7,6

5. Фон + гній, 40 т/га + комплексне

добриво Ferticare, 2 кг/га

(позакоренево) 43,2 31,1 29,3 34,5 +7,1

6. Фон + гній, 40 т/га + комплексне

добриво Вуксал, 3 л/га

(позакоренево) 42,2 30,9 26,0 33,0 +5,6

7. Фон + N90P90K120 38,5 34,8 29,7 34,3 +6,9

8. Фон + N45P45K70 + Ferticare,

2 кг/га (позакоренево) 39,7 30,0 26,0 31,9 +4,5

9. Фон + N30P30K45 + Вуксал Комбі,

3 л/га (позакоренево) 38,0 34,5 26,5 33,0 +5,6

   НІР05 2,2 3,5 5,4

Урожайність артоплі сорт С арбниця залежно від добрення (середнє за 2011–2013 рр.)

Урожайність бульб, т/га
Варіант

  2011 р.    2012 р.    2013 р. ± до контролюСередня
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Вплив удобрення за різних норм
і способів унесення на врожайність бульб картоплі

Дослідженнями встановлено, що позакоре-
неве підживлення препаратами Вимпел і Вим-
пел К на фоні сидерального пару без засто-
сування добрив дало можливість отримати
приріст урожаю 2,4–2,5 т/га.
Найбільшу врожайність — 35 т/га бульб

отримано за внесення 40 т/га гною на фоні
подвійного сидерального пару.

Висновки

Позакореневе підживлення рослин на фоні
внесених органічних і мінеральних добрив
сприяє підвищенню врожайності бульб кар-
топлі.
За органічної (варіанти 4–6) і мінеральної

систем удобрення (варіанти 7–9) урожай-
ність була майже на одному рівні — 34,2 і
33,1 т/га.
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жайність була майже на одному рівні — 34,2 і
33,1 т/га. Зазначені системи можуть бути вико-

ристані залежно від господарських можливос-
тей виробників картоплі.



75Вісник аграрної наукилютий 2014 р.

УДК [574.583:576.85]:631.8
© 2014

Н.М. Москаленко
Інститут рибного
господарства НААН

* Науковий керівник —
доктор біологічних наук
В.І. Щербак
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Установлено, що ба теріоплан тон віді рає
важлив роль ф н ціон ванні рибниць их
ставів. Внесення мі родобрива «Росто » Ма ро
та інсь о о пере ною вирощ вальні стави
збільш є част ба теріоплан тон , я ий
переб ває в а ре ованом стані. Це підвищ є
йо о харчов цінність і збільш є ф н ціональн
а тивність, а в подальшом підвищ є
рибопрод тивність вирощ вальних ставів. Том
поряд з пере ноєм є надзвичайно перспе тивним
ви ористання ново о мі родобрива «Росто »
Ма ро.

Визначаючи спрямованість та інтенсивність
енергетичних потоків і колообігу речовин між
трофічними ланцюгами різних рівнів, бактеріо-
планктон відіграє важливу роль у функціону-
ванні екосистеми рибницьких ставів, кінцевою
ланкою яких є рибна продукція.
Велика кількість і швидкість формування біо-

маси бактеріопланктону забезпечують значну
масу бактеріальної органічної речовини, яка
має велике значення для загального балансу
органічної речовини водойм і засвоюється ор-
ганізмами наступних трофічних ланок, фор-
муючи біологічну продуктивність водойми [4, 9].
Не менш важливими функціями є деструкція та
мінералізація завислих і розчинних органічних
речовин та участь у процесах біологічного са-
моочищення водойми, при цьому внесок бак-
терій у загальну деструкцію органічних речовин
сягає 40–80% [6, 8].
Бактеріопланктон — це поодинокі клітини у

завислому стані. Особливістю рибницьких ста-
вів, багатих органічними речовинами, є те, що
більша частина бактерій (до 80%) перебуває у
агрегованому стані [7]. Агрегації бактерій — це
скупчення бактеріальної флори на часточках
детриту та відмерлих рештках. Бактерії в агре-
гованому стані є оптимальнішим харчовим ре-
сурсом для зоопланктонних організмів і риб на
ранніх стадіях онтогенезу. Проте є дані про
споживання бактеріальних агрегацій доросли-
ми особинами білого товстолоба, що є важли-
вим під час вирощування риб у полікультурі [2].
Накопичення у мертвій детритній масі живих
бактеріальних клітин значною мірою відновлює
втрачену поживну цінність цього мертвого ор-

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ключові слова: бактеріопланктон, агрегації, мікродобриво «Росток» Макро, кінський перегній,
вирощувальні стави.

ганічного матеріалу [3]. До того ж агрегований
бактеріопланктон є функціонально активнішим,
що збільшує роль бактерій у трансформації
органічної речовини в екосистемі ставу [4].
Мета досліджень — визначити динаміку та

структуру агрегованості бактеріопланктону ви-
рощувальних ставів за дії мікродобрива «Рос-
ток» Макро і кінського перегною.
Матеріали та методи роботи. Досліджен-

ня проводили впродовж вегетаційного сезону
в 2012 р. у господарстві «Сквираплемрибгосп»
у вирощувальних ставах № 1–3.
Стави № 1 і 2 площею 0,02 га було удобре-

но 8 червня та зариблено 9 червня на 3-тю
добу після залиття. Став № 3 площею 0,4 га
було залито за тиждень до зариблення. Всі ста-
ви зарибляли підрощеною личинкою коропа
масою 0,8 г з розрахунку 30 тис./га.
Натурні досліди з оцінки агрегованості бак-

теріопланктону вирощувальних ставів проводи-
ли за такими варіантами: у став № 1 було вне-
сено мікродобриво «Росток» Макро у концент-
рації 4 дм3/га, у став № 2 — кінський перегній
з розрахунку 2 т/га, став № 3 був контрольним
(без унесення добрив).
Мікродобриво «Росток» Макро — рідке ком-

плексне добриво, яке за результатами санітар-
но-епідеміологічної експертизи включено до
«Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволе-
них до використання в Україні» зі статусом
«постійна реєстрація» для застосування в сіль-
ському та лісовому господарствах. За парамет-
рами таксикометрії відповідає 4-му класу не-
безпеки «речовини малонебезпечні». [Держав-
ний реєстр за № 5417 від 17 березня 2011 р.].
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Агрегації бактеріопланктону
вирощувальних ставів за дії різних видів добрив

Виробник — ТОВ «Український Аграрний Ре-
сурс», м. Київ.
Згідно із сертифікатом склад мікродобрива

«Росток» Макро: азот (N), фосфор (P2O5), калій
(K2О), магній (МgО), сірка (S), а також хелати
мікроелементів.
Мікробіологічні проби відбирали двічі на мі-

сяць [1]. Кількісну оцінку бактерій визначали
методом прямого підрахунку Разумова [5].
Результати досліджень. За морфологіч-

ною структурою мікрофлора вирощувальних
ставів за дії мікродобрива «Росток» Макро, кін-
ського перегною та на контролі була представ-
лена мікроскопічними кулястими, паличковид-
ними формами бактерій. Переважали кокові
форми — 76–93%, паличковидні — 7–24% та
інші морфологічні групи — у незначній кількості.
Бактеріопланктон дослідних ставів був пред-

ставлений поодинокими клітинами та агрегаці-
ями, що підвищує їхню харчову цінність.
В експериментальних ставах бактерій в аг-

регованому стані на початку досліджень (до
внесення добрив) було мінімум. Їхня кількість
збільшувалась після внесення добрив і знижу-
валася до осені. Ступінь агрегованості бакте-
ріопланктону впродовж вегетаційного сезону

коливалась у межах 5–45%. Дослідження свід-
чать, що на початку вегетаційного сезону до
внесення добрив кількість агрегацій становила
1–3 і не у кожному полі зору. В агрегаціях —
8–44 бактеріальних клітин, агрегованість — 5–9%.
Після внесення мікродобрива «Росток» Мак-

ро у кожному полі зору виявлено 2–5 агрегацій
по 7–97 кл, агрегованість — 45%. В осінній пе-
ріод агрегації траплялися лише у 85% загаль-
ної кількості полів зору, їх кількість — 1–2 по
7–60 кл у конгломераті, агрегованість — 28%.
У дослідах з унесенням кінського перегною

виявлено таку саму динаміку, як і за внесення
мікродобрива «Росток» Макро. У період після
внесення перегною у полі зору було 2–3 бак-
теріальні асоціації — по 10–54 кл у кожній, аг-
регованість — 41%. Восени конгломерати трап-
лялися по 1–2 у полі зору по 5–22 кл в агрега-
ції, агрегованість — 19%. На контролі виявлено
найменшу кількість агрегацій з найменшою кіль-
кістю бактерій у конгломераті. Улітку спосте-
рігали 1–3 агрегації по 7–31 кл в асоціації, агре-
гованість — 26%. Восени кількість агрегацій
була на рівні 1–2 по 5–13 кл, агрегованість —
19%. У всіх варіантах досліду в агрегаціях ко-
кові форми бактерій займають 82–96%.

Дослідженнями встановлено, що більша ча-
стина бактеріопланктону у вирощувальних
ставах перебуває в агрегованому стані, що
значно підвищує його харчову цінність. Незва-
жаючи на те, що агрегації перебували під на-
вантаженням фільтраторів зоопланктону та

Висновки

процесів, що відбуваються в ставах під час
вирощування риби, за внесення мікродобрива
«Росток» Макро і кінського перегною кіль-
кість агрегацій та відповідно бактеріальних
клітин у конгломераті збільшується, що сприяє
утворенню первинного бактеріального білка.
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Обґр нтовано роль забезпечення підприємств
ал зі рослинництва основними засобами.
Досліджено с часний стан забезпечення
а ропідприємств основними засобами в онте сті
їх інноваційно о розвит . Виявлено основні
тенденції змін фондозабезпеченості та
фондооснащеності виробничо о процес
вітчизняних підприємств рослинниць ої ал зі.

Результативність діяльності агропідпри-
ємств залежить від матеріально-технічного за-
безпечення їхньої діяльності, зокрема наяв-
ності основних засобів виробництва. Кількісні
та якісні параметри агротехніки визначають
рівень продуктивності персоналу підприємств.
Тому моніторинг рівня забезпеченості сфери
агровиробництва основними засобами, їх якіс-
них характеристик має стати обов’язковою
складовою статистичного аналізу галузі. Це
дасть можливість вчасно виявити проблеми в
цій сфері господарського процесу виробників
та причини їх виникнення. Крім того, результа-
ти такого аналізу слугуватимуть основою для
забезпечення інноваційного розвитку сільсько-
господарських агропідприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідження засад забезпечення агропідпри-
ємств основними засобами як чинника їх інно-
ваційного розвитку розкрито в працях В. Анд-
рійчука, Я. Білоуська, Н. Васильєвої, М. Ільчу-
ка, М. Коденської, М. Корецького, О. Кушнірен-
ко, Г. Підлісецького, М. Садикова, Н. Сіренко,
В. Тарасової, В. Товстоп’ят.
Об’єкт та методика досліджень. Об’єктом

досліджень є процес забезпечення агропід-
приємств основними засобами, які є чинником
їх інноваційного розвитку. У дослідженнях було
використано метод порівнянь та економіко-
статистичний метод для виявлення й оцін-
ки тенденцій змін кількісних і якісних характе-
ристик забезпеченості підприємств технікою
сільськогосподарського призначення. Також на
основі застосування абстрактно-логічного
методу, зокрема його прийомів індукції, де-
дукції та наукової абстракції, виділено основні
проблеми забезпечення вітчизняного агрови-

Ключові слова: агропідприємства, основні засоби, інновація, розвиток, економічний ефект.

робництва технічними засобами. Дослідження
проводили за такою схемою: 1) оцінювання
кількісних характеристик техніки (кількість оди-
ниць техніки всього та в розрахунку на одини-
цю земельних ресурсів) агропідприємств Украї-
ни загалом і Житомирської області зокрема та
їх порівняльна характеристика; 2) оцінювання
якісних параметрів (рівня продуктивності —
фондовіддачі — техніки) основних засобів аг-
ропідприємств України і Житомирської області
та їхня порівняльна характеристика; 3) на ос-
нові результатів оцінювання якісних та кіль-
кісних параметрів техніки ідентифікація основ-
них проблем, які перешкоджають розвитку віт-
чизняних агропідприємств.
Результати досліджень. Інноваційний роз-

виток підприємств галузі рослинництва як склад-
не та багатоаспектне явище характеризують
такі особливості: інноваційний розвиток — про-
цес вдосконалення підприємств рослинницької
галузі, що є цілеспрямованим; інноваційна ді-
яльність, яка лежить в основі вдосконалення
підприємств, реалізується у процесі інновацій-
ного розвитку; вдосконалення підприємства
передбачає поліпшення результатів його гос-
подарської діяльності, до яких, передусім, на-
лежать економічна ефективність та конкурен-
тоспроможність. З огляду на це інноваційний
розвиток підприємств галузі рослинництва —
це процес вдосконалення підприємства з ме-
тою поліпшення результатів його господарсь-
кої діяльності через здійснення інноваційної
діяльності.
Н.О. Кузьміних виокремлює три економічні

категорії, які характеризують інноваційний роз-
виток: інноваційний потенціал, інноваційну ак-
тивність та інноваційні ризики [3]. Отже, інно-
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ваційний потенціал підприємства складається
із сукупності зовнішніх (умови зовнішнього се-
редовища) та внутрішніх (якісні та кількісні ха-
рактеристики) ресурсів. Дослідження ресурсів
як необхідної складової забезпечення іннова-
ційного розвитку підприємств галузі рослинниц-
тва доцільно здійснювати в межах виокремле-
них вище етапів їхньої господарської діяль-
ності. Кожен із підпроцесів доцільно предста-
вити у вигляді системи, яка має свої входи та
виходи. Дослідження вхідних та вихідних чин-
ників у системному зв’язку дасть змогу оціни-
ти ефективність використання ресурсів, а та-
кож виявити невикористані можливості підпри-
ємства або оцінити рівень реалізації його інно-
ваційного потенціалу.
До матеріальних ресурсів, які беруть безпо-

середню участь у перетворенні земельних, тру-
дових та грошових ресурсів на готову продукцію
рослинництва, належать основні та оборотні
засоби підприємства. При цьому визначальну
роль у формуванні продуктивності праці віді-
грають саме основні засоби виробництва. Від-
так можна стверджувати, що основні засоби
виробництва продукції рослинництва є не-

Забезпечення агропідприємств основними
засобами в контексті їх інноваційного розвитку

від’ємною складовою інноваційного потенціалу
підприємств галузі, а рівень забезпеченості гос-
подарського процесу технікою визначає рівень
їх інноваційного розвитку.
Аналіз кількісної складової основних засобів

доцільно здійснювати через оцінку рівня забез-
печеності виробничого процесу відповідними
технічними засобами (табл.1).
Аналіз табл. 1 показує, що останнім часом

рівень фондооснащеності поступово знижуєть-
ся. Зокрема, поряд з істотним зменшенням
кількості основних видів сільськогосподарсь-
кої техніки як в Україні, так і в Житомирській об-
ласті, наявність зернозбиральних комбайнів у
розрахунку на 1000 га посівної площі зернових
і тракторів у розрахунку на 1000 га ріллі також
скоротилася. Рівень забезпеченості галузі рос-
линництва Житомирщини тракторами майже
вдвічі нижчий від загальноукраїнського. Скоро-
чується кількість комбайнів, що припадає на
1000 га посівної площі інших культур, а саме:
кількість кукурудзозбиральних (щороку на
10%), бурякозбиральних (на 24%), льонозби-
ральних комбайнів (на 17%). Рівень фондо-
оснащеності впродовж останніх років зріс тіль-

Україна

Кількість

  тракторів, тис. шт. 169 151 147 –6,57

  зернозбиральних комбайнів, тис. шт. 37 33 32 –6,60

  тракторів на 1000 га ріллі, шт. 9 8 8 –5,72

  зернозбиральних комбайнів на 1000 га
  посівної площі кукурудзи, шт. 3 3 2 –10,94

Житомирська область

Кількість

  тракторів, шт. 5614 4395 4098 –14,56

  зернозбиральних комбайнів, шт. 1553 1215 1117 –15,19

  тракторів на 1000 га ріллі, шт. 5 4 4 –15,09

  зернозбиральних комбайнів на 1000 га
  посівної площі кукурудзи, шт. 4 4 4 –9,64

Відхилення рівня в Житомирській області від рівня України, %

Кількість

  тракторів на 1000 га ріллі, шт. –42,52 –49,35 –53,38 12,04 в. п.

  зернозбиральних комбайнів на 1000 га
  посівної площі кукурудзи, шт. 53,80 61,84 80,61 22,41 в. п.

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській області.

1. По азни и забезпеченості виробни ів прод ції рослинництва Житомирсь ої області ос-
новними засобами

Середньо-
річний темп
приросту, %

Показник
Рік

2009 2010 2011
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ки на виробництві картоплі. Зокрема, кількість
картоплезбиральних комбайнів на 1000 га по-
сівної площі картоплі в Україні зросла на 7%.
Загалом, зважаючи на те, що чинник меха-
нізації відіграє чи не ключову роль у виробни-
чому процесі, виявлені тенденції є вкрай неба-
жаними.
До якісних характеристик технічних засобів

належать показники їх продуктивності, які ві-
дображають обсяг виробленої продукції (у на-
туральному або вартісному вираженні), що
припадає на одиницю основних засобів. Дослі-
джено динаміку двох показників: вартості зер-
нових культур у розрахунку на 1 зернозбираль-
ний комбайн; вартості продукції рослинництва
у розрахунку на 1 трактор. При цьому для ана-
лізу обрано саме зернову галузь, оскільки на
неї припадає майже половина вартості вало-
вої продукції рослинництва. Згідно з результа-
тами дослідження протягом 2007–2011 рр. спо-
стерігалося зростання продуктивності відповід-
них технічних засобів, що можна пояснити
частковою заміною старої техніки на нову —
досконалішу та сучаснішу. Проте якісні харак-
теристики основних засобів підприємств Жито-
мирщини значно гірші за показники виробників
продукції рослинництва загалом по Україні.
Згідно з даними Головного управління ста-

тистики в Житомирській області ступінь зно-

шення основних засобів, залучених до проце-
су вирощування сільськогосподарських куль-
тур, становить майже половину від їх вартості
(44% у 2011 р.). При цьому у 2008–2011 рр.
тенденцію до необхідного оновлення техніки
призупинено, а середньорічний темп зменшен-
ня вартості введеної в експлуатацію техніки у
цей період становив 27%. Логічно висунути
гіпотезу про те, що заміна такої значної частки
застарілої техніки на нову, досконалішу та про-
дуктивнішу, забезпечить іще відчутніше підви-
щення рівня якісних параметрів виробництва
продукції рослинництва (табл. 2). Частка онов-
лених основних засобів упродовж останніх 2-х
років зростає за основними видами сільсько-
господарської техніки. На відміну від 2010 р.,
упродовж якого спостерігалося скорочення
кількості комбайнів, автомобілів, посівних ма-
шин та машин для садіння, а також зернозби-
ральних комбайнів, у 2011 р. зменшилася лише
кількість тракторів.
Важливим інструментом зростання конку-

рентоспроможності аграрного сектору економі-
ки України виступає інноваційна модель роз-
витку. Підвищення ефективності агровиробниц-
тва наразі зумовлено переважно широким
упровадженням у практику вітчизняних і світо-
вих досягнень науково-технічного прогресу,
стратегічна роль в якому належить інноваційній

Трактори 5,4 6,9 97,8 99,7 27,78 1,94

Автомобілі 3,1 6,3 99,2 100,2 103,23 1,01

Плуги 4,5 8,0 101,5 102,3 77,78 0,79

Культиватори 4,7 8,9 101,7 102,9 89,36 1,18

Борони 3,1 6,0 100,7 100,5 93,55 –0,20

Машини посівні
та для садіння 6,3 7,8 98,2 100,1 23,81 1,93

Розкидачі гною

та добрив 7,6 12,0 104,6 106,6 57,89 1,91

Комбайни
зернозбиральні 6,1 9,2 96,6 100,6 50,82 4,14

Техніка для
післяурожайних робіт 5,9 12,7 104,7 109,0 115,25 4,11

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській області та [6, 8].

2. Динамі а заміни основних засобів підприємств ал зі рослинництва У раїни, %

Тип основних засобів

Техніка

надійшло
протягом року, %

індекс кількості
(до наявності

на початок року), %

Відносне відхилення
2011 р. від 2010 р., в.п.

2010 2011 2010 2011

надійшло
протягом
року

індекс
кількості (до
наявності на
початок року)
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Забезпечення агропідприємств основними
засобами в контексті їх інноваційного розвитку

Основні засоби підприємств галузі рослин-
ництва слід розглядати як складову їхнього
інноваційного потенціалу, який передбачає
вдосконалення підприємства для поліпшення
результатів його господарської діяльності
через здійснення ним інноваційної діяльності.
Сучасний стан забезпечення підприємств

галузі рослинництва основними засобами ха-
рактеризується наявністю тенденцій до зни-
ження рівня їх фондооснащеності, що для ви-
робничого процесу в сільському господарстві
є вкрай несприятливим. Водночас позитивно

Висновки

оцінено зростання фондовіддачі завдяки част-
ковій заміні застарілої техніки новою.
Відновлення технічної бази виробництва

продукції рослинництва на інноваційній основі
слід здійснювати у напрямах: забезпечення
простого відтворення основних засобів через
підвищення рівня фондооснащеності сільсько-
господарських підприємств; забезпечення роз-
ширеного відтворення через заміну старої
техніки новою з кращими якісними характе-
ристиками, тобто продуктивнішими засоба-
ми виробництва.
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діяльності. Результати впровадження інновацій
полягають у збільшенні обсягу продаж, зни-
женні собівартості продукції, зростанні фондо-
озброєності та продуктивності праці, підвищен-

ні рентабельності роботи й інших виробничо-
фінансових показників діяльності агропідпри-
ємств, а також у соціально-економічному роз-
витку сільських територій.
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Монографію відомого герболога, академіка
НААН, професора О.О. Іващенка «Зелені су-
сіди» (К.: Фенікс, Колообіг, 2013. — 480 с.) при-
свячено осмисленню закономірностей етапів
формування рослинного світу, співжиттю куль-
турних і диких видів рослин. У ній розвинуто
оригінальний погляд на еволюційні тисячолітні
відносини людини зі своїми вічними супутника-
ми — рослинами-бур’янами, докладно описа-
но їхні біологічні властивості. Багатьма поколін-
нями аграріїв питання щодо наявності бур’янів
у агрофітоценозах розглядалося лише з погля-
ду шкодочинності видів, а проблеми боротьби
з ними — як необхідність знищення небажаної
рослинності в посівах культурних рослин. Нині
фахівцями вже не використовується термін «зни-
щення бур’янів», а дослідження методів контро-
лю/регулювання наявності різних видів рослин
у біоценозах на першому плані у питаннях сто-
совно збереження біорізноманіття та методів
отримання високої продуктивності агрофітоце-
нозів. Досягнення зазначених цілей можливе за
умов поглибленого вивчення біології видів рос-
лин, які можуть бути бур’янами, докладного
розгляду питань взаємовідносин видів рослин
у біоценозах, розвитку екологічно безпечних
напрямів контролювання небажаної рослин-
ності в агрофітоценозах.

Наукова цінність монографії також полягає
і у формуванні концепції створення високопро-
дуктивних агрофітоценозів за мінімального хі-
мічного навантаження. Останніми роками в Ук-
раїні проблема боротьби з бур’янами набула
особливої актуальності. Унаслідок порушення
сівозмін, використання спрощеної агротехніки
різко зросла потенційна засміченість орного
шару ґрунту, яка в різних ґрунтово-кліматичних
зонах України досягла 1,14–1,47 млрд шт./га. За
вегетаційний період на 1 м2 орних земель здат-
ні проростати 1100–2300 сходів бур’янів. Зни-
ження продуктивності сільськогосподарських
культур унаслідок конкуренції, що створюють
бур’яни, може становити 20–50% від можливо-
го рівня врожайності для суцільних посівів і 40–
80% — посівів просапних культур. За такого
рівня потенційного засмічення для збережен-
ня врожаю необхідне широкомасштабне засто-
сування хімічних засобів захисту. Так, потреби
України в пестицидах щороку сягають 35 тис. т,
однак нераціональне застосування гербіцидів
може призвести до забруднення довкілля.

У напрямі контролю бур’янів у рослинництві

РЕЦЕНЗІЇ

 країни за останні 15 років спостерігаються іс-
тотні зрушення. Сучасні системи контролю бу-
р’янів дали змогу відмовитися від застосуван-
ня важкої ручної праці. Основні зусилля фа-
хівців спрямовані на розробку технологій
використання гербіцидів. Першу на пострадян-
ському просторі Державну премію в галузі на-
уки і техніки України 2010 р. за розробку еко-
логічно безпечних технологій боротьби з бур’я-
нами отримав саме автор монографії «Зелені
сусіди» разом із творчим колективом. Тому це
видання, матеріали якого сприятимуть збере-
женню біорізноманіття в агрофітоценозах і по-
дальшій розробці високоефективних та еколо-
гічно безпечних технологій боротьби з бур’яна-
ми, є особливо актуальним.

Малодосліджений аспект гербології — роз-
виток взаємовідносин бур’янів і культурних рос-
лин в історичній площині. Процеси утворення
фітоценозів подано в історичному аспекті, роз-
глянуто основні процеси формування біорізно-
маніття екосистем. Докладно наведено відо-
мості про вдосконалення засобів контролю
бур’янів упродовж розвитку цивілізації.

Цікавим і пізнавальним є підрозділ «І друзі,
і недруги», в якому автор наводить цікаві фак-
ти стосовно того, як у різних країнах змінюва-
лися погляди на шкодочинність окремих видів
бур’янів. Відома нам як поширений бур’ян ло-
бода біла (Chenopodium album L.) —зеленна
культура в країнах Західної Європи.

Окремі підрозділи другої частини монографії
присвячені кожному виду рослин. Описано чис-
ленні види бур’янів з глибоким дослідженням
біологічних і господарських властивостей кож-
ної рослин, наведено дані з історичного досві-
ду застосування цих видів рослин та контролю
їх шкодочинності в посівах культурних рослин.

Детальний опис багатьох видів бур’янів у
цьому виданні викладено вперше, зокрема на-
ведено докладну інформацію про шкодочинний
та розповсюджений останніми роками в Україні
ваточник сирійський (Asclepias syriaca L.) тощо.

Книжка буде корисною для науковців та аг-
ровиробничників, а також для викладачів і сту-
дентів аграрного й біологічного профілю. На
нашу думку, монографія заслуговує на широ-
ке розповсюдження, зокрема виданням англій-
ською мовою.

В.В. Моргун, академік НАН України
В.В. Швартау,

член-кореспондент НАН України
Інститут фізіології

рослин і генетики НАН України
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ЮВІЛЕЇ

Ю.І. САВЧЕНКУ — 75

Відомому вченому в галузі
годівлі сільськогосподарських
тварин, технології виробництва
продуктів тваринництва, радіо-
екології, доктору сільсько-
господарських наук, професору,
академіку НААН, Заслуженому
працівнику сільського господар-
ства України Юрію Івановичу
Савченку виповнилося 75 років.

 Народився ювіляр 15 люто-
го 1939 р. у с. Березова Гать Нов-
город-Сіверського району Черні-
гівської області. Після закін-
чення у 1962 р. Української
ордена Трудового Червоного
Прапора сільськогосподарської
академії працював старшим на-
уковим співробітником Хмель-
ницької державної обласної
сільськогосподарської дослідної
станції. З 1964 р. — завідувач
лабораторії годівлі сільськогос-
подарських тварин, з 1970 р. —
завідувач відділу тваринництва,
а з 1971 р. — заступник дирек-
тора з наукової роботи цієї
станції. Із 1977 р. наукова робо-
та вченого пов’язана з Науково-
дослідним інститутом сільського
господарства Нечорноземної
зони України (нині — Інститут
сільського господарства Полісся
НААН), де він спочатку працю-
вав завідувачем відділу техно-
логії виробництва продуктів тва-
ринництва, з 1980 р. — заступ-
ником директора з наукової
роботи, а з 1982 по 2011 р. —
директором Інституту сільського
господарства Полісся. Нині
Ю.І. Савченко працює радником
дирекції Інституту та головним
науковим співробітником відділу
тваринництва.
У 1970 р. в Українській орде-

на Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарській академії
Юрій Іванович захистив канди-
датську дисертацію на тему
«Вплив різного рівня цукру в ра-
ціонах на обмін речовин, м’ясну
продуктивність та стан здоров’я
молодняку великої рогатої худо-

би», а в 1991 р. — докторську
дисертацію на тему «Оптиміза-
ція вуглеводного та протеїново-
го живлення великої рогатої ху-
доби в умовах Лісостепу та По-
лісся України».
Ю. І. Савченко — відомий

вчений-зооінженер у галузі
годівлі тварин, автор численних
наукових праць, монографій.
Його науково-практична діяль-
ність має цілий ряд напрямів –
годівля тварин і технологія
кормів, технологія виробництва
продукції тваринництва, радіо-
екологія.
Учений вніс істотний вклад у

розробку теоретичних основ і
впровадження в практику інтен-
сивних технологій виробництва
молока та яловичини, вирощу-
вання молочної худоби; розви-
нув вчення про збалансовану
годівлю сільськогосподарських
тварин, зокрема, про оптиміза-
цію вуглеводного та протеїново-
го живлення великої рогатої ху-
доби; експериментально вста-
новив потребу у цукрі різних
вікових і фізіологічних груп вели-
кої рогатої худоби; вивчив вплив
рівня цукру і виду цукристих
кормів на обмін речовин і про-
дуктивність корів, бугаїв, молод-
няку чорно-рябої худоби. Ним
вперше вивчено вплив рівня
цукру завдяки різним вуглеводи-
стим кормам у раціонах на спер-
мопродуктивність і обмін речо-

вин у бугаїв-плідників в умовах
великих промислових комп-
лексів; доведено позитивну
роль цукру в раціонах за вироб-
ництва молока та м’яса в зоні
радіоактивного забруднення.
Ю.І.Савченко – автор по-

ліського типу української чорно-
рябої молочної породи, ряду
технологій заготівлі високоякіс-
них кормів і приготування їх до
згодовування. Результати його
досліджень з питань годівлі
сільськогосподарських тварин,
технології виробництва про-
дукції тваринництва та радіоеко-
логії відображено у понад 300
наукових працях, зокрема ряді
монографій, рекомендацій, під-
ручників.
Після аварії на ЧАЕС

Ю. І. Савченко  спрямував зу-
силля колективу Інституту на
розробку проблем ведення АПК
в зоні радіоактивного забруд-
нення для отримання екологіч-
но безпечної продукції. Було
проведено десятки дослідів, що
дало змогу розробити систему
ведення агропромислового ком-
плексу в даному регіоні.
У 1993 р. Юрія Івановича об-

рано членом-кореспондентом, а
в 1995 р. — дійсним членом Ук-
раїнської академії аграрних на-
ук. Наукові дослідження акаде-
міка НААН Ю.І. Савченка, його
активна громадська діяльність
отримали високу державну оцін-
ку — він нагороджений орденом
«Трудового Красного Знамени»,
медалями, відзнакою НААН,
йому присвоєно високе звання
«Заслужений працівник сільсь-
кого господарства України».
Щиро вітаємо шановного юві-

ляра, бажаємо йому міцного
здоров’я, нових наукових звер-
шень, сімейного благополуччя,
довгих років життя.

Президія Національної
академії аграрних наук

України
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РЕФЕРАТЫ

УДК 631.417.2 (477.8)
Лопушняк В.И. Влияние систем удобрения на со-
держание гумуса в темно-серой оподзоленной почве
Западной Лесостепи//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 2. — С. 5–9.
Приведены результаты исследований влияния ми-
неральной, органической и органо-минеральной си-
стем удобрения с разным насыщением органичес-
кими удобрениями на гумусное состояние темно-
серой оподзоленной почвы за 3 ротации
короткоротационного зернопропашного плодосмен-
ного севооборота. Доказано, что применение орга-
но-минеральной системы удобрения с насыщением
15 т/га органических удобрений способствует повы-
шению содержания общего гумуса и стабилизации
гумусного состояния темно-серой оподзоленной поч-
вы. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: гумус, лабильный гумус, ста-
бильный гумус, система удобрения, темно-серая
оподзоленная почва.

УДК 631.45
Медведев В.В. Аграрные исследования во Фран-
ции//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. —
С. 10–12.
Освещен опыт аграрных исследований во Франции,
которые проводятся в рамках Национального Инсти-
тута агрономических исследований (INRA) и его ре-
гиональных отделений. Всего в INRA около 30 ин-
ститутов. Аграрные исследования проводят также
университеты, которые не входят в INRA, и сель-
скохозяйственная палата, содействующая внедре-
нию новых технологий. Во Франции активно изуча-
ют новые почво- и водоохранные технологии (мини-
мальную, консервативную, точную, с уменьшенным
применением агрохимикатов, органическую и другие).
Эти технологии являются актуальными для Украины.
Ключевые слова: аграрные исследования, передо-
вой опыт, новые технологии.

УДК 632.38 575.86 634.13
Удовиченко Е.Н. Молекулярно-филогенетический
анализ украинских изолятов вируса хлоротической
пятнистости листьев яблони, выделенных из груши//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. — С. 13–16.
Проведена ОТ-ПЦР-диагностика образцов груши на
наличие вируса хлоротической пятнистости листь-
ев яблони, выделены украинские изоляты и получе-
ны сиквенсы фрагментов гена капсидного белка.
Выполнен филогенетический анализ и установлены
уровни идентичности их нуклеотидных и аминокис-
лотных последовательностей с известными изоля-
тами. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: филогенетика, вирусы, груша,
изоляты, ПЦР.

УДК 636.4.082
Волощук В.М. Состояние и перспективы развития
отрасли свиноводства//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 2. — С. 17–20.
Рассмотрена характеристика объемов производства
свинины в динамике лет и проведен анализ отрас-
ли свиноводства в Украине, раскрыты пути и техно-
логические подходы к эффективному ведению от-

расли свиноводства в зависимости от условий про-
изводства. Приведен пример эффективного приме-
нения новых технологических решений в отрасли
свиноводства, начертаны пути возможного развития
и государственной поддержки собственного товаро-
производителя. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: свиноводство, технологические
решения, эффективность производства, перспекти-
вы развития.

УДК 637.12.05(477.41)
Ефименко Т.М., Игнатьева А.Н., Токарев Ю.С.,
Односум А.В. Nozema ceranaе — возбудитель но-
зематоза пчел в Украине//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 2. — С. 21–24.
Впервые на территории Украины на пасеках в трех
областях (Киевской, Полтавской и Запорожской)
выявлено микроспоридию Nozema ceranae — воз-
будителя так называемого «азиатского» ноземато-
за пчел, считающегося одной из причин массовой
гибели пчелиных семей. Клинические признаки и
течение нозематоза в семьях, в которых выявлена
микроспоридия N. ceranae, были классическими:
слабое развитие семей весной, в отдельных семь-
ях — следы поноса. Акцентируется внимание на
необходимости продления исследований, направ-
ленных на изучение распространения микроспори-
дии N. ceranae на пасеках в Украине и ее вредонос-
ности для отрасли пчеловодства при моно- и сов-
местном паразитировании с микроспоридией
Nosema apis. Библиогр.: 19 названий.
Ключевые слова: пчелы, нозематоз, микроспори-
дии, пасеки, диагностика, морфологический анализ,
заражение.

УДК 636.4.87.7/8
Котляр А.С., Сапрыкин В.А. Эффективность влия-
ния солевых и хелатных форм микроэлементов в
кормлении свиней//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 2. — С. 25–28.
Разработана новая форма микроэлементов кормо-
вых добавок, которая является комбинацией соле-
вой формы микроэлементов и гуминовых кормовых
добавок (комбигуматов). Обоснована эффектив-
ность влияния комбигуматов Fe и Cu на показатели
роста ремонтных свинок и на репродуктивные пока-
затели свиноматок при первом опоросе, по сравне-
нию с солевой и хелатной формами этих микроэле-
ментов. Библиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: кормление ремонтных свинок,
микроэлементы, соли, хелаты, гуматы.

УДК 636.4.082
Жукорский О.М., Церенюк А.Н., Акимов А.В. Рас-
ширение генеалогической структуры отечественных
популяций свиней пород ландрас и уэльс//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 2. — С. 29–31.
Приведены материалы оценки новых заводских ли-
ний и семейств в породах свиней ландрас и уэльс:
по основным показателям продуктивности, качества
мяса и сала. Изучены основные показатели продук-
тивности при сочетаниях новых заводских линий и
семейств в породах ландрас и уэльс с животными
крупной белой породы. Рассчитан эффект гетеро-
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зиса, реципрокный эффект, генетический потенци-
ал и степень его реализации. Установлено влияние
родительских форм на показатели воспроизводи-
тельных качеств свиноматок. Библиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: свиньи, заводские линии, завод-
ские семейства, эффект гетерозиса, генетический
потенциал.

УДК 633.854:631.524.82
Макаренко Л.А., Ведмедева Е.В. Результаты испы-
тания селекционного материала сафлора//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 2. — С. 32–35.
Приведены результаты исследования 56-ти селек-
ционных образцов сафлора красильного предвари-
тельного и конкурсного сортоиспытания. Определе-
на урожайность изучаемых селекционных образцов
и сортов, выделены лучшие по этому показателю.
Ими стали образцы Д94, Д8, Д1, Д10, урожайность
которых составила 1,67–1,92 т/га. Библиогр.: 6 на-
званий.
Ключевые слова: урожайность, масса 1000 семя-
нок, селекционный образец, сафлор, сорт.

УДК 636.082.26:636.4
Пелых В.Г., Чернышов И.В. Энтропийный анализ
гетерогенности свиноматок разных направлений
продуктивности по показателю выравненности гнезд
при рождении//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 2. — С. 36–37.
Приведена сравнительная оценка проявления пока-
зателя выравненности гнезд свиноматок универ-
сального направления продуктивности (крупная бе-
лая) и специализированного мясного направления
(дюрок и ландрас), определение частот, уровня про-
явления и изменчивости этого признака. Доказана
его универсальность и возможность использования
в селекционных программах усовершенствования
пород разного направления продуктивности. Биб-
лиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: индекс выравненности гнезд,
молодняк свиней, энтропия, анализ.

УДК 633.522
Линник Н.К., Примаков О.А., Макаев В.И. Техно-
логические аспекты развития коноплеводства Укра-
ины//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. —
С. 38–42.
Рассмотрены основные аспекты развития конопле-
водства в Украине с акцентированием внимания на
решении проблемы уборки посевов конопли сель-
скохозяйственной техникой общего назначения. Ус-
тановлено, что технологии уборки производствен-
ных посевов конопли обеспечат значительное воз-
растание посевов для получения семян, волокна и
сопутствующих материалов для производства мас-
ла, одежды, композиционных материалов, целлюло-
зы и т.д. Библиогр.: 6 названий.
 Ключевые слова: конопля, треста, волокно, без-
наркотические сорта, зерноуборочный комбайн, жат-
ка, рулонный пресс-подборщик.

УДК 631.86: 631.415.2
Сыпко А.А., Стрилец О.П., Шапран В.С. Влияние
химической мелиорации на свойства чернозема ре-

градированного в условиях Правобережной Лесо-
степи//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. —
С. 43–47.
Установлено, что в условиях Правобережной Лесо-
степи применение дефеката осенью под вспашку на
фоне органо-минеральных удобрений способствует
улучшению физико-химических и агрохимических
свойств чернозема реградированного слабокислого.
Максимальную нейтрализацию почвы достигнуто
при внесении 1,0 нормы СаСО3, рассчитанной по
показателю гидролитической кислотности почвы
(5,0–5,5 т/га в физическом весе). При этом показа-
тель рН солевого раствора почвы повысился до 7,1
со снижением гидролитической кислотности почвы
до 0,5 мг·экв/100 г почвы с повышением суммы по-
глощенных оснований до 32,6 мг·экв/100 г почвы и
степени насыщения основаниями до 97% при пока-
зателях в контрольных вариантах опыта 5,9; 1,6;
24,3; 91% соответственно. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: гидролитическая кислотность,
почва, мелиорант, дефекат, подвижный фосфор,
обменный калий.

УДК 631.461:631.484
Чайковская Л.А., Баранская М.И., Овсиенко О.Л.,
Сологуб Н.А. Бактеризация как фактор оптимизации
биологической активности почвы в ризосфере пше-
ницы озимой при воздействии тяжелых металлов//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. — С. 48–51.
Исследовано влияние фосфоэнтерина на динами-
ку численности бактерий, утилизирующих соедине-
ния фосфора и азота, и активность фермента ката-
лазы в черноземе южном в условиях полевого опы-
та. Показано, что предпосевная бактеризация семян
увеличивает активность каталазы и численность
бактерий в ризосфере пшеницы при загрязнении
почвы тяжелыми металлами (Cr, Cu, Pb). Библиогр.:
9 названий.
Ключевые слова: фосфоэнтерин, ризосфера, тя-
желые металлы, численность микроорганизмов, ка-
талаза.

УДК 502.654; 631.48
Етеревская Л.В., Момот А.Ф., Шимель В.В., Деми-
дов А.А., Филатов В.П. Прогнозные модели фор-
мирования профиля рекультивированных почв раз-
ного генезиса Левобережной Лесостепи//Вісник аг-
рарної науки. — 2014. — № 2. — С. 52–55.
Разработаны прогнозные модели формирования
дернового слоя и профиля рекультивированных
почв разного генезиса по гумусонакоплению для
условий южной части Левобережной Лесостепи Ук-
раины, позволяющие пересмотреть подходы к про-
ведению технического и биологического этапов ре-
культивации земель, направлений рационального и
экологически безопасного их использования. Биб-
лиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: рекультивированные почвы, пе-
доземы, дерново-литогенные почвы, гумусообразо-
вание, прогнозные модели.

УДК 631.364.6
Кирпа Н.Я. Анализ и обоснование систем и техно-
логий хранения зерна//Вісник аграрної науки. —



85Вісник аграрної наукилютий 2014 р.

РЕФЕРАТЫ

2014. — № 2. — С. 56–59.
Проанализированы и установлены особенности хра-
нения зерна в хозяйствах и предприятиях заготови-
тельной системы. С целью повышения мощности и
эффективности работы сертифицированных зерно-
складов предложено увеличивать количество их
перезагрузки до 2–3-х и применять инновационные
технологии в зависимости от состояния и использо-
вания зерна. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: зерно, объемы выращивания и
хранения, зернохранилища, инновационные техно-
логии.

УДК 631.15:631.452
Балюк С.А., Кучер А.В., Анисимова О.В. Концеп-
туальные основы экономического механизма вос-
производства плодородия почв//Вісник аграрної на-
уки. — 2014. — № 2. — С. 60–65.
Обоснованы концептуальные аспекты усовершен-
ствования экономического механизма воспроизвод-
ства плодородия почв в сельском хозяйстве. При-
ведены стратегические аспекты формирования це-
нового, финансово-кредитного, налогового, страхового
и инвестиционного механизмов воспроизводства
плодородия почв в сельскохозяйственном производ-
стве Украины. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: экономический механизм, плодо-
родие почв, воспроизводство, экономические стиму-
лы, санкции.

УДК [631.15:65.011.44]:332.33
Ульянченко А.В., Шарый Г.И., Улько Е.Н., Буха-
ло Е.В. Оценка эффективности землепользования
при разных технологиях выращивания сельскохозяй-
ственных культур//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 2. — С. 66–71.
Проанализирована эффективность использования
различных технологий выращивания основных сель-
скохозяйственных культур. На основе SWOT-анали-
за обобщена комплексная оценка ресурсосберега-
ющей технологии. Сформированы концептуальные
положения по повышению эффективности исполь-
зования земельных ресурсов сельскохозяйственных
предприятий. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: эффективность землепользова-
ния, земельные ресурсы, SWOT-анализ, ресурсо-
сберегающие технологии.

УДК 635.21:631.8:631:82
Петренко А.Н. Влияние удобрений при разных нор-
мах и способах внесения на урожайность клубней
картофеля//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 2. — С. 72–74.

Приведены результаты изучения влияния разных
норм, способов и видов удобрений на урожайность
растений картофеля. Установлено, что запашка в
почву зеленой массы сидеральных культур позво-
ляет получить приблизительно 30 т/га клубней кар-
тофеля. При дальнейшем внесении удобрений на-
блюдается повышение данного показателя. При вне-
сении в почву 40 т/га навоза на фоне двойного
сидерального пара получено 35 т/га высококаче-
ственных клубней картофеля сорта Скарбныця.
Минеральная система удобрения обеспечивала уро-
жайность на уровне 33,0–34,3т/га. Библиогр.: 5 на-
званий.
Ключевые слова: сорт, удобрения, способы вне-
сения, внекорневая подкормка, урожайность.

УДК [574.583:576.85]:631.8
Москаленко Н.Н. Агрегации бактериопланктона вы-
ростных прудов при действии разных видов удоб-
рений//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. —
С. 75–76.
Установлено, что бактериопланктон играет важную
роль в функционировании рыбоводных прудов. Вне-
сение микроудобрения «Росток» Макро и конского
навоза в выростные пруды увеличивает часть бак-
териопланктона, который находится в агрегирован-
ном состоянии. Это повышает его пищевую цен-
ность и функциональную активность, а в дальней-
шем увеличивает рыбопродуктивность выростных
прудов. Поэтому наряду с навозом перспективным
является использование нового микроудобрения
«Росток» Макро. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: бактериопланктон, агрегации,
микроудобрение «Росток» Макро, конский перегной,
выростные пруды.

УДК 330.341.1
Ширма В.В. Обеспечение сельскохозяйственных
предприятий основными средствами в контексте их
инновационного развития//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 2. — С. 77–80.
Обоснована роль обеспечения предприятий отрас-
ли растениеводства основными средствами. Изуче-
но современное состояние обеспечения сельскохо-
зяйственных предприятий основными средствами в
контексте их инновационного развития. Выявлены
основные тенденции изменений фондообеспеченно-
сти и фондооснащения производственного процес-
са отечественных предприятий растениеводческой
отрасли. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприя-
тия, основные средства, инновация, развитие, эко-
номический эффект.
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UDC 631.417.2 (477.8)
Lopushniak V. Influence of fertilizer systems on the
content of humus in dark grey podzolized soil of Wes-
tern Forest-steppe//News of agrarian sciences. —
2014. — № 2. — P. 5–9.
Results of researches in influence of mineral, organic
and organic-and-mineral fertilizer systems with different
saturation by organic fertilizers on humus condition of
dark grey podzolized soil for 3 short-rotation grain-tilling
field crop rotation are brought. It is proved that ap-
plication of organic-and-mineral fertilizer system with
saturation of organic fertilizers of 15 tons/hectare pro-
motes increase of the content of general humus and
stabilization of humus condition of dark grey podzolized
soil. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: humus, labile humus, stable humus, ferti-
lizer system, dark grey podzolized soil.

UDC 631.45
Medvedev V. Agrarian researches in France//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 2. — P. 10–12.
Agrarian researches in France are carried out within the
limits of National Institute of agronomical researches
(INRA) and its regional branches. In total in INRA there
are about 30 institutes. Agrarian researches are con-
ducted also in universities which are not the part of
INRA, and in agricultural chamber which promotes
implementation of new technologies. In France are
actively studied new soil- and water-security tech-
nologies (minimal, conservative, exact, with reduced
application of agro-chemicals, organic and other). These
technologies are also actual for Ukraine.
Key words: agricultural researches, advanced expe-
rience, new technologies.

UDC 632.38 575.86 634.13
Udovychenko K. Molecular-and-phylogrnrtic analysis
of Ukrainian isolates of the virus of apple chlorotic leaf
spot, secreted from a pear//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 2. — P. 13–16.
RT-PCR diagnostics is carried out of samples of a pear
on presence of virus of apple chlorotic leaf spot. Uk-
rainian isolates are secreted and sequences of frag-
ments of gene of core protein are received. Phylo-
genetic analysis is made and levels of identity of their
nucleic and amino acid sequences with known isolates
are determined. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: phylogenetics, viruses, pear, isolates, PCR.

UDC 636.4.082
Voloshchuk V. State and perspectives of development
of branch of swine breeding//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 2. — P. 17–20.
Characteristics of volumes of production of pork in
dynamics of years are considered and the analysis of
branch of swine breeding in Ukraine is made. Ways and
technological approaches to effective development of
the branch depending on conditions of production are
opened. The example of effective application of new
technological decisions in branch of swine breeding is
brought. Ways of possible development and state sup-
port of own commodity producer are outlined. Bibliogr.:
15 titles.
Key words: swine breeding, technological decisions,

production efficiency, perspectives of development.

UDC 637.12.05 (477.41)
Yefimenko T., Іgnatyeva A., Tokarev Yu., Odnosum A.
Nozema ceranaе — the causal organism of nosema-
tosis of bees in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2014. — № 2. — P. 21–24.
Microsporidium of Nozema ceranae — the causal or-
ganism of so-called «Asian» nosematosis of bees,
which is considered as one of the reasons of mass
destruction of colonies, is revealed for the first time in
Ukraine (Kiev, Poltava and Zaporizzhya oblast). Clinical
signs and progress of nosematosis in families in which
microsporidium N. ceranae was revealed, were clas-
sical: weak development of families in the spring, in
separate families — traces of diarrhea. Attention is
focused on the necessity to continue the study aimed
at investigation of spread of microsporidium of N. ce-
ranae in Ukraine and its nocuity for branch of bee-
keeping at mono- and joint parasitizing with micro-
sporidium of Nosema apis. Bibliogr.: 19 titles.
Key words: bees, nosematosis, microsporidium, apiary,
diagnostics, morphological analysis, infection.

UDC 636.4.87.7/8
Kotliar A., Saprykin V. Efficiency of influence of salt
and chelated forms of microelements in feeding pigs//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 2. —
P. 25–28.
New form of microelements of fodder additives which
is a combination of the salt form of microelements and
humic fodder additives (combi-humates) is developed.
Efficiency of influence of combi-humates of Fe and Cu
on parameters of growth of repair young pigs and re-
productive parameters of sows is proved at the first
farrow, in comparison with salt and chelated forms of
these microelements. Bibliogr.: 3 titles.
Key words: feeding of repair young pigs, microele-
ments, salts, chelates, humates.

UDC 636.4.082
Zhukorskiy O., Tsereniuk A., Akimov A. Expansion
of genealogical structure of domestic populations of pigs
of breeds Landrace and Wales//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 2. — P. 29–31.
Materials of estimation of new factory lines and families
in breeds of pigs Landrace and Wales are brought: on
basic productivity indexes, quality of meat and bacon.
The basic productivity indexes are studied at com-
binations of new factory lines and families in breeds
Landrace and Wales with animals of large white breed.
Effect of heterosis, reciprocal effect, genetic potential
and degree of its realization is calculated. Influence of
parental forms on parameters of reproductive qualities
of sows is determined. Bibliogr.: 3 titles.
Key words: pigs, factory lines, factory families, effect
of heterosis, genetic potential.

UDC 633.854:631.524.82
Makarenko L., Vedmedeva Ye. Results of test of se-
lection material of safflower//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 2. — P. 32–35.
Results of research of 56 selection samples of dark
safflower of preliminary and competitive strain testing
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are brought. Productivity of the studied selection sam-
ples and grades is determined, the best are selected
on this parameter. They are: samples D94, D8, D1, and
D10. Their productivity has made 1,67–1,92 t/hectare.
Bibliogr.: 6 titles.
Key words: productivity, mass of 1000 mericarps,
selection sample, safflower, a grade.

UDC 636.082.26:636.4
Pelyh V., Chernyshov I. Entroic analysis of hetero-
geneity of sows of different directions of efficiency on
a parameter of uniformity of nests at birth//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 2. — P. 36–37.
Comparative estimation of parameter of uniformity of
nests of sows of universal direction of efficiency (large
white) and specialized meat direction (Duroc and Land-
race), determination of frequencies, level of expression
and variability of this attribute is brought. Its universality
and opportunity of use in selection programs of im-
provement of breeds of different direction of efficiency
is proved. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: index of uniformity of nests, young animals
of pigs, entropy, analysis.

UDC 633.522
Linnik N., Primakov O., Makayev V. Technological
aspects of development of hemp growing in Ukraine//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 2. —
P. 38–42.
Basic aspects of development of hemp growing in Uk-
raine with accentuation of attention on the problem of
harvesting crops of hemp with the use of agricultural
machinery of general purpose are considered. It is fixed
that technologies of harvesting industrial sowings of
hemp will provide significant increase of sowings for
production of seeds, fibers and accompanying materials
for production of oil, clothes, composite materials, cellu-
lose, etc. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: hemp, stock, fiber, non-narcotic grades,
combine harvester, reaper, roll press-crop collector.

UDC 631.86 : 631.415.2
Sypko A., Strilets O., Shapran V. Influence of chemical
amelioration on properties of regradated chernozem in
conditions of Right-bank Forest-steppe//News of ag-
rarian sciences. — 2014. — № 2. — P. 43–47.
It is determined that in conditions of Right-bank Forest-
steppe application of defecate in the autumn under
ploughing on a background of organo-mineral fertilizers
promotes improvement of physical-and-chemical and
agro-chemical properties of regradated subacidic cher-
nozem. The maximal neutralization of soil is achieved
at entering 1,0 norm of СаСО3, calculated by the pa-
rameter of hydrolytic acidity of soil (5,0–5,5 t/hectare
in physical weight). Thus the parameter of рН of salt
solution of soil has increased up to 7,1 with decrease
in hydrolytic acidity of soil up to 0,5 mg·eq/100 g of soil
with increase of sum of the absorbed bases up to
32,6 mg·eq/100 g of soil and degree of saturation by
the bases up to 97% at parameters on control variants
of experience 5,9; 1,6; 24,3; 91 % accordingly. Bibliogr.:
6 titles.
Key words: hydrolytic acidity, soil, ameliorant, de-
fecates, mobile phosphorus, exchangeable potassium.

UDC 631.461:631.484
Chaikovska L., Baranska M., Ovsiyenko O., Solo-
gub N. Bacterization as a factor of optimization of
biological activity of soil in rhizosphere of winter wheat
at influence of heavy metals//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 2. — P. 48–51.
Influence phosphoenterin on dynamics of quantity of
bacteria utilizing compounds of phosphorus and
nitrogen, and activity of enzyme of catalase in So-
uthern chernozem in conditions of field experiment
is investigated. It is shown that preseeding bacte-
rization of seeds increases activity of catalase and
quantity of bacteria in rhizosphere of wheat at pol-
lution of soil with heavy metals (Cr, Cu, and Pb).
Bibliogr.: 9 titles.
Key words: phosphoenterin, rhizosphere, heavy
metals, number of microorganisms, catalase.

UDC 502.654; 631.48
Eterevska L., Momot A., Shimel V., Demidov A.,
Filatov V. Prospective model of formation of profile of
recultivated soils of different genesis of Left-bank Fo-
rest-steppe//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 2. — P. 52–55.
Prospective models are developed of formation of turfen
layer and profile of recultivated soils of different genesis
on the basis of humus accumulation for conditions of
Southern part of Left-bank Forest-steppe of Ukraine.
They allow reconsidering approaches to carrying out
technical and biological stages of recultivation of lands,
directions of their rational and ecologically safe use.
Bibliogr.: 3 titles.
Key words: recultivated soils, pedosoils, sod-lithogenic
soils, humification, prospective models.

UDC 631.364.6
Kyrpa N. Analysis and substantiation of systems and
technologies of storage of grain//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 2. — P. 56–59.
Features of storage of grain in farms and enterprises
are analyzed. With the purpose of increase of capacity
and overall performance of the certificated grain sto-
rages it is offered to increase amount of their reload up
to 2–3 times and to apply innovative technologies de-
pending on condition and use of grain. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: grain, volumes of cultivation and storage,
granary, innovative technologies.

UDC 631.15:631.452
Baliuk S., Kucher А., Anisimovа O. Conceptual basis
of economic mechanism of reproduction of fertility of
soils//News of agrarian sciences. — 2014. — № 2. —
P. 60–65.
Conceptual aspects of improvement of economic me-
chanism of reproduction of fertility of soils in agriculture
are proved. Strategic aspects of formation of price,
financial-credit, tax, insurance and investment me-
chanisms of reproduction of fertility of soils in farm-
production of Ukraine are brought. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: economic mechanism, fertility of soils,
reproduction, economic stimulus, sanctions.

UDC [631.15:65.011.44]:332.33
Ulianchenko A., Sharyi G., Ulko Ye., Buhalo Ye.
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Estimation of efficiency of land tenure at different
technologies of cultivation of crops//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 2. — P. 66–71.
Efficiency of use of various technologies of cultivation
of the basic crops is analyzed. On the basis of SWOT-
analysis the complex estimation of resources-saving
technologies is generalized. Conceptual positions on
increase of efficiency of use of land resources of
agricultural enterprises are generated. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: efficiency of land tenure, land resources,
SWOT-analysis, resources-saving technologies.

UDC 635.21:631.8:631:82
Petrenko A. Influence of fertilizer at different norms and
ways of entering on productivity of tubers of potato//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 2. — P. 72–
74.
Results of study in influence of different norms, ways
and kinds of fertilizers on productivity of plants of potato
are brought. It is determined that ploughing under in soil
of green mass of green manure crops allows to receive
approximately 30 t/hectare of potato tubers. At the
further fertilization increase of the given parameter is
observed. At entering into soil of dung in quantity of 40
t/hectare on the background of double green manure
fallow they received 35 t/hectare of high-quality tubers
of potato of grade Skarbnytsia. The mineral fertilizer
system provided productivity at the level of 34,3–33,0
t/hectare. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: grade, fertilizers, ways of entering, foliar
top dressing, productivity.

UDC [574.583:576.85]:631.8
Moskalenko N. Aggregation of bacterio-plankton of
rearing ponds at action of different kinds fertilizers//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 2. — P. 75–76.
It is determined that bacterio-plankton plays an im-
portant role in functioning of fish ponds. Entering of
micro fertilizer «Rostock» Macro and horse manure in
rearing ponds increases the share of bacterio-plankton
which is in the aggregated condition. It increases its
food value and functional activity, and in the further
increases fish productivity of rearing ponds. Therefore
alongside with dung use of new micro fertilizer
«Rostock» Macro is perspective. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: bacterio-plankton, aggregations, micro
fertilizer «Rostock» Macro, horse manure, rearing
ponds.

UDC 330.341.1
Shyrma V. Provision of agricultural enterprises with
main means in context of their innovative development/
/News of agrarian sciences. — 2014. — № 2. — P. 77–
80.
Role of provision of enterprises of branch of plant
growing with main means is proved. The modern state
of provision of agricultural enterprises with main means
in context of their innovative development is studied.
The basic tendencies of changes in asset coverage of
production of domestic enterprises of plant growing are
revealed. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: agricultural enterprises, main means,
innovation, development, economic benefit.
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