








5Вісник аграрної наукиквітень 2011 р.

НайактуальнішеНайактуальнішеНайактуальнішеНайактуальнішеНайактуальніше

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

15—16 березня 2011 р. відбулося сесійне засідання Загальних зборів Націо-
нальної академії аграрних наук України.
У роботі Загальних зборів взяли участь: Г.М. Калетнік — голова Коміте-

ту Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відно-
син, М.В. Присяжнюк — міністр аграрної політики та продовольства Украї-
ни, В.П. Семиноженко — голова Державного агентства з питань науки, інно-
вацій та інформації України, В.А. Сташук  — голова Державного агентства
водних ресурсів України, В.В. Яницький — радник Прем’єр-міністра України,
С.М. Рижук  — голова Житомирської облдержадміністрації, В.Д. Походенко —
віце-президент Національної академії аграрних наук України, керівники струк-
турних підрозділів і відповідальні працівники Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, Адміністрації Президента України, галузевих ака-
демій, ректори вищих навчальних закладів аграрного профілю.
На Загальних зборах заслухано та обговорено доповідь віце-президента

Академії академіка НААН М.Д. Безуглого «Підсумки діяльності Національної
академії аграрних наук України за 2006—2010 рр. та основні завдання на пер-
спективу».
Перед Загальними зборами виступили М.В. Присяжнюк та В.П. Семиноженко.
В обговоренні доповіді взяли участь академіки НААН: В.Ф. Сайко, В.В. Ки-

риченко, М.І. Бащенко, М.Я. Дем’яненко та член-кореспондент НААН А.С. Да-
ниленко.
Обрано новий склад Президії НААН. Президентом Академії обрано академі-

ка НААН М.Д. Безуглого, віце-президентами НААН — академіків НААН
В.Ф. Петриченка та В.І. Ладику, віце-президентом — головним ученим сек-
ретарем НААН — академіка НААН В.В. Адамчука. До складу Президії Академії
за посадою увійшли: М.В. Зубець — академік НААН, почесний президент НААН,
М.І. Ромащенко — академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та
механізації, О.О. Іващенко — академік-секретар Відділення рослинництва,
М.В. Рубленко — академік-секретар Відділення ветеринарної медицини та
зоотехнії, В.М. Жук — академік-секретар Відділення аграрної економіки та
продовольства, І.В. Гриник — академік-секретар Відділення наукового забез-
печення трансферу інновацій. Членами Президії також обрано академіків
НААН: С.А. Балюка, Д.О. Мельничука, М.В. Роїка, членів-кореспондентів НААН:
С.М. Квашу, Г.М. Седіла, В.М. Соколова та почесного члена НААН — В.О. Най-
дьонову.
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ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЗА 2006—2011рр. ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Доповідь віце-президента Академії, академіка НААН М.Д. Безуглого
на Загальних зборах НААН 15 березня 2011 р.

Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

Протягом звітного періоду Національна ака-
демія аграрних наук України відповідно до
функцій, покладених на неї державою, здійсню-
вала наукове забезпечення розвитку галузей
агропромислового комплексу. Нині Академія
об’єднує 102 дійсних члени (академіки), 119
членів-кореспондентів, 28 почесних і 64 інозем-
них члени та провідних учених аграрного про-
філю. До її складу входять 11 національних на-
укових центрів і 60 науково-дослідних установ.
Експериментальна база Академії — 163 дер-
жавні сільськогосподарські підприємства.
За 5 років Загальні збори Академії відбува-

лися 10 разів. Щороку на них підбивали підсум-
ки діяльності Академії та ставили завдання на
перспективу, заслуховували питання фінансо-
вого забезпечення та використання коштів на-
уковими установами. На Зборах розглядали
нагальні проблеми аграрної науки та розвитку
агропромислового комплексу.
У період між Загальними зборами керівницт-

во діяльністю Академії здійснювала її Президія.
За звітний період Президією НААН ухвале-

но 31 нормативний і регламентуючий документ.
Визначальними серед документів, що стосува-
лися наукової сфери, були: «Пріоритетні зав-
дання аграрної науки України» та «Концепція
наукового забезпечення установами НААН роз-
витку галузей агропромислового комплексу Ук-
раїни в 2011—2015 роках».
Протягом звітного періоду через низьку

ефективність роботи було ліквідовано 2 інсти-
тути, 6 дослідних станцій та 14 дослідних гос-
подарств; 4 дослідні станції отримали статус
господарств, змінено підпорядкування 8 стан-
цій, а 10 дослідних господарств виділено на
самостійний баланс зі статусом юридичної осо-
би; 33 дослідні господарства виведено з підпо-
рядкування інститутів і підпорядковано безпо-
середньо Академії. Для посилення пріоритет-
них напрямів аграрної науки було створено 4
інститути та 1 дослідну станцію.
Під час унесення змін у структуру мережі

Академії враховано висновки державної атес-
тації наукових установ 2006 р. За результата-
ми атестації, проведеної у 2010 р., розробле-
но підходи з оптимізації мережі, реалізацію
яких розпочато, а завершити цю роботу запла-
новано до 1 грудня поточного року.
У 2010 р. відбулася заміна 17 керівних пра-

цівників наукових установ Академії, а за подан-
ням учених рад установ сформовано кадровий
резерв їх керівників. За 5 років двічі проведе-
но конкурс на премію НААН «За видатні досяг-
нення в аграрній науці».
Спільно з органами виконавчої влади Пре-

зидією НААН проведено низку засідань, на
яких розглянуто питання інноваційно-інвести-
ційної діяльності Академії. Для пропагування
кращих вітчизняних селекційних і технологічних
досягнень у галузі рослинництва створено Ви-
ставково-інноваційний центр Національної ака-
демії аграрних наук України. Президією Ака-
демії здійснено всю організаційну роботу з
формування тематики наукових досліджень на
період 2011—2015 рр.
Учені Академії щороку подають централь-

ним органам виконавчої влади аналітичну інфор-
мацію та рекомендації щодо успішного ведення
аграрного виробництва. Зокрема, у 2010 р. ви-
дано практичний посібник «Наукові основи аг-
ропромислового виробництва» для зон Степу,
Лісостепу, Полісся і західного регіону України.
Протягом звітного періоду наукові установи

Академії проводили дослідження за 46-ма на-
уково-технічними програмами. За результата-
ми розгляду звітів з НТП на всіх рівнях, зокрема,
на засіданнях учених рад науково-методичних
центрів, зборах відділень, науково-методоло-
гічній раді НААН, а також на засіданні Президії
Академії, підтверджено, що з усіх 46 НТП до-
слідження виконано у повному обсязі. Резуль-
тати, отримані нашими вченими, визнано ваго-
мими і важливими для науки і АПК.
Є 3 ключові проблеми розвитку АПК: земля

і всі процеси, які з нею і навколо неї відбу-
ваються, зокрема, й економічного характеру;
збільшення виробництва конкурентоспромож-
ного за якістю зерна, а також насіння олійних
культур; виправлення негативної ситуації, що
склалась із забезпеченням країни м’ясо-молоч-
ною продукцією.
Із зазначеного першого напряму досліджень

ученими ННЦ «Інститут ґрунтознавства та аг-
рохімії ім. О.Н. Соколовського» удосконалено
класифікацію та районування ґрунтів, діагнос-
тику агроекологічного стану з використанням
методів дистанційного зондування, розробле-
но заходи із запобігання деградації ґрунтів,
створено сучасні інформаційно-аналітичні сис-
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теми агрохімічного забезпечення. Розроблено
методику районування ґрунтів у зональному
аспекті за їх природною та ефективною родю-
чістю, що забезпечує економічний ефект 100—
150 грн/га завдяки вдосконаленню спеціалізації
землеробства.
Розроблено комп’ютерну технологію оптимі-

зації застосування мінеральних добрив, здат-
ну забезпечити економію 30—35% добрив зав-
дяки оптимізації системи удобрення культур.
Для підвищення здатності культурних рослин
засвоювати поживні речовини вченими Інститу-
ту сільськогосподарської мікробіології створе-
но 10 нових мікробних препаратів і розробле-
но технології їх виробництва, 5 із яких уже за-
реєстровано і допущено до виробництва. При
застосуванні мікробних препаратів зменшують-
ся втрати поживних речовин, зумовлені їх про-
миванням по профілю ґрунту, що дає економіч-
ний ефект 321—1221 грн/га залежно від сіль-
ськогосподарської культури.
З метою ефективного використання земель-

них ресурсів під керівництвом академіка НААН
В.Ф. Сайка для різних ґрунтово-кліматичних
умов відпрацьовано заходи, реалізація яких
має забезпечити сталість землеробства. На-
приклад, застосування ґрунтозахисних захо-
дів шляхом оптимізації структури сільгоспугідь
в ерозійно небезпечних агроландшафтах
сприяє підвищенню показників родючості еро-
дованих ґрунтів, підвищенню урожайності сіль-
госпкультур на 25—30%, скороченню ерозійних
процесів до екологічно припустимих меж,
збільшенню площі земель з природними ланд-
шафтами до рівня, достатнього для збережен-
ня ландшафтного і біологічного різноманіття.
Упровадити ці розробки заплановано майже на
3,5 млн га.
Крім того, за участю інститутів зернового

господарства, землеробства південного регіо-
ну, Асканійської ДСГДС та інших установ від-
працьовано зональні системи обробітку ґрунту,
обґрунтовано вимоги до комплексів ґрунтооб-
робних знарядь у проектах раціонального ви-
користання земель.
Для реалізації здобутків агрономічної науки

вченими інженерного профілю під керівництвом

Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

академіка НААН Я.С. Гукова створено новий
комплекс машин та агрегатів для обробітку
ґрунту, окремі з яких вже виготовляють серійно.
З метою підвищення продуктивності ґрунтів

Інститутом гідротехніки і меліорації спільно із
співвиконавцями НТП розроблено наукові заса-
ди, технології та технічні засоби краплинного
зрошення сільгоспкультур у різних ґрунтово-
кліматичних умовах. Удосконалено системи
зрошуваного і неполивного землеробства для
господарських формувань південного регіону,
відпрацьовано заходи щодо поліпшення агро-
меліоративного стану ґрунтів у зоні дії Північно-
Кримського магістрального каналу та ряду ме-
ліоративних систем на площі 284 тис. га.
Для зменшення впливу руйнівних процесів

на ґрунти Інститутом агроекології та економіки
природокористування обґрунтовано лісомеліо-
ративні заходи, які потрібно якнайшвидше ре-
алізувати.
Нині як ніколи стали актуальними питання

земельних відносин. Правова база для вирі-
шення цих проблем створена за участю учених
ННЦ «Інститут аграрної економіки» лише за
2006—2011 рр., включає 15 законопроектів і 5
рекомендацій з питань удосконалення земель-
них відносин.
На розв’язання низки проблем вартісного

опосередкування ресурсу землі та земельного
кадастру вченими НААН розроблено методичні
підходи до нормативної грошової оцінки сіль-
ськогосподарських земель у різних агровироб-
ничих групах ґрунтів, які забезпечать збільшен-
ня їх вартості в 1,5—1,7 раза. Окрема увага
приділялася розробленню порядку здійснення
реєстрації та обліку земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення.
З метою законодавчого забезпечення реа-

лізації прав власності на землю через меха-
нізми застави (іпотеки) земельної ділянки, прав
її оренди та розпорядження обґрунтовано низ-
ку нормативних документів щодо порядку ство-
рення та діяльності державної іпотечної уста-
нови в Україні, механізмів іпотечного креди-
тування, забезпечення державного контролю
щодо збереження і відтворення родючості
ґрунтів.

Без добрив 27,0 3,9 37,2 8,0 10,5

Без добрив + мікрогумін 18,0 3,0 28,0 6,0 6,0

N60Р60K60 30,5 4,5 40,5 12,0 12,0

N60Р60K60 + мікрогумін 24,0 4,0 26,8 6,0 8,2

N120Р120K120 37,8 6,8 46,2 14,0 16,8

N120Р120K120 + мікрогумін 28,9 4,0 30,5 8,1 10,4

1. Втрати поживних речовин фільтраційними водами (лізиметричний дослід з ячменем), / а

Варіант досліду
Гумус

водорозчинний
MgOCaOK2ONO3
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Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

Незважаючи на достатнє наукове забезпе-
чення у вигляді проектів законодавчих і норма-
тивних актів, є й низка проблем, які стримують
запровадження повноцінного ринку землі та по-
требують розв’язання в найближчий час. Про-
те це завдання вже не лише для вітчизняної
аграрної науки, а й відповідних органів законо-
давчої та виконавчої влади України. Обов’яз-
ком економічної науки залишається визначен-
ня можливих ризиків та об’єктивне інформуван-
ня про це суспільства і органів влади, а також
відпрацювання шляхів їх унеможливлення.
Фактором, що сприяє розвитку землероб-

ства, є здобутки вчених у селекції і насінництві,
які на 25—30% можуть забезпечити приріст
рослинницької продукції.
Творчо розвиваючи біотехнології, вчені

НААН істотно зменшили втрату часу і трудові
витрати на добір генотипів з потрібними озна-
ками. Термін створення сорту зменшився з
10—15 до 5—7 років, а рівень оцінки вихідно-
го матеріалу став точнішим і достовірнішим.
Завдяки цьому селекціонерами створено й пе-
редано на державне сортовипробування 747
нових сортів і гібридів сільськогосподарських
культур, зокрема в 2010 р. — 219.
До Державного реєстру сортів і гібридів за

цей час було занесено 706 нових сортів і гіб-
ридів, зокрема в 2010 р. — 183. Незважаючи
на істотне недофінансування, наукові устано-
ви проводили селекцію практично всіх культур,
які вирощують у нашій країні. Реєстр сортів

поповнився на 45 сортів озимих зернових куль-
тур, у тому числі: пшениці озимої — на 34 сор-
ти; гібридів кукурудзи — 82; зернобобових куль-
тур — 13; олійних — 95; кормових культур —
58; цукрових буряків — 13; картоплі — 24;
овочевих — 157; плодових та ягідних куль-
тур — 175.
Серед зареєстрованих сортів і гібридів 58%

вітчизняної селекції, з них 55% — селекції ус-
танов НААН.
Вагомі досягнення вітчизняних селекціонерів

унеможливили посягання зарубіжних компаній
зробити Україну заручницею їхньої насіннєвої
продукції, а це забезпечило не лише продо-
вольчу безпеку нашої держави, а й дало змогу
стати потужним і незалежним учасником на
світових ринках зерна та насіння олійних куль-
тур. Потрібно наголосити, що ці здобутки краї-
на одержала тоді, коли мінеральних добрив
застосовують у 4 рази менше, ніж це було у
90-х роках і в 6 разів менше від технологічних
потреб. Показники застосування органічних
добрив нині є також надзвичайно низькими.
Отже, останнім часом високого валового збо-
ру зерна в нашій країні досягнуто значною
мірою завдяки здобуткам учених-селекціонерів.
Генетичний потенціал сортів, створених уче-

ними Академії, в умовах виробництва викорис-
товується в межах 30%. Це спричинено, пере-
дусім, недостатнім рівнем ведення насінницт-
ва, низьким забезпеченням товаровиробників
технологічними матеріалами і технічними засо-

2. С ладни и рин землі

Визначення реальної вартості землі

Включення вартісного ресурсу землі до складу економічної субстанції

Визнання права цієї складової економічної субстанції на норму доходності (прибутку)
на таких самих умовах, як і інші види ресурсів (складові субстанції) та в інших галузях народного господарства

Врахування через норму доходності вартості землі в системі ціноутворення

Врахування через норму доходності вартості землі в системі кредитування

Врахування через норму доходності вартості землі в системі оподаткування

Застава (іпотека) земельної ділянки, право її оренди

Страхування

Включення вартості землі до капіталу спільних підприємств

Розв’язання питання купівлі — продажу земельної ділянки

Ринок землі
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бами. Лише чітко дотримуючись науково об-
ґрунтованих технологій вирощування можна
збільшити виробництво зерна вдвічі.
У результаті досліджень установлено, що

для реалізації високого потенціалу нових сортів
і гібридів, створених ученими Академії, по-
трібно значно збільшити інвестиції у вироб-
ництво зерна, тобто з нинішніх 2—2,5 до 4,5—
5 тис. грн на 1 га.
Результати селекційних і технологічних дос-

ліджень дали підставу ще у 2008 р. науково об-
ґрунтувати завдання з виробництва зерна на
перспективу, яке цілком реально в 2015 р. мо-
же досягти 80 млн т. Для цього потрібно досяг-
ти в середньому по країні врожайності пшениці
озимої — 5,7 т/га, ячменю ярого — 4,1, куку-
рудзи — 6,4 т/га та ін.
Робота з наукового забезпечення вироб-

ництва таких обсягів зерна з ініціативи самих
учених уже була започаткована науковими ус-
тановами у звітний період. Отримані результа-
ти з окремих напрямів є оптимістичними. Так,
потенціал урожайності сортів і гібридів, створе-
них в установах Академії, становить: пшениці
озимої селекції Селекційно-генетичного інсти-
туту 9—10 т/га, ячменю ярого — 5—6, кукуруд-
зи селекції Інституту зернового господарства —
12—14 т/га.
Крім того, нові сорти і гібриди, як правило,

мають спеціальне призначення. Наприклад,
сорт пшениці Сакура (Селекційно-генетичного
інституту) має модифікований склад крохмалю
для спеціальних виробів (локшина, харчові згу-
щувачі, поліпшення хліба), а голозерний ячмінь
сорту Ахіллес призначено для виготовлення
пластівців, круп і хліба підвищеної харчової
цінності та ін. Проте прикро, що за існуючої
системи заготівлі зерна, його зберігання та за-
купівлі ці сортові особливості не враховуються.
Для вирощування зернових культур у ННЦ

«Інститут механізації та електрифікації сіль-
ського господарства» обґрунтовано техно-
логічні комплекси машин, створено технічні за-
соби нового покоління для внесення добрив,
підготовки насіння, його сівби та догляду за
посівами.
Однак проблемною так і залишилась орга-

нізація виробництва складної техніки, зокрема,
тракторів і комбайнів, оскільки без відповід-
ної державної підтримки галузь сільськогоспо-
дарського машинобудування відновитись не
взмозі.
Наукові установи Академії мають вагомі здо-

бутки щодо виробництва насіння олійних культур.
Потенціал урожайності нових сортів і гіб-

ридів, а також розроблені технології вирощу-
вання цих культур дають підстави збільшити

Рис.2. Стр т ра валово о виробництва зер-
на 80 млн т: І — пшениця 37,1 млн т; ІІ —
ячмінь 19,2 млн т; ІІІ — р дза 19,2 млн т;
ІV — інші зернові 4,7 млн т

Пшениця озима 9—10

Жито озиме 7—7,5

Ячмінь озимий 9—9,5

Тритикале озиме 8,5—9

Ячмінь ярий 5—6

Пшениця яра 5,5—6

Овес 6—6,5

Гречка 2,2—2,6

Просо 5,5—6

Горох 5,5—6

Рис 10—11

Кукурудза — зерно 9—14

Соняшник 4,5—5

Соя 3,5—4

Ріпак озимий 3,5—4

Ріпак ярий 2,5—3

Цукрові буряки 85—95

Картопля 45—50

3. Потенціал рожайності нових сортів і іб-
ридів сільсь о осподарсь их льт р вітчиз-
няної селе ції

Урожайність, т/гаКультура

Рис. 1. Урожайність основних зернових ль-
т р: — про нозована; — потенційна;
— фа тична
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(за відповідного матеріально-технічного забез-
печення) виробництво насіння до 15 млн т. Це
стало можливим завдяки досягненням у се-
лекції і технологіях вирощування соняшнику
(академік НААН В.В. Кириченко); сої (академі-
ки НААН А.О. Бабич і В.Ф. Петриченко); ріпаку
(групи вчених Інституту олійних культур, Івано-
Франківського АПВ та Інституту кормів).
Досягнення у вивченні олійних культур одер-

жали вдале продовження у справі переробки
їхнього насіння. Так, за участю Українського
науково-дослідного інституту олій та жирів збудо-
вано 5 нових олійно-екстракційних заводів, про-
ведено реконструкцію 5 діючих олійно-екстрак-
ційних заводів, збудовано 1 потужний жировий
комбінат, що забезпечило вихід України на пер-
ше місце у світі з експорту соняшникової олії.
Однак прикро, що насіння ріпаку та сої експор-
тується за кордон в основному як сировина.
Крім названих експортних культур, отрима-

но важливі результати з виробництва рису,
овочів, картоплі, цукрових буряків, продукції
садівництва та виноградарства, ефіроолійних
і лікарських рослин, луб’яних, декоративних та
кормових культур. Стосовно окремих культур ці
розробки є стратегічно важливими, адже спо-
живання овочів та баштанних культур у нашій
країні становить 85,2%, а плодів, ягід і вино-
граду — 50,7% до науково обґрунтованих норм.

Здобутки вітчизняних учених потенційно мо-
жуть бути використані з метою виправлення
цього негативного співвідношення.
Щодо продовольчої безпеки нашої держави,

то справи з продукцією тваринництва, на жаль,
ще гірші. Катастрофічне зменшення обсягів
виробництва продукції та поголів’я сільськогос-
подарських тварин відбулося в господарствах
усіх форм власності, а вчені не змогли своєчас-
но передбачити ці процеси і запропонувати
ефективні заходи протидії. Це призвело до
значного зменшення виробництва молока та
м’яса, зниження якості молочної сировини і не-
обхідності подолання її дефіциту, який стано-
вить 5,8 млн т молока і 1,7 млн т м’яса у за-
бійній масі. На розв’язання цієї проблеми спря-
мований Національний проект «Ефективне
тваринництво», в розробленні якого взяли
участь інститути Академії.
У звітний період ученими вперше розробле-

но метод типування свиноматок за геномом,
який контролює їхню багатоплідність. Його за-
стосування дає змогу додатково отримати від
однієї свиноматки до 2-х поросят на рік. Удос-
коналено й налагоджено експерименталь-
не виробництво посудин Дюара нового поколін-
ня «Харків-40 СКП» універсального призначен-
ня та новий інструментарій для осіменіння са-
миць.
Під науково-методичним керівництвом Інсти-

туту розведення і генетики тварин завершено
масштабну роботу селекціонерів із створення
високопродуктивних вітчизняних молочних і
м’ясних порід великої рогатої худоби, червоно-
білопоясої м’ясної породи свиней, асканійської
м’ясо-вовнової та каракульської породи овець,
нових типів риб і бджіл. Частка таких порід у
молочному скотарстві становить 90%, м’ясно-
му — 68, свинарстві — 72, у вівчарстві — по-
над 90%.
Для дрібнотоварних господарств створено

генотипи м’ясо-яєчної птиці з високою м’ясною
продуктивністю і задовільною несучістю, які ко-
ристуються попитом та вже займають 20% по-
голів’я курей у цих категоріях господарств.
Нині вітчизняне тваринництво за рівнем спе-

ціалізації і продуктивним потенціалом, крім про-
мислового птахівництва, відповідає європейсь-
кому рівню і не має великої потреби в імпорт-
них генетичних ресурсах.
Підвищення продуктивного потенціалу тва-

рин зумовило потребу розв’язання 2-х супутніх
проблем: підвищення їх відтворювальних функ-
цій та створення системи годівлі тварин, яка б
забезпечувала максимальну його реалізацію.
Для цього розроблено «Систему коригування
відтворювальної здатності високопродуктивних
тварин», упровадження якої дало змогу підви-
щити вихід телят від 100 корів на 11—18 гол.,

Рис. 3. Урожайність основних олійних ль-
т р: — про нозована; — потенційна;
— фа тична
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Рис.4. Стр т ра валово о виробництва на-
сіння олійних льт р 15 млн т: І — соняш-
ни 8,1 млн т; ІІ — ріпа 3,3 млн т; ІІІ — соя
3,4 млн т; ІV — інші олійні 0,5 млн т
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а також норми та раціони годівлі високопродук-
тивної молочної худоби і свиней, застосуван-
ня яких допоможе повніше реалізувати гене-
тичний потенціал тварин з існуючих 50 до 90%.
Це, у свою чергу, сприятиме збільшенню що-
річного виробництва молока в промислових
підприємствах орієнтовано на 2,4 млн т і м’я-
са — на 400 тис. т.
Однак упровадження сучасної системи го-

дівлі тварин стримується через нестачу комбі-
кормів і кормових добавок, що становить відпо-
відно 16 млн т і 55 тис. т. Для подолання цієї
проблеми Інститутом тваринництва обґрунтова-
но і реалізовано на базі господарств Харківсь-
кої області нову концепцію виробництва повно-
цінних комбікормів безпосередньо в умовах
господарств і розроблено технологічні лінії з
виробництва комбікормів, преміксів і білково-
вітамінно-мінеральних добавок потужністю
0,3—2 т/год. Розроблено способи зниження
вартості комбікормів на 10% завдяки уведенню
до їхнього складу нетрадиційних кормів і кор-
мових добавок.
ВАТ «Брацлав» за участю ННЦ «ІМЕСГ»

розроблено і поставлено на виробництво нові
кормороздавачі-змішувачі, стійлове обладнан-
ня для безприв’язного утримання корів, а також
обладнання для доїльних залів типу «Ялинка»
та ін.
Для відродження виробництва продукції вів-

чарства на промисловій основі Інститут меха-
нізації тваринництва розробив протрібне техно-
логічне обладнання. Крім того, обґрунтовано і
передано замовникам (потужним агрофор-
муванням ВАТ «ММК ім. Ілліча», агрофірмам
«Шахтар», «Агротіс», ТОВ «Апостолівський»
та ін.) документацію проектів нового будівницт-
ва та реконструкції існуючих ферм на 1000—
2000 дійних корів, 50 і 1000 гол. відгодівельно-
го молодняку, ферм на 50 і 400 гол. м’ясних
корів та комплексів з виробництва свинини до
108 тис. гол. свиней.
Вагомі результати досліджень Академії,

спрямовані на розвиток галузі тваринництва,
були б неповними без потрібного ветеринарно-
го забезпечення. На основі молекулярно-гене-
тичних методів розроблено систему епізоото-
логічного моніторингу, імунопрофілактики та
діагностики грипу птиці, яка в 2009 р. була удо-

стоєна Державної премії України в галузі науки
і техніки. Економічна ефективність цієї розроб-
ки становить 18 грн на 1 грн затрат. Також роз-
роблено і запроваджено в дію галузеву цільо-
ву програму оздоровлення території України від
сказу на 2008—2015 рр.
Нові знання щодо біології і генетичної мін-

ливості збудників особливо небезпечних та
економічно затратних хвороб дали змогу гру-
пі вчених під керівництвом академіка НААН
Б.Т. Стегнія удосконалити систему оздоровлен-
ня сільськогосподарських підприємств від лей-
козу та туберкульозу великої рогатої худоби
завдяки використанню вітчизняних діагностич-
них засобів, більш як утричі дешевших за ім-
портні.
Низка розроблених вакцин, діагнотикумів,

лікувально-профілактичних препаратів забез-
печує зменшення втрат у скотарстві від ряду
інфекційних хвороб на 68—85% і подовження
терміну використання високопродуктивних
корів на 2—3 лактації. Запровадження новіт-
ньої системи контролю репродуктивно-неона-
тальних інфекцій, мікоплазмозів і хламідіозів
знижує собівартість оздоровчих заходів у сви-
нарстві на 40%.
Важливим для ефективної переробки і ви-

пуску якісної м’ясо-молочної продукції є висо-
кий рівень технічного оснащення виробничих
підприємств і глибина переробки тваринниць-
кої сировини. На основі результатів системних
досліджень ученими Технологічного інституту
молока та м’яса створено нові моделі устано-
вок підвищеної продуктивності для переробки
молока та м’яса, розроблена технологія виго-
товлення нових видів сирів зі скороченим тер-
міном визрівання, яка дає змогу сироробним
підприємствам України виробляти додатково
близько 25 тис. т сиру на рік.
Розроблено технології виготовлення ковбас-

них виробів з використанням композиційних до-
бавок з бактерицидними та антиоксидантними
властивостями на основі ефірних олій та бак-
теріальних препаратів. Завдяки застосуванню
таких технологій тривалість технологічного про-
цесу виготовлення сиров’ялених ковбас скоро-
чується з 30—35 до 18—20 діб, що дає змогу
знизити собівартість продукції, стабілізувати
якісні характеристики, зменшити у 1,5—2 рази
кількість нітриту натрію, який додають під час
виготовлення варених ковбасних виробів.
Донині вченим не вдалося розробити і за-

пропонувати відповідним відомствам дієву си-
стему контролю якості м’ясо-молочної продук-
ції в ланцюгу виробник — продавець, а також
ефективні механізми реалізації цієї системи.
Протягом звітного періоду наукові установи

впровадили у виробництво понад 4,5 тис. нау-
кових розробок. Їхню левову частку впровадже-

Рис. 5. Динамі а іль ості небла опол чних
п н тів щодо т бер льоз та лей оз вели-
ої ро атої х доби
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но через Центри наукового забезпечення агро-
промислового виробництва АР Крим та облас-
тей України.
Центри тісно співпрацювали з місцевими

органами державної влади. Спільно з обласни-
ми державними адміністраціями вони розроб-
ляли та здійснювали наукове супроводження
галузевих регіональних комплексних програм
розвитку сільського господарства.
До виконання завдань Центрів залучено 206

наукових установ, вищих навчальних закладів
та інших організацій. Для випробування та
впровадження наукових розробок і навчання
спеціалістів сформовано мережу з 302 базових
господарств, яка включає дослідні господар-
ства Академії та аграрні формування різних
форм власності. Однак велика частка наших
установ, і особливо їх керівників, ще не адап-
тувались до роботи в ринкових умовах.
Загальна економічна оцінка діяльності НААН

за 2006—2010 рр. свідчить про істотний внесок
аграрної науки у розвиток аграрного сектору
України. Реалізація потенціалу інноваційних
розробок вітчизняних учених лише за 2010 р.
у галузях рослинництва і тваринництва забез-
печила приріст виробництва валової продукції
сільського господарства понад 12 млрд грн, що
у структурі її вартості становить більше 8%.
Зокрема, від упровадження розробок у галузі
рослинництва вартість зазначеного приросту
становить 9,03, тваринництва — 3,12 млрд грн.
Академія тісно співпрацювала з Міністер-

ством аграрної політики та продовольства Ук-
раїни, результатом чого стали понад 500 про-
позицій щодо підвищення ефективності діяль-
ності АПК у 2006—2010 рр.
Завдяки співпраці наукових установ з інсти-

тутами Національної академії наук України вче-
ним удалося досягти успіхів на відповідних на-
прямах науки. Так, академік НААН В.П. Федо-
ренко за наукові здобутки удостоєний Премії
НАН України ім. І.І. Шмальгаузена, академік

НААН О.О. Іващенко, працюючи спільно з ко-
легами із НАН України, минулого року став ла-
уреатом Державної премії України в галузі нау-
ки і техніки.
За останні 5 років вдалося поглибити спів-

працю наукових установ Академії з вищими на-
вчальними закладами. Так, нині членами НААН
є 72 працівники вищих навчальних закладів, у
28 наукових установах Академії функціонують
76 спільних наукових підрозділів, які створено
за участю 46 вищих навчальних закладів. За-
галом позитивно оцінюючи співпрацю наукових
установ з вищими навчальними закладами,
потрібно зазначити, що вона потребує певної
модернізації з урахуванням вимог сьогодення.
Міжнародне співробітництво Академії спри-

яло створенню, застосуванню та обміну знань
за результатами наукової діяльності з про-
фільними установами, організаціями і фірмами
67 країн. Це 547 спільних проектів загальною
вартістю понад 3 млн євро, з яких 32 гранти за
вартістю майже 1,5 млн євро.
Виставкова діяльність Академії була досить

активною. Здобутки вчених експонувались біль-
ше ніж на 3-х тис. міжнародних, всеукраїнських
і регіональних виставкових заходах.
За звітний період загальна кількість прове-

дених науковими установами конференцій, з’їз-
дів, симпозіумів, нарад, конкурсів становить
майже 6 тис., з них понад 800 міжнародних.
Складовою частиною пропаганди нових на-

укових знань було видання наукової літерату-
ри. Установами Академії видано понад 1 тис.
книг, у тому числі в Україні — 997, у країнах
СНД — 27, наукових журналів — майже 500,
міжвідомчих наукових збірників — понад 600,
бюлетенів — майже 700.
Видавництво «Аграрна наука» і редакція

журналу «Вісник аграрної науки» забезпечили
видання наукової продукції на високому рівні.
При Президії Академії регулярно виходить бю-
летень «Аграрна наука — виробництву».
Кадровий потенціал Академії нині становить

майже 5,5 тис. наукових співробітників, з них
371 — доктори і 1940 кандидати наук. Проти
2009 р. чисельність науковців скоротилась на
70 осіб, з них докторів наук — на 11, кандидатів
наук — на 33 особи.
З метою планомірного оновлення кадрово-

го потенціалу в 39 наукових установах відпові-
дно до державного замовлення здійснюється
підготовка наукових кадрів, де навчається по-
над 950 аспірантів і 24 докторанти із 59 спеці-
альностей за 6-ма галузями науки.
Усього минулого року аспірантами, докто-

рантами і здобувачами наукових установ захи-
щено 160 кандидатських і 23 докторських ди-
сертацій, за останні 5 років — відповідно
863 кандидатських і 106 докторських дисер-

Рис. 6. Упровадження за інчених на ових
розробо : І — рослинництво — 3082; ІІ —
землеробство — 383; ІІІ —харчова і перероб-
на промисловість — 50; ІV — зоотехнія —
764; V — ветмедицина — 47; VI — механі-
зація — 185; VII — а рарна е ономі а — 84
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тацій. Прикро, що питання залучення здібної
молоді до наукової роботи не отримало необ-
хідного розвитку на рівні держави стосовно мо-
тивації їх роботи в аграрній науці.
Фінансування Академії та використання кош-

тів. Щороку протягом 2006—2010 рр. Держав-
ний бюджет України затверджував видатки в
обсягах, які не забезпечували обґрунтованих
розрахунків потреб бюджетних асигнувань. Так,
у 2006 р. діяльність Академії було профінансо-
вано на 42,5% від потреби, 2007 р. — на 50,4,
2008 р. — на 55,4, 2009 р. — на 49,2, у 2010 р.
— на 56,4% від потреби.
Не були включені до плану 2010 р. асигну-

вання капітальних видатків на технічне пере-
оcнащення наукових установ.
Кошти, виділені з бюджету на поточні видат-

ки науки, становили 94,1% загального обсягу
фінансування.
При цьому поточні видатки наукових установ

за рахунок загального фонду державного бюд-
жету на 93,9% складалися із соціальних виплат
(зарплата з нарахуваннями, стипендії, випла-
та довічних гонорарів). На комунальні платежі
та за спожиті енергоносії виділено 3,6%. І лише
2,5% становили витрати на відрядження, утри-
мання транспорту, зв’язок, поточний ремонт об-
ладнання, приміщень тощо. Потреба в додат-
кових коштах на поточні видатки становила
118,3 млн грн.
За таких умов фінансування наукових уста-

нов середньомісячна заробітна плата одного
працівника становила 2006 грн, по Україні у
середньому цей показник — 2239 грн.
У структурі фонду оплати праці посадові ок-

лади працівників наукових установ, визначені
тарифами, становлять 85%, а середній розмір
надбавок та доплат — лише 17,5% до посадо-
вого окладу (при граничному обсязі до 50%). У
цій ситуації наукові установи обмежені можли-
востями здійснювати не лише стимулюючі вип-
лати, а й обов’язкові. Так, потреба в додатко-
вих коштах на виплату заробітної плати та на-
рахувань на 2010 р. становила 25,6 млн грн.

Установи забезпечили за рахунок власних кош-
тів проведення цих законодавчо визначених
виплат.
До спеціального фонду з усіх джерел у

2010 р. надійшло 161,8 млн грн, що на 30 млн
грн більше запланованого (131,8 млн грн), або
на 22,7%. З них від діяльності згідно з функціо-
нальними повноваженнями — 68,9 млн грн, або
42,6%; господарської діяльності — 69,9, або
43,2%; оренди майна бюджетних установ —
20,9, або 12,9%; реалізації майна — 0,8, або
0,5%; інших джерел — 1,3 млн грн, або 0,8%.
Саме за рахунок власних коштів наукові ус-

танови мали змогу здійснити першочергові ви-
датки, які не були забезпечені фінансуванням
у повному обсязі з державного бюджету.
За рахунок спецкоштів було оплачено: заро-

бітної плати — 35,9 млн грн (22,9%), нараху-
вань на неї — 12,2 млн грн (7,8%); придбання
найнеобхідніших для виконання наукових до-
сліджень матеріалів — 75,1 млн грн (48%);
комунальних послуг — 15,9 млн грн (10,1%);
видатки на відрядження — 3,7 млн грн (2,4%);
капітальних видатків — 13,8 млн грн (8,8%).
Водночас загалом по Академії надходження

власних коштів на кожну гривню загального
фонду державного бюджету на поточні видат-
ки наукової діяльності становили 38,4 к. Звер-
таю увагу на цей показник  директорів установ,
у яких він значно нижчий.
Звіт про витрачання Національною акаде-

мією аграрних наук України бюджетних коштів
для публічного обговорення представлено на
веб-сайті Академії.
Матеріально-технічне забезпечення. Протя-

гом 2006—2010 рр. бюджетні кошти за статтею
«капітальні видатки», згідно з постановою Ка-
бінету Міністрів отримали лише Національний
інститут винограду і вина «Магарач» (14,6 млн
грн) та Інститут ветеринарної медицини
(10,8 млн грн). Підтримка технічного забезпе-
чення наукових установ фінансувалась з дер-
жавного бюджету лише в 2008 р. і становила
2,3 млн грн.
За рахунок коштів спецфонду наукові уста-

нови придбали лабораторне обладнання та
хімреактиви на суму 25,3 млн грн, зокрема,
Технологічний інститут молока і м’яса — на 2,7
млн грн, ННЦ «Інститут виноградарства і вино-
робства ім. В.Є. Таїрова» — 2 млн грн, Інсти-
тут садівництва — 1,6 млн грн.
Результативність роботи експериментальної

бази. Основними статутними завданнями дос-
лідних господарств є виробництво елітного і
репродукційного насіння сільськогосподарських
культур та саджанців, вирощування племінно-
го молодняку худоби і птиці.
Певна частина дослідних господарств є

зразковими як виробники сільськогосподарсь-

Рис. 7. Динамі а фінанс вання А адемії з
державно о бюджет : – – — потреби бюд-
жетних аси н ваннях; – – — планові видат-
и бюджетних аси н вань
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кої продукції за сучасними технологіями. Скажі-
мо, більше 5 т зернових з 1 га в середньому
по господарству одержали дослідні господар-
ства «Пасічна» Хмельницького інституту АПВ,
«Христинівське» Інституту розведення і генети-
ки тварин, «Шевченківське» Інституту цукрових
буряків та дослідне господарство Інституту рису.
Більше 4 т з 1 га зібрали дослідне господарст-
во «Олександрівське» Інституту кормів, до-
слідні господарства Інституту рису, Сумського
інституту АПВ та «Асканійське» Асканійської
державної сільськогосподарської дослідної
станції.
Упродовж звітного періоду щороку виробля-

ли близько 70 тис. т елітного насіння зернових
і зернобобових культур, у тому числі озимих
культур понад 40 тис. т, ярих — понад 27 тис. т,
що дало можливість забезпечити науково об-
ґрунтовані потреби регіонів в озимих культу-
рах на 87%, ярих — 77%. Щороку за потреби
України в 500 т батьківських форм гібридів ку-
курудзи виробляли понад 800 т, а реалізовува-
ли, на жаль, лише 400—450 т насіння. За річної
потреби України в батьківських формах насіння
соняшнику 180 т мережею дослідних госпо-
дарств Академії вироблялось 110—120 т, реа-
лізовувалось 82—85 т.
Наукові установи та їхні господарства під

урожай 2011 р. виробили достатню кількість
елітного насіння ярих зернових і зернобобових
культур, батьківських форм гібридів кукурудзи
та соняшнику, що на 90—100% забезпечує по-
требу України в елітному насінні сільськогоспо-
дарських культур для сортозаміни та сорто-
оновлення.
У значної кількості господарств Академії збе-

реглося і динамічно розвивається тваринницт-
во. Понад 7000 кг молока за рік на корову на-
доїли у дослідних господарствах «Оленівське»
ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства», «Олександрівське»
Інституту кормів та «Еліта» Миронівського ін-
ституту пшениці імені В.М. Ремесла, а надої
понад 6000 кг молока в рік на корову мають
більше 10 дослідних господарств.
У минулому році в дослідних господарствах

Академії функціонувало 132 суб’єкти племінної
справи, з них 48 племзаводів, 5 племптахо-
заводів, 69 племрепродукторів, 8 племптахо-
репродукторів та 2 бджолорозплідники.
За 5 останніх років господарствами Академії

реалізовано агроформуванням різних форм
власності племінного молодняку великої рога-
тої худоби 3592 гол., свиней — 10485, овець —
2777 гол.
Попри певні досягнення, експериментальна

база — наша найслабша ланка. На жаль, є у
нас і чимало відсталих дослідних господарств,
стосовно них Президія Академії започаткувала
низку заходів, які мають посприяти поліпшен-
ню їхньої роботи. Залучення до співпраці по-
тужних інвесторів, кошти яких спрямовувати-
муться на будівництво насіннєвих заводів, бу-
дівництво і реконструкцію тваринницьких
комплексів, оновлення матеріально-технічної
бази землеробства, має стати важливою скла-
довою підвищення ефективності роботи дослід-
них господарств.
Нині Україна проходить надзвичайно важли-

вий етап глибокого реформування економіки,
одним із найважливіших елементів якої є агро-
продовольчий комплекс. Завдання, поставлені
перед виконавчою владою Президентом Украї-
ни щодо переведення національної економіки
на інноваційно-інвестиційний напрям розвитку,
потребують принципово нових підходів до їх
вирішення. Слід відзначити, що аграрна наука
загалом спроможна забезпечити розробку еко-
номічно-організаційних засад і науковий су-
провід реформування галузі. Основні напрацю-
вання в цьому напрямі детально розглянуто на
останніх зборах Академії. Їх покладено в осно-
ву стратегії розвитку сільського господарства і
земельної реформи — напряму реформ, який
очолює Міністр аграрної політики та продо-
вольства України М.В. Присяжнюк. Реалізація
цієї стратегії зробить Україну провідною аграр-
ною країною світу.
Слід привернути увагу до нагальних про-

блем аграрної науки, пов’язаних з її реформу-
ванням. Цього етапу не уникнути, але не повин-
но бути волюнтаризму, все потрібно робити
виважено і послідовно, відповідально оцінюю-
чи наслідки кожного кроку у цьому напрямі.
Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства спільно з Академією підготовлено «Кон-
цепцію реформ і розвитку аграрної освіти та
науки в Україні» і передано Кабінету Міністрів
України для прийняття рішення. Певні кроки в
цьому напрямі Президія НААН зробила само-
стійно і накреслила відповідні заходи для реа-
лізації на найближчий період.

*   *   *

Директор Національного наукового цент-
ру «Інститут землеробства НААН», академік
НААН В.Ф. Сайко у своєму виступі підкреслив,
що завжди зі спадом виробництва вину спря-
мовують на науку, попри найвищу окупність
коштів, укладених у цю галузь. Розроблена

Інститутом «Ґрунтозахисна система землероб-
ства з контурно-меліоративною організацією
території землекористування» забезпечила
окупність 1 долара США витрат на наукові дос-
лідження і освоєння у розмірі 24,5 долара
США.
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За період 2006—2010 рр. високу окупність
приносили витрати на розроблення інтенсив-
них технологій — 266 грн чистого прибутку на
1 грн витрат. Упровадження високопродуктив-
них сортів пшениці озимої і ярої, жита, сої та
гречки за останні 5 років забезпечило отриман-
ня прибутку понад 1,715 млрд грн. Додатковий
прибуток від вирощування лише сої становив
350 млн грн, а окупність 1 грн витрат на нау-
кові дослідження перевищила 200 грн.
Потрібно змінювати систему створення нау-

кової продукції та її освоєння у виробництві, за
якої установи не мають впливу і зворотного
зв’язку з товаровиробниками, він обривається
на шляху до районного управління. Наука по-
винна створювати конкурентоспроможну науко-
ву продукцію, забезпечувати її науковий су-
провід, авторський контроль, а сільськогоспо-
дарські органи — займатись упровадженням.
Взятий курс на ринкові перетворення не по-

ліпшив стану справ у країні. Великим прорахун-
ком, передусім, є самоусунення держави від уп-
равління глобальними процесами в галузях
економіки та господарським механізмом зага-
лом. На цьому тлі з’явились проблеми земле-
володіння і землекористування. Однак можна
запобігти негативним наслідкам землекористу-
вання після зняття мораторію на купівлю-про-
даж землі в Україні, якщо підійти до цього з
державних позицій.

Директор Інституту рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН, академік НААН В.В. Ки-
риченко зазначив, що за звітний період у рам-
ках 105 завдань 52 НТП різного рівня устано-
вами Центру наукового забезпечення Харківсь-
кої області було укладено 105 угод на суму
майже 52 млн грн, проведено 639 патентних
пошуків, укладено 2634 договори на суму по-
над 32 млн грн, здійснено експериментальне
впровадження розробок у 590 агроформуван-
нях Харківської та інших областей, взято участь
у 300 виставках, проведено 105 Днів поля, 625
конференцій, видано 4058 рекомендацій.
Селекціонерами Інституту рослинництва

ім. В.Я.Юр’єва створено понад 150 сортів і гіб-
ридів 12 культур, які займають понад 2,5 млн га
в Україні, 55 тис. га — Росії та державах Захід-
ної Європи. Вже 3 роки успішно просуваються
наші інноваційні розробки в Казахстан. Виріше-
но проблему створення сортів гороху вусатого
типу з ознаками необсипальності і посухостій-
кості, сортів пшениці озимої, які є стійкими до
екстремальних умов перезимівлі і повітряної
посухи. Різні за складом корисних ознак, особ-
ливо насичених і ненасичених жирних кислот,
гібриди соняшнику мають генетичний потенці-
ал урожайності 5—5,2 т/га та забезпечують на
значних площах Харківської, Полтавської, Дніп-
ропетровської областей — 3,2—4,2 т/га. Вико-
нано завдання щодо створення гібридів техніч-
ної кукурудзи з потенціалом 14 т/га зерна і 55—

60 т/га зеленої маси, амілопектинової і харчо-
вої кукурудзи, які успішно використовують
провідні насіннєві компанії у бізнесі.
Щороку Інститут отримує від продажу науко-

вої продукції 10—12 млн грн. Позабюджетні
надходження дають змогу розвивати фунда-
ментальні дослідження з генетики, біотехно-
логії, фізіології та біохімії.
Слід звернути увагу на перспективність НТП

«Біосировинні ресурси». Незначні вкладен-
ня бюджетних коштів у фундаментальні до-
слідження з вивчення особливостей олії різно-
го жирнокислотного складу як продукту типу
біодизеля і органічних мастил відкривають
шлях для поліпшення екологічної ситуації в
Україні.
Пропозиції щодо поліпшення діяльності Ака-

демії полягають у використанні можливостей
координації щодо створення «Єдиного націо-
нального продукту»; прозорості і обґрунтова-
ності прийняття рішень стосовно перебудови
наукових досліджень і розвитку матеріально-
технічної бази інститутів; здійснення програми
модернізації наукових лабораторій, особливо
оснащення новітньою селекційною технікою, а
також поглибленні інтеграції з науковими колек-
тивами інститутів НААН, кафедр ВНЗ МОН і
Мінагрополітики України.

Директор Інституту розведення і генети-
ки тварин НААН, академік НААН М.І. Бащен-
ко відзначив, що основною проблемою галузі
є катастрофічне зменшення обсягів виробницт-
ва продукції та поголів’я сільськогосподарських
тварин і відсутність у суб’єктів господарюван-
ня мотивації до їх збільшення. При цьому про-
мислове тваринництво використовує спеціа-
лізовані, високопродуктивні генотипи зарубіж-
ної селекції, що спричиняє втрати генотипів
вітчизняної селекції та виникнення проблеми
істотного зменшення генетичного різноманіття,
зниження резистентності тварин, що, безумов-
но, призводить до залежності від імпорту.
Національний проект «Ефективне тварин-

ництво» передбачає збільшення виробництва
молока шляхом зростання поголів’я корів до
3 млн голів і підвищення надоїв молока на ко-
рову до 6000 кг.
Основним ресурсом збільшення чисельності

корів є закупівля телиць і нетелів у господар-
ствах населення — 80 %, племінних господар-
ствах — 10 та по імпорту — 10%.
За останні 25—30 років створено такі вітчиз-

няні молочні породи: українська чорно-ряба мо-
лочна, українська червоно-ряба молочна, укра-
їнська червона молочна та українська бура мо-
лочна з продуктивністю 6000—8000 кг молока,
тобто на рівні європейських стандартів, які за
окремими селекційними ознаками (жирномо-
лочність, білковомолочність, плодючість та три-
валість господарського використання) перева-
жають зарубіжні аналоги. Назріла необхідність

Загальні збори Національної
академії аграрних наук України
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формування та практичного запровадження су-
часної системи селекції, зокрема для розвитку
молочного скотарства.
З цією метою пропонуємо створити на базі

Інституту розведення і генетики тварин НААН
та Національної корпорації з племінної справи
у тваринництві «Укрплемоб’єднання» як за-
сновників Головний селекційно-інформаційний
центр у тваринництві, основними завданнями
і функціями якого будуть: формування та ве-
дення централізованих галузевих баз даних;
ведення державних книг племінних тварин,
Державного реєстру суб’єктів племінної спра-
ви у тваринництві та Державного реєстру се-
лекційних досягнень у тваринництві; організа-
ція та забезпечення функціонування контро-
лер-асистентської та експерт-бонітерської
служб; організація селекції плідників.
Крім цього, необхідно створити 7 міжрегіо-

нальних селекційних центрів із племінної спра-
ви у тваринництві, які забезпечать виконання
цих завдань у регіонах, 3—4 лабораторії з
комплексної оцінки якості молока та 1—2 лабо-
раторії з геномної оцінки племінних ресурсів.
Такі лабораторії є в усіх країнах Європи.
Разом із приведенням нормативно-правової

бази відповідно до вимог міжнародних органі-
зацій з тваринництва (ICAR, Interbull) ці захо-
ди забезпечать отримання високопродуктив-
них, здорових і генетично цінних тварин.

Завідувач відділення фінансів, обліку та
інвестицій Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки», академік
НААН М.Я. Дем’яненко зазначив, що фінан-
сові відносини в аграрному секторі конкретизу-
ються за такими основними напрямами: подат-
ки, кредити, держбюджет, страховий захист,
іпотека, фінансовий лізинг та ін. Проте найбіль-
ше впливають на аграрний сектор податки і
кредити.
З метою уникнення фінансового колапсу для

аграрного сектору за поданням НААН було за-
проваджено фіксований сільськогосподарський
податок (ФСП), що дало змогу стабілізувати по-
даткові відносини у галузі й досягти рівня спла-
ти товаровиробниками цього податку — 98%.
Нині податкове навантаження у сільському

господарстві мінімізоване (є найнижчим порів-
няно з країнами СНД та іншими галузями) і для
платників ФСП зменшилось на 1,3 млрд грн на
рік. Однак у перспективі слід переходити від
мінімізації оподаткування до його оптимізації та
розширення бази оподаткування, що дасть
змогу збільшити надходження до державного і
місцевих бюджетів.
Аналогічно ситуація складалась і з кредиту-

ванням. Перехід на уніфікований підхід одер-
жання кредитів агровиробниками призвів до
того, що кредитування галузі практично припи-
нилось. Через специфіку галузі на суто ринко-
вих умовах залучати кредити агровиробники не

могли навіть теоретично (відсоток ставки наба-
гато перевищував рівень рентабельності).
Вирішуючи цю проблему за участю вчених-

економістів аграрників, було обґрунтовано не-
обхідність запровадження механізму здешев-
лення кредитів для агровиробників, що було
реалізовано відповідним рішенням Уряду.
Внаслідок цього обсяг залучених в аграрний
сектор кредитів за 2005—2008 рр. збільшився
з 10,4 до 20,1 млрд грн, також став стабільно
високим (80—90%) рівень повернення кредитів,
підвищилась частка довгострокових кредитів (в
окремі роки — до 50%).
Проте вартість кредитів для сільського гос-

подарства залишається найвищою серед інших
галузей економіки. Тому потреба товаровироб-
ників у кредитах задовольняється не повною
мірою. Це, а також негативні наслідки вступу до
СОТ для сільського господарства потребують
пошуку нових системних підходів до кредитно-
го забезпечення галузі. Вченими ННЦ «Інсти-
тут аграрної економіки» розроблено механізми
створення та розвитку Аграрного банку, коопе-
ративних банків, кредитних спілок, які об’єднані
в систему і можуть надійно забезпечувати аг-
ротоваровиробників кредитними ресурсами.
Відповідні пропозиції передано Міністерству
аграрної політики та продовольства України.

Ректор Білоцерківського національного
аграрного університету, член-кореспондент
НААН А.С. Даниленко у своєму виступі зупи-
нився на сучасному етапі формування ринку
землі, який потребує аналітичного осмислення,
формування законодавчої, нормативно-право-
вої баз та юридичного навчання населення,
особливо громадян, які проживають у сільській
місцевості і відповідно є власниками паїв. Спе-
ціалістів, які працювали ефективно в цьому
напрямі, у країні є чимало, але, на жаль, їхні мож-
ливості не використовуються повною мірою.
Урядом поставлено завдання збільшити об-

сяги виробництва сільськогосподарської про-
дукції, але без інвестицій і нових технологій нам
не обійтись. Крім профільних відомств потрібно
покласти відповідальність за реалізацію цієї
мети на Міністерство економіки і Міністерство
закордонних справ, щоб у нас не було обвалу
сільськогосподарської продукції. Бо, як кажуть,
від великого врожаю до зубожіння – один крок.
Я бачу майбутнє у співпраці Білоцерківсько-

го національного аграрного університету з ін-
ститутами та дослідними станціями НААН, ство-
ренні науково-навчальних виробничих центрів,
щоб студенти і науковці мали де навчатись.
Висловлено ідею придбання освітніми зак-

ладами за підтримки держави вітчизняної су-
часної техніки за лізингом і використання її як
для навчання, так і для виробництва.

Директор Національного наукового цент-
ру «Інститут виноградарства і виноробства
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Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

ім. В.Є.Таїрова», член-кореспондент НААН
В.В. Власов виступ присвятив результатам ре-
алізації науково-технічної програми НААН «Ви-
ноградарство» на 2006—2010 рр. В Україні
відсутній кадастр виноградних насаджень,
незначні обсяги державної підтримки галузі, не-
достатній рівень розвитку столового напряму,
потребує налагодження виробництво сертифі-
кованого садивного матеріалу винограду на
клоновій та безвірусній основі.
ННЦ «Інститут виноградарства і винороб-

ства ім. В.Є.Таїрова» розроблено методичні
основи для ведення кадастру виноградних на-
саджень, який відповідає сучасному європейсь-
кому рівню. За точними відомостями про місце
зростання винограду, його площу і сорт завжди
можна вирахувати передбачуваний урожай та
якість винопродукції. Слід запровадити конт-
роль якості винопродукції через акредитовані
лабораторії профільних інститутів. Проте про-
ведення таких робіт потребує фінансування за
рахунок коштів 1% збору від реалізації алко-
гольної продукції на розвиток виноградарства,
садівництва та хмелярства.
Інститутом розроблено «Програму вироб-

ництва сертифікованого посадкового матеріа-
лу винограду на період до 2025 року», виділе-
но 98 клонів та 45 сортів винограду різних на-
прямів використання.
Невідкладним є розроблення підпрограми

«Столовий виноград» у рамках уже затвердже-
ної Мінагрополітики та НААН у 2008 р. програ-
ми розвитку виноградарства до 2025 р. Упер-
ше в Україні створено конвеєр столових сортів
винограду, що включає 47 сортів (від надран-
нього до пізнього) і дає змогу забезпечити без-
перервне споживання винограду в свіжому ви-
гляді за умови будівництва сховищ (холодиль-
ників) і створення режимів короткочасного й
тривалого зберігання.

Директор Одеського інституту АПВ, член-
кореспондент НААН М.О. Цандур зазначив,
що наукове забезпечення АПВ Одеської об-
ласті включає розроблення наукових концепцій
комплексного розвитку та підготовку галузевих
програм у рослинництві, тваринництві, пере-
робній та харчовій промисловостях, біоенерге-
тиці. У тісній співпраці Одеського інституту АПВ
НААН з Головним управлінням агропромис-
лового розвитку Одеської облдержадміністра-
ції розроблені та реалізуються «Програма інно-
ваційного розвитку агропромислового вироб-
ництва Одеської області на 2010—2015 pp.» і
9 регіональних галузевих програм. Для забез-
печення виконання цих програм облдержадмі-
ністрацією виділено в 2006—2009 рр. 118 млн
грн, у 2010—2011 рр. — по 50 млн грн. За них
придбано з 30% -ю компенсацією вартості 153
потужні трактори для широкого впровадження
сучасних технологій вирощування сільськогос-
подарських культур.

Установами Центру за 2006—2010 pp. ство-
рено та занесено до Держреєстру сортів рос-
лин України 128 сортів і гібридів сільськогоспо-
дарських культур. Дослідними господарствами
Центру щороку виробляється близько 12500 т
елітного насіння — це 85—90% виробленого
елітного насіння всіма суб’єктами-виробниками
області.
Завдяки співпраці установ Центру, органів

державної влади та товаровиробників Одесь-
ка область стала лідером виробництва зер-
нових культур в Україні, щорічні обсяги якого
становлять близько 3 млн т. Інститутом розроб-
лено також програму збереження родючості
ґрунтів області. Аграрна наука долучилась до
розроблення засад з реформування та іннова-
ційно-інвестиційного розвитку АПК.
У рамках реалізації заходів із виконання зав-

дань Національного проекту «Зерно України»
вже у 2015 р. Одещина як одна з найбільших
областей країни в 2015 р. вироблятиме до 5
млн т зерна, 0,5 млн т насіння олійних культур,
до 1 млн т молока, до 2 млрд шт. яєць.

Голова Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформації України
В.П. Семиноженко наголосив, що проблему
національної безпеки слід вирішувати у сфері
аграрної науки та АПК України з використанням
вітчизняного потенціалу своїми силами. Хто
дбатиме про родючість українських грунтів?
Аналіз ситуації свідчить про неспроможність
орендарів вирішити цю проблему. Це також
стосується нерозповсюдження хвороб, якості
продуктів харчування тощо і є державною про-
блемою. Саме здобутки у сфері аграрної науки
можуть стати основою для розроблення відпо-
відних практичних заходів.
У наш складний час, після 2-х років кризи,

все ж є певна надія: півроку тому було підпи-
сано спільне розпорядження Мінагрополітики і
Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформації України щодо створення комісії,
яка б допомогла сконцентруватися великому
загалу української аграрної науки на тих напря-
мах, які нині є найактуальнішими, прискорила
розвиток наукового потенціалу, передусім, Аг-
рарної академії. Підписано спеціальну доповід-
ну записку про результати роботи комісії. Це
дійсно перспективні заходи, які будуть орієнти-
ром для аграрної науки. Це позиції, які повинні
увійти в постанову Загальних зборів НААН,
тому що концентрація інститутів, напрямів, дер-
жавне замовлення на актуальні роботи — те,
чого всі чекали.
Хочу запевнити, що ви можете завжди роз-

раховувати на Державну агенцію з питань на-
уки, інновацій та інформації України. Лише ос-
таннім часом ми ухвалили новий проект Закону
про пріоритети в сфері науки і техніки, під-
готували пакет пропозицій, про які доповідали
на останньому засіданні Комітету економічних
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реформ при Президенті України. Вони мають
увійти в Національний план дій з реформ на
поточний рік. Передусім, ці пропозиції перед-
бачають відповіді на питання, де брати кошти
для ризикових нових проектів. Ми створювати-
мемо Національний венчурний фонд, іннова-
ційні фонди підтримки малого бізнесу, який має
народжуватися, можливо, шляхом створення
малих підприємств при ваших інститутах, фонд
підтримки патентування за кордоном, щоб охо-
роняти нашу інтелектуальну власність. Уже
ухвалено концепцію, умовно кажучи, з біотех-
нологій — Державну цільову науково-технічну
програму створення та доклінічних випробу-
вань вітчизняних діагностичних і лікарських
препаратів для медицини та ветеринарії на
2011—2015 рр., яку буде винесено на засідан-
ня Уряду. У ній йдеться про сучасні діагности-
куми та вітчизняні розробки, які мінімізують за-
лежність від імпорту. А це — проблема націо-
нальної безпеки. У нас мають бути вітчизняні
розробки для боротьби з хворобами, епідемія-
ми, для лікування людей. Ми повинні бути го-
товими до небезпечних ситуацій, які можуть
виникнути в країні.
Аграрна академія співпрацює з галузевим

міністерством, забезпечує розвиток АПК, з ін-
шого боку — це вища наукова установа, яка
відповідає за аграрну науку і співпрацює із цен-
тральним органом виконавчої влади. Слід від-
значити, що нині наука піднімається на новий
рівень, і рішенням Президента України запо-
чатковано окремий напрям реформ, який нази-
вається «Розвиток науково-технічної та іннова-
ційної сфери». Цей напрям у програмі реформ
до 2014 р. буде значною мірою опікуватися пи-
таннями наукового забезпечення розвитку еко-
номіки країни й стосуватиметься усіх наукових
установ незалежно від відомчого підпорядку-
вання. Необхідно вдосконалювати Податковий
кодекс, більш ефективно формувати бюджет-
не фінансування, створювати інноваційні ва-
желі, щоб вигідно було розвивати аграрну на-
уку, отримувати аграрні інновації.
Упевнений, що 5-річний період, який розпо-

чинається, це період інноваційних реформ.

Міністр аграрної політики і продоволь-
ства України М.В. Присяжнюк відзначив, що
співпраця з Академією аграрних наук — це ви-
вчення важливих питань і бачення того, як їх
вирішувати. Про роль аграрної науки свідчить
і світовий досвід, про який говорив В.Ф. Сайко,
наприклад, в одній з найрозвиненіших країн —
США Міністерство сільського господарства
впроваджує у життя досягнення національної
аграрної науки. Ми сприймаємо ваші пропозиції
і саме так хочемо співпрацювати.
Нині в Україні використовують 60% насіння

імпортованих сортів, 100% імпортованих за-
собів захисту. Наступним кроком може стати

імпорт готової продукції. Пора схаменутись і
зрозуміти, що це може призвести до повної екс-
пансії нашого споживчого ринку. До кінця не
проаналізовано, які наслідки матиме вступ Ук-
раїни до СОТ. Із 2008 р. торговельне сальдо
між Україною і ЄС нестримно зменшується і
доходить до 0 і навіть до мінуса. Якщо ми не-
продумано запровадимо зону вільної торгівлі,
то будемо споживачами чужої продукції.
Ми розуміємо, що ці питання важливі, склад-

ні і відповідальні, й повинні здійснити систему ре-
форм, яка допоможе адаптуватись до вимог сьо-
годення. Одним з пріоритетів є повернення тих
позицій, які ми програли іноземним компаніям.
Слід схвалити позицію іноземних представ-

ництв в Україні. Головним у представників Аме-
риканської торговельної палати, Європейської
асоціації бізнесу, Міжнародного валютного
фонду є захист своїх інтересів. Багато наших
людей працюють на ці асоціації, структури, але
хотілось би, щоб вони також мали в душі по-
чуття патріотизму, національної відповідаль-
ності. Сьогоденна вигода у вигляді підвищеної
заробітної плати або премії може призвести до
знищення вітчизняної аграрної науки й аграр-
ного сектору. І це  буде непоправно.
Нам потрібна потужна, смілива, можливо,

навіть радикальна стратегія на відвоювання
своїх позицій. Маю намір як керівник міністер-
ства впроваджувати ту стратегію, яку ви відпра-
цюєте. Зустрічаючись із представниками іно-
земних компаній, я пропоную їм співпрацю, але
лише на паритетних основах.
Важливою запорукою нашого успіху має бу-

ти наша впевненість у собі. Не треба займатись
самобичуванням і вважати, що наші досягнен-
ня, наші сорти є неефективними чи поступа-
ються імпортним. Слід відстоювати, насампе-
ред, внутрішній ринок, а в подальшому — ви-
ходити на зовнішні ринки.
Виступаючі зазначали, що національна еко-

номіка дещо дезорієнтована. Але в 2007 р. на-
уковцями НААН разом з Мінагрополітики роз-
роблено державну цільову програму розвитку
українського села на період до 2015 р., яка ре-
алізується нині, є адаптованою до умов сього-
дення і буде потужною платформою для нашо-
го послідовного розвитку.
Доповідач наголосив на важливості аграрної

науки і аграрної освіти. Ми повинні згадати
1935—1937 рр., коли знехтували аграрною на-
укою, і приклади інших країн, в яких помилко-
во аграрну науку було приєднано до загальної
науки або взагалі ліквідовано і до чого це при-
звело. Це Китай, Казахстан, Російська Федера-
ція та ін. Чи можна нині для провідного аграр-
ного сегмента економіки не будувати платфор-
му? Не можна і неприпустимо. Необхідна
трансформація відносин, яка відповідатиме
вимогам сьогодення, ми повинні відпрацювати
свою стратегію, щоб відвоювати наші позиції.

Загальні збори Національної
академії аграрних наук України
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Проаналізовано причини незадовільно о стан
земель і о реслено оловні напрями страте ії
йо о виправлення.

Аналіз причин виникнення проблеми. В
Україні впродовж останніх років домінувала
незбалансована дефіцитна система землероб-
ства. Як наслідок, ґрунти втратили значну час-
тину гумусу, найродючіші у світі чорноземи пе-
ретворилися на ґрунти із середнім рівнем ро-
дючості і продовжують погіршуватися. Невеликі
дози внесення гною і туків не забезпечують
відтворення родючості ґрунтів. Урожаї останніх
років — здебільшого результат вичерпування
винятково природної родючості, збіднення по-
тенційної її частини. Залишати й надалі такий
підхід до родючості неприпустимо, бо це при-
зведе до подальшого загострення проблеми.
Причинами незбалансованого розвитку агро-

екосистем в Україні були:
надзвичайно високий економічно та еколо-

гічно необґрунтований рівень господарського
(передусім, сільськогосподарського) освоєння
території;
нерівномірне сільськогосподарське освоєн-

ня території, унаслідок чого розораність земель
в окремих регіонах (особливо деяких областях
Лісостепу і Степу) досягла надмірної величини.
Розширення площі ріллі, у тому числі на схи-
лових, малопродуктивних, деградованих і за-
плавних землях, допущене у минулі роки, при-
звело до порушення екологічно збалансовано-
го співвідношення сільськогосподарських угідь,
лісів та водойм, що негативно позначилося на
стійкості агроландшафтів і зумовило несприят-
ливі наслідки техногенного навантаження на
ґрунтовий покрив;
інтенсивний розвиток ґрунтово-деградацій-

них процесів — водної та вітрової ерозій, втрат
гумусу, знеструктурення та переущільнення,
підкислення, засолення, осолонцювання та ін.
Проблеми деградації ґрунтів — це не лише на-
слідок нераціональних технологій, а й резуль-
тат недосконалої організації взаємовідносин в
аграрному комплексі. Закони про охорону зе-
мель є, але їх не виконують, раціональні тех-
нології розроблено, але не впроваджено, зраз-

кові господарства є майже у кожній області, але
їх кількість не збільшується, підходи до госпо-
дарювання за посухи, перезволоження або в
умовах кислих ґрунтів відомі, а меліоративні си-
стеми закинуто і захаращено. У сільському гос-
подарстві безліч негараздів, аграрна сфера
поступово руйнується і потребує вжиття термі-
нових заходів. Стратегія має покласти край цим
негативним процесам;
науково необґрунтоване формування нових

типів землекористування за результатами зе-
мельної реформи переважно шляхом оренди
земельних паїв, які характеризуються неста-
більністю, дрібноконтурністю, черезсмужжям
і не забезпечують екологічно безпечне і еко-
номічно вигідне господарювання. Нові типи
землекористування у більшості не сприяють
збалансованому розвитку агроекосистем і по-
требують термінового коригування за рахунок
консолідації (процес протилежний парцелізації)
земельних масивів або повернення у держав-
ну власність (там, де вони впродовж тривало-
го часу використовуються з порушеннями чи не
використовуються зовсім);
наявність територій, що зазнають постійно-

го впливу небезпечних стихійних явищ (посухи,
підтоплення, зсуви, селі тощо);
недостатність земель природно-заповідного,

лісового та іншого природоохоронного, рекреа-
ційного, оздоровчого та історико-культурного
призначення;
високий рівень техногенного забруднення

навколишнього природного середовища в ба-
гатьох регіонах;
недостатній сучасний рівень агротехнологій

(сівозмін, добрив, обробітку, систем захисту
рослин тощо), що не забезпечує екологобез-
печні й економічно ефективні результати сіль-
ськогосподарської діяльності;
відсутність державних, регіональних і місце-

вих програм комплексного вирішення питань
щодо використання та охорони земель. В Ук-
раїні ніхто не поніс відповідальності за те, що
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через відсутність програм родючість знижуєть-
ся, а деградація зростає: ні Уряд, який призу-
пинив дію програм підвищення родючості, ні
новий власник, який при одержанні землі не
взяв на себе відповідальність за родючість. До
того ж ніхто й не зобов’язав останнього турбу-
ватися про родючість, що призвело до розри-
ву між законом (Конституцією, де держава зо-
бов’язалась турбуватися про землю) і реаль-
ним станом справ;
недостатнє нормативно-правове забезпе-

чення, що регулює використання та охорону
земель. Також недосконалі бонітування і гро-
шова оцінка земель, які не враховують їхній
сучасний стан (забезпеченість елементами
живлення, забруднення, численні види дегра-
дації) і не використовуються з метою охорони
родючості ґрунтів;
недостатній розвиток екологічної інфра-

структури і моніторингу ґрунтового покриву, від-
сутність гармонізації з європейським досвідом.
Входження України у загальноєвропейську си-
стему моніторингу ґрунтового покриву потребує
модернізації програмного, математичного, ін-
струментального камерального і картографіч-
ного забезпечення;
украй гостра потреба в матеріально-техніч-

ному і приладному оновленні наукових експе-
диційних та стаціонарних польових досліджень;
недостатнє наукове забезпечення новітніх

напрямів з еколого безпечного використання
земельних ресурсів (підтримувального, консер-
вативного, нульового, точного землеробства),
подолання деградаційних процесів, застосуван-
ня геоінформаційних, дистанційних та інших
сучасних технологій, математичного і натурно-
го моделювання, прогнозування;
закон про плату за землю не виконується, зі-

браний податок не спрямовується на виконан-
ня програм підвищення родючості. До того ж
податок недосконалий, бо фактично має лише
однобічну дію (збирання платежів) і не перед-
бачає механізми контролю і підтримання родю-
чості;
аграрний комплекс упродовж останніх деся-

тиліть страждає від нестачі ресурсів для веден-
ня високотехнологічного господарювання.
Водночас усі суміжні галузі промисловості, що
обслуговують сільське господарство, вибудову-
ють своє благополуччя за рахунок селян. Дер-
жава повинна запровадити відповідні механіз-
ми, які убезпечать агросферу від відвертої,
іноді захованої, і несправедливої експлуатації.
Головна мета стратегії — створення пере-

думов для розвитку збалансованого ґрунтово-
го покриву та призупинення негативних про-
цесів, що відбуваються на землях країни.
Cтратегія означає принципово новий для краї-
ни тип сталого (ощадливого) землекористуван-
ня, який забезпечить гармонійне співвід-
ношення між антропогенним навантаженням і
природним потенціалом ґрунту до відновлення

та повноцінного продуктивного і екологічного
функціонування.
Особливу увагу стратегії буде приділено при-

зупиненню ґрунтово-деградаційних процесів,
зокрема дегуміфікації, ерозійних явищ, збіднен-
ня ґрунтів на поживні елементи. Крім того, по-
трібно відвернути екологічні ризики, що створю-
ються за рахунок підкислення, засолення, осо-
лонцювання, зменшення біорізноманіття,
забруднення. Обов’язково слід поліпшити при-
родне середовище, умови праці і життя сіль-
ського населення, привабливість агросфери,
особливо для молоді. Реалізація стратегії має
забезпечити раціональне використання і збере-
ження ґрунтів як найважливішого компонента
агроекосистеми; забезпечити застосування
ґрунтозахисних технологій при здійсненні гос-
подарської та інших видів діяльності; своєчас-
но виявляти негативні зміни стану ґрунтів; за-
безпечувати наукову обґрунтованість заходів з
охорони ґрунтів; забезпечувати гласність, по-
вноту і достовірність інформації про стан
ґрунтів та обсяги застосованих заходів з їх охо-
рони; забезпечити участь громадськості при
прийнятті рішень у галузі охорони ґрунтів; не-
відворотність відповідальності за шкоду, завда-
ну ґрунтам.
Визначення оптимальних напрямів впро-

вадження стратегії. У зв’язку з інтенсивним
використанням ґрунтовий покрив України швид-
ко змінюється, дедалі більшої актуальності на-
бувають процеси деградації. Тому контроль
змін і на його базі формування відповідних про-
грам із призупинення деградації і відтворення
родючості ґрунтів є надактуальним завданням.
Для України особливе значення мають пробле-
ми призупинення втрат гумусу у ґрунтах, подо-
лання їх збіднення, з організації протиерозій-
них робіт, відновлення хімічної і гідротехнічної
меліорації, впровадження заходів з поперед-
ження техногенного забруднення.
Призупинення втрат гумусу і досягнення

його бездефіцитного балансу. Головними на-
прямами, які зможуть призупинити дегуміфіка-
цію ґрунтів є: реконструкція сівозмін у напрямі
збільшення частки культур суцільної сівби та
багаторічних трав; використання як органічних
добрив післяжнивних решток і соломи зернових
культур; застосування торфу, сапропелю, сиде-
ратів, ставкового мулу та інших вуглецьумісних
матеріалів.
Збагачення ґрунтів поживними речовинами.

Серед заходів, спрямованих на збагачення
ґрунтів поживними речовинами, головним є від-
новлення щорічного обсягу застосування міне-
ральних добрив до рівня 150—160 кг/га д.р. З
метою підвищення і окупності мінеральних доб-
рив потрібно змінити технології їх застосуван-
ня, а саме: вносити їх або в рядки під час сівби,
або локально під час допосівної культивації і,
крім того, у підживлення в період вегетації рос-
лин. При цьому окупність унесених добрив при-
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ростами врожаїв збільшиться у 2—3 рази. Важ-
ливим заходом також є обов’язкове внесення
у ґрунти мікроелементів. Слід водночас реалі-
зувати можливості Волино-Подільських, Хар-
ківських, Донецьких, Вінницьких і Одеських ро-
довищ фосфоритів для зменшення дефіциту
виробництва фосфорних добрив.
Захист ґрунтів від ерозії. Для підвищення

ефективності протиерозійних заходів необхід-
но змінити стратегію «боротьби з ерозією ґрун-
тів» на стратегію «управління ерозійно-акуму-
лятивними процесами». Першочерговим є ско-
рочення частки ріллі до 40—50%. За умови
виведення з обробітку близько 8,6 млн га ма-
лопродуктивних і деградованих земель спів-
відношення ріллі та екологостабільних угідь
оптимізується, й інтенсивність ерозійних про-
цесів різко зменшиться. Не менш важливим є
розширення мінімальних і, особливо нульових,
способів обробітку ґрунту. В Україні їх можна
впровадити на мільйонах гектарів землі. На-
рівні з цими вирішальними протидеградаційни-
ми заходами треба використовувати і тради-
ційні протиерозійні агротехнічні, такі, як щілю-
вання, смугове розміщення культур і докорінне
поліпшення кормових угідь.
Меліорація кислих і солонцевих ґрунтів. У

сучасних економічних умовах відновити тради-
ційну технологію суцільної хімічної меліорації
недоцільно через її високу витратність та збит-
ковість. Нині потрібні принципово нові підходи
до вирішення проблем меліорації кислих і со-
лонцевих ґрунтів з обов’язковим переходом на
ресурсоощадні технології. На перших етапах
відродження хімічної меліорації в Україні най-
більш доцільно проводити «підтримувальне»
вапнування, спрямоване на гальмування про-
цесів підкислення ґрунтів. За цією технологією
на кожний гектар вносять не 5—6 т вапна, а
лише 1—1,5 т. Окремою і дуже важливою лан-
кою ресурсоощадних технологій на кислих ґрун-
тах є фітомеліорація, яка включає підбір і роз-
міщення в сівозмінах сільськогосподарських
культур, толерантних до кислої реакції ґрунто-
вого середовища. У масштабах країни викори-
стання запропонованих ресурсоощадних тех-
нологій дасть змогу заощадити енергетичні і
матеріальні ресурси на 50—60% та підвищити
продуктивність кислих і солонцевих земель на
35—40%. Слід обов’язково відновити глибоку
плантажну оранку, ефективність і тривалість
післядії якої дуже значні.
Реконструкція зрошуваних і осушувальних

систем. Для подолання кризової ситуації на
масивах меліорованих земель необхідно виве-
сти з використання землі з негативним еколо-
го-меліоративним станом, здійснити комплекс-
ну реконструкцію систем, впровадити прогре-
сивні системи землеробства.
Впровадження заходів з попередження тех-

ногенної деградації ґрунтів. З метою запобі-
гання розвитку деградаційних процесів на ґрун-

тах, забруднених важкими металами, необхідно
впроваджувати технологічні заходи з детокси-
кації ґрунтів. Серед них найбільш доступні зем-
лекористувачам — локальне внесення міне-
ральних добрив, використання залізовмісних
меліорантів, внесення вапна, проведення фіто-
меліорації. Застосування цих заходів на за-
бруднених ґрунтах дасть змогу попередити роз-
виток техногенної деградації і гарантуватиме
одержання рослинницької продукції, яка відпо-
відає санітарно-гігієнічним вимогам.
Визначення шляхів і способів розв’язан-

ня проблеми, терміни виконання. Основну
увагу слід зосередити на створенні Служби
охорони земель, яка відповідно до Закону про
охорону земель та інших законів має стати
центральним виконавчим органом, що відпові-
дає за стан земельних ресурсів країни. Наявні
в Україні служби, які мали бути основою нової
системи контролю і управління земельними
ресурсами (землевпорядна, охорони родючості
ґрунтів, екологічна, санітарно-епідеміологічна),
працюють розрізнено, виконують вузькі вимо-
ги відомств. Значною частиною земельних ре-
сурсів (під лісами, відомств, запасу, гірських
територій, населених пунктів) об’єктивно управ-
ляти ще важче, оскільки немає майже ніяких
матеріалів про ґрунти.
Служба здійснюватиме програмне, методич-

не, правове і нормативне забезпечення моні-
торингових і ґрунтово-агрохімічних обстежень,
створюватиме і контролюватиме хід виконання
ґрунтоохоронних програм, братиме активну
участь у просвітницько-виховній ґрунтоохорон-
ній роботі (щороку видаватиме бюлетень про
стан ґрунтів, створюватиме і постійно оновлю-
ватиме веб-сайт, підтримуватиме науково-пуб-
ліцистичну діяльність, співпрацюватиме з гро-
мадськими екологічними і ґрунтоохоронними
товариствами, надаватиме їм методичну допо-
могу тощо).
Реалізація будь-яких об’єктивних механізмів

контролю стану ґрунтів (як основи наступного
їх оптимального управління) неможлива на базі
застарілих підходів.
Основними шляхами реалізації Стратегії є:
удосконалення існуючих і розроблення но-

вих більш дієвих законів про охорону ґрунтів і
їхню родючість. Потрібно прийняти нові зако-
ни: Закон про ґрунт, Закон про моніторинг ґрун-
тів, Закон про екологічно чисті землі, Закон про
особливо цінні і зникаючі ґрунтові об’єкти, За-
кон про вивід деградованих і малопродуктив-
них земель з ріллі і їх консервацію, Закон про
органічне виробництво, Закон про страхування
земель та ін. Кожна гілка влади як на держав-
ному, так і місцевому рівнях повинна бути від-
повідальною за раціональне використання,
охорону і захист ґрунтів. Влада систематично
в межах своєї просторової компетенції повин-
на тримати питання охорони і родючості зе-
мель у полі зору: контролювати стан, прийма-
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ти адекватні управлінські рішення, залучати
фінансові ресурси для їх здійснення, а в разі
необхідності карати порушників, привертати
увагу засобів масової інформації, організовува-
ти освітянську і виховну роботу. Таку саму від-
повідальність повинні нести власники земель.
Вони не мають права родючі землі викорис-
товувати не за призначенням й захаращувати
ґрунти. Особливо уважно і згідно з регламен-
тами слід поводитись з відходами, здатними
погіршувати ґрунти, рослини, водні джерела;
підняття рейтингу проблеми захисту і від-

творення ґрунтів у суспільстві. Потрібно, щоб
держава імплементувала стратегію, надала їй
статусу національної, довела її до кожної об-
ласті, району, сільгосппідприємства, віднайшла
кошти для фінансування (за рахунок земельно-
го податку і коштів землекористувачів). Стра-
тегія повинна стати базою для опрацювання і
впровадження заходів збереження унікального
ґрунтового покриву, який має Україна. Дії дер-
жавних органів влади зверху донизу слід підпо-
рядкувати вирішенню стратегії. Цьому ж має
сприяти діяльність політичної еліти суспільства,
вищої, середньої і нижньої ланок керівництва;
оновлення кадастрової, картографічної та

аналітичної інформації про ґрунти в зв’язку з
досить швидким розвитком деградаційних про-
цесів. В Україні обстеження земельних ресурсів
здійснюється за методикою і даними, головним
чином, обстеження ґрунтів 1957—1961 рр. Але
ця методика і матеріали застаріли. У резуль-
таті Україна не має сучасних карт, і всі матері-
али, що базуються на їхній основі (зонування,
районування, бонітети, різноманітні агротехніч-
ні рекомендації тощо), потребують оновлення.
Тому необхідно переглянути методику складан-
ня картографічної і аналітичної документації і
самі матеріали. На новому етапі вивчення ґрун-
тового покриву, обстеження ґрунтів з метою
складання нових карт і уточнення генетичної
приналежності ґрунтів не повинні бути відірвані
від агрохімічної паспортизації, як це склалося
в Україні впродовж десятиліть;
реалізація стратегії, крім виробничих аспек-

тів, передбачає створення національної мережі
моніторингу, що вже став ознакою цивілізова-
ності у багатьох країнах, і включення її до між-
народних мереж, надання відповідного статусу;
приведення відповідно до вимог часу стану

наукового забезпечення проблеми раціональ-
ного землекористування, особливо проблеми
подолання деградації земель, а саме: задіяти
геоінформаційні, дистанційні, автоматизовані
комп’ютерні та інші сучасні технології для за-
безпечення обґрунтованих просторових рішень,
ідентифікації деградаційних явищ, особливо
ерозії, протидеградаційної організації сільсько-
господарської території, нових методів упоряд-
кування інформації у вигляді баз даних і екс-
пертних автоматизованих систем з розширени-
ми можливостями довідкового обсягу;

залучення всіх верств суспільства до оволо-
діння максимумом знань про ґрунти і необхід-
ність їх охорони. Слід збільшити обсяги і якість
викладання ґрунтознавства і охорони ґрунтів у
школах, технікумах, інститутах, університетах,
видати відповідні підручники для різних кате-
горій споживачів інформації. Деградацію зе-
мель слід розглядати як результат несприятли-
вого стану суспільства, негармонізованих зв’яз-
ків між різними його верствами, як результат
недостатніх знань і невміння організувати від-
повідну роботу;
створення мережі консультаційних і на-

вчальних центрів з метою запобігання дегра-
дації земель. Для цього необхідно розгорнути
освітянську діяльність у засобах масової інфор-
мації, особливо по телебаченню, організувати
в усіх природно-сільськогосподарських зонах
випуск фахових і популярних видань, буклетів,
газет, провести демонстраційні заходи, конфе-
ренції. Тематика, пов’язана з охороною земель,
має стати найважливішою. В умовах України,
де фактично не існує служби впровадження
подібно до extension service, як це має місце у
розвинених країнах заходу, такі заходи вкрай
необхідні;
в умовах приватної власності на землю знач-

но зростає роль громадської підтримки, яка за-
безпечується за рахунок участі організацій, спі-
лок, засобів масової інформації. Громадські
організації (наукові товариства, союзи товаро-
виробників, різні фонди екологічного, правового
та інших спрямувань) як атрибут цивільного
демократичного суспільства практично не впли-
вають на вирішення питань раціонального ви-
користання і збереження ґрунтового покриву як
найважливішого національного надбання Украї-
ни. Потрібно активізувати зусилля органів дер-
жавної і місцевої влади, а також власників зем-
лі та землекористувачів на охороні земель,
підвищенні культури землеробства, якості еко-
лого-виховної роботи, впровадженні заходів з
меліорації ґрунтів, виконанні протиерозійних,
агротехнічних, культуртехнічних заходів, ство-
ренні полезахисних лісових смуг. Стратегія має
передбачати розширення робіт у регіонах, фор-
мування базових господарств (зразків захище-
них територій);
зменшення розриву між наукою, владою і

суспільством, точніше між ґрунтознавцями, які
розробляють рекомендації із захисту ґрунтів,
менеджерами, які повинні створювати умови
для їх впровадження, і агросферою, яка має
активно сприймати наукові рекомендації. Тому
необхідне опрацювання механізмів взаємодії
між різними верствами суспільства;

 активізація міжнародної співпраці з метою
розробки ефективної стратегії захисту ґрунтів
від деградації. Форми співпраці можуть бути
різними: гармонізація методів оцінки деградації,
спільні проекти, обмін фахівцями, реалізація
освітянських програм. Головне — виявити най-
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більш цінний досвід різних країн у вивченні де-
градованих земель, їх реабілітації і зробити
його надбанням для України.
Терміни реалізації стратегії: до 2015 р. —

досягнути простого відтворення агроекосистем,
ґрунтової родючості, призупинення основних
видів ґрунтової деградації; 2016—2020 рр. —
розширеного відтворення агроекосистем;
2021—2025 рр. — поступово досягнути стало-
го землекористування і бездеградаційного роз-
витку ґрунтового покриву.
Очікувані результати реалізації стратегії,

визначення її ефективності. У результаті реа-
лізації стратегії буде поліпшено стан ґрунтового
покриву, створено умови для відновлення біо-
різноманіття в агросфері, попередження дегра-
дації за рахунок призупинення водної ерозії,
дефляції та забруднення ґрунтів. Це дасть
можливість забезпечити збалансований та ви-
сокопродуктивний розвиток агроекосистем,
поліпшити якість природного середовища та
умови життя людини.
Реальний економічний ефект полягатиме в

зменшенні витрат на відшкодування збитків від
негативних явищ в агроландшафтах; запобі-
ганні втрат від зниження родючості ґрунтів, їх
деградації; підвищенні продуктивності сільсько-
господарського виробництва; отриманні висо-
коякісної продукції.
У довготерміновій перспективі впроваджен-

ня стратегії сприятиме підвищенню ефектив-
ності, збалансованості та конкурентоспромож-
ності сільськогосподарського виробництва.
Оцінка фінансових, матеріально-техніч-

них, трудових ресурсів, необхідних для ре-
алізації стратегії. Фінансування заходів стра-
тегії передбачається здійснювати за рахунок
коштів державних і місцевих бюджетів, інвес-
тицій та інших джерел, не заборонених Законом.
Фінансування стратегії та її складових здійс-
нюватиметься з урахуванням заходів, які фі-
нансуються у рамках чинних державних, регіо-
нальних та галузевих програм і проектів, що
реалізуються, фондів охорони навколишнього
природного середовища у складі бюджетів усіх
рівнів, коштів міжнародних програм та коштів
для відшкодування втрат сільськогосподарсь-
кого і лісогосподарського виробництва.
Для реалізації стратегії необхідно задіяти

кошти з фондів, які утворюються за рахунок
сплати податків землекористувачами. Слід від-
новити дію закону про плату за землю, прий-
нятого в 1996 р., дію якого Верховна Рада кож-
ного року тимчасово призупиняла. Якби закон

діяв і водночас було переглянуто дуже низькі
ставки податків, скорочено перелік пільговиків,
що не сплачують податок, та запозичено части-
ну коштів з великих населених міст (саме тут
збирається 80% земельного податку), то можна
створити фонд обсягом приблизно 4—5
млрд грн, що достатньо для реалізації най-
більш актуальних питань стратегії.
Крім цього, держава повинна турбуватися

про власників землі, які дбайливо ставляться
до ґрунтів і за власні кошти впроваджують за-
ходи з охорони і підвищення їхньої родючості.
Необхідно розробити систему їх стимулюван-
ня, яка повинна передбачати:
повну або часткову компенсацію витрат з

реалізації заходів, спрямованих на поліпшен-
ня якості ґрунтів та охорону земель;
тимчасове звільнення сільгоспвиробника від

плати за земельні ділянки, на яких здійснено
заходи з поліпшення якості ґрунтів та охорони
земель за власний рахунок;
надання пільгових кредитів, субсидій, повно-

го або часткового відшкодування відсотків за
кредит.
Усе це дасть змогу вкласти значну суму кош-

тів у відновлення родючості ґрунтів і підвищен-
ня їхньої продуктивності.
Науковий супровід виконання робіт у рамках

стратегії базується на теоретичній основі від-
творення ґрунтового покриву, опрацьованій у
наукових і освітніх установах країни та даних
різноманітних дослідів, що проводяться у всіх
природно-кліматичних умовах, і результатом
яких є науково обґрунтовані технології і агро-
меліоративні заходи.
Кадровий потенціал для виконання робіт у

цілому достатній. Він складається з кваліфіко-
ваних працівників дослідних установ НААН, що
функціонують у кожній адміністративній облас-
ті, працівників обласних технологічних центрів
з охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики та
продовольства України, вищих учбових зак-
ладів та працівників установ інших міністерств
і відомств (Держкомзем, Держводгосп та ін.).
Матеріально-технічна база виконання робіт

з раціонального використання і охорони ґрунтів
не відповідає сучасному рівню. Це стосується
виконання польових робіт з моніторингу ґрун-
тових процесів, особливо ерозіі та інших видів
деградації, впровадження новітніх агротехно-
логій, особливо нульового і точного землероб-
ства. Також потребує оновлення експеримен-
тальна база виконання камеральних аналітич-
них робіт.
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КООПЕРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ
В СУЧАСНОМУ СЕЛІ

Роз лян то проблем забезпечення дотримання
пост лат з ви ористання землі не я предмета
наживи, а я засоб ефе тивно о прояв
людсь ої праці. З цією метою внесено та і
пропозиції: на основі ооперативних відносин
забезпечити поєднання індивід альних,
оле тивних і за альнодержавних інтересів; на
базі інте рації виробництва сировини, її
перероб и і реалізації прод тів інцево о
споживання задовольнити потреби сільсь их
територій фінансових рес рсах.

Нині в країні на державному рівні й серед
населення обговорюється найважливіша про-
блема українського народу, особливо селян
«Земля в українській долі: ситуація у земельній
сфері, законодавче забезпечення земельних
відносин та практика його реалізації». Пропону-
ється один із варіантів сприяння збереження
села, забезпечення соціальних і економічних
потреб сільського населення, вирішення про-
блеми продовольчої безпеки країни в умовах
права власності на землю відповідно до Кон-
ституції України, одержання селянами земель-
них паїв і глобалізаційних процесів сучасності.
Людині, як і тварині, одноосібно жити важ-

ко, а працювати практично неможливо і про це
свідчать факти сучасного села, де коротають
свій вік селяни. Тварина наодинці гине швид-
ко, людина здатна триматись довше, але кінець
такий самий. До 1917 р. сільське населення
звикло жити колективно в селі, хоча і в ньому
були безземельні та малоземельні селяни.
Однак вони впродовж століть виробили бага-
то форм колективної праці. Навіть якщо це і
була панщина, гуртом виконувались різні робо-
ти, традиційно організовувались різні толоки
тощо. До 1991 р. усі селяни працювали у ко-
лективних господарствах (колгоспах і радгос-
пах). І хоча ці господарства мали безліч не-
доліків, усе ж таки селяни працювали гуртом,
важка і мало оплачувана робота не зупиняла
їх співати пісень, бо це був гурт, природна по-
треба людини. Не забуваймо, історично скла-
лось так, що українці звикли працювати гуртом,
вони дотримуються віковічних традицій і пісні,
поодинці кожен менш активний.
Після проведеної аграрної реформи ці ко-

лективні форми господарювання не зуміли
ефективно використати в нових умовах, а тому

«Земля была, есть и будет фундаментом
экономических преобразований»

Ф. Достоевский

не знайшлося нічого ліпшого як знищити їх. У
результаті аграрних реформ селяни одержали
невеличкі земельні паї, втративши при цьому
незрівнянно більше: колективну працю; всю
соціальну інфраструктуру як ту що була, так і
спроможність її розвивати; можливість зверта-
тись за допомогою до колективу за крайньої
потреби; гарантовані робочі місця і надію на
пенсійне забезпечення; молодь втратила не
лише робочі місця, але й надію на одержання
житла та можливість створення сім’ї, народ-
ження дітей. У селах залишились здебільшого
люди похилого віку, аби доживати свої останні
роки, а молодь, яку позбавили майбутнього,
через безвихідь, звертається за порятунком до
алкоголю та наркотиків. Здобувши агрономічну,
зоотехнічну, ветеринарну чи економічну освіту,
молоді селяни не можуть її застосувати на селі,
де немає робочих місць та умов проживання
для освічених спеціалістів. Серед селян нині
практично немає механізаторів високого класу,
здатних працювати на сучасних високотехноло-
гічних механізмах у рослинництві, тваринництві
і на глибокій переробці сільськогосподарської
продукції. Для підготовки таких спеціалістів
практично відсутні професійні училища, а також
умови, які б заохочували молодих селян здо-
бувати потрібні спеціальності. За таких умов
селяни втрачають свої земельні паї, тому що
офіційно ринку землі не існує, хоча продаж і
купівля землі йде, але все здійснюється потай,
у повній таємничості.
Щоб виправити становище, врятувати село,

зберегти сільську територіальну громаду і не
допустити обезземелення селян, треба ще до
впровадження ринку землі зосередити увагу з
боку держави на кооперативну та інтеграційну
складову виробництва в сільській місцевості. В
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основі цієї складової має лежати постулат, що
земля має бути не предметом наживи, а засо-
бом ефективного прояву людської праці. Такий
підхід повністю вписується в політику влади та
погляду на перспективу країни президен-
та В.Ф. Януковича «Майбутнє України — це
земля».
І. Загальні положення щодо ринку землі.

В документі, який визначатиме продаж землі в
Україні, мають бути відображені для узаконен-
ня умови для захисту національних інтересів,
збереження села та вирішення в ньому соці-
ально-економічних проблем. Перше, категорич-
но заборонити продавати і приватизувати зем-
лю сільськогосподарського призначення прямо
або через підставних осіб іншим державам, іно-
земним юридичним і фізичним особам. Друге,
основними власниками земельних паїв є селя-
ни, колишні працівники колгоспів і радгоспів та
прямі їхні спадкоємці, які мають відповідні до-
кументи. Прямим спадкоємцям свої земельні
паї можна продати, подарувати і передати че-
рез спадкування і заповіт. Скуповування землі
та її перепродаж доцільно законодавчо забо-
ронити. В разі бажання продати земельний пай
його власником або спадкоємцем, земля про-
дається за ринковою ціною місцевій сільській
територіальній громаді, або державному під-
приємству, тобто державі, на умовах коопе-
рації. Для ведення фермерського чи особисто-
го господарства місцеві сільські жителі можуть
одержати в оренду чи придбати земельні над-
іли виключно для сільськогосподарського ви-
робництва. Інший продаж, у тому числі всі зем-
лі сільськогосподарського призначення, що є
власністю держави в даний час, чи оренда зе-
мель сільськогосподарського призначення ма-
ють бути також законодавчо заборонені. Тре-
тє, сприяти особистим селянським і фермер-
ським господарствам об’єднуватися своїми
земельними паями, замість оренди та прода-
жу, в кооперативні та інші великі інтегровані
господарства місцевої сільської територіальної
громади. Четверте, розмір приватних сіль-
ськогосподарських підприємств має бути унор-
мований законодавчо державою з урахуванням
можливостей рентабельного господарювання,
дотримання сівозмін і недопущення зниження
природних якостей земель у межах 300—500 га.
П’яте, держава має взяти курс на створення
крупних державних підприємств, які слугувати-
муть, як у минулому «радгоспи», взірцем ве-
дення сільськогосподарського виробництва на
базі новітніх технологій та надання допомоги
новим, а також великим товарним фермерсь-
ким господарствам. Шосте, створення умов
селянським, родинним та товарним фермерсь-
ким, кооперативним і державним господарст-
вам для ефективної інтеграції виробництва

Кооперація
та інтеграція в сучасному селі

сільськогосподарської сировини, її переробки
та реалізації кінцевих продуктів споживання.
ІІ. Кооперування у володінні і викорис-

танні землі як організаційна основа терито-
ріальних сільських громад. Одна з основних
проблем українського села, яку не так просто
вирішити, полягає в тому, що впродовж трива-
лого періоду існувало і продовжує існувати про-
тиріччя між індивідуальними та колективними,
в тому числі і державними інтересами. В цьо-
му контексті перш ніж щось пропонувати для
економічної політики держави, зокрема впро-
вадження ринку землі, спочатку треба було б
вирішити хоча б концептуально для сучасних
ринкових відносин проблему поєднання індиві-
дуальних, колективних і загальнодержавних
інтересів у сфері сільськогосподарського ви-
робництва. Саме тут існує протиріччя між дво-
ма протилежними тенденціями: індивідуальний
і колективний інтерес. Усунути існуюче проти-
річчя між індивідуальним і колективним інтере-
сом можна на основі кооперації у володінні та
використанні земель, виробництва сільськогос-
подарської продукції, її глибокої переробки і
реалізації.
Селяни, одержавши земельні паї, насправді

реально володіють лише документами на влас-
ність, але в переважній більшості через від-
сутність належних умов вони не знають, що з
цим паєм робити. На земельній ділянці у 2—
10 га землі практично не можна ефективно ве-
сти сільськогосподарське виробництво через
неможливість упроваджувати сівозміни, засто-
совувати сільськогосподарську техніку для об-
робітку та збирання. Ще на початку проведен-
ня аграрної реформи було очевидним, що в
основі самого розпаювання кооперативне вико-
ристання землі найефективніше, але цього не
було враховано. Проте перевагу віддали іншим
формам господарювання, для яких не було
створено належних ні технічних, ні організацій-
них, ні фінансово-економічних умов. Чимало
сільських ентузіастів створювали фермерські
господарства на основі оренди земельних паїв
у селян, але вони здебільшого виявилися не-
ефективними. В результаті частина земельних
паїв стала переходити до крупних орендаторів,
інша частина не використовується взагалі.
Іноді ведеться мова про допомогу бюджет-

ними коштами, зовнішніми інвестиціями, деше-
вими кредитами, низькими податками сільським
товаровиробникам, але насправді до сільської
місцевості з цього нічого не доходить, тому що
все це йде не селянам. Цими ресурсами ко-
ристуються великі агрохолдинги, які сконцент-
рували під своє володіння десятки і навіть сотні
тисяч гектарів землі. Вони далекі до потреб се-
лян, села і держави, їхні інтереси не врахову-
ють необхідність розвитку соціальної інфра-
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структури сільської місцевості, створення робо-
чих місць, їх цікавить величина врожаїв певних
культур і одержання прибутків. Якраз таке від-
ношення крупних орендарів створює умови, за
яких селяни стають чужими у своєму селі, на
землі своїх батьків, відсторонені від землі не
тільки сільські територіальні громади, а й сіль-
ська місцева влада. В таких умовах селяни, як
власники земельних паїв, залишились на уз-
біччі всього сільськогосподарського виробниц-
тва, і позбавлені всього, що з цією галуззю по-
в’язане. Просто живуть у селі, користуючись
присадибною ділянкою та мізерною платою
орендарів за земельні паї.
Окреслені обставини створюють складні

умови розвитку сільських територій. У разі су-
цільної втрати селянами прав на свої земельні
паї (а справа до цього йде),  зникне село і се-
лянство, яке формує важливі національні осно-
ви народу і держави. Якщо землі будуть некон-
трольовано продаватись без участі сільських
територіальних громад, то ефективність їхнього
використання буде низькою, не буде можли-
вості розширювати село для потреб молодих
сімей, ніде буде виділити землі під кладовища
і багато іншого. Крім того, місцева сільська вла-
да, якщо вона буде позбавлена участі в уп-
равлінні земельними ресурсами на своїй тери-
торії, не зможе вирішувати соціальні проблеми
села чи селища, з нею не узгоджуватимуть бу-
дівельні та інші роботи, які не відповідатимуть
інтересам сільських територіальних громад.
Більше того, інвестиції, що надходитимуть до
приватних крупних землевласників, не завжди
спрямовуватимуться на розвиток сільськогос-
подарського виробництва, а тому вони не спри-
ятимуть вирішенню соціальних потреб сільської
місцевості.
Перехід до ринку землі в Україні має врахо-

вувати 3 особливі обставини: Україна є майже
єдиною країною світу, де історично сформува-
лись сільські поселення, саме в них мешкають
селяни зі своєю неповторною культурою, тра-
диціями і звичаями; Україна — переважно аг-
рарна країна з її багатими чорноземами, як дар
природи, яким треба користуватись спільно.
Земля є безцінним національним багатством,
яке не створено людиною, а є природним да-
ром для неї і всього живого на ній. Тому вико-
ристання землі має бути особливим: під конт-
ролем сільських територіальних громад і місце-
вої сільської влади. Щоб досягти цього, слід
дотримуватися правила, за якого земля не мо-
же бути простим товаром, яким може кожен
розпоряджатися за власним бажанням. Тут ма-
ють діяти справедливі і не надумані, але тверді
технологічні, організаційні та правові обмежен-
ня. У цьому контексті володіння та використан-
ня землі мусить регулюватися такими правила-

ми: продавати чи здавати в оренду землю не
як товар, а лише право на користування нею.
Щоб не допустити хаосу в перетіканні земель
від одного власника до іншого і спекулятивно-
го їхнього використання, що завдасть збитків
народу і державі, слід концентрувати земельні
ресурси у колективному користуванні сільських
територіальних громад і держави.
У цьому контексті пропонується така органі-

зація колективних аграрних підприємств (КАП)
з метою володіння і використання земель на
умовах кооперативних відносин усіх власників
землі у межах адміністративних одиниць сіль-
ських і селищних рад. У межах сільських і се-
лищних рад знаходяться землі: перше, ко-
мунальні, які є власністю сільських територі-
альних громад; друге, земельні паї, якими
володіють приватні власники; третє, державні
землі, якими володіє держава. Кооперація у
використанні земель кожної адміністративної
одиниці у межах сільських і селищних рад фор-
мує четвертого власника земель — сільську
територіальну громаду. Саме у цих 4-х влас-
ників мають концентруватися землі кожного
села, селища чи іншого населеного пункту. Між
ними мають відбуватися процеси здачі в орен-
ду, дарування чи продажу на підставі законо-
давчо установлених норм і правил кооперації.
Подібна пропозиція унормовується Конститу-
цією України правом власності на землю ст. 14
«Це право набувається і реалізується громадя-
нами, юридичними особами та державою від-
повідно до закону». Будь-яку передачу земель
різним надуманим структурам подібно «Фонд
земель», «Земельний банк» й ін. має бути зако-
нодавчо заборонено, оскільки це шлях до ство-
рення найкрупніших землевласників. Струк-
турні основи пропонованої кооперативної ор-
ганізації, на відміну від існуючих і пропонованих
деякими авторами обслуговуючих чи кредитних
спілок, передбачають, організацію правових та
економічних відносин володіння, використання
й обігу землі на основі кооперативних відносин
сільських територіальних громад, приватних
осіб земельних паїв, а також власників орендо-
ваних земель, які знаходяться у межах адміні-
стративних територій сільських і селищних рад.
Кооперативні відносини сільських територі-

альних громад створюються з метою викорис-
тання комунальних земель і земельних паїв на
території великого села або селища, чи 2—3
середніх або малих сіл. Основне завдання ко-
операції — створення сприятливих умов для
господарювання власників землі, використання
її як єдиного технологічного цілого і недопущен-
ня її хаотичного розпорошування; сприяння
інтеграції виробництва сировини, її зберігання,
переробки та реалізації кінцевих продуктів спо-
живання з метою збільшення фінансових ре-



27Вісник аграрної наукиквітень 2011 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Кооперація
та інтеграція в сучасному селі

сурсів для потреб сільської місцевості; вирі-
шення соціально-економічних інтересів жителів
цієї території.
До кооперації сільської територіальної гро-

мади на добровільних умовах мають входити:
сільська територіальна громада з землями
спільного користування; власники земельних
паїв, які проживають на цій території; власни-
ки земельних паїв, які проживають за межами
цього села чи селища; орендатори, які корис-
туються земельними паями жителів цього села;
селяни цього села, які беруть участь у вироб-
ничій чи соціальній сфері сільської територі-
альної громади основними засобами, трудовою
участю, науковій або освітній сфері, а також в
управлінні місцевої сільської влади. Кожен
член кооперативу, незалежно від величини зе-
мельної ділянки  чи інших основних засобів,
має один голос при вирішенні завдань щодо
використання землі, які стосуються територі-
альної громади.
Важливим заходом недопущення обезземе-

лення селян, як це сталося з відчуженням ос-
новних засобів робітників через видачу вау-
черів, має стати наступне. Враховуючи, що
деякі орендарі уклали з селянами договори на
десятиліття за мізерну платню, влада зобов’я-
зана прийняти закон призупинення всіх оренд-
них договорів для їхнього перегляду сторона-
ми, але вже на умовах кооперативних відносин
сільських територіальних громад у викорис-
танні землі, встановлених державою, з метою
врахування інтересів трьох сторін: власника
земельного паю; орендатора; територіальної
громади села чи селища як власника комуналь-
них земель, яку представляє колектив коопе-
ративної організації. У цьому випадку можуть
бути такі рішення сільської територіальної гро-
мади: власник земельного паю самостійно вхо-
дить у кооперацію своїм паєм; якщо ж він ба-
жає здати його в оренду, то перевага надаєть-
ся в такому порядку: спочатку жителям цього
села чи селища; далі сільська територіальна
громада на умовах кооперації; потім держава,
якщо вона має до земельної ділянки інтерес;
після цього право одержує зовнішній оренда-
тор, який зобов’язаний стати членом сільської
територіальної громади на умовах кооперації,
підпорядковуючись встановленим нормам і
нормативам, вимогам агротехніки і правил
оренди. В такому самому порядку має здійсню-
ватись набуття права купівлі земель. Визначен-
ня рівня економічних орендних відносин дер-
жава має доручити сільській територіальній
громаді, яка на підставі нормативів кооперації
визначає ефективність орендних відносин як
для громади загалом, так і кожного члена коо-
перативу.
Продаж чи оренда земельних ділянок мо-

жуть бути здійснені за таких умов: перша, якщо
земельна ділянка знаходиться в середині діля-
нок інших власників, то продаж чи оренда може
здійснюватися з узгодженням власників сусідніх
ділянок і колективом кооперативного господар-
ства; друге, землі колективної і комунальної
власності сільських територіальних громад не
можуть продаватися, а лише здаватися в орен-
ду; третє, крупний орендатор може взяти в
оренду частину або всю землю громади, але
лише за рішенням колективу кооперативного
господарства та місцевої влади, які визначають
відповідальність орендатора за соціально-еко-
номічну інфраструктуру населеного пункту;
четверте, одержати право на купівлю чи
оренду земель може особа за умови, якщо
вона має відповідну освіту та досвід роботи в
сільському господарстві не менше як три роки.
Лише в такому випадку забезпечуватиметься
контроль за ефективним використанням зе-
мель сільськогосподарського призначення.
І нарешті, потребує вирішення важлива про-

блема, яку здебільшого намагаються обходи-
ти, але вона має велике значення, яке сто-
сується безпосередньо села як територіальної
одиниці. Йдеться про присадибні селянські зе-
мельні ділянки, розмір яких переважно знахо-
диться в межах 0,25—1 га землі з садочками і
будівлями. Нині значна частина присадибних
ділянок не використовується, селяни похилого
віку переїхали в міста до дітей або повмирали.
Але такими землями не цікавляться крупні
орендарі. Стати членом кооперативу своєю
невеличкою земельною ділянкою практично
неможливо і, мабуть, не вигідно самій громаді,
а тому селяни, які не живуть в селі, або їхні
нащадки можуть продати, здати в оренду, або
подарувати сільській територіальній громаді на
умовах, визначених у кооперації. Подібний під-
хід щодо використання земель присадибних
ділянок, на нашу думку, найоптимальніший,
оскільки територіальна громада та місцева
сільська влада може знайти прийнятний варі-
ант використання присадибних ділянок, які не
використовуються господарями чи їхніми спадко-
ємцями, або які стали нічийними, або придбані
у власників, взяті в оренду чи як дарування.
Такі земельні ділянки можуть використовува-
тись для вирощування продукції для громад-
ських потреб села, для надання садиб моло-
дим сім’ям, спеціалістам господарств, що вхо-
дять до кооперації, будівництва житла тощо.
Викладений порядок і умови купівлі та орен-

ди земель сприятимуть формуванню земель
колективної власності сільських територіальних
громад на умовах кооперації, викуплені у влас-
ників земельних паїв чи одержаних в оренду для
колективного використання. Водночас сільська
територіальна громада зобов’язана, крім колек-
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тивного господарювання, створювати умови
для розвитку як великотоварних, так і селянсь-
ких ферм, колективних чи державних крупних
господарств, але на умовах кооперації. Умови
кооперації дадуть можливість територіальній
громаді запобігати проявам так званого дикого
ринку, спекуляції земель, їхньої деградації.
У кооперативних відносинах сільських тери-

торіальних громад чітко проявлятиметься тен-
денція індивідуальних і колективних інтересів,
що ґрунтується на базі особистої приватної
власності на землю і основні засоби виробницт-
ва при колективному їх використанні.
ІІІ. Інтеграційні основи з виробництва си-

ровини, її переробки і реалізації продукції
кінцевого споживання. Кооперування у воло-
дінні та використанні земель сільських терито-
ріальних громад дає змогу вирішити проблему
забезпечення сільських територій фінансовими
ресурсами. Сільське господарство виробляє і
реалізує сировинну продукцію, а тому треба
усвідомити відому економічну істину, що всі
галузі економіки, які реалізують сировину, зав-
жди є збитковими за своєю суттю. Ось чому
аграрний сектор економіки, виробляючи найці-
нніше для людини, постійно потребує бюджет-
ної допомоги, різних інвестицій, дешевих кре-
дитів і пільг. За рахунок таких фінансових ре-
сурсів ніколи не вдасться відродити село,
збудувати його соціальну та виробничу інфра-
структуру. Потрібні інші джерела фінансових
ресурсів.
Кооперація володіння і використання землі

сільських територіальних громад у межах тери-
торій 2—3 сіл чи селища дає можливість здійс-
нювати весь цикл агропромислового виробниц-
тва: перше, виробництво сировини; друге, її
глибока переробка; третє, реалізація кінцевої
продукції споживання. В цьому випадку зерно,
призначене для харчових потреб, не треба зво-
зити у силосні споруди великих міст, а зберіга-
ти його у сільській місцевості, випікати різні
хлібобулочні вироби та постачати їх в усі міста
і села. Подібним чином слід робити з круп’яни-
ми культурами, молоком, живою худобою і сви-
нями, цукровими буряками та іншою сировиною
сільського господарства.

Інтеграція 3-х секторів агропромислового
комплексу в межах сільських територіальних
громад на умовах кооперації дасть змогу вирі-
шити низку проблем, зокрема: а) спрямування
значних фінансових ресурсів, створених у сіль-
ському господарстві, в аграрну сферу і сільську
місцевість; б) переробка сільськогосподарської
сировини в сільській місцевості створить вели-
ку кількість робочих місць. Держава може до-
помогти існуючим приватним переробним під-
приємствам визначити свої ринкові відносини
на коопераційній основі з сільськими територі-
альними громадами. Торговельну базу без по-
середників формує сільська територіальна
громада на основі умов кооперації.
Виникає питання: «Де візьмуться робочі міс-

ця?» Відновлення роботи місцевих молочних
заводів, фабрик із переробки м’ясної продукції,
переробка зернових на борошно, комбікорми і
хлібопекарські вироби, виробництво біосирови-
ни та переробка її на біопаливо і комбікорми,
переробка цукрової сировини на цукор, а цукор
на кінцеві продукти споживання створить безліч
робочих місць. У такому разі розташування ви-
робничої та соціальної інфраструктури перед-
бачається у великих селищах, малих і середніх
містах сільської місцевості, що відповідає як
економічній політиці нинішньої влади, так і по-
требам місцевого самоврядування.
Постає наступне питання: «Де візьмуться

фінансові ресурси?» Справа в тому, що ство-
рена в сільському господарстві додана вартість
реалізується в сировині, за нашими розрахун-
ками, не більше 15—17%, а решта 85% — у
переробній і торговельній галузях та посеред-
ників. Якщо в межах сільських територій функ-
ціонуватимуть переробні підприємства і діяти-
муть торговельні мережі в кооперації з сіль-
ськими територіальними громадами, то левова
частина створеної доданої вартості надходити-
ме для використання новітніх технологій, по-
треб селян, села і розвитку в ньому соціальної
інфраструктури. Важливий результат таких змін
у тому, що постачання кінцевих продуктів спо-
живання із сільської місцевості у великі і се-
редні міста спрямує значні фінансові ресурси
у сільську місцевість.
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Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) по
своим масштабам не имела аналогов в истории
человечества. Ее последствия повлияли на эко-
логическое состояние всего Европейского конти-
нента. Только в Украине загрязнено радионукли-
дами (РН) более 5,4 млн га на территории 74 райо-
нов 12 областей, где проживало более 3,2 млн
человек, среди них более 600 тыс. детей. Пло-
щадь радиоактивно загрязненных территорий с
плотностью загрязнения 137Cs более 37 кБк⋅м–2

в Украине составила 4,8% от площади всей стра-
ны. К маю 2006 г. за счет радиоактивного распа-
да она сократилась до 25,5 тыс. км2 [5].
Весомый вклад в преодоление сельскохозяй-

ственных последствий Чернобыльской катастро-
фы внесли научно-практические достижения шко-
лы академика ВАСХНИЛ В.М. Клечковского. В
СССР еще в 1973 г. были выпущены «Рекомен-
дации по ведению сельского и лесного хозяйства
при радиоактивном загрязнении окружающей сре-
ды», в которых обобщен опыт, приобретенный в
ходе ликвидации последствий аварии на хими-
ческом комбинате «Маяк» в Челябинской обла-
сти в 1957 и 1967 гг. и на атомных полигонах [6].
К сожалению, они не были изучены до аварии и
слабо использованы в остром периоде, что под-
тверждает необходимость превентивной подго-
товки к возможным ядерным инцидентам.
Основным фактором радиационной опаснос-

ти при всех крупных радиационных авариях с
выбросом РН в окружающую среду было загряз-
нение молока находящихся на пастбище коров,
в котором 131I, 90 Sr и 137Cs обнаружены спустя
всего несколько часов после аварии. При Челя-
бинской и Чернобыльской авариях превышение
допустимых уровней достигало 120—1000 раз
для молока и 10—360 — для продукции расте-
ниеводства.
Социальные последствия аварии оказались

особенно тяжелыми для населения Украинского
Полесья, где сельскохозяйственное производ-
ство является главным сектором экономики, при-
родные ландшафты дают значительную часть
продукции, а доза облучения сельского населе-
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ния формируется в основном за счет использо-
вания местных продуктов питания.
В удаленных на 300 км от ЧАЭС населенных

пунктах на торфяных почвах при уровнях загряз-
нения ниже 15 Ки/км2 доза оказалась выше, чем
вблизи от эпицентра аварии на минеральных
почвах [1]. В почвенно-экологических условиях
Полесья значения коэффициентов перехода
137Cs из почвы в молоко различаются от 0,1 для
черноземов до 3 Бк/л на кБк·м–2 для торфяно-
болотных почв. Дозы облучения сельского насе-
ления существенно выше, чем городского.
В результате неучтенного экологического фак-

тора в Ровенской и Волынской областях, где плот-
ность загрязнения территории составляла, как
правило, 3—5 и меньше Ки/км2 (111—185 кБк/м2),
нормативы на загрязнение молока и мяса были
превышены даже на официально «благополуч-
ных» территориях. Ученым УААН с большим тру-
дом удалось убедить руководство страны и Вер-
ховного Совета Украины включить Ровенскую и
Волынскую области в число пострадавших реги-
онов, так как коэффициенты перехода 137Cs в
системе почва — растения — молоко в этих об-
ластях высокие. Эти особенности почв Полесья
были хорошо известны ученым задолго до ава-
рии [1]. К сожалению, решение Правительства
было принято только в 1988 г. и первые 2 наи-
более критические года контрмеры в соответ-
ствии с государственной программой в этих об-
ластях не проводили.
Тяжелый, трудно и медленно понятый урок.

Важнейший вывод из него: основным парамет-
ром для принятия решений о проведении контр-
мер является доза облучения населения. Плот-
ность загрязнения территории и концентрация
РН в молоке и продуктах — производные от дозы
критерии, которые заранее должны быть уста-
новлены для основных зон страны.
При выбросе РН в окружающую среду пище-

вая цепь «почва — растения — животные — про-
дукты животноводства» является основным ис-
точником поступления РН в организм человека
и дозы внутреннего облучения населения загряз-
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ненных районов и главным объектом радиоло-
гического мониторинга, контроля и управления
радиационной обстановкой [5]. Роль пищевой
цепи особенно велика в остром периоде аварии,
когда выпавшие РН удерживаются листвой и
биомассой растений — внекорневое (аэральное)
загрязнение.
Анализ разработанной нами модели внекор-

невого загрязнения растений [6] показал, что при
выпадениях во время вегетационного периода
доля задержанных биомассой РН прямо пропор-
циональна запасу произрастающей на единице
площади биомассы (кг·м–2) и в среднем состав-
ляет 20% при величине биомассы 1 кг·м–2. При
этом коэффициент задерживания возрастает по
мере приближения растений к созреванию. Опу-
шенные и складчатые листья (огурец, карто-
фель), удерживают больше РН по сравнению с
гладкими, покрытыми восковым налетом листья-
ми (капуста). Особенно высокой способностью
задерживать РН характеризуются травы на лу-
гах, в дернине которых надолго задерживается
основная часть выпавшего вещества.
Ведущим фактором радиационной опасности

при выпадении молодой (7—10 час) смеси про-
дуктов ядерного деления (ПЯД) является загряз-
нение молока, потребление которого представ-
ляет опасность уже в первые часы после поеда-
ния животными загрязненных кормов. Так,
например, радиоактивный йод появляется в мо-
локе уже спустя несколько часов после загряз-
нения пастбища, а максимум его концентрации
наблюдается через 12 час. от начала выпаса [6].
При поступлении в организм коров ПЯД в коли-
чествах, не вызывающих у них лучевой болезни,
в молоке могут содержаться опасные для чело-
века, особенно для детей, радионуклиды йода.
В первые несколько суток после поступления
даже токсичных количеств ПЯД у животных труд-
но выявить четко выраженные признаки пораже-
ния, которые можно было бы однозначно иден-
тифицировать как лучевую болезнь и использо-
вать как сигнал для прекращения потребления
молока.
Поэтому в случае крупной радиационной ава-

рии с выбросом ПЯД или непосредственно пос-
ле введения особого периода необходимо воз-
можно быстрое проведение мероприятий, исклю-
чающих потребление животными, в первую
очередь, молочного направления загрязненных
кормов: прекратить выпас, установить дозимет-
рический контроль за уровнем загрязнения кор-
мов и пастбищных угодий, приступить к созданию
запасов грубых кормов и укрытию их от выпаде-
ний. Прекращение выпаса животных одновре-
менно обеспечивает их защиту от поражения.
Даже содержание животных впроголодь в тече-
ние хотя бы 2-х суток после выпадений позволя-
ет существенно уменьшить причиняемый насе-
лению и животноводству ущерб [2, 4]. Кроме того,
пастбищная трава быстро самоочищается от заг-
рязнения. Например, эффективные периоды
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(Тэф.) полупотерь пастбищной травой составля-
ют для РН йода 3,6 и 6,7 сут., а полууменьше-
ния его концентрации в молоке — 1 и 3,4 сут.
Несвоевременное информирование населе-

ния о чернобыльской аварии и о наличии РН
йода в составе выброшенной смеси ПЯД не по-
зволило использовать известные способы пре-
дотвращения формирования поглощенных доз в
щитовидной железе населения — ограничение
потребления молочных продуктов и листовых
овощей, а также йодное блокирование. Коровы
выпасались на пастбище, население потребля-
ло молоко, йодная профилактика была начата
более чем через неделю после аварии, что сде-
лало ее практически неэффективной. Это приве-
ло к облучению в биологически значимых дозах
и повышению частоты заболеваний населения
раком щитовидной железы: к 2010 г. уже проопе-
рированно более 6000 человек [3].
Массовый выпас на пастбищах повлек также

облучение щитовидной железы коров в больших
дозах, которые в пределах 30-километровой зо-
ны даже превышали 200 Гр и вызвали биологи-
ческие эффекты вплоть до разрушения фолли-
кулов. Длительное время после аварии на ЧАЭС
на значительных территориях у коров, овец и
лошадей наблюдали гипотериоз [1, 4].
Превентивное (до выпадений) или оператив-

ное (сразу после радиоактивных выпадений) про-
ведение запретительных и профилактических
мер (йодная профилактика и др.) позволяет, по
крайней мере, на порядок величин уменьшить
дозу внутреннего облучения животных и челове-
ка. Например, сразу после аварии в Уиндскейле
у фермеров было изъято и переработано на су-
хое молоко и масло около 3 млн л молока. Че-
рез 1,5 мес. после аварии ограничения на ис-
пользование молока на всей территории были
полностью отменены.
Рекомендация о переработке молока была

достаточно своевременно и масштабно реализо-
вана лишь в г. Киеве, где, благодаря оператив-
ному мониторингу молока, проведенному учены-
ми и ветеринарной службой, организовали диф-
ференцированный сбор молока на разные
молочные заводы из условно чистых и загряз-
ненных хозяйств. Чистое молоко использовали
для производства продукции для детских кухонь
и учреждений. Загрязненное молоко перераба-
тывали, в основном, на масло и сыры и выдер-
живали в холодильниках. Эти мероприятия дали
возможность уменьшить дозу облучения щито-
видной железы населения Киевской городской
агломерации, насчитывающей с пригородами
около 4 млн чел., в 7—10 раз [5].
Основной задачей радиационной защиты че-

ловека во втором и в отдаленном периодах ста-
ло производство молока и мяса крупного рогато-
го скота (КРС) с содержанием 137Cs ниже норма-
тива — 100Бк·л–1 молока и 200 Бк·кг–1 мяса [5].
Задачей первого периода после аварии на ЧАЭС
было выявление критических факторов и объек-
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тов — тех, которые при равных уровнях загряз-
нения территории наиболее радиологически
опасны. Загрязненные территории характеризу-
ются чрезвычайной неоднородностью ландшаф-
тов, типов почв и экологических условий. На пре-
обладающем большинстве территорий критичес-
ким РН является 137Cs, на ограниченных
территориях — 90Sr. Наиболее критическим для
человека продуктом было и остается молоко ко-
ров, с которым в организм человека поступает от
50 до 95% 137Cs. Продукты леса и грибы в раци-
оне жителей сел составили всего 6% для удален-
ных от леса населенных пунктов и 24% — сто-
ящих близко от леса. Критическим кормом, оп-
ределяющим поступление 137Cs в организм
крупного рогатого скота, являются зеленая мас-
са и сено природных и сеяных трав, произрас-
тающих на критических ландшафтах — поймен-
ных лугах на торфяно-болотных и дерново-под-
золистых почвах. Различия в коэффициентах
перехода РН из почвы в растения (TF) превыша-
ют для одной культуры 20 раз, а для разных
культур на одной почве — 30 раз.
Исследование параметров динамики TF по-

зволило обосновать концептуальную схему и
создать кинетическую модель поведения 137Cs и
90Sr в системе «почва — растение». Модель по-
зволяет прогнозировать величину TF на время t
после выпадений для всех культур на всех ти-
пах почв, что необходимо для реабилитации тер-
риторий. За период после аварии на ЧАЭС за
счет радиоактивного распада содержание радио-
нуклидов в почве и растениях уменьшилось поч-
ти в 2 раза. За это же время в результате про-
цессов фиксации 137Cs на глинистых минералах
почвенно-поглощающего комплекса почвы TF
уменьшился по отношению к 1987 г. на дерно-
во-подзолистой и торфяной почвах — в 15—25
раз, черноземе — до 40 раз. TF 90Sr уменьшил-
ся в среднем до 6 раз на почвах всех типов. В
дальнейшем скорость фиксации 137Cs в почве
будет соизмерима со скоростью его радиоактив-
ного распада. Для улучшения радиационной об-
становки необходимо проведение контрмер.
Исследования показали, что использование

для прогнозирования TF наиболее важных харак-
теристик почвы по отдельности позволяет ана-
литически описать зависимость только в до-
статочно узком интервале, в котором данная ха-
рактеристика играет определяющую роль в
доступности радионуклида растениям. В связи с
этим был разработан метод комплексной оцен-
ки свойств почвы (КОСП) по основным показате-
лям, которые характеризуют все фазы почвы —
жидкую (рН солевой вытяжки), твердую (емкость
поглощения) и квазижидкую (содержание гумуса)
и показана перспективность его использования
для радиоэкологических прогнозов. Это позволя-
ет прогнозировать эффективность контрмер, ес-
ли известно, как изменяются свойства почвы в
результате их проведения.

Основное концептуальное положение, ис-
пользуемое при прогнозировании загрязнения
продукции, состоит в том, что для усвоения кор-
невыми системами растений РН или элементов
минерального питания доступна та их часть, ко-
торая способна перейти в раствор из сорбиро-
ванного твердой фазой ППК состояния [4]. Со
временем происходит уменьшение концентрации
ионов РН в почвенном растворе, в то же время
доступность каждого из них для сорбции корнем
и усвоения растением остается неизменной. Ус-
тановлено, что эффективность агрохимических
мер, оцениваемая по относительному снижению
поступления 137Cs и 90Sr по сравнению с конт-
рольными вариантами, не снижается с течени-
ем времени и зависит от степени отличия исход-
ных значений агрохимических показателей почв
до проведения контрмеры от их оптимальных
значений: чем больше различия, тем выше ожи-
даемая эффективность этого мероприятия.
В растениеводстве адаптированы ранее изве-

стные контрмеры и разработаны новые. Обосно-
ваны системы применения высоких доз мине-
ральных удобрений на дерново-подзолистых и
луговых почвах, доказана важная роль их внесе-
ния и известкования почв в уменьшении накоп-
ления 137Cs в растениях в различные периоды
времени после радиоактивных выпадений. Обо-
снована система применения калийных удобре-
ний, показана эффективность внесения мине-
ральных удобрений с нетрадиционным соотно-
шением N:P:K как 1:1,5:2, разработана
радиоэкологическая классификация лугов, систе-
мы ведения луговодства, методы поверхностного
и коренного улучшения пастбищных угодий, обо-
сновано и внедрено применение цеолитов и са-
пропелей. В среднем контрмеры в растение-
водстве позволяют снизить содержание РН в
продукции от 1,8 до 3 раз. Наибольшая эффек-
тивность достигнута при глубокой вспашке и
улучшении лугов. В отдаленном периоде наибо-
лее эффективной контрмерой остается коренное
улучшение пастбищ — эффективность от 4 до
16 раз, однако, при повторном проведении она
уже не так отличается от других контрмер и со-
ставляет 3—5 раз при высокой стоимости.
Наибольшую опасность на загрязненных тер-

риториях представляет потребление населением
продуктов животноводства, в которые РН актив-
но переходят из корма. Коэффициент всасы-
вания (Кв) 137Cs из ЖКТ в кровь у коров состав-
ляет 50—75% от поступившего в организм коли-
чества. Всосавшиеся в кровь РН поступают в
мышечную ткань и молоко. Каждый килограмм
мышечной ткани коров содержит в среднем око-
ло 4%, а 1 л молока — около 1% поступившего
за сутки количества 137Cs (0,7—1,3%). Говядина
является основным источником цезия в организм
человека после молока. На величину Кв 137Cs у
животных влияют такие факторы, как вид и сте-
пень перевариваемости корма, возраст и физи-
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ологическое состояние животных, однако, их
роль оценивается величиной всего нескольких
процентов [1].
В первые годы после аварии превышение со-

держания РН в молоке над нормативом дости-
гало сотен раз и наблюдалось более чем в 1000
населенных пунктов. В результате природных
процессов и под влиянием контрмер уровни за-
грязнения молока значительно снизились, число
населенных пунктов, где наблюдается превы-
шение норматива, составило к 2006 г. 121 в Бе-
ларуси, 181 — России и более чем 200 — Украи-
не. В настоящее время оно уменьшилось еще
примерно вдвое. В Украине в 50—100 населен-
ных пунктах государственный норматив на со-
держание 137Сs в молоке превышается в 2—
8 раз.
Существует 3 эффективных и принципиаль-

но различных пути уменьшения содержания РН
в молоке и мышечной ткани (мясе) животных.
Первый — снижение содержания его в рационе
благодаря применению описанных ранее контр-
мер в растениеводстве или путем подбора кор-
мов с низким содержанием 137Cs. При выращи-
вании кормов в равных условиях силосно-кон-
центратный рацион скота мясного направления
содержит 18% РН, а молочного — 57% от содер-
жания 137Cs в сенном рационе. Изменяя состав
рациона, можно в 3—5 раз уменьшить концент-
рацию РН в молоке и мясе. К сожалению, эффек-
тивная и не требующая затрат рекомендация
ученых о необходимости раздельного складиро-
вания и использования кормов с разным уровнем
загрязнения практически не была использована
на практике. Поступлением РН в организм живот-
ных путем подбора кормов и размещением их в
севообороте можно и нужно управлять во все
периоды после аварии. Динамика радиоактив-
ного загрязнения кормов 137Cs определяет дина-
мику концентрации его в молоке, которая также,
как и для растений, может быть аппроксими-
рована 2-компонентной экспоненциальной за-
висимостью.
Второй способ уменьшения содержания РН

в продуктах животноводства — перевод его в
связанное состояние в рубце до поступления в
тонкий кишечник, предотвращая таким образом
всасывание в кровь. Ферроцин снижает переход
137Cs в молоко и мясо в 3—10 раз. В России и
Беларуси разработаны разные формы примене-
ния ферроцина в составе кормовых добавок или
закрепленного на различных инертных носите-
лях, поскольку на 1 гол. вводится всего лишь
несколько граммов препарата в сутки. В Украи-
не, Беларуси и России широко используют раз-
работанные в Норвегии болюсы, содержащие
ферроцин. В Беларуси эта контрмера является
обязательной для регионов, где вероятно превы-
шение допустимого уровня содержания 137Cs в
молоке и мясе КРС. В Украине широко применя-
ли разработанные блоки-лизунцы из соли, содер-

жащие энтеросорбенты, которые раскладывали
в кормушки или на пастбище.
В Украине под руководством академика НААН

Г.А. Богданова обоснована роль энтеросорбции
в поддержании иммунологического и метаболи-
ческого гомеостаза животных и снижении радио-
активного загрязнения продукции при кормлении
загрязненными 137Cs кормами. Комплексно ис-
следованы сорбционные свойства, доказана без-
вредность природных минеральных силикатов
Украины и эффективность использования их в
качестве контрмеры в животноводстве, что обес-
печивает снижение накопления 137Cs в организ-
ме и продукции (в молоке в 1,3—4,4 раза, мясе
— 1,6—7,4 раза), а также способствует выведе-
нию инкорпорированных радионуклидов. Эффек-
тивность природных сорбентов ниже ферроцина,
однако, они активизируют процессы переварива-
ния кормов и способствуют укреплению здоровья
и продуктивности животных [3].
Третий способ заключается в откорме «чисты-

ми» кормами перед убоем. Разработана и внед-
рена методика 3-стадийного откорма животных,
которые на протяжении 14—16 мес. получают
корма без ограничения уровня загрязнения, за-
тем за 4 месяца до убоя их переводят на корма
в 4—5 раз более низким уровнем загрязнения и
за 1—1,5 мес. до убоя переводят на возможно
чистые корма. Доказано, что при этом в течение
40—60 суток значительная доля 137Cs выводит-
ся из организма, а содержание РН в мышцах
уменьшается в 6—10 раз [4]. Промышленное
внедрение метода обеспечивает снижение кон-
центрации 137Cs в мышцах более чем в 20 раз.
Применение энтеросорбентов в период откорма
перед убоем позволяет еще в 2—2,4 раза умень-
шить накопление 137Cs в мышечной ткани живот-
ных. Развитие мясного скотоводства позволяет
практически без ограничений по уровням радио-
активного загрязнения использовать для произ-
водства мяса кормовые ресурсы Полесья и обес-
печивает экономическое развитие загрязненных
регионов, улучшение социальных условий путем
создания новых рабочих мест.
Сравнение эффективности контрмер в расте-

ниеводстве и животноводстве приводит к выво-
ду об их близкой радиоэкологической эффектив-
ности. При этом надо иметь в виду, что стои-
мость равной предотвращенной коллективной
дозы путем проведения контрмер в растениевод-
стве в 10—100 раз выше, чем в животноводстве.
С первых дней аварии ученые НААН (в то

время Южное отделение ВАСХНИЛ, а затем
УААН) приняли активное участие в работах по
уменьшению последствий аварии на ЧАЭС. По
инициативе Г.А. Богданова в Киеве был создан
Украинский филиал ВНИИ сельскохозяйственной
радиологии (директора Н.А. Лощилов, Б.С. При-
стер, В.А. Кашпаров). В его организации боль-
шую помощь оказали Министр агропрома Украи-
ны А.Н. Ткаченко и начальник Главка науки ака-
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демик М.В. Зубец. Весомый вклад в решение
проблем сельскохозяйственной радиологии внес-
ли сотрудники филиала Н.П. Асташева, П.Ф. Бон-
дарь, Н.М. Лазарев, Л.В. Перепелятникова,
Г.П. Перепелятников и др. При ЮО ВАСХНИЛ со-
здан научный совет по программе «Сельскохо-
зяйственная радиология» (научный руководитель
Б.С. Пристер), в выполнении которой приняли
участие более 50 научных подразделений. В
УНИВИ был организован отдел радиобиологии,
в последующем создан ряд специализированных
научных подразделений в ведущих институтах
академии при активном участии директоров ака-
демиков В.Ф. Сайко, П.И. Коваленко, М.В. Зубца,
Г.А. Ересько, В.А. Бусола, И.П. Масло, Ю.И. Сав-
ченко, Н.С. Мандыгры, А.М. Маменко, Л.И. Бод-
нарчука и др. Значительный вклад в решение
проблем ликвидации последствий аварии внесли
академики и члены-корреспонденты В.П. Славов,
А.И. Собко, И.Н. Гудков, Г.А. Мазур, А.Л. Бойко,
Р.С. Трускавецкий, А.В. Яцык, А.М. Шпичак, ученые
секретари Отделения Н.П. Грабовский, С.С. Прис-
тер. При активной поддержке президента УААН
А.А. Созинова организованы Радиоэкологичес-
кие центры в Волынской (М.И. Шевчук), Ровенс-
кой (В.А. Проневич), Житомирской (А.Ф. Смаг-
лий), Киевской (Ю.А. Колосков) и Черниговской
(А.И. Мельник) областях, создан институт Радиоэко-
логии (Е.К. Гаргер), отдел радиоэкологии (Б.С. Прис-
тер) Института агроэкологии и биотехнологии
(А.А. Созинов). Десятки ученых Академии, не жа-
лея сил и здоровья, внесли значительный вклад
в успешное решение наиболее насущных про-
блем по улучшению радиационной обстановки на
загрязненных территориях и снискали глубокое
уважение и благодарность народа Украины.
В работах по радиационному мониторингу аг-

росферы, разработке критериев оценки радиа-
ционной обстановки, разработке и внедрению
контрмер активно участвовали ученые Нацио-
нальных Академий наук Беларуси, России,
Украины, Национальной академии аграрных наук

Украины (НААН) и Российской академии сельс-
кохозяйственных наук (РАСХН). Успешной рабо-
те способствовала атмосфера доверия и това-
рищества — вся информация и разработки, зна-
ния и опыт ученых 3-х союзных республик, а в
последующем независимых государств — Бела-
руси, России и Украины, сразу становились об-
щим достоянием. Это содружество сохраняется
на протяжении всех 25 лет после аварии. Нам
приятно отметить, что ведущие радиоэкологи
России и Беларуси Р.М. Алексахин и И.М. Бог-
девич являются иностранными членами НААН.
К сожалению, следует отметить, что, начиная

с 1994 г., объемы финансирования научных ис-
следований сокращались. В течение многих лет
программа научного сопровождения включала
только самые насущные вопросы. С 1998—2000 гг.
сокращение финансирования научного сопро-
вождения программы происходило особенно
быстрыми темпами.
Как можно оставить такую программу без на-

учного сопровождения и фактически до предела
сократить все научные исследования, связанные
с Чернобыльской катастрофой? Бюджетное фи-
нансирование Национальных и отраслевых акаде-
мий наук не позволяет проводить такие иссле-
дования за счет выделенных им средств. Научные
коллективы и подразделения, специализировав-
шиеся на проблемах Чернобыля, в большинстве
уже распались. Это очень трудновосполнимая
потеря.
Научное сопровождение сельскохозяйствен-

ного производства позволило решить основные
проблемы радиационной безопасности населе-
ния на территории, загрязненной в результате
аварии на ЧАЭС и обеспечило возможность по-
лучения соответствующей государственным
стандартам сельскохозяйственной продукции
практически на всех загрязненных после аварии
на ЧАЭС территориях Беларуси, России и Украи-
ны, где доза внешнего облучения допускает про-
живание населения.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ШТАМІВ
БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ НА СОЇ
СОРТУ ОДЕСЬКА 150

Висвітлено ефе тивність взаємодії вирощ вано о
на півдні У раїни сорт сої Одесь а 150 з
різними штамами Bradyrhizobium japonicum.

Соя — найпоширеніша білково-олійна куль-
тура світового землеробства, яка займає важ-
ливе місце в структурі посівів, зерновому, кор-
мовому та харчовому балансах. За темпами
росту посівів і обсягів виробництва вона не має
рівних. Збільшення виробництва сої — це най-
більш швидкий шлях виходу з продовольчої
кризи, підвищення культури землеробства,
формування ресурсів рослинного білка і олії [5].
Огляд літератури. Утворення бульбочок є

певною мірою порушенням життєдіяльності
рослини-живителя, її гомеостазу, що виникає
внаслідок впливу мікросимбіонта [2, 3]. Спосіб
існування, сфера знаходження, біологічна при-
стосованість і властивості бульбочкових бак-
терій надзвичайно різні. Форма й умови прояву
їхньої дії щодо рослини-живителя також різні і
винятково специфічні. Загальнобіологічною ос-
новою специфічності і вірулентності цих бак-
терій є їхня пристосованість до існування за
рахунок рослини-живителя. Бульбочкові бак-
терії, як правило, тимчасово використовують
організм рослини-живителя як територію сво-
го перебування, причому їхнє існування в
організмі цієї рослини є корисним для неї [1].
На процес біологічної фіксації сої впливають

раси (штами) бульбочкових бактерій. При по-
єднанні активності штамів бульбочкових бак-
терій і генотипу соєвих рослин в сприятливих
умовах їхнього існування досягнуто високого
рівня інтенсивності біологічної фіксації азоту
повітря та продуктивності фотосинтезу її рос-
лин. При цьому важливого значення набуває
селекція сої на симбіотичну активність і ство-
рення активних рас (штамів) бульбочкових бак-
терій для певних сортів. Продуктивні симбіо-
тичні пари необхідно підбирати для конкретних
грунтово-кліматичних умов і регіонів.
Ефективність інокуляції сої залежить від тих

самих факторів, що й інтенсивність природної
азотфіксації, на яку впливають сортові особли-
вості, вологість ґрунту, наявність у ньому спон-
танних рас бульбочкових бактерій і доступних
форм поживних речовин [6].
Програми та методи дослідження. Польо-

ві досліди проводили в 2004—2006 рр. у зро-
шуваній сівозміні Кримського інституту агро-
промислового виробництва УААН на сої сорту
Одеська 150 із застосуванням 24 штамів буль-
бочкових бактерій роду Bradyrhizobium japonicum.
Основним ґрунтовим різновидом, пошире-

ним на території Кримського АПВ, є чорнозем
південний малогумусний середньопотужний на
лісовидному суглинку, що займає велику хви-
лясту рівнину.
Агротехніка проведення дослідів — загаль-

ноприйнята для зони півдня. Попередником сої
у сівозміні в усі роки досліджень була озима
пшениця. Догляд за посівом у період вегетації
включає дотримання рослин у чистому від бу-
р’янів стані та проведення хімічних обробітків
проти шкідників і хвороб. Міжрядні культивації
виконано культиватором КРН-4,2.
Норма висіву — 600 тис. насінин/га, шири-

на міжряддя — 45 см. Досліди закладено сис-
тематичним способом зі зміщенням. Для об-
робки сої у перерахунку на 1 га порції насіння
застосовували 100 мл суспензії відповідного
штаму бактерій (титр — не менше 2,5 млрд
клітин/мл). Передпосівну обробку насіння сої
проводили в день сівби. Кількість і масу буль-
бочок визначали за методикою Посипанова,
площу листкової поверхні рослин сої — мето-
дом висічок за Ничипоровичем. Урожай збира-
ли зернозбиральним комбайном Сампо-500.
Математичну обробку результатів досліджень
здійснювали за Доспєховим.
Результати досліджень. З метою вивчен-
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ня специфічності взаємодії сорту сої Одеська
150 з різними штамами бульбочкових бактерій
було проведено польові дослідження, одним із
завдань яких було вивчення впливу обробки
насіння сої азотфіксувальними бактеріями на
вегетаційні процеси в рослин. У фазі наливу
бобів сої нами проведено відбір рослин і виз-
начено площу листкової поверхні та характе-
ристики, пов’язані з активністю азотфіксації:
кількість і масу бульбочок. Установлено, що
площа листкової поверхні була максимальною
у варіантах 71Т та Х9 і становила 38,4 та
37,6 тис. м2/га (контроль 35,4 тис. м2/га ).
Обробка бульбочковими бактеріями насіння

сої сорту Одеська 150 сприяла активізації про-
цесів бульбочкоутворення на коренях, оскіль-
ки маса і кількість бульбочок у більшості варі-
антів перевищували контрольні значення. Маса

Ефективність різних штамів
бульбочкових бактерій на сої сорту Одеська 150

бульбочок змінювалася з 1,23 до 2,21 г/росли-
ну (контроль 0,11 г/рослину). Максимальним
цей параметр розвитку був у варіантах 71Т та
АС відповідно 2,21, 2,03 г/рослину (табл. 1).
Найбільшою кількість бульбочок була у варіан-
тах 71Т — 67,5 шт./рослину та М8 — 65,2 (конт-
роль 8,21 шт./рослину). Найменша кількість
бульбочок утворилась у варіантах 634Б, № 346
та Л8.
Для пояснення впливу нітрагінізації насіння

сої на розвиток рослин нами проведено струк-
турний аналіз урожаю. Так, у середньому за 3 ро-
ки досліджень висота рослин за всіма дослі-
джуваними варіантами була вищою, ніж на кон-
тролі. Максимально цей показник збільшувався
порівняно зі спонтанною інокуляцією у варіан-
тах М8 та 71Т і становив 94,1 і 94,9 см (конт-
роль 86,7 см). Висота прикріплення нижнього

Контроль
(без обробки) 8,21 0,11 15,1 4,5 19,7

М8 65,2 1,97 24,2 5,6 21,4

71Т 67,5 2,21 26,2 6,4 23,1

АС 45,7 2,03 29,6 5,1 21,2

Х9 54,4 1,87 31,4 5,0 23,4

КН-10 36,4 1,45 24,3 6,0 20,1

Д2 39,7 1,65 26,3 6,2 20,4

Л8 34,7 1,54 20,7 6,3 20,3

С-2 40,1 1,57 21,4 6,0 20,5

С-7 44,4 1,23 28,5 5,9 22,1

№30 47,8 1,24 24,6 5,7 22,0

№46 56,1 2,01 26,4 5,6 19,9

Х2 56,7 1,47 27,3 5,4 19,8

№ 14 55,2 1,67 23,2 5,2 20,1

№ 19 47,5 1,87 19,1 4,9 22,1

№ 346 36,4 1,94 27,5 4,8 21,0

№ 462 38,9 1,24 29,6 5,0 20,0

№ 626 54,4 1,47 24,9 4,6 21,0

№ 634 57,8 1,65 26,8 5,0 20,5

№ 2490 40,1 1,47 27,4 5,7 20,7

№ 1-10 46,1 1,65 25,5 6,0 20,0

№ 31-10 47,5 1,23 26,5 6,0 19,8

626А 46,5 1,47 27,6 5,7 19,7

640Б 47,8 1,56 26,4 5,5 20,1

634Б 35,4 1,47 22,2 5,7 21,2

  НІР05 9,8 0,25 3,2 0,3 1,2

Параметри рост та розвит , рожайність сої сорт Одесь а 150 залежно від оброб и на-
сіння різними штамами б льбоч ових ба терій (середнє за 2004—2006 рр.)

Штам
Урожайність,

ц/га

Маса
насіння

з рослини, г

Кількість
бобів

на рослині, шт.

Маса
бульбочок
з рослини, г

Кількість
бульбочок

на рослині, шт.
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Вплив позакореневого
підживлення рідким добривом на якість сої

бобу у всіх варіантах бактеріальної обробки
була вищою, ніж на контролі. Найвище були
прикріплені боби у варіантах АС та Х9.
У результаті досліджень установлено, що в

більшості випадків підвищення урожайності сої
зумовлювалось збільшенням кількості бобів і
маси насіння з 1 рослини. Так, найбільша
кількість бобів утворилася у варіантах Х9, АС,
№ 462 і становила 31,4; 29,6 шт./рослину (кон-
троль 15,1 шт./рослину). Найменшим цей пара-

метр був при обробці насіння сої штамами
бульбочкових бактерій № 19 (19,1 шт./рослину),
Л8 (20,7) та С-2 (21,4 шт./рослину) (див. таб-
лицю). Маса насіння з 1 рослини була найбіль-
шою у варіантах 71Т, Л8 та Д2 і становила
відповідно 6,4; 6,3 та 6,2 г (контроль 4,5 г).

 У середньому за роки досліджень найефек-
тивнішим для передпосівного обробітку насіння
сої сорту Одеська 150 був штам 71Т. Приріст
урожаю становив 3,4 ц/га.

Симбіоз між рослинами сої і штамами буль-
бочкових бактерій сприяє підвищенню її уро-
жайності. Інокуляція насіння сої штамами
бульбочкових бактерій активізує процес фо-
тосинтезу і симбіотичну азотфіксацію у рос-
лин. Виявлено специфічність ризобіальної си-
стеми. Площа листкової поверхні максималь-
но збільшується на 65%. Найбільший приріст
урожаю за рахунок нітрагінізації насіння по-

Висновки

рівняно зі спонтанною інокуляцією у сої сор-
ту Одеська 150 становив 3,4 ц/га (штам
Bradyrhizobium japonicum 71Т).

 Підвищення урожайності сої зумовлюєть-
ся збільшенням кількості бобів і маси насіння
на 1 рослині.

 Встановлено штамово-сортову спе-
цифічність сої і мікроорганізмів, використову-
ваних для інокуляції насіння.

1. Біологічний азот/В.П. Патика, С.Я. Коць,
В.В. Волкогон та ін. — К.: Світ, 2003. — 424 с.

2. Кононюк В.А., Сучкова В.М. Українська соя
набирає силу//Агроном. — 2006. — № 11—
12. — С. 26—28.

3. Розробити і освоїти систему насінництва та
ресурсозберігаючу технологію вирощування сої в
умовах Південного Степу України: Звіт по НДР
(заключний). — Кримський ІАПВ. — 2005. — Інд.
№ 6. — 59 с.

4. Селекция клубеньковых бактерий на высо-
коэффективный симбиоз с современными сорта-

Бібліографія

ми зернобобовых культур/М.З.Толкачев, С.В. Ди-
дович, Е.Н. Турин и др.//Вісн. Одес. нац. ун-ту.
2005. — Т. 10. — Біологія. Вип. 7. — С. 305—310.

5. Соя: новые сорта и прогрессивная техноло-
гия возделывания/Под ред. В.И. Сичкарь. — Одес-
са: СГИ — НЦСИС, 2003. — 45 с.

 6. Толкачов М.З., Турін Є.М. Нітрагінізація сої
як альтернатива застосуванню мінеральних азот-
них добрив//Алелопатія та сучасна мікробіологія:
Матеріали міжнар. наук. конф. «Алелопатія та су-
часна біологія» (17—19 жовтня 2006 р.). — К.:
Фітосоціоцентр, 2006. — С. 136—141.
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УРОЖАЙНІСТЬ
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО
ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Визначено, що нарівні з несенням
ре омендованої дози мінеральних добрив під
льон-дов нець можна вносити мінеральні
добрива під цю льт р весною ви ляді
т ос міші під передпосівн льтивацію без
істотно о зниження рожайних та е ономічних
по азни ів.

На врожайність і якість льонопродукції впли-
вають 2 групи факторів. До першої належать ке-
ровані людиною, тобто агротехнічні заходи виро-
щування льону, другої — природні, незалежні від
людини (атмосферні опади, температура й во-
логість повітря, сонячна радіація) [1].
З агротехнічних заходів, спрямованих на до-

сягнення високих урожаїв льону-довгунця, важ-
ливим є вибір найкращого попередника, якість
основного і передпосівного обробітку ґрунту,
строк і спосіб сівби, удобрення. Коренева систе-
ма льону слаборозвинена, має невелику здат-
ність до засвоєння елементів живлення, тому
добрива слід уносити в легкодоступній формі.
Основна кількість поживних речовин використо-
вується в короткий період швидкого росту та бу-
тонізації [2, 3]. Головний показник агротехнічних
заходів при вирощуванні сільськогосподарських
культур — окупність мінеральних добрив, які з
матеріальних ресурсів, що використовуються в
землеробстві, є найбільш енергоємними [4].
Мета досліджень — визначення особли-

востей росту, розвитку та формування врожаю
льону-довгунця сорту Вручий залежно від різних
видів, доз мінеральних добрив та строків їх уне-
сення.
Методика досліджень. Формування показ-

ників урожайності льонопродукції досліджували
впродовж 2008—2010 рр. у дослідному госпо-
дарстві «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства
НААН» на дерново-середньопідзолистому ґрунті.
Показники родючості ґрунту знаходяться в таких
межах: уміст гумусу 1—1,8%, рН сольового роз-
чину — 4,8—5,4, гідролітична кислотність — 2,1—
2,4 мг⋅екв. на 100 г ґрунту, легкогідролізований
азот — 5,5—7 мг, рухомі фосфор — 12,3—13,6 мг і
калій — 7—8,4 мг на 100 г ґрунту. Агротехніка
вирощування у дослідах загальноприйнята. Пло-
ща посівної ділянки — 8,4 м2 (7×1,2 м), облікової
— 6 м2 (5×1,2 м), повторювання — 4-разове. Роз-
міщення ділянок систематичне, повторювання в
1 смугу. Варіанти досліду: без добрив, N15Р60K90,
N30Р60K90 (N15 — у вигляді 34%-ої аміачної селіт-
ри, навесні; Р60 — 19%-го гранульованого супер-

Без добрив 0,42 3,63 0,96 0,62
N15P60K90 0,52 4,24 1,17 0,79
N30P60K90 0,51 4,16 1,09 0,71
N15Р39K39, восени 0,46 3,89 1,00 0,65
N30Р78K78,    » 0,49 4,02 1,04 0,69
N45Р117K117, » 0,48 4,06 1,03 0,67
N15Р39K39, навесні 0,46 3,88 1,01 0,68
N30Р78K78,      » 0,49 4,18 1,11 0,76
N45Р117K117,   » 0,50 4,17 1,10 0,70
  НІР 05 0,03 0,08 0,02 0,01

1. Вплив мінеральних добрив на по азни и врожайності льон -дов нця (середнє за 2008—
2010 рр.), т/ а

Варіант досліду
Урожайність, т/га

у т.ч. довгогонасіння соломи волокна

Рослинництво,Рослинництво,Рослинництво,Рослинництво,Рослинництво,
кормовиробництвокормовиробництвокормовиробництвокормовиробництвокормовиробництво
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фосфату, восени; K90 — 40%-ої калійної солі,
восени), N15Р39K39, N30Р78K78, N45Р117K117 (у виг-
ляді азотно-фосфорно-калійної тукосуміші з умі-
стом азоту 10%, фосфору і калію — по 26%, во-
сени), N15Р39K39, N30Р78K78, N45Р117K117 (у виг-
ляді азотно-фосфорно-калійної тукосуміші з
умістом азоту 10%, фосфору і калію — по 26%,
навесні).
Результати досліджень. Найвищу насіннєву

продуктивність у середньому за роки досліджень
забезпечили варіанти удобрення N15P60K90 та
N30P60K90 відповідно 0,52 і 0,51 т/га, що переви-
щило врожайність насіння інших досліджуваних
варіантів на 2—23,8% (табл. 1).
На врожайність насіння льону-довгунця впли-

вають також і погодні умови вегетаційного періо-
ду. Так, у 2009 р. продуктивність усіх сортів була
вищою на 3,9—18,2% порівняно з 2008 р. і 23,7—
30,2% — 2010 р. Щодо дії факторів, то на врожай-
ність насіння мінеральні добрива впливають на
27,4%, що є істотним і свідчить про необхідність
оптимізації мінерального живлення льону-довгунця.
Найвища врожайність соломи була у варіантах

з удобренням N15P60K90 — 4,24 т/га, що на 1,4—
16,8% вище, ніж в інших досліджуваних варіантах.
Найвищий урожай соломи спостерігався в 2009 р.
— 3,82—4,63 т/га і переважав цей показник на
7,2—17% у 2008 р. та 6,4—29,1%  — 2010 р.
На врожайність соломи фактор року, в який її

Урожайність льону-довгунця
залежно від мінеральних добрив

вирощують, має дещо більший вплив, ніж фак-
тор досліджуваних доз мінеральних добрив —
49,5 проти 43%.
Найбільший збір волокна в роки досліджень

був у варіанті з удобренням N15P60K90 — 1,17 т/га.
В інших варіантах досліджень цей показник по-
ступався на 5,4—21,9%. Найвища врожайність
волокна була в 2008 та 2009 рр., у 2010 р. вона
істотно поступалась цим рокам.
Чим вищий збір довгого волокна з 1 га, тим

вища ефективність вирощування льону. У наших
дослідах найвища врожайність довгого волокна
в середньому за роки досліджень була у варіан-
тах N15P60K90 та N30Р78K78 при внесенні навесні
0,79 та 0,76 т/га відповідно. В інших варіантах
вона була дещо нижчою — 0,62—0,71 т/га.
Аналіз економічної ефективності внесення мі-

неральних добрив показав, що при їх застосу-
ванні збільшуються затрати на вирощування про-
дукції з 1га. Висока вартість мінеральних добрив
і нераціональне їх унесення призводить до збит-
ковості їх застосування (табл. 2).
Це спостерігається у наших дослідженнях.

Лише в 2-х варіантах з унесенням мінеральних
добрив навесні був позитивний економічний
ефект — N15P60K90 і N30Р78K78. Чистий прибуток
у них становив 360 і 260 грн/га з рівнем рента-
бельності використання мінеральних добрив 19,4
та 18,3%.

Найвищу врожайність насіннєвої і волокнис-
тої продукції та окупність мінеральних добрив
при застосуванні різних доз та видів мінераль-
них добрив забезпечили варіанти досліджень
N15Р60K90 (N15 — у вигляді 34%-ої аміачної селіт-

Висновки

ри, навесні; Р60 — 19%-го гранульованого супер-
фосфату, восени; K90 — 40%-ої калійної солі,
восени) та N30Р78K78 (азотно-фосфорно-калій-
ної тукосуміші з умістом азоту — 10%, фосфо-
ру і калію — по 26%, навесні).

1. Большакова С.Р. Особенности производства
качественной волокнистой льнопродукции/С.Р. Боль-
шакова, В.В. Мухин//Достижения науки и техники
АПК. — 2002. — № 6. — С. 36—38.

2. Тихомирова В.Я. Повышение эффективности
удобрений на посевах льна-долгунца/Тихомирова В.Я.,
Сорокина О.Ю., Кузьменко Н.Н. //Достижение науки
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и техники АПК. — 2002. — № 3. — С. 64—67.
3. Локоть О.Ю. Шляхи раціонального викорис-

тання добрив у льонарстві/О.Ю. Локоть, І.В. Гри-
ник//Вісн. аграр. науки. — 2002. — № 3. — С. 21—25.

4. Локоть О.Ю. Ефективне застосування агро-
хімікатів при вирощуванні льону-довгунця/О.Ю. Ло-
коть, І.В. Гриник. — Чернігів, 2003. — С. 7—8.

Без добрив – – – –
N15P60K90 2210 1850 360 19,4
N30P60K90 1580 1970 –390 –19,8
N15Р39K39, восени 560 710 –150 –21,1
N30Р78K78,     » 1060 1420 –360 –25,4
N45Р117K117,  » 920 2130 –1210 –56,8
N15Р39K39, навесні 640 710 –70 –9,9
N30Р78K78,     » 1680 1420 260 18,3
N45Р117K117,   » 1600 2130 –530 –24,9

2. Е ономічна ефе тивність несення мінеральних добрив під льон-дов нець

Варіант досліду Рівень
рентабельності, %грн/га

Чистий прибутокПонесені затратиВартість додаткового врожаю
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ВИКОРИСТАННЯ ІНГІБІТОРІВ
ТОКСИНІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ
КУРЧАТ І ПОРОСЯТ

Ін ібітори то синів іна тив ють то сини орм ,
захищають слизов оболон ишечни від
раження то синами, нормаліз ють метаболічні
процеси, поліпш ють ематоло ічні по азни и,
підвищ ють резистентність, збереженість
по олів’я, споживання орм , швид ість рост та
ефе тивність вирощ вання тварин.

Мета роботи — вивчити негативну дію слабо-
токсичного корму на тваринний організм і ефек-
тивність використання у раціонах курчат і поросят
інгібіторів токсинів: Токси-Ніл Драй, Анальцимсор-
бент, Лігносорбент, Мікофікс Плюс 3Е, Праймікс-Біо-
корм, Праймікс-Альфасорбент, Кариботокс.
Матеріали та методи досліджень. У першому

40-добовому досліді 20-добових курчат кросу «Кос-
мос» було поділено на 3 групи по 30 гол. у кожній.
Курчат породи Адлерівська срібляста у віці 40 діб
у 3- і 4-му дослідах було розподілено відповідно на
10 та 8 груп по 30 гол. Курчата перших груп (пози-
тивний контроль) 1-, 3- і 4-го дослідів отримували
повнораціонний комбікорм ПК 2-1 (рівень обмінної
енергії 1130 кДж, сирого протеїну 16,5% та сирої
клітковини 5,4%). У 1-, 3- та 4-му дослідах для кур-
чат ІІ групи (негативний контроль) до цього комбі-
корму включали 15% слаботоксичного комбікорму.
Курчатам ІІІ групи 1-го досліду до кормової суміші
додавали 0,2% інгібітору Токси-Ніл Драй.
У 2-му 60-добовому досліді поросята великої

білої породи у віці 60-ти діб були поділені на 2 гру-
пи по 10 гол. Поросятам І групи (контроль) згодо-
вували повнораціонний комбікорм ПК 51-4 (рівень
обмінної енергії 12,9 МДж/кг, сирого протеїну 17,1%,
сирої клітковини 4,9%). До складу такого комбікор-
му для тварин ІІ групи додавали 0,2% Токси-Ніл
Драй, який складається з мінерального сорбенту,
органічних кислот і деяких оксидів металу.
У 3-му 60-добовому досліді до комбікорму ПК 2-1 з

15% слаботоксичного корму та без нього, курчатам
4-, 6-, 8-, 10-ї та 3-, 5-, 7-, 9-ї груп відповідно дода-
вали 0,5% Анальцимсорбенту (мінеральний сор-
бент з мікроелементами) [2], 0,5% Лігносорбенту
(органічний сорбент з 6% катазолу та 6% елеуте-
рококу) [4], 0,2% Мікофіксу (комплекс мінеральних
сорбентів з молочнокислими бактеріями штамів
ВВ5Н 797 та MTV) [8] та 0,2% Аміго (мінеральний
сорбент з біологічно активними речовинами).
У 4-му 30-добовому досліді курчатам 4-, 6-, 8- та

3-, 5-, 7-ї груп до комбікорму ПК 2-1 з 15% слабо-
токсичним кормом та без нього додавали відповід-
но, 0,04% Праймікс-Біокорму (в 1 г 5×107 Lacto-
bacillus acidophilus, 5×107 Bifidobacterium infantis з
фруктоолігосахаридами та пектином), 0,04% Прай-
мікс-Альфасорбенту (основа складається з органі-
чних сорбентів лігніну, пектину, целюлози та гемі-
целюлози) [7] та 0,4% Кариботоксу (змелена та теп-
лоактивована шкаралупа грецького горіха [6], 2,1%
випареного ефіроспиртового екстракту суміші роз-
торопші плямистої, шкірки цитрусових плодів та
кульбаби), 6,4% катазолу та 2,9% пробіотику (не
менше 108 г біфідо- і лактобактерій). У 3- та 4-му
дослідах для курчат усіх груп, яким згодовували
комбікорм без слаботоксичного корму, контролем
була птиця 1-ї групи, а із слаботоксичним кормом
— 2-ї групи.
Під час досліду визначали витрати корму, живу

масу, виділення посліду. У сироватці крові — вміст
загального білка, альбумінів, α-, β- і γ-глобулінів,
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ЦІК, активність амілази та сечової кислоти [5]. Ре-
зультати досліду статистично оброблено [4].
Результати досліджень. У 1-му досліді дода-

вання до комбікорму ПК 2-1 15% слаботоксичного
корму знизило, порівняно з контролем, живу масу
курчат 2-ї групи на 20%, споживання корму — 21,
оплату корму приростом — 14,9%, уміст у сироватці
крові загального білка — 3, γ-глобулінів — 16,4, ЦІК
— з 0,11 до 0,09%, активність амілази — на 7,7,
масу внутрішніх органів щодо маси тіла: селезінки
— з 0,16 до 0,14, тимусу — з 0,47 до 0,43, фабриці-
євої сумки — з 0,12 до 0,10%. Водночас цей показ-
ник у печінці підвищився від 2,73 до 3,42% і вона
була нерівномірно зафарбована. Уміст сечової кис-
лоти підвищився з 0,98 до 1,35 ммоль/л (див. таб-
лицю). Збереженість поголів’я знизилась на 3,3%.
Для попередження негативної дії слабкої токсич-

ності корму на організм курчат використовували
добавки інгібіторів токсинів у їх раціонах.
Так, додавання 0,2% Токси-Ніл Драй до комбі-

корму ПК 2-1 з 15% слаботоксичного корму збільши-
ло, порівняно з негативним контролем, живу масу
курчат 3-ї групи 1-го досліду на 15%, споживання
корму — 14,05, оплату корму приростом — 10,8%,
уміст у сироватці крові загального білка — 11,4, γ-
глобулінів — на 12,1 та зменшило масу печінки
щодо маси тіла з 3,42 до 3,04%.
Згодовування поросятам 2-ї групи комбікорму ПК

51-4 з додаванням 0,2% Токси-Ніл Драй збільши-
ло, порівняно з контролем, середньодобовий при-
ріст від 350 до 370 г, або на 5,7%, оплату корму
приростом — на 9,4%, уміст у сироватці крові за-
гального білка — на 6,2 та γ-глобулінів — на 11,1%.
У 3-му досліді додавання до комбікорму

ПК 2-1 з 15% слаботоксичного корму курчатам 4-,
6-, 8- і 10-ї груп 0,5% Анальцимсорбенту, 0,5 Лігно-
сорбенту, 0,2% Мікофіксу плюс 3Е та 0,2% Аміго
перешкоджало синдрому ураження кишечнику,
збільшувало, порівняно з негативним контролем,
живу масу курчат на 14,3; 8,5; 16,3 і 11,5%, також
поліпшувались хімічні показники сироватки крові та
результати їх вирощування. За інактивацією токсич-
ності кормів Аміго поступався іншим інгібіторам ток-
синів, а за стимуляцією ефективності вирощування
курчат — перевищував їх.
У 4-му досліді добавка до комбікорму ПК 2-1 з

15% слаботоксичного корму 0,04% Праймікс-Біо-
корму, 0,04% Праймікс-Альфасорбенту і 0,4% Карі-
ботоксу також збільшили, порівняно з негатив-
ним контролем, живу масу на 7,1; 11,9 і 14,8% відпо-
відно, поліпшили біохімічні показники сироватки
крові та результати вирощування курчат. Викорис-
тання інгібіторів токсинів у раціонах зі слаботок-
сичним кормом і без нього ефективніше поліп-
шує показники вирощування курчат при додаванні
Каріботоксу, ніж Праймікс-Біокорму та Праймікс-
Альфасорбенту.
Отже, слабка токсичність кормів призводить до

порушень життєдіяльності організму тварин і знач-
них збитків у тваринництві.
Проте мінеральними та органічними сорбента-

ми нейтралізувати неполярні токсини неможливо.
Їхньої інактивації можна досягти завдяки біотранс-
формації мікотоксинів до нетоксичних метаболітів
шляхом відщеплення активних груп комплексом
специфічних ферментів живих продуцентів молоч-
нокислих бактерій, які належать до важливої мікро-
флори травного тракту тварин.

Слабка токсичність корму в раціонах курчат
призводить до порушень обміну речовин, патоло-
гічних змін внутрішніх органів, функцій кишечнику,
а також знижує використання в організмі пожив-
них речовин, збереженість поголов’я, швидкість
росту, оплату корму приростом та ефек-
тивність вирощування курчат. Вивчені інгібітори

Висновки

токсинів здатні інактивувати токсичність корму,
перешкоджати ураженню токсинами слизової обо-
лонки кишечнику, печінки та інших внутрішніх
органів, нормалізувати обмін речовин, поліпшити
гематологічні показники, підвищувати збере-
женість поголів’я, швидкість росту та ефек-
тивність вирощування курчат і поросят.
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Узагальнення та структуризація наукової
спадщини — основні етапи наукового аналізу.
Мета дослідження — здійснити комплекс-

ний історико-науковий аналіз аспектів станов-
лення і розвитку спеціалізованого м’ясного ско-
тарства за часів Радянського Союзу, зокрема
в Україні.
Об’єкт дослідження — наукові основи роз-

витку думки про створення ареалу худоби м’яс-
ного напряму продуктивності у Радянському
Союзі. Для досягнення мети передбачалось
дослідити фактори еволюції наукової думки при
формуванні галузі.
Методи дослідження — порівняльно-істо-

ричний, предметно-логічний, системно-функці-
ональний, просторово-хронологічний з викори-
станням принципів історизму та об’єктивності.
Історико-наукові праці академіка В.П. Бурка-

та [4, 6] спонукали інших науковців до здійснен-
ня аналізу здобутків галузі.
До формування спеціалізованої галузі м’яс-

ної худоби яловичину одержували завдяки
відгодівлі та забою понадремонтного молодня-
ку та вибраковці дорослої худоби молочних і
комбінованих порід. Проте таким чином не
можна задовольнити потреби в яловичині, то-
му постало питання створення спеціалізованої
галузі.
За часів Радянського Союзу та функціону-

вання ВАСГНІЛ Пленумами ЦК КПРС планува-
лось збільшення виробництва м’яса, що насам-
перед було пов’язано з інтенсифікацією виро-
щування та відгодівлі великої рогатої худоби.
Так, липневим (1978) Пленумом ЦК КПРС по-
ставлено за мету створення галузі спеціалізо-
ваного м’ясного скотарства.
У Білорусі виробництво яловичини планува-

лось збільшити завдяки інтенсифікації галузі та
розвитку м’ясного скотарства, у Литві, Латвії,
Естонії — завдяки інтенсивній відгодівлі понад-
ремонтного молодняку та вибраковці дорослої
худоби порід, які розводяться у регіоні.
Вже в 70-х роках у Білорусі звітувалися, що

на вимоги постанови УК КПБ і Ради міністрів
БРСР «Про прискорений розвиток у зоні Біло-
руського Полісся спеціалізованого м’ясного ско-
тарства та збільшення виробництва яловичи-
ни» у республіці створюється спеціалізована
галузь тваринництва — м’ясне скотарство.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

Наведено аналіз становлення та розвит
на ової д м и відносно створення вітчизняних
порід х доби.

Використовуючи досвід держав, у яких уже
створено спеціалізовані м’ясні породи, в Біло-
русі (БелНДІТ) у 70-х роках минулого століття
почали розробляти комплексну програму роз-
витку м’ясного скотарства, відпрацьовуючи об-
ґрунтовану систему ведення галузі відносно до
грунтово-кліматичних умов регіону, з розроб-
кою господарсько-доцільних, стійко-рентабель-
них методів та прийомів ведення галузі.
Планувалось завезти та залучити до селек-

ційного процесу основні спеціалізовані франко-
італійські породи: шароле, лімузин, кіан, мен-
анжу, герефорд.
Комплексну програму селекційного удоско-

налення племінних і товарних стад здійснюва-
ли на базі племзаводу «Будагово» при селек-
ційному центрі БелНДІТ, де було створено
станцію випробування бугаїв-плідників за влас-
ною продуктивністю та якістю потомків.
Шлях створення місцевої породної групи ба-

гатократно відпрацьований, що дало змогу
сформувати породну групу худоби м’ясного
напряму продуктивності завдяки поліпшенню
молочно-м’ясної худоби симентальської та
швіцької порід плідниками імпортованих спеці-
алізованих порід. Планувалось таким чином
значно прискорити створення нового типу м’яс-
ної худоби [8]. Сприятливим фактором був м’я-
кий клімат, що зумовлює наявність легких при-
міщень і потужності для виробництва кормів.
За часів становлення України як самостійної

держави створено та апробовано спеціалізова-
ну породу — українську м’ясну [7].
Новою спеціалізованою галуззю в країні

м’ясне скотарство стало з 2-ї половини ХХ ст.
[1, 2, 3, 5]. Вчені зазначали, що прискорений
розвиток м’ясного скотарства неможливий без
великого масиву спеціалізованої м’ясної худо-
би нового типу, добре пристосованого до при-
роднокліматичної зони розведення з викорис-
танням ротаційного та промислового схрещу-
вання маточного поголів’я молочних стад з
чистопородними бугаями м’ясних порід чи з
помісними бугаями нового м’ясного типу.
Вже в 70-х роках наводили схеми схрещу-

вання (рисунок), за якими створювався бажа-
ний масив помісної худоби в 4-х природно-клі-
матичних зонах України, що стало підґрунтям
майбутньої вітчизняної породи [9].
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За такою схемою здійснювали кропітку нау-
ково-практичну роботу в зоні Лісостепу та По-
лісся під керівництвом Ф.Ф. Ейснера (НДІТ
Лісостепу та Полісся УРСР) і М.А. Кравченка
(Українська сільськогосподарська академія) [9].
Під керівництвом Е.М. Доротюка (НДІТ Лісо-

степу та Полісся УРСР) у зоні Карпат проводи-
ли дослідження зі схрещування корів порід си-
ментальська та пінцгау з бугаями калмицької
та галловейської порід. У степовій зоні Україн-
ським НДІТ «Асканія-Нова» під керівництвом
П.М. Буйної проводили досліди зі схрещуван-
ня порід: червона степова, санта-гертруда,
шортгорнська [3].
У зонах передгір’я та Полісся Інститут зем-

леробства та тваринництва західних регіонів
УРСР спільно з Івано-Франківською дослідною
сільськогосподарською станцією використову-
вали породи: буру карпатську, симентальську,
чорно-рябу, пінцгау з бугаями галловейської,
абердин-ангуської та лімузинської порід.
Створювали м’ясний тип і на базі лебединсь-

кої породи.
На Буковині створювали горний тип м’ясної

худоби схрещуванням пінцгау з калмицькою та
галловейською худобою.
В Україну з-за кордону було завезено худо-

бу спеціалізованих м’ясних порід та завдяки
цьому створено 21 репродуктор: 8 — з розве-
дення герефордської породи, 5 — абердин-ан-
гуської, 4 — шароле, по одній з розведення
порід санта-гертруда, біла аквітанська, галло-
вейська.
Було створено господарства 2-х типів —

племінні і товарні, з різними напрямами діяль-
ності. У племінних — працювали над створен-
ням нового м’ясного типу відповідно до схеми
(див. рисунок), у товарних — використовували
бугаїв-плідників створеного типу з репродук-
торів для поліпшення м’ясних якостей масиву
худоби. Постало завдання — виробництво ви-
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сокоякісної яловичини за мінімізації праці та
засобів.
Племінну роботу було направлено на збіль-

шення поголів’я бажаного типу, різноманітних
за селекційними ознаками, створення структу-
ри майбутньої породи — заводських ліній та
родин. Під час добору бугаїв особливу увагу
приділяли швидкості росту як головній ознаці.
У країнах з розвиненим м’ясним скотарством

поширене використання перемінного ротацій-
ного схрещування корів з бугаями м’ясних по-
рід. Схему перемінного ротаційного схрещуван-
ня розроблено в НДІТ Лісостепу та Полісся
УРСР з використанням чистопородних бугаїв
герефордської, кіанської, шаролезької, ліму-
зинської та калмицької порід, а також помісних:
кіана і шароле, кіана і сірої української.
Основою одержання помісних тварин стали:

червона степова, симентальська, пінцгау. Для
збільшення адаптаційного впливу в схему ро-
таційного схрещування включали калмицьку та
сіру українську породи.
Основні вимоги до майбутнього м’ясного

скотарства:

· крупність (жива маса, яка коригує з забій-
ною масою та має високий коефіцієнт спадко-
вості);

· високий приріст живої маси тривалий час
(швидкість росту);

· материнські якості (легкість отелень і мо-
лочність на підсосі);

· екстер’єр (розвинений тулуб з негрубим
кістяком).
Основні методичні принципи селекційної ро-

боти відображено в працях П.Л. Погребняка та
М.А. Кравченка (1974).
Основою для створення першої породи

м’ясного напряму продуктивності України —
української м’ясної стало 4-породне відтворне
схрещування.
Було використано такі властивості першої

вибраної породи шароле: перевищення за за-
бійною масою інших порід, добра молочність,
здатність до акліматизації, ефективність пере-
мінного схрещування.
Другою вихідною породою було вибрано кі-

анську завдяки крупності та доброму поєднан-
ню з породами шароле, сименталами та сірою
українською. Комбінована порода, поширена в
Україні, — симентальська, вибрана 3-ю для
відтворного схрещування, 4-та з вихідних порід
— сіра українська, яка у поєднанні з шаролезь-
кими бугаями передає потомкам легкість оте-
лень.
Передбачалось у 3 покоління досягти комбі-

нації кровності помісей 3/8К3/8Ш1/8 С1/8У, з
подальшим розведенням «у собі».
Якість чистокровних бугаїв-плідників мала

велике значення для успішного відтворного

Схема схрещ вання при створенні м’ясної
породи х доби

Сіра
українська

F1

F2

«У собі»

Тварини нової породи

Шароле Симентал Кіан Сіра
українська
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схрещування. Проводили кропіткий підбір у гос-
подарстві ім. Постишева і радгоспі «Вереміївсь-
кий», де з кіанів використовували видатних
плідників Еоізіано 81, Еуфімео 382, з шароле
— братів Тептен, Еней, Абрек, Емір.
Проте були й перегини щодо виконання зав-

дань Пленумів. Вирішивши швидко збільшити
виробництво яловичини, в господарствах пере-
кривали не лише понадремонтне поголів’я мо-
лочної худоби, врешті-решт зменшуючи молоч-
ність, при цьому не досягнувши мети збільшен-
ня м’ясної продуктивності.
Постанова про розвиток галузі спеціалізова-

ного тваринництва була прийнята, але не знай-
шла широкого розповсюдження.
Ефективне м’ясне скотарство можливе лише

за умов інтенсивності росту молодняку 1500—
1600 г середньодобового приросту, наявності
селекційних центрів з розведення чистопород-
них тварин м’ясних порід із замкнутими циклом
відтворення селекційних стад і задовільними
умовами утримання та годівлі. Важливим є і
розробка типових проектів утримання в кліма-
тичних умовах України. Вологий клімат з віт-
ром, нестабільна температура повітря взимку
потребують споруд для захисту тварин.

Дослідженнями встановлено, що розвиток
галузі м’ясного скотарства в Україні, як і за-
галом у СРСР, стримувався через  відсут-

Висновки

ність єдиного централізованого управління
галуззю, звітності, підходів і технологічних
прийомів ведення галузі.
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СТРОКИ ДОСТИГАННЯ ПЛОДІВ
ВІДДАЛЕНИХ ГІБРИДІВ НЕКТАРИНА
ТА ПЕРСИКА З МИГДАЛЕМ
ЗВИЧАЙНИМ

Виділено енотипи віддалених ібридів не тарина
та перси а з ми далем звичайним, я і можна
ви ористов вати в селе ції для створення
ранньо- й пізньости лих сортів.

Невіддільною частиною збалансованого
харчування населення України є фрукти —
природне джерело вітамінів, мікроелементів,
доступних форм вуглеводів та інших цінних біо-
логічно активних речовин. Їхнім науково обґрун-
тованим нормативом є показник фактичного
обсягу споживання плодів і ягід у розвинених
країнах, який становить понад 100 кг на люди-
ну на рік [4].
Нині в Україні районовано лише 1 сорт нек-

тарина Рубіновий 8, короткий строк достиган-
ня плодів якого не задовольняє потреби насе-
лення у свіжих плодах. З огляду на це поста-
ла потреба поповнення сортименту нектарина
новими високоадаптивними сортами, створен-
ня яких можливе шляхом гібридизації культур-
них сортів персика й нектарина та їхніх диких
родичів.
Отже, створення сортименту нектарина й

персика з різними строками достигання плодів,
який дав би змогу вчасно й безперервно за-
безпечувати населення плодами в літньо-
осінній період, є вельми актуальним завданням
[1, 3, 6].
Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом

вивчення були віддалені гібриди, створені за
участю персика звичайного, нектарина, Пер-
сика міра, персика Давіда та мигдалю звичай-
ного (пізньоквітучий сорт мигдалю Примор-
ський). Первинне вивчення здійснювали за
загальноприйнятими методами, відповідно до
вихідних батьківських форм та їхніх гібридів [5].
У рослин визначали строк і тривалість дости-
гання плодів. Контролем були 2 сорти нектари-
на: Рубіновий 8, Старк Сангло, 2 сорти миг-
далю: Приморський (батьківська форма),
Нікітський 62 та районована в Криму насінна
підщепа персика Подвойний 1. Статистичний

аналіз експериментальних даних проведено за
Б.О. Доспеховим [2].
Результати досліджень. Достигання конт-

рольного сорту нектарина Рубіновий 8 почина-
лося у середньому 1 вересня та тривало за-
лежно від погодних умов 8—12 днів (рисунок).
Плоди сортів мигдалю Нікітський 62 та Примор-
ський достигали одночасно з плодами нектари-
на Рубіновий 8, а плоди персика Подвойний 1
— одночасно з нектарином Старк Сангло. До-
стигання контрольного сорту Старк Сангло по-
чиналося раніше, ніж у Рубінового 8, у серед-
ньому на 10 днів і тривало 7—11 днів (табл. 1).
У більшості нектарино-мигдалевих гібридів

F1 плоди достигали в І—ІІ декадах вересня. З-
поміж цих гібридів за найпізнішими строками
достигання плодів вирізнялася форма 631-89
(достигання тривало у середньому 7 днів — від
15 до 22 вересня). Відмічено також форми
628-89; 641-89; 642-89 та 644-89, достигання

05.08 15.08 25.08 04.09 14.09 24.09

Стро и та тривалість дости ання плодів
віддалених ібридів (2004—2008 рр.)

Сорт, форма

Рубіновий 8
Старк Сангло

453-91
208-89
24—72
776-90

9-96
664-89
3-9-16

7-3-4-4а-126
3-9-58
634-89
631-89
629-89

Дата
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плодів яких припадало у середньому на ІІІ де-
каду вересня. Найранішим достиганням плодів
вирізнялася форма 642-89, що достигає у се-
редньому на 1 тиждень раніше від нектарина
Рубіновий 8 та одночасно з нектарином Старк
Сангло. Середня тривалість достигання гіб-
ридів F1 становила 7—10 днів.
Варіювання строків достигання у гібридів F2

Строки достигання плодів віддалених гібридів
нектарина та персика з мигдалем звичайним

було значнішим, ніж у гібридів F1. Найцікавішою
виявилася форма 7-3-4-4а-126, плоди якої по-
чинають достигання у середньому на 11 днів
раніше від контрольного сорту нектарина Старк
Сангло та на 22 дні раніше від контрольного
сорту нектарина Рубіновий 8. Два нектарино-
мигдалевих гібриди (3-9-58 і 3-9-60) достигали
майже одночасно з нектарином Старк Сангло,

Гібриди F1

621-89 01.09 ±5,0 10.09 ±6,0 10 ±1,0

623-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

624-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

625-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

626-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

627-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

628-89 30.08 ±5,6 08.09 ±3,3 9 ±2,4

629-89 04.09 ±3,2 12.09 ±2,3 9 ±1,4

631-89 15.09 ±6,4 22.09 ±7,0 7 ±1,0

632-89 10.09 ±2,9 18.09 ±2,5 8 ±0,5

633-89 02.09 ±0 09.09 ±1,0 7 ±1,0

634-89 10.09 ±2,9 19.09 ±1,5 10 ±1,7

636-89 03.09 ±2,9 11.09 ±5,0 9 ±2,5

637-89 05.09 ±5,2 12.09 ±3,9 8 ±2,1

638-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

639-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

640-89 08.09 ±2,9 16.09 ±3,5 8 ±2,1

641-89 27.08 ±2,1 05.09 ±1,5 10 ±1,0

642-89 23.08 ±3,8 01.09 ±2,0 10 ±1,7

643-89 04.09 ±6,2 11.09 ±4,7 8 ±2,1

644-89 27.08 ±5,1 04.09 ±4,8 8 ±0,5

Гібриди F2

3-9-58 25.08 ±1,9 01.09 ±2,5 8 ±0,8

3-9-60 24.08 ±1,3 31.08 ±2,1 8 ±0,5

7-3-4-4а-126 11.08 ±2,9 19.08 ±2,6 9 ±1,0

3-9-16 12.09 ±7,4 21.09 ±6,5 10 ±1,3

Fire 04.09 ±2,1 12.09 ±2,1 9 ±0,6

Kando 01.09 ±1,6 09.09 ±1,2 9 ±1,2

1.Стро и дости ання плодів ібридів F1 і F2 (2004—2008 рр.)

Тривалість
достигання,
днів

Сорт, форма
Початок
достигання

(дата)

Кінець
достигання

(дата)
σ σ σ
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Строки достигання плодів віддалених гібридів
нектарина та персика з мигдалем звичайним

а інтродуковані з Чехії генотипи віддалених
гібридів Fire та Kando — одночасно з нектари-
ном Рубіновий 8. За найпізнішим достиганням
плодів у групі гібридів F2 вирізнялася форма
3-9-16, одержана внаслідок вільного запилен-
ня нектарино-мигдалевого гібриду. Їі плоди до-
стигають у середньому протягом 10 днів — з
12 до 21 вересня.
Подібну картину спостерігали й при вивченні

строків достигання плодів складних гібридів.
Різниця строків достигання між найбільш ран-
ньостиглими та пізньостиглими генотипами
складних гібридів сягала 1 міс. Найбільш раннє
достигання було у форми 24-72, плоди якої
достигали у середньому з 18 до 27 серпня,
практично одночасно з контрольним сортом
нектарина Старк Сангло. Близькі дати дости-
гання плодів властиві також і гібридам 670-89

Складні гібриди

664-89 17.09 ±3,4 25.09 ±2,2 10 ±1,7

670-89 22.08 ±1,4 29.08 ±2,1 8 ±1,5

1027-89 04.09 ±1,5 12.09 ±1,5 8 ±0,5

6-96 08.09 ±1,7 15.09 ±1,5 8 ±0,6

7-96 06.09 ±3,5 14.09 ±4,9 8 ±1,0

8-96 09.09 ±2,5 17.09 ±3,3 8 ±1,0

9-96 10.09 ±0,5 18.09 ±0,6 8 ±0,5

10-96 12.09 ±9,2 20.09 ±6,9 8 ±1,7

  11-96 Багатоматочковий, неродючий

776-90 09.09 ±1,7 16.09 ±2,6 9 ±1,3

779-90 31.08 ±2,2 09.09 ±2,7 10 ±0,5

35-93 01.09 ±1,6 10.09 ±2,5 10 ±1,0

36-93 29.08 ±1,2 07.09 ±1,7 10 ±0,6

23-72 24.08 ±1,0 30.08 ±1,4 7 ±0,8

24-72 18.08 ±3,0 27.08 ±2,9 10 ±0,5

Складні гібриди з ознакою чоловічої стерильності

674-89st. 24.08 ±4,4 03.09 ±4,2 11 ±0,5

208-89st. 06.08 ±3,4 13.08 ±4,4 8 ±1,4

209-89st. 23.08 ±3,0 30.08 ±3,2 8 ±0,5

210-89st. 24.08 ±6,7 02.09 ±6,5 10 ±0,5

453-91st. 13.08 ±6,0 21.08 ±7,5 8 ±2,0

244-81st. 05.09 ±3,4 12.09 ±4,1 9 ±0,6

Контрольні сорти

Старк Сангло 22.08 ±7,7 31.08 ±9,3 10 ±1,9

Рубіновий 8 01.09 ±10,0 10.09 ±4,4 10 ±2,3

Приморський 01.09 ±2,4 08.09 ±2,2 8 ±1,0

Нікітський 62 01.09 ±3,3 09.09 ±2,5 10 ±1,0

Подвойний 1 24.08 ±4,9 31.08 ±5,8 8 ±1,0

2. Стро и дости ання плодів с ладних віддалених ібридів (2004—2008 рр.)
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достигання,
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Строки достигання плодів віддалених гібридів
нектарина та персика з мигдалем звичайним

та 23-72. Форма 1027-89, одержана за участю
персика Давіда, нектарина та мигдалю звичай-
ного, достигала у середньому з 4 до 12 верес-
ня, а одержані з її використанням генотипи
6-96; 7-96; 8-96; 9-96 та 10-96 — дещо пізніше
(початок достигання — 6-12 вересня, а кінець
достигання — 14—20 вересня) (табл. 2).
З усіх вивчених віддалених гібридів нектари-

на та персика з мигдалем звичайним найпізні-
шим достиганням плодів характеризувалася
гібридна форма 664-89, плоди якої достигають
у середньому з 17 до 25 вересня. За строками
достигання цей генотип відстає від районова-
ного в Криму нектарина Рубіновий 8 більше ніж
на 2 тижні.
Дуже цікаві для масового одержання спон-

танних міжвидових і міжродових гібридів гено-
типи з ознакою чоловічої стерильності [7]. В
усіх міжродових гібридів з ознакою чоловічої
стерильності достигання плодів починалося у
середньому з І—ІІІ декади серпня та тривало
8—11 днів. Достигання плодів у гібридів 674-
89st., 209-89st. та 210-89st. відбувалося одно-
часно з контрольним сортом нектарина Старк

Сангло, а червонолистий генотип 453-91st. до-
стигав дещо раніше (середній строк достиган-
ня 13—21 серпня). Найбільш ранньостиглою з
усіх вивчених віддалених гібридів виявилася
форма 208-89st., достигання якої відбувалося
у середньому з 6 до 13 серпня, що на 2 тижні
раніше від нектарина Старк Сангло та практич-
но на місяць раніше, ніж у нектарина Рубіно-
вий 8. Достигання плодів стерильного внутріш-
ньовидового гібриду нектарина 244-81st., що є
вихідною батьківською формою для всіх гіб-
ридів F1, відбувалося дещо пізніше за всі інші
стерильні генотипи (у середньому з 5 до 12
вересня).
Усі сорти персика, нектарина, а також їхні

гібриди за строками достигання схематично
поділені нами на 6 груп: дуже ранні (ІІІ декада
червня), ранні (І—ІІ декада липня), ранньосе-
редні (ІІІ декада липня), середні (І—ІІІ декада
серпня), пізні (І—ІІІ декада вересня) та дуже
пізні (І—ІІІ декада жовтня). Вивчені генотипи
віддалених гібридів за строками достигання
зараховано до 2-х груп: із середнім і пізнім
строками достигання плодів.

Генетична природа віддалених гібридів,
створених за участю персика звичайного та
нектарина, Персика міра, персика Давіда та
мигдалю звичайного, висвітлює широке варі-
ювання строків достигання плодів порівняно
з контрольними сортами. Нами виділено ран-
ньостиглі генотипи, що на 2—3 тижні випе-

Висновки

реджають сорти нектарина Старк Сангло і
Рубіновий 8, та пізньостиглі форми, які дос-
тигають на 2 і більше тижнів пізніше, ніж
контрольні сорти. Ці генотипи рекомендуємо
для використання в селекції для створення
сортів, які змогли б збільшити надходження
свіжої продукції на ринок.
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ВИВЕДЕННЯ СИЛИ
І ПРИСКОРЕННЯ КОРІОЛІСА

Установлено, що для частин и, я а р хається
здовж прямолінійної лопат и, що лежить
площині осі сво о обертання, сила і прис орення
Коріоліса с ладається з 2-х одна ових
с ладових, що призводить до появи двій и в
їхніх аналітичних виразах. Для лопат и, я а
зміщена на дея відстань від осі сво о
обертання, сила і прис орення Коріоліса
с ладаються з 3-х с ладових, ве торна с ма 2-х
із я их дорівнює 3-й с ладовій, що призводить
до збереження в азаної двій и в їхніх виразах.
Застосований метод їх виведення дає
можливість раще роз міти фізичн с ть явищ,
я і спричиняють їхні прояви, та спрощ є шляхи
виведення цих величин.

Проблема. Сила Коріоліса FK проявляє себе
у багатьох механізованих сільськогосподарських
процесах [1—3]. Однак її виведення [4, 5] досить
складне, що не дає змоги чітко зрозуміти її фізич-
ну суть та інші особливості. Таке положення може
призвести до помилок у застосуванні цієї сили у
відповідних механізованих процесах, наприклад,
пов’язаних з рухом матеріальної частинки по ло-
патці криволінійної форми тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Найбільш повно аналіз останніх досліджень
по виведенню цієї сили виконано в працях [4, 5].
Зазвичай в них ця сила виводиться через при-
скорення Коріоліса з застосуванням векторного
аналізу переносного і відносного рухів частин-
ки. За математичними перетвореннями тут важ-
ко зрозуміти її фізичну суть, а також інші особ-
ливості.
Мета досліджень — знайти просте виведен-

ня сили Коріоліса на основі фізичних процесів, які
при цьому відбуваються, і дослідити їх.
Результати досліджень. Якщо бокова поли-

ця лопатки лежить у спільній з вертикальною
віссю її обертання площині, а нижня — під кутом
γ до горизонту (рис. 1), то повна енергія Е (Дж)
частинки масою m(кг), яка рухається вздовж ло-
патки зі швидкістю VЛ (м/с) і обертається разом
з нею на радіусі R (м) з кутовою швидкістю ω (1/
с), при коефіцієнті тертя частинки по матеріалу
лопатки f=0 буде рівна сумі кінетичної

EK=(ω2R2+VЛ2)(m/2) і потенціальної EП=mgh
енергій. Після взяття похідної по часу t з виразу
E одержуємо потужність N (Вт), яку сприймає
частинка

 2
ЛЛN m( RR V V ) mgh,

• • •
= ω + + (1)

де h,
•

 — похідна від висоти h підняття частинки
над дном диска по t, м/с;  g — прискорення зем-
ного тяжіння, 9,81 м/с2.

Рис. 1. Схема сил, я і діють на частин при
розташ ванні лопат и спільній з верти аль-
ною віссю її обертання площині під том γγγγγ
до оризонт

m ω2Rcosγ

mgsinγ
mgfcosγ

mg

m gcosγ

mgfcosγ

mgsinγ
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Підставлення в (1)  •
= ω γ γ2

ЛV R cos — g sin , 
ЛR V cos ,

•
= γ  Лh V sin

•
= γ дає:

N=mω2RVЛ cosγ+mVЛω2Rcosγ=
              =2mω2RVЛ cosγ.    (2)
Оскільки ідеальні зв’язки дають реакцію лише

перпендикулярну до їхньої поверхні, реакція FK
діє на плечі R при кутовій швидкості ω. Тому
N=FKωR, що з (2) дає: FK =2mωVЛcosγ, і приско-
рення Коріоліса aK = 2VЛωcosγ. Як видно з (2), N
має дві складові. Першу справа NO дає тангенці-
альна сила FO = mωVЛ соsγ, яка на плечі R при
кутовій швидкості ω обертання частинки масою
m надає їй прискорення ao=ωVЛсоsγ. Дійсно, при
переході з радіуса R1 на радіус R2 частинка отри-
мує тут збільшення колової швидкості ΔVо=
ωΔR=(ωVЛсоsγ)Δt, що після ділення обох частин
цього виразу на Δt→O дає шукане a0, а з ним і
силу F0. Вона діє в напрямку V0 у разі її збільшен-
ня в цьому переході, і зворотно V0 у разі її змен-
шення в ньому. Друга справа в (2) є потужністю
NЦ, яку розвиває Fц =mω2R відцентрова сила ча-
стинки при радіальній швидкості її руху VЛсоsγ,
або її поздовжня лопатці складова FЦЛ = mω2R
соsγ при швидкості VЛ у цьому напрямку. Із сил,
FК і F0 видно, що NЦ якось трансформується в NС,
а  сила FС= mωVЛсоsγ, яка також, як і FК діє на
плечі R, і є її складовою. Для цього розглянемо
рис. 2. Оскільки FС і FК лежать горизонтально,
спроектуємо вектори VЛ при переході частинки з
точки М1 в М2 за проміжок часу Δt на горизон-
тальну площину. Тоді за час Δt проекція VЛ1 соsγ
вектора VЛ точки М1 повернеться на кут Δϕ=ωt і
займе положення VЛ2 соsγ (рис. 2).
Після перенесення вектора VЛ2соsγ з точки М2

y точку М1 та з’єднання кінця VЛ1соsγ з кінцем
вектора VЛ2соsγ знаходимо значення ΔVЛ y на-
прямку дії сили FC. При Δt→O, кут Δϕ→O, тому з
загальновідомих міркувань запишемо:

ΔVЛ=(VЛ2соsγ)sin(ωΔt)=(VЛ1соsγ)tg(ωΔt)
        =(VЛсоsγ)ωΔt,    (3)

Виведення сили
і прискорення Коріоліса

що після ділення лівого і останнього членів (3) на
Δt→O дає ac=ωVЛсоsγ, а з цим і FC=mω VЛсоsγ та
потужність NC=NЦ при даних m, R, ω. Вектори ac
і FC перпендикулярні боковій полиці лопатки і
вектору VЛ. Потужність mgh

.
=mgVЛ sinγ скороти-

лась в (2) тому, що гравітаційні сили лише пере-
розподілили потужність NЦ сили FЦ без зміни її
самої.
При f≠0, в (1) додається потужність сил тертя

частинки по лопатці (рис. 1), тобто:
 2

Л Л

2
К Л

N m( RR V V ) mgh

f(mgcos m R sin F )V ,

• • •
= ω + + +

+ γ + ω γ +
      (4)

де  V
.
Л=ω2Rcosγ—gsinγ—f(gcosγ+ω2Rsinγ+FK/m),

h
.
=VЛsinγ, R

.  
=VЛcosγ.

Після їх підстановки маємо: N=2mω2RVЛcosγ,
FK =N/(ωR)=2mωVЛcosγ. У цьому разі сили тертя
також перерозподілили потужність NЦ без її змі-
ни, тому N=NK=N0+NЦ=N0+NC=2N0=2NC= 2NЦ.
Однак FK=F0+FЦ (скалярно) лише при
VЛcosγ=ωR. В інших випадках FK≠F0+Fц ні скаляр-
но, ні векторно. Однак завжди FK=F0+FC вектор-
но і скалярно, бо F0 і FC є однакові вектори.
Якщо бокову вертикальну полицю лопатки

змістити на R0 від вертикальної осі її обертання,
енергія E частинки при f=0 в координатах X, Y, Z
буде рівна (рис. 3):
            E=m/2[(ωR±VЛY)2+V2

ЛХ+V2
ЛZ]+mgh,    (5)

де VЛХ, VЛY i VЛZ — проекції швидкості VЛ на ко-
ординатні осі X, Y, Z, м/с.

 Підстановкою VЛХ=VЛcosγcosα; VЛY= VЛcosγ
sinα; VЛZ = VЛsinγ і взяттям похідної по t, з (5)
маємо:

N=m[2ω2RVЛcosγcosα±ω3R0Rcos2γcosα
        +—gωR0cosγsinγ],                         (6)
де α — кут між радіусом R і боковою полицею.
Верхні знаки в (5, 6) відносяться до ω проти

годинникової стрілки, а нижні — за нею (рис. 3).
З (6) видно, що в енергообміні беруть участь 4
сили. Перша — сила Коріоліса FK=2mωVЛсоsγ на

Рис. 2. Схема розташ вання на оризонталь-
ній прое ції ве торів VЛ при с ладном р сі
частин и з точ и М1 y точ М2 випад ,
по азаном на рис. 1.

Рис. 3. Схема сил, я і діють на частин на
лопатці, що проходить на відстані R0 від вер-
ти альної осі її обертання під том γγγγγ до о-
ризонт

mgsinγ

mgcosγ

mg

mgsinγ
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плечі Rcosa при кутовій швидкості ω з винесен-
ням за дужки значення m дала перший член в
дужках (6). Другі 2 — є перпендикулярними до
бокової і нижньої полиць лопатки складовими
відцентрової сили частинки. Перша з них рівна
FЦЛ=±mω2Rsinα діє на плечі Rсоsα в бокову по-
лицю лопатки і розвиває при кутовій швидкості її
обертання ω потужність NЦЛ=±mω3R0Rсоsα. Дру-
га (рис. 3) дорівнює FЦН=+—mω2Rcosαsinγ, яка дає
горизонтальну складову +—mω2Rсоsαsin2γ, діє на
плечі R0 в нижню полицю лопатки і при кутовій
швидкості ω її обертання розвиває потужність
NЦН+—mω3R0Rсоsαsin2γ. Знак (—) означає, що ця
сила і потужність діють у напрямку обертання ло-
патки (рис. 3). Тоді результуюча потужність цих
сил буде дорівна:

±mω3R0Rсоsα +— mω3R0Rсоsαsin2γ=
             =±mω3R0Rсоs2γсоsα,    (7)
що відповідає другому виразу в дужках (6) після
його множення на m. Причому, в (6) це було от-
римано автоматично, що свідчить про можливос-
ті методу. Вертикальна складова сили  mω2Rсоs
αsinγ (рис. 3) є рівною m ω2Rсоsαsinγсоsγ і не має
плеча з віссю обертання, отже, участі не бере.
Третій член у дужках (6) стосується потужнос-
ті, яку розвиває складова сили ваги частинки
mgcosγ (рис. 3) своєю горизонтальною складо-
вою mgcosγsinγ. Ця сила діє на нижню полицю
лопатки на плечі R0 і обертає її з кутовою швид-
кістю ω, а її дія — аналогічна дії води на скоше-
ну лопатку осьової турбіни з вертикальною віссю
обертання. Зрозуміло, що при зворотному на-
прямку обертання (рис. 3), ця сила протидіяти-
ме обертанню лопатки і тому в цьому випадку
перед цим членом стоїть знак (+). Таким чином,
зміщення бокової полиці лопатки на R0 від вер-
тикальної осі її обертання (рис. 3) при f=0 не
змінює сили Коріоліса, однак включає в енерго-
обмін нормальні нижній полиці лопатки складові
відцентрової сили і сили ваги частинки, в яких в
цьому випадку з’являється плече R0. Якщо f≠0,
то до Е додається дія сил тертя частинки по ло-
патці. Сюди входять: сила тертя F1=fmgcosγ від
нормальної до нижньої полиці складової сили
ваги частинки, Н; сила тертя F2=fmω2Rcosαsinγ
від нормальної до нижньої полиці лопатки скла-
дової відцентрової сили частинки, H; сила тертя
F3=fmω2Rsinα від нормальної до бокової полиці
лопатки складової відцентрової сили, H; сила
тертя fFK=f2mωVЛcosγ від сили FK, Н (рис. 3). По-
хідна від E по t дає вираз:

N=m(ω2R R
.  

+VЛV
.
Л±ωRV

.
Л cosγsinα)+

            +mgh
.
+FTVЛ,    (8)

де FT — сумарна сила вищезгаданих сил тертя
частинки по лопатці, Н. Підстановкою R

.
=VЛ

cosγcosα; V
.
Л = ω2R cosγcosα — gsinγ — FT/m; h

.
= VЛ

sinγ з (8) одержуємо:

N=m[2ω2RVЛ cosγcosα±ω3R0Rcos2γcosα+—

         +—gωR0 cosγsinγ+—(FT/m) ωR0cosγ]. (9)
Вираз V

.
Л збігається тут з аналогічним виразом,

отриманим у [3]. Верхні знаки в (9) дійсні у ра-
зі, якщо ω направлена проти годинникової
стрілки, а нижні — за нею, а частинка рухається
від центра диска. З рівняння (9) видно, що тут у
процесі енергообміну бере участь і горизонталь-
на складова сил тертя частинки по лопатці
FTГ=FT cosγ. У взятому (рис. 3) випадку, вона на
плечі R0 нібито допомагає крутити лопатку, а при
зворотному обертанні лопатки — протидіє цьо-
му. Інші сили залишились тут такими, якими бу-
ли в (6), як і сила Коріоліса, до якої належить
1-й член у дужках (9). З нього видно, що при
R0≠0 значення N≠NK, однак співвідношення
NK=N0+NЦ=N0+ NС=2N0=2NЦ=2NС залишається
вірним і в цьому випадку. Цей процес при
R0≠0 містить у собі й інші особливості. По-пер-
ше, прискорення a0=ωVЛ cosγcosa при русі час-
тинки від центра її обертання діє в напрямку ω
дотично до кола, на якому перебуває частинка.
Однак прискорення Коріоліса aК і його складова
aС діють перпендикулярно до вертикальної боко-
вої полиці лопатки, а їхня різниця aК—aС=ωVЛcosγ
не може бути доповнена одним лише приско-
ренням a0, яке діє перпендикулярно радіусу R.
Теоретично це можна було б виправити наяв-
ністю третього прискорення aВ, яке б діяло по ра-
діусу R і у векторній сумі з a0 давало aК—aС, тоб-
то  2 2 2 2 2 2

В О К С Ла а (а а ) V cos .+ = − = ω γ  Звідки має-
мо aВ =±ωVЛ cosγsina. Для випадку, показаного
на рис. 3, знак (+) відповідає обертанню лопатки
проти годинникової стрілки, коли aВ направлено
по радіусу R до центра обертання частинки; а
знак (—), якщо лопатка обертається за годинни-
ковою стрілкою, а прискорення aВ направлено від
центра обертання частинки. Для перевірки цієї
гіпотези, розглянемо горизонтальну проекцію век-
торів VО і VЛ при переміщенні частинки в цьому
випадку з точки М1 в М2 (рис. 4). Тут ділянка М1N1
відповідає повороту лопатки на кут Δϕ1=ωΔt, при
якому її точка М1 переміститься в точку N1. Це
спричинить появу сили FЦ=mω2R. Одночасно век-
тор VЛcosγ повернеться на кут  Δϕ1 з положен-
ня VЛ1cosγ в положення VЛ2cosγ, що призведе
до появи прискорення aС=ωVЛcosγ і сили
FС= mωVЛcosγ. Під дією FЦ частинка перемістить-
ся на більший радіус R2, схематично з точки
N1 в N2, у результаті V0 зросте на ΔV0=ωΔR=
=(ωVЛcosγcosα)Δt, що після ділення на Δt дає
a0=VЛcosγcosα.
Оскільки частинка переходила з R1 на R2 не

по радіусу, а під кутом a до нього, то вектор V02
при переміщенні з точки N2 в точку М2 додатко-
во повернеться на кут Δϕ2. Після перенесення
вектора V02 точки N2 в точку М2 і з’єднання його
кінця з кінцем вектора V02 точки М2, отримуємо
вектор ΔV02 (рис. 4). При Δt→O, Δϕ2→O, ΔV02 =
V0Δϕ2, а катет (VЛcosγsinα)Δt у трикутнику N1М2N2
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Δt}/R , що після ділення на Δt→O дає аB=
=ωVЛcosγsinα. По природі aB є доцентровим при-
скоренням і направлене до центра диска, якщо
VЛcosγsinα направлено по напрямку ω; і від цен-
тра диска, якщо VЛcosγsinα направлено проти ω,
а частинка в обох випадках рухається від цент-
ра диска. Прискорення a0 направлене вбік змен-
шення або збільшення VO дотично до кола, на
якому перебуває частинка в її переносному русі.
При цьому рівнодіюча aB і a0 дорівнює ωVЛcosγ і
направлена в напрямку aC і aK. Прискорення aB
має й істотні відмінності від загальновідомих до-
центрових прискорень. Як правило, таке приско-
рення є добутком параметрів, які належать од-
ному руху частинки, однак тут ω відноситься до
переносного, а VЛcosγsinα — до відносного руху
частинки.
Зазначимо, що з 3-го закону Ньютона сила

інерції Коріоліса [4] завжди буде рівною за вели-
чиною і протилежною за напрямком активній FK
силі Коріоліса, один із методів виведення якої
наведено в цій статті. Це відноситься і до всіх її
складових та їхніх прискорень.

Висновки

Активна сила Коріоліса є засобом, яким сис-
тема переносного руху передає частинці енер-
гію, необхідну для проведення її складного руху.
При розташуванні нижньої полиці лопатки

під кутом γ до горизонтальної площини, а бо-
кової її полиці на відстані R0 від вертикальної
осі її обертання, прискорення Коріоліса
ак=2ωVЛсоsγ складається з 3-х прискорень: пер-
ше, aС=ωVЛсоsγ, викликане поворотом вектора
VЛсоsγ у просторі з кутовою швидкістю ω у пе-
реносному русі, яке направлене в напрямку
зміщення переднього кінця вектора VЛсоsγ у
цьому його русі і діє перпендикулярно до цього
вектора; друге, a0=ωVЛсоsγ cosα, викликане
збільшенням чи зменшенням колової переносної
швидкості V0=ω R руху частинки при її переході
з радіуса R1 на радіус R2 обертання в проекції
лопатки на горизонтальну площину зі швидкі-
стю руху VЛсоsγ yздовж лопатки під кутом α до
радіуса R на цій проекції, яке діє перпендикуляр-
но R y напрямку вектора VO (при збільшенні VO

y цьому переході), і зворотно до цього вектора
(при зменшенні V0 у цьому переході); третє,
aВ=ωVЛсоsγ sinα, викликане додатковим поворо-
том вектора V0=ω R на кут Δϕ =(VЛсоsγ sinα)
(Δt / R) на горизонтальній проекції за елементар-
ний проміжок часу Δ t при русі частинки вздовж
лопатки зі швидкістю VЛсоsγ на цій проекції під
кутом до радіуса R її обертання в переносному
русі, яке діє по лінії цього радіуса і направлено
до центра обертання частинки в цій проекції,
коли напрямок вектора VЛсоsγsinα збігається з
напрямком ω обертання лопатки; і від центра
обертання лопатки в цій проекції, коли вектор
VЛсоsγsinα направлений протилежно напрямку
ω обертання лопатки.
Оскільки aО і aВ взаємно перпендикулярні век-

тори, їхня рівнодіюча aР=ωVЛсоsγ =аС діє в на-
прямку aС і в сумі з ним дає aР+aС=ак, яке направ-
лене перпендикулярно вектору VЛсоsγ по на-
прямку зміщення його кінця в переносному русі
частинки в проекції на горизонтальну площину.

Рис. 4. Схема розташ вання оризонтальних
прое цій ве торів V0 і VЛ при с ладном р сі
частин и з точ и М1 точ М2 випад ,
по азаном на рис. 3

рухатиметься до дуги N2М2, на підставі чого мож-
на записати:
Δϕ2=[(VЛcosγsinα)Δt]/R. Після підстановки Δϕ2 у
вираз ΔV02, маємо ΔV02=V02Δϕ2=V02{(VЛcosγsinα)
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ЙМОВІРНІСНА (БАЙЄСІВСЬКА)
НЕЙРОННА МЕРЕЖА КЛАСИФІКАЦІЇ
ТЕМПЕРАТУРНИХ ОБРАЗІВ

Проаналізовано перед мови синтез ймовірнісної
(Байєсівсь ої) нейронної мережі ласифі ації
температ рних образів при енер оефе тивном
правлінні промисловим пташни ом я
біоло ічним об’є том, створено та перевірено
на ефе тивність ф н ціон вання відповідн
нейромережев модель.

Актуальність досліджень. Розроблені мате-
матичні та програмно-апаратні засоби енерго-
ефективного управління промисловим пташником
як біологічним об’єктом [1—3], продемонструва-
ли вірний тренд такого підходу. Створені темпе-
ратурні фрейми та образи пройшли позитивну ап-
робацію на виробничому об’єкті [3].
Розроблений алгоритм адаптивного управлін-

ня включає ряд кроків: перший етап — визначен-
ня образу за прогнозом Гідрометеоцентру; дру-
гий етап — уточнення образу після 24 год;
третій етап — уточнення образу після 48 год.
При цьому слід зберігати: всі змінні на кожно-

му етапі алгоритму розпізнавання образів, зокре-
ма, його початок і кінець; послідовність темпера-
тур образу (з існуючої бази даних образів).
Було встановлено, що запропонований алго-

ритм класифікації образів на основі теорії стати-
стичних рішень має певний недолік — істотну
нечутливість до початку зміни одного образу на
інший, що може призвести до значних фінансо-
вих втрат. Хоча при певній стаціонарності темпе-
ратурних режимів ним досягається потрібна пре-
диктивна якість.
Виходячи із необхідності адекватного аналізу

початку зміни одного образу на інший та враху-
вавши функціональні особливості, для вирішен-
ня такої задачі було запропоновано застосуван-
ня математичного апарату ймовірнісних нейрон-
них мереж.
Мета досліджень — синтез адекватного та

чутливого до початку зміни температурних об-
разів класифікатора при енергоефективному уп-
равлінні промисловим пташником як біологічним
об’єктом.
Матеріали і методика досліджень. Формула

Байєса — одна з основних у елементарній теорії
ймовірностей, яка дає змогу визначити
ймовірність певної події (гіпотези) за наявності
лише непрямих підтверджень (даних) [4], які мо-
жуть містити неточності, що особливо важливо
для вирішення нашої задачі.
Формула Байєса:

 P(A B)P(A)
P(A B)

P(B)
= , (1)

де P(A) — апріорна ймовірність гіпотези A; P(A|B)
— ймовірність гіпотези A при настанні події B
(апостеріорна ймовірність); P(B | A) — ймовірність
настання події B при істинності гіпотези A; P(B)
— ймовірність настання події B.
Важливим наслідком формули Байєса є фор-

мула повної ймовірності події, яка залежить від
кількох несумісних гіпотез (і лише від них):

 N

i i
i 1

P(B) P(A )P(B A )
=

=∑ , (2)

де N — кількість гіпотез.
З урахуванням (2) приходимо до висновку, що

ймовірність настання події B, залежить від ряду
гіпотез Ai, якщо відомі ступені достовірності цих
гіпотез (наприклад, експериментальні дані щодо
зовнішньої температури повітря).
Побудована на таких теоретичних засадах

Байєсова мережа являється ймовірнісною мо-
деллю, яка представляє собою множину змінних
і їх ймовірнісних залежностей. Формально, бай-
єсівська мережа — це спрямований ациклічний
граф, вершинами якого є змінні, а ребра кодують
умовні залежності між змінними. Вершини можуть
представляти змінні будь-яких типів, бути зваже-
ними параметрами, прихованими змінними або
гіпотезами. Якщо ребро виходить з вершини A у
вершину B, то A називають батьком B, а B нази-
вають нащадком A. Множину вершин-предків
вершини Xi позначимо як parents (Xi). Тоді
спільний розподіл значень у вершинах можна
зручно розписати як результат локальних роз-
поділів:

    
n

1 n i i
i 1

P(X ,...,X ) P(X parents(X ))
=

=∏ , (3)

де n — кількість локальних розподілів.
До окремого випадку Байєсівських мереж від-

носяться ймовірнісні нейронні мережі (probabilistic
neural networks — PNN). Це — вид нейронних
мереж, що ефективно застосовуються для вирі-
шення задач класифікації, де щільність ймовір-
ності належності класам оцінюється за допомо-
гою ядерної апроксимації.
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При вирішенні задач класифікації виходи ме-
режі можна інтерпретувати як оцінки ймовірності
чи елемент належить деякому класу. Мережа
фактично вчиться оцінювати функцію щільності
ймовірності.
Аналогічна корисна інтерпретація може мати

місце і в завданнях регресії — вихід мережі роз-
глядається як очікуване значення моделі у даній
точці простору входів. Це очікуване значення по-
в’язане з щільністю ймовірності спільного розпо-
ділу вхідних і вихідних даних.
У більш загальному випадку, Байєсівська ста-

тистика дає можливість оцінювати щільність ймо-
вірності розподілів параметрів моделі за наявни-
ми даними. Для того, щоб мінімізувати помилку,
вибирається модель з такими параметрами, при
яких щільність ймовірності буде найбільшою. При
вирішенні задачі класифікації можна оцінити
щільність ймовірності для кожного класу, порівня-
ти між собою ймовірності приналежності різних
класів і вибрати найімовірніший.
Насправді саме це відбувається, коли ми на-

вчаємо нейронну мережу вирішувати задачу кла-
сифікації — мережа намагається визначити (ап-
роксимувати) щільність ймовірності кожного класу.
В основу класифікації в мережі PNN покладе-

но ідею, що для кожного зразка можна прийняти
рішення на основі вибору найімовірнішого класу
з тих, до яких міг би належати цей зразок. Таке
рішення потребує оцінки функції щільності ймо-
вірностей для кожного класу. Ця оцінка встанов-
люється за результатами розгляду навчальних
даних. Правилом є те, що клас з найщільнішим
розподілом в області невідомого зразка буде чи-
сельнішим порівняно з іншими класами. Так само
матиме перевагу і клас з високою апріорною ймо-
вірністю або високою ціною помилки класифікації.
Для двох класів А і В, відповідно до цього пра-

вила, вибирається клас А, якщо:

 A A A B B Bh c f ( x ) h c f ( x )= , (4)

де h — апріорна ймовірність; с — ціна помилки
класифікації; f(x) — функція щільності ймовірно-
стей.
Вірна оцінка помилки класифікації потребує

грунтовного знання предметної області, але у
багатьох випадках вона та апріорна ймовірності
вибираються однаковими для всіх класів.
Оцінити функції щільності розподілу ймовірно-

стей можна за допомогою методу Парцена, в яко-
му використовується вагова функція, що має
центр у точці, яка представляє навчальний зра-
зок. Таку вагову функцію називають функцією
потенціалу або ядром. Найчастіше в якості ядра
використовується функція Гауса. Щоб побудува-

ти функцію розподілу класу, для кожного векто-
ра розглядається функція Гауса з центром у
точці, що відповідає цьому вектору. Потім функції
Гауса підсумовуються, за результатами чого ви-
ходить шукана функція розподілу.
Традиційно використовується більш проста

форма функції Гауса, де включено квадрат евк-
лідової відстані від невідомого образу до елемен-
та шару зразкових образів:

 2n
i

2
i 1

x x
g(x) exp( )

=

− −
=

σ
∑ ,  (5)

де σ — параметр, який задає ширину функцій
Гауса; х — невідомий вхідний зразок.
Загалом для Сакського району АР Крим було

сформовано 132 температурні образи з відповід-
ними числовими значеннями вхідних параметрів [1].
При синтезі PNN-класифікатора температур-

них образів як вхідні величини використали (таб-
лиця): математичне сподівання (m0); амплітуду
температурних коливань (А); мінімальне серед-
ньоквадратичне відхилення (σmin); максимальне
середньоквадратичне відхилення (σmax).
Вихід мережі — номер класу (образу), до яко-

го відноситься отриманий набір вхідних величин.
Нейромережевий шар додавання матиме по

одному елементу для кожного класу з навчаль-
ної множини даних — 132. До всіх елементів цьо-
го шару йдуть зв’язки лише від елементів шару
зразків, що належать до відповідного образу.
Активність елемента шару зразків дорівнюва-

тиме:

 2
ij i

j 2

(w x )
O exp( )

− −
=

σ
∑

, (6)

де w — значення вагових коефіцієнтів.
Вагові значення зв’язків, що йдуть від еле-

ментів шару зразків до елементів шару додаван-
ня, фіксуються рівними 1.
Елемент шару додавання просто підсумовує

вихідні значення елементів шару зразків. Ця сума
дає оцінку значення функції щільності розподілу
ймовірності для сукупності примірників відповід-
ного класу. Вихідні елементи являють собою дис-
кримінатори порогової величини, що вказують
елемент шару додавання з максимальним зна-
ченням активації (тобто вказують на один із 132
температурних образів).

m0, оС А, оС σmin, оС σmax, оС

–24...+18 0—10 0,5—2,5 3—5

Діапазони зміни вхідних величин

Рис. 1. Архіте т ра РNN- ласифі атора тем-
перат рних образів

Ймовірнісна (Байєсівська) нейронна
мережа класифікації температурних образів
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вує щільності розподілу ймовірності для сукуп-
ності примірників відповідного образу. Тобто на
виході цього шару можна відслідковувати дина-
міку зміни (потенційної зміни) температурних об-
разів.
Результати досліджень. Відповідну PNN син-

тезували у пакеті прикладних програм MatLAB
(рис. 1).
Для дослідження якості класифікації створили

20 можливих наборів вхідних параметрів, причо-
му вони належать до певних різних класів.
Ймовірнісна нейронна мережа вірно класифі-

кувала всі набори з чіткою перевагою на виході
шару додавання щільності розподілу ймовірнос-
тей відповідних образів-переможців (рис. 2).

Ймовірнісні (Байєсівські) нейронні мережі
доцільно використовувати для дослідження
динаміки зміни образів під час управління тех-
нологічними об’єктами: промисловими пташ-

Висновки

никами, теплицями, засобами протидії над-
звичайним ситуаціям техногенного та при-
родного походження тощо.
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Для такої мережі не потрібне навчання в тому
сенсі, яке потрібне для мереж типу перцептрона,
радикально-базисної функції тощо, так як усі па-
раметри мережі PNN (число елементів і значен-
ня ваг) визначаються безпосередньо навчальни-
ми даними.
Процедура використання мережі PNN є

відносно простою: після того як мережа побудо-
вана, невідомий екземпляр можна подати на вхід
мережі, і в результаті прямого проходу через ме-
режу вихідний шар укаже клас, до якого, найімо-
вірніше, належить зразок.
У контексті нашого завдання, цікавить не

стільки дискретна класифікація образів, скільки
значення виходу шару додавання, який вирахо-

Рис. 2. Щільності розподіл ймовірностей образів-переможців при дослідженні я ості ла-
сифі ації за допомо ою PNN

Ймовірнісна (Байєсівська) нейронна
мережа класифікації температурних образів

Образи, до яких належать набори вхідних параметрів
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Уза альнено рез льтати ба аторічних досліджень
з питань землеробства в мовах тотально о
радіоа тивно о забр днення в зонах Полісся
та Лісостеп У раїни. О реслено перспе тиви
ведення землеробства в цих мовах.

Системні дослідження в галузі сільськогоспо-
дарської радіології в Інституті землеробства НААН
розпочато у 1987 р., коли на базі радіоізотопної
групи лабораторії агрохімії було створено лабо-
раторію радіології (функціонувала до 2007 р.).
Основним завданням цього наукового підрозділу
було вивчення закономірностей взаємодії радіо-
нуклідів з ґрунтом, доступність їх кореневим сис-
темам рослин залежно від часу, що минув з мо-
менту аварії, фізико-хімічних та агрохімічних вла-
стивостей ґрунту, умов зволоження, біологічних
особливостей рослин сільськогосподарських
культур та інших факторів, що мають вплив на
накопичення радіонуклідів в урожаях, і на цій ос-
нові опрацювання рекомендацій з ведення агро-
промислового виробництва на радіоактивно за-
бруднених територіях.
На першому етапі роботи лабораторії її співро-

бітниками було проведено обстеження стаціонар-
них дослідів Інституту землеробства для встанов-
лення рівня радіоактивного забруднення місцевості.
Починаючи з 1987 р., тобто на 2-й рік після

аварії на ЧАЕС, і донині основним шляхом над-
ходження радіонуклідів 137Cs і 90Sr у рослини є
кореневий, а тому дослідження було направле-
но на вивчення факторів, які мають вплив на до-
ступність радіонуклідів кореневим системам рос-
лин. Зважаючи на чинні на той час закони, за яки-
ми сільськогосподарське виробництво дозволя-
лось вести на землях з щільністю забруднення
до 80 Кі/км2, польові напівстаціонарні досліди
було закладено на землях колгоспу «Україна»

(с. Мар’янівка Поліського району Київської об-
ласті) з досить високим рівнем радіоактивного
забруднення — 3182—3404 кБк/м2 (86—92 Кі/км2)
на мінеральних і 9250—9620 кБк/м2 (250—260 Кі/
км2) та органогенних ґрунтах заплави р. Уж біля
смт Поліське. У цих дослідах вивчали вплив біо-
логічних особливостей сільськогосподарських
культур, удобрення, хімічної меліорації та спо-
собів основного обробітку ґрунту на накопичен-
ня радіонуклідів у різних частинах урожаю. На
дерново-підзолистому супіщаному слабо окуль-
туреному ґрунті найсильніший вплив на надход-
ження радіоцезію в рослини мали біологічні особ-
ливості вирощуваних культур. Зокрема, у конт-
рольному варіанті питома активність зеленої ма-
си становила: кукурудзи — 122 Бк/кг, жита
озимого — 126, редьки олійної — 130, гороху —
211, вівса — 289, люпину жовтого — 1001 Бк/кг.
Унесення органічних і мінеральних добрив у оп-
тимальному співвідношенні, на провапнованому
ґрунті забезпечувало не лише підвищення уро-
жайності, а й сприяло істотному зниженню рівня
радіоактивного забруднення в 1,5—2 рази. Було
встановлено, що при незбалансованому жив-
ленні рослин (вносили лише NP) рівень радіоак-
тивного забруднення врожаю порівняно з контро-
лем зростав в 1,2—1,7 раза. Вивчення способів
основного обробітку свідчить, що вони не мали
істотного впливу на рівень радіоактивного заб-
руднення врожаю, оскільки при цьому ізоляція
забрудненого ґрунту від коренів рослин не відбу-
валась.



57Вісник аграрної наукиквітень 2011 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Перший період досліджень характеризувався
тим, що рівень радіоактивного забруднення ґрун-
ту визначали двома ізотопами цезію з атомною
масою 137 та 134. Вклад останнього через від-
носно короткий час напіврозпаду у загальному
рівні забруднення поступово знижувався.
Отримані експериментальні дані були вико-

ристані для розроблення двох типів сівозмін на
мінеральних ґрунтах з різним гранулометричним
складом для умов радіоактивного забруднення
території, що увійшли до рекомендацій [ 1].
Найкритичнішою сільськогосподарською про-

дукцією в умовах господарювання на радіоактив-
но забруднених територіях є молоко та м’ясо ве-
ликої рогатої худоби, тому серед об’єктів дослід-
ження важливе місце належало кормовим
культурам та сінокісно-пасовищним угіддям на
мінеральних та органогенних ґрунтах.
У досліді на суходільному сінокосі на дерно-

во-підзолистому супіщаному ґрунті з щільністю
забруднення його радіоцезієм 115 Кі/км2 біля
відселеного у 1986 р. с. Бобер Поліського райо-
ну вивчали ефективність способів його поліпшен-
ня на урожайність та питому активність зеленої ма-
си та сіна. Установлено, що за внесення помірної
дози добрив N60P60K60 при поверхневому поліп-
шенні урожайність сіна злакового травостою зрос-
тала з 2,3 т/га у контрольному варіанті до 4 т/га, а
рівень радіоактивного забруднення знижувався
втричі. У варіантах з докорінним поліпшенням
цього самого сінокосу внесення N60P60K60 забез-
печувало одержання 5,9 т/га сіна, а його питома
активність була в 2,7 раза нижчою, ніж на конт-
ролі. Посилення рівня фосфорного та калійного
живлення N60P90K120 сприяло зниженню забруд-
нення у 4,7 раза. Незважаючи на таке значне
зниження показника радіоактивного забруднення,
його рівень залишався досить високим і переви-
щував санітарні норми, що діяли на той час, а
отже, такі корми були непридатні до використання.
На осушеному торфовищі в заплаві р. Уж біля

смт Поліське з щільністю забруднення 250 Кі/км2

найбільшого зниження рівня питомої активності
сіна злакового травостою (у 2,3 раза) досягали
на провапнованому фоні за внесення P90K120.
Урожайність сіна при цьому зростала порівняно
з контролем на 1,8 т/га (з 3,3 до 5,1 т/га). Допов-
нення цієї дози добрив азотом N60 сприяло зрос-
танню урожайності сіна до 7,1 т/га та зниження
удвічі питомої активності порівняно з контролем.
При діючій на той час санітарній нормі для сіна
1000 Бк/кг його питома активність була в 10—
20 разів вищою. Це свідчить про велику враз-
ливість сінокісно-пасовищних угідь, розміщених
на органогенних ґрунтах у заплавах річок до ра-
діоактивного забруднення та неприпустимість
будь-якого їх використання.
Одержані дані, а також результати, отримані

УкрНДІ сільськогосподарської радіології у най-
більш забруднених областях, стали основою для
розроблення рекомендацій з поліпшення радіо-
активно забруднених природних кормових угідь

Землеробство
на радіоактивно забруднених землях

Полісся України [4], які пізніше увійшли в загальні
рекомендації щодо ведення землеробства в умо-
вах радіоактивного забруднення території.
З огляду на ухвалення на початку 90-х років

нового пакета законів щодо постраждалих тери-
торій співробітники лабораторії радіології Інсти-
туту землеробства брали участь у розробленні
рекомендацій з перепрофілювання господарств
найбільш постраждалих областей.
У цей самий період спільно з лабораторіями

агроґрунтознавства та фізіології рослин Інститу-
ту землеробства було проведено дослідження з
визначення ефективності застосування різних
сорбентів, стимуляторів і мікроелементів на ра-
діоактивно забруднених землях. Отримані ре-
зультати свідчать, що у перші роки після аварії
застосування мікроелементів не давало істотно-
го приросту урожаю і практично не впливало на
рівень радіоактивного забруднення рослинниць-
кої продукції.
Для вивчення радіаційної ситуації на чорнозем-

них ґрунтах Лісостепу України проведено польові
досліди на землях колгоспу «Світанок» с. Іванівка
Білоцерківського району Київської області.
У багатофакторному досліді на чорноземі ти-

повому малогумусному рНсол 5,7 з підвищеною
забезпеченістю фосфором (125 мг/кг ґрунту) та
низькою калієм (75 мг/кг ґрунту), щільністю заб-
руднення майже 555 кБк/м2 (15 Кі/км2) вивчали
вплив удобрення за повною схемою Жоржа-Віл-
ля (N, P, K, NP, NK, PK, NPK) з доповненням її
вапном та гноєм і 2-х способів обробітку ґрунту
на накопичення радіоцезію в урожаях. Вирощу-
вали 8 провідних для зони культур: ячмінь ярий,
овес, горох, кукурудзу, гречку, білий люпин, цук-
рові буряки та картоплю. Установлено, що дос-
тупні для рослин фракції радіоцезію у сумі не
перевищують 5%. Визначення питомої активності
зеленої маси свідчить, що у більшості вирощува-
них культур вона не перевищувала 30 Бк/кг і ли-
ше у люпину сягала 50 Бк/кг, що повністю відпо-
відало санітарним нормам, але у 30—50 разів пе-
ревищувало доаварійний рівень. Вирощувані
культури по-різному реагували на удобрення.
Порівняно з контролем (без добрив) питома ак-
тивність ячменю у варіанті на фоні РК знижува-
лась у 2 рази, у вівса внесення NРК — в 1,3, го-
роху Р — 1,3, гречки та люпину на фоні СаСО3+
+ NРК — у 2,4—2,5 раза. Визначення питомої
активності різних частин урожаю на період його
збирання показало, що солома мала досить ви-
сокий рівень радіоактивного забруднення, основ-
ною причиною якого, вважаємо, було вилягання
посівів, яке зумовило механічне забруднення ра-
діоактивним ґрунтом. Зерно ячменю, кукурудзи та
гороху мало питому активність у межах 40—60,
а у вівса та гречки — 60—70 Бк/кг, причому впли-
ву удобрення на цей показник не було виявле-
но. Коренеплоди цукрових буряків і бульби кар-
топлі, відмиті від часточок ґрунту, містили лише
8—12 Бк/кг.
Отже, по-перше, для зони Лісостепу актуаль-
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ною є проблема переміщення часточок радіоак-
тивно забрудненого ґрунту з коренеплодами цук-
рових буряків на заводи. По-друге, солома зер-
нових культур з полеглих посівів через механіч-
не забруднення придатна лише для заорювання
як органічне добриво.
Найтривалішу серію досліджень проведено на

землях, виведених із сільськогосподарського ви-
користання на початку 90-х років у Поліському
районі Київської області. На цих землях після ка-
тастрофи на ЧАЕС протягом 1986—1990 рр. про-
ведено масштабні агромеліоративні контрзаходи,
спрямовані на підвищення окультурення ґрунтів
та зниження накопичення радіоцезію урожаями
сільськогосподарських культур.
У польових дослідах на дерново-підзолисто-

му супіщаному ґрунті біля с. Пухів Поліського райо-
ну з умістом гумусу 1,1%, рНсол 7—7,2 та дуже
високим рівнем умісту рухомих форм фосфору і
калію (понад 250 мг/кг) і щільністю забруднення
555 кБк/м2 (15 Кі/км2) питома активність різних
частин урожаю була порівняно невисокою. Вне-
сення калію у дозі 120 кг/га та N60Р90К120 на фоні
вапна сприяло зниженню рівня радіоактивного
забруднення лише вегетативних частин вівса,
кукурудзи та картоплі до 35—46 Бк/кг з 95—115
Бк/кг у контролі без добрив. Питома активність
зерна вівса та бульб картоплі становила всього
10—19 Бк/кг, а отже, цю продукцію, за чинними
на той час санітарними нормами, можна було
використовувати без будь-яких обмежень.

 У іншому досліді на цьому самому ґрунті істот-
ного впливу доз мінеральних добрив і форм зна-
ходження в них поживних речовин на питому ак-
тивність різних частин врожаю вирощуваних
культур не виявили.
Отже, завдяки зниженню рухомості сполук ра-

діоцезію у провапнованому ґрунті та прояву яви-
ща дискримінації іонів цезію іонами калію за умо-
ви високого вмісту останнього на дерново-під-
золистому супіщаному ґрунті зі щільністю
забруднення 555 кБк/м2 (15 Кі/км2) можна отри-
мувати сільськогосподарську продукцію, яка від-
повідає вимогам чинних санітарних норм.
Установлено, що помірні дози азоту у цих умо-

вах забезпечують зростання врожаю сільськогос-
подарських культур, не призводячи при цьому до
істотного підвищення його питомої активності.
Отримані результати перевірено у серії мо-

дельних дослідів, у яких було штучно сформова-
но різні рівні забезпечення ґрунту рухомими фор-
мами фосфору і калію на кислому та провапно-
ваному фонах. При внесенні помірних доз азоту
(60—90 кг/га) на фоні середнього (10), підвище-
ного (15) та високого (20 мг/100 г ґрунту) вмісту
рухомого фосфору та обмінного калію вдалось
чітко встановити роль кожного елемента міне-
рального живлення та їх поєднання залежно від
реакції ґрунтового розчину на питому активність
врожаю озимого жита, вівса, кукурудзи і сумішки
багаторічних злакових трав та їх продуктивність.
Результати цих дослідів ще раз підтвердили відо-

ме правило, що культура землеробства є осно-
вою його стійкості проти несприятливих погодних
та екологічних умов.
Додатковим підтвердженням цього висновку

стала тенденція у виробництві, що почала про-
являтись з середини 90-х, коли ослабла дія рані-
ше проведених агромеліоративних заходів. Це
виявилось у зниженні рівня врожайності та підви-
щенні рівня забрудненості продукції, особливо на
ґрунтах легкого гранулометричного складу та
надмірно зволожених. Ця категорія земель роз-
ташована переважно у більш віддалених від
зруйнованого реактора областях, де радіоактив-
не забруднення території відбувалось в основно-
му через компоненти конденсаційного походжен-
ня, які є доступнішими для кореневих систем рос-
лин. Особливо сильно ця тенденція проявилась
на ґрунтах органогенного походження та перезво-
ложених мінеральних ґрунтах з дуже низьким
умістом глинистих мінералів, нездатних необ-
мінно вбирати радіоцезій, що стало основною
причиною одержання молока, забрудненого по-
над норму внаслідок випасу корів або заготівлі
сіна з таких угідь.
На підставі узагальнення результатів радіоло-

гічного контролю продукції, яку виробляли у заб-
руднених районах, разом зі співробітниками об-
ласних радіоекологічних центрів Чернігівської,
Житомирської, Рівненської і Волинської областей
та Інституту радіоекології проведено класифіка-
цію господарств на групи за рівнем екологічної
безпеки. На базі цих матеріалів розроблено ре-
комендації з врахуванням регіональних ґрунтово-
кліматичних умов та гостроти радіаційної ситуації,
якими передбачено проведення комплексу контр-
заходів, які б дали змогу отримувати сільськогос-
подарську продукцію, що відповідає санітарним
нормам [5].
У 2005—2006 рр. у польових дослідах на дер-

ново-підзолистому супіщаному ґрунті з щільністю
забруднення радіоцезієм у межах 370—407 кБк/м2

було розпочато серію досліджень із вивчення
ефективності сірко- та магнієвмісних добрив і
мікроелементів у формі хелатів. Отримано пози-
тивні результати, однак ці дослідження не завер-
шено через припинення фінансування та ліквіда-
цію лабораторії.
У різні часи проводили випробування нових

протирадіаційних засобів, серед яких найперспек-
тивнішими були природні мінерали з підвищеним
рівнем сорбційних властивостей, зокрема, при-
родний сорбент цеоліт, який має високу обмінну
ємність поглинання 1- та 2-валентних катіонів.
Відома також здатність цеоліту до селективного
вбирання катіонів цезію, стронцію та важких ме-
талів з розчинів невисокої концентрації. Дослід-
ження з впливу мінералів природних сорбентів у
перший період після аварії проводили на силь-
но забруднених дерново-підзолистих ґрунтах. У
таких умовах досягали зниження рівня питомої
активності врожаю в тих самих межах, що і від
дії традиційних агрохімічних заходів. У досліджен-
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нях, проведених через 10 років після аварії на
ЧАЕС, на дерново-підзолистому ґрунті зі щіль-
ністю забруднення його радіоцезієм близько 555
кБк/м2 вивчали вплив внесення глауконіту, сапо-
ніту, перліту та вермикуліту у дозі 20 т/га на уро-
жайність та питому активність вівса. Установле-
но, що внесення сорбентів на неудобреному фоні
сприяло зростанню врожаю зерна вівса в 1,7 —
1,9 раза порівняно з 1,12 т/га на контролі та зни-
жувало питому активність зерна в 1,4—2,5 раза,
крім глауконіту, по фону якого рівень забруднен-
ня зростав удвічі. При внесенні мінеральних доб-
рив в оптимальних дозах урожайність зерна вівса
підвищувалася у 2,5—3, а вміст радіоцезію при
цьому знижувався у 3,1—3,3 раза. Незважаючи

на високу ефективність сорбентів, вони не набу-
ли широкого застосування у виробництві через
високу вартість, віддаленість місць їх видобуван-
ня, значні транспортні витрати.
У цей самий період випробувано зернисті фос-

форити та озерні сапропелі з родовищ, розміще-
них у зоні Полісся. Отримані позитивні результа-
ти дали змогу рекомендувати їх використання
поблизу місць видобування.
Випробування стимуляторів росту рослин і

фосформобілізаційних мікроорганізмів у дослідах
не дало позитивних результатів.
Узагальнені результати використані при роз-

робленні 9-ти проектів ДСТУ, частина яких уже
діє.

Землеробство
на радіоактивно забруднених землях

За 25 років, що минули після катастрофи,
радіаційна ситуація на постраждалих тери-
торіях істотно поліпшилась, а тому законо-
мірним є питання про подальше використан-
ня цих земель.
Вважаємо, що на радіоактивно забруднених

територіях землеробство можливе лише в
обмежених обсягах, в основному для вироб-
ництва життєво необхідної продукції для
місцевого населення. Решту земель доцільно

Висновки

використовувати як сінокісно-пасовищні угід-
дя для м’ясного скотарства.
Території з ґрунтовими відмінами легкого

гранулометричного складу, на яких спостері-
гається підвищений перехід радіонуклідів у
рослини, доцільно заліснити. Для умов 30-кіло-
метрової зони, де переважають дуже бідні
піщані вересові пустоші, можливими є тільки
соснові насадження для отримання технічної
деревини через 50—80 років.
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ПРОТЕОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ФІЛЕ
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ
БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

Досліджено протеолітичні процеси
сиров’яленом філе рчат-бройлерів,

ви отовленом із застос ванням за ваш вальних
омпозицій ЛРР, Ла мі і БАТП-Ф. По азано,
що видовий с лад за ваш вальної омпозиції
безпосередньо впливає на ідроліз біл ів м’ясної
сировини.

Нині дедалі більшої популярності у спожи-
вачів набувають делікатесні м’ясні продукти зі
специфічними органолептичними властивостя-
ми. Відомо, що у формуванні смако-ароматич-
ної гами ферментованих продуктів значну роль
відіграють продукти розщеплення білків — пеп-
тиди і амінокислоти. Перебіг протеолізу і спектр
гідролітичного розщеплення білків залежить від
специфічної дії ферментів, які здійснюють такі
перетворення, тобто від протеолітичної актив-
ності окремих мікроорганізмів [1, 2, 6]. Слід заз-
начити, що даних щодо впливу окремих штамів
або заквашувальних композицій на протеолі-

тичні процеси у м’ясній сировині, зокрема у
філе курчат-бройлерів, практично немає.
Мета роботи — дослідити вплив різних за ви-

довим і штамовим складом мікроорганізмів бак-
теріальних препаратів ЛРР, Лакмік та БАТП-Ф
на протеолітичні процеси у м’ясі птиці.
Матеріали та методи. У лабораторних умо-

вах досліджено функціонування бактеріальних
препаратів ЛРР, Лакмік і БАТП-Ф у філе курчат-
бройлерів, яке готували згідно з ТУ У 15.1–
00419880 — 095:2008 «Продукти із м’яса птиці
сирокопчені та сиров’ялені. Технічні умови».
Контролем був зразок філе курчат-бройлерів

Вихідна м’ясна сировина 12,13±0,03 6,09±0,02 306,2±16,4

Контроль — продукт без композиції 8,60±0,01 5,96±0,01 333,2±12,1

Продукт:

  № 1 — із ЛРР 9,15±0,03 5,70±0,02 504,2±13,3

  № 2 — із Лакмік 9,00±0,01 5,72±0,01 486,4±11,2

  № 3 — із БАТП-Ф 8,90±0,02 5,78±0,01 477,4±15,3

1. Біохімічні по азни и ферментованих філе рчат-бройлерів

Показник

Зразок
Молочна кислота,

мг%
Активна

кислотність, од. рН

Масова частка
загального азоту,

% на 100 г СР
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без бактеріального препарату. Вміст загально-
го азоту визначали за методом К’єльдаля за
ГОСТ 25011–81, білкові фракції — електрофо-
резу у поліакриламідному гелі (ПААГ) [5]. За-
гальний уміст вільних амінокислот визначали
колориметрично за методами Хулла (вільні цик-
лічні амінокислоти) (λ=760 нм) [4] та Гомеса в
модифікації (λ=502 нм) (вільні ациклічні аміно-
кислоти) [3]. Амінокислотний склад зразків дос-
ліджували на аналізаторі LC-2000 (Біотронік).
Результати досліджень. Показано, що

впродовж ферментування філе курчат-брой-
лерів відбувався активний розвиток заквашу-
вальної мікрофлори, який супроводжувався ін-
тенсивними протеолітичними та гліколітичними
процесами. Визначено активну кислотність,
уміст молочної кислоти та масову частку за-
гального азоту (табл. 1).
Отримані результати свідчать, що в усіх ва-

ріантах заквашувальних композицій зниження
активної кислотності відбувалось інтенсивніше,
ніж у контрольному варіанті: з композицією ЛРР
упродовж ферментування вона зменшилась на
6,4%, Лакмік — на 6,1, БАТП-Ф — на 5,1, у конт-
ролі — на 2,1%. Водночас уміст молочної кис-
лоти збільшився у цих самих варіантах на 65,
58, 56 і 9%, відповідно. При цьому на 18-ту
добу визрівання масова частка загального азо-
ту у ферментованих філе у перерахунку на
суху речовину зменшилась через перегрупу-
вання компонентів: у контрольному варіанті на
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29%; із композиціями ЛРР, Лакмік і БАТП-Ф —
на 25, 26, 27%, відповідно. Отже, застосуван-
ня композицій, різних за штамовим складом,
зумовлює різні за інтенсивністю процеси гідро-
лізу білків.
Для того, щоб з’ясувати специфічність роз-

щеплення білків сировини мікрофлорою під час
визрівання продукту, застосовували метод
електрофорезу у ПААГ (рис. 1).
Результати досліджень свідчать, що в усіх

варіантах філе курчат-бройлерів наявний біл-
ковий пул фракцій 155–8 кДа (див. рис. 1), в
якому виявлено певні відмінності, особливо
щодо білків з молекулярними масами (ММ)
155–66 і 26–8 кДа (рис. 2). Як видно з рис. 1 та
2, а інтенсивність смуг, що належать білкам з
ММ 155–66 кДа, та їхнє співвідношення були
різними у дослідних і контрольному варіантах.
Так, вміст білка з ММ 87 кДа упродовж фермен-Рис. 1. Еле трофоре рами біл ових фра цій

сиров’ялено о прод т із філе рчат-брой-
лерів: S — стандарти біл ів («Pharmacia»):
I — 94 Да — фосфорилаза b; II — 67 Да
— бичачий сироват овий альб мін; III — 43
Да — овальб мін; IV — 30 Да — арбоно-
ва ан ідраза; V — 20,1 Да — соєвий трип-
синовий ін ібітор; К — онтроль; П — вихід-
на м’ясна сировина; ферментовані прод ти
— з омпозиціями ЛРР, Ла мі і БАТП-Ф
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Рис. 2. Відносний міст висо омоле лярних
(а) та низь омоле лярних (б) біл ів ото-
вом сиров’яленом прод ті після фермен-
тації філе рчат-бройлерів різними за ваш -
вальними омпозиціями: П — вихідна м’ясна
сировина; К — онтроль; ферментовані про-
д ти з омпозиціями: 1 — ЛРР; 2 — Ла мі ;
3 — БАТП-Ф; 8, 11, 13, 16, 17, 19, 26, 66,
81, 88, 155 — моле лярна маса пептидів, Да
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тування зменшувався у контрольному варіанті
(на 38,5 %), з композицією ЛРР (на 46%) та з
БАТП-Ф (на 16%), а у варіанті з композицією
Лакмік збільшувався на 34%.
Уміст білка з ММ 81 кДа зменшувався в усіх

варіантах, при цьому з композицією БАТП-Ф і
контролі — на 18%, з ЛРР — на 7%, а з компо-
зицією Лакмік гідролізувався повністю. Накопи-
чення білка ММ 66 кДа упродовж визрівання
м’ясної сировини було зафіксовано в усіх варі-
антах, причому з композицією Лакмік воно було
максимальним, порівняно з його вмістом у ви-
хідній сировині.
Аналіз електрофореграм щодо низькомоле-

кулярних білків виявив розбіжності їхнього вміс-
ту в готових дослідних продуктах (див. рис. 2,
б). Було встановлено, що вміст білків ММ 26
кДа зменшувався у варіантах з композиціями
Лакмік та БАТП-Ф на 34 та на 6%, відповідно, і
нагромаджувався у контрольному варіанті та з
композицією ЛРР. Уміст білка з ММ 19 кДа, на-
впаки, у контрольному варіанті та з компози-
цією ЛРР зменшувався на 17 і 3%, відповідно,
порівняно з їх початковим умістом, у варіантах
з композиціями Лакмік і БАТП-Ф збільшувався
— на 2 та 19%. Уміст білка з ММ 17 кДа змен-
шувався (на 16%) лише з композицією ЛРР, в
інших варіантах відбувалось його нагромад-
ження на 6—48%. Відносний уміст білків з ММ
16 і 11 кДа збільшувався, а білків з ММ 13 і 8
кДа істотно зменшувався (від 34 до 73%) в усіх
дослідних зразках, крім зразка з БАТП-Ф. У ньо-
му спостерігали незначне збільшення білка з
ММ 13 кДа — на 4%.
Оскільки подальше розщеплення пептидів і

білків під впливом пептидаз та протеаз мікро-
організмів призводило до вивільнення аміно-

кислот, які можуть, у свою чергу, залучатись до
метаболізму мікрофлори упродовж ферменту-
вання продукту, досліджували вміст вільних
циклічних та ациклічних амінокислот (рис. 3).
Нагромадження цих сполук оцінювали за рів-
нем приросту вільних амінокислот щодо почат-
кового вмісту у вихідній м’ясній сировині.
У варіантах із заквашувальними композиці-

ями рівень вільних амінокислот зріс на 18-ту
добу виготовлення продукту (див. рис. 3). При-
ріст рівня циклічних амінокислот становив 76—
92%, порівняно з вихідною сировиною, за їх
початкового вмісту 234 мг/100 г. Приріст ацик-
лічних амінокислот у дослідних варіантах був
у 2,8—3,6 раза більшим за початкового рівня
173 мг/100 г продукту. У контролі приріст цик-
лічних амінокислот становив 15%, ацикліч-
них — більше у 2,6 раза.
Установлено, що кожна заквашувальна ком-

позиція мала свої особливості щодо якісного
та кількісного нагромадження вільних амінокис-
лот.
У продуктах, інокульованих композиціями

ЛРР і БАТП-Ф, уміст ациклічних амінокислот
збільшився на 98 і 62%, відповідно, і циклічних
амінокислот на 61% в обох варіантах порівняно
з їх рівнем у готовому контрольному варіанті.
Ферментування з композицією № 2 призводи-
ло до збільшення вмісту ациклічних і циклічних
амінокислот на 12 і 77%, відповідно до конт-
ролю. Тобто у варіанті з композицією Лакмік
рівень циклічних амінокислот був більшим на
14—15%, ациклічних амінокислот — меншим
на 50—86% щодо інших дослідних варіан-
тів, що, вірогідно, є особливостями протеолі-
тичних систем мікрофлори заквашувальних
композицій.
Отже, з усіх досліджених варіантів продукт,

виготовлений з заквашувальною композицією
ЛРР, сприяв найбільшому нагромадженню віль-
них амінокислот.
Дослідження якісного складу вільних аміно-

кислот свідчить, що кожний варіант сиров’яле-
ного продукту мав свої специфічні амінограми
(табл. 2).
На 18-ту добу виготовлення продукту із до-

даванням ЛРР, Лакмік та БАТП-Ф незамінних
амінокислот нагромаджувалось більше в 1,5;
1,2 та 1,3 раза, відповідно, а замінних — у 1,4;
1,3 та 1,3 раза, відповідно, порівняно до конт-
ролю, що є свідченням підвищення біологічної
цінності продуктів (див. табл. 2). Готові продук-
ти при застосуванні ЛРР, Лакмік та БАТП-Ф
містили більше вільних амінокислот, які фор-
мували специфічний м’ясний смак, а саме: глю-
тамінову кислоту, лізин, фенілаланін, аланін,
ізолейцин, метіонін, треонін і серин, порівняно
з контролем.
Аналіз органолептичних властивостей гото-

Рис. 3. Приріст міст вільних аміно ислот
отовом сиров’яленом прод ті із філе р-
чат-бройлерів із різними за ваш вальними
омпозиціями: П — вихідна м’ясна сирови-
на; К ( онтроль) — прод т, вироблений без
застос вання омпозиції; ферментовані про-
д ти з омпозиціями: 1 — ЛРР; 2 — Ла мі ;
3 — БАТП-Ф
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вих філе курчат-бройлерів свідчить, що дослідні
продукти розрізнялись за інтенсивністю забар-
влення (від світло-червоного до темно-чер-
воного), консистенцією, різними приємними кис-
лувато-солодкуватими присмаками. Контроль-
ний продукт із філе курчат мав світло-червоний

колір, найщільнішу серед варіантів консистен-
цію, був смачним, з присмаком курки.
Отримані дані дають змогу зробити висно-

вок щодо впливу різних заквашувальних ком-
позицій на специфічність трансформації білків
при визріванні філе курчат-бройлерів.

Установлено характерні розбіжності пере-
бігу протеолітичних процесів у сиров’яленому
продукті з філе курчат-бройлерів, ферменто-
ваному різними заквашувальними композиціями.
Показано, що розщеплення окремих фракцій

Висновки

білків і нагромадження вільних амінокислот
відбувається специфічно, залежно від застосо-
ваного препарату. Заквашувальна композиція
ЛРР за протеолітичною активністю істотно
відрізнялася від композицій Лакмік та БАТП-Ф.
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Незамінні 23,50 24,37 21,75 23,31

Валін 3,62 3,66 3,23 3,60

Ізолейцин 2,10 2,18 2,03 2,21

Лейцин 4,58 5,05 4,82 4,69

Лізин 5,98 5,98 4,62 5,27

Метіонін 0,64 0,54 0,73 0,99

Треонін 4,78 4,55 3,76 4,28

Фенілаланін 1,79 2,41 2,55 2,27

Замінні 76,50 75,63 78,25 76,69

Аланін 8,80 8,32 7,09 8,52

Аргінін 5,50 4,60 3,75 4,67

Аспарагінова кислота 5,85 5,56 4,65 4,72

Гістидин 30,65 31,13 41,03 33,60

Гліцин 3,80 3,59 2,95 3,46

Глутамінова кислота 11,43 10,83 9,33 9,94

Пролін 2,27 2,60 2,23 2,78

Серин 5,98 5,50 4,68 5,57

Тирозин 2,23 3,49 2,53 3,44

Загальна сума 100,00 100,00 100,00 100,00

2. С лад вільних аміно ислот сиров’ялених прод тів із філе рчат-бройлерів

% від загального вмісту

Продукт з

ЛРР Лакмік БАТП-ФАмінокислота Контроль
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ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ НОРМ
ДОБРИВ ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ
РОСЛИН У ТЕХНОЛОГІЯХ ТОЧНОГО
РОСЛИННИЦТВА

Е спериментальні дані залежності рожаю від
доз добрив інтерпрет ються термінах родини
спе тра поверхні ф н ції реа ції ( рожайності) за
фі сованих рівнів рожаю. Визначено, що спе тр
поверхні ф н ції реа ції пшениці озимої має
поверхні з особливими точ ами за дея их рівнів
рожаю, в я их радієнт до поверхні обертається
в н ль. Запропонована методи а визначення
оптимальних доз несення добрив для випад ,
оли спе тр поверхні має особливі точ и.

Мета роботи — економічне обґрунтування
методики визначення оптимальних технологіч-
них норм мінеральних добрив для підживлен-
ня рослин у практиці точного рослинництва та
створення методичного інструментарію для еко-
номічного аналізу виробничого процесу виро-
щування сільськогосподарських культур і фор-
мулювання аналітичних критеріїв для прий-
няття управлінських рішень на базі виробничої
функції.
Результати та їх обговорення. Науково-

технологічні основи виробничого циклу у точ-
ному рослинництві, системи підтримки прийнят-
тя рішень про вибір техніки, методів проведен-
ня технологій та системи економічної підтримки
виробництва базуються на аналітичному виразі
виробничої функції технологічного процесу ви-

рощування рослин, яка визначається за допо-
моги агрономічної системи «cropping system» [1].
Існуючі методи визначення ефективних оп-

тимальних норм внесення мінеральних добрив
для підживлення рослин не відповідають сучас-
ним вимогам для прийняття рішень на базі су-
часних виробничих функцій. Суть цієї невідпо-
відності полягає у відсутності застосування до-
свіду «cropping system» [1].
Аналітичний вираз для виробничої функції є

основою для розроблення технологічного рег-
ламенту процесу вирощування рослин і еконо-
мічного аналізу виробництва. Із загальних по-
ложень фізіології розвитку рослин (закон толе-
рантності Шелфорда) витікає наступне.
Функцію реакції можливо інтерпретувати як по-
верхню в просторі своїх змінних при фіксова-
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них рівнях урожаю. При деяких рівнях урожаю
існує поверхня, яка має особливі точки, в яких
градієнт обертається в нуль. Ці теоретичні вис-
новки засвідчує аналіз експериментальних да-
них залежності урожаю пшениці озимої від доз
добрив [2].
На основі експериментальних даних [2] ви-

значено 3-факторні функції реакції для пшениці
озимої Харківська 81 за період з 1979 по 1985 р.
Так, наприклад, експериментальні результа-

ти 1979 р. (табл. 1) описує функція регресії
виду:

  

 2

2 2

Y(N,P,K) 23,4306 15,5112N 7,2255N

5,9597P 3,8808P 4,5648K 1,9331K

1,3437NP 2,7296NK 2,9228PK.

= + − +

+ − − + −
− + +

(1)

Середнє квадратичне відхилення σ експе-
риментальних точок Yi (табл. 1) від функції
регресії Y(Ni, Pi, Ki) дорівнює 0,57 ц/га: зна-
чення σ визначалось згідно формули σ=

=
 n 19

2 1/2
i i i i

i 1

{ [Y Y(N ,P,K )] / (n 1)}
=

=
− −∑ . Визначивши

функцію Y(N, P, K), можна побудувати поверхні
Y(N, P, K)=соnst, які, згідно економічної термі-
нології, є ізоквантові поверхні виробничої функ-
ції технологічного процесу вирощування рос-
лин (рис. 1, a, б).
З аналізу рис. 1 витікає, що у разі збільшен-

ня величини прогнозованого урожаю змінюється
топологія ізоквантової поверхні Y(N, P, K)=соnst
— реалізується фазовий топологічний перехід
від родини однопорожнинних гіперболоїдів до
родини двопорожнинних гіперболоїдів, тобто
спектр ізоквантових поверхонь пшениці озимої
має особливу точку гіперболічного типу.
Спектри ізоквантових поверхонь, які мають

особливі точки гіперболічного типу, не є екзо-
тикою. Для пшениці озимої Харківська 81 за
період з 1979 по 1985 р. ізоквантові поверхні
мали особливі точки гіперболічного типу у 5-х
випадках і в 2-х випадках особливі точки еліп-
тичного типу.

Економічні основи визначення
оптимальних норм добрив для підживлення
рослин у технологіях точного рослинництва

У рослинництві виробнича функція техноло-
гічного процесу вирощування рослин є відоб-
раженням динамічної характеристики функції
реакції (урожайності) рослини на площину еко-
номічних змінних «витрати — випуск», яка за-
лежить від доз мінеральних добрив, які забез-
печують живлення рослин, при конкретних за-

Урожай 23,3 31,9 31,2 25,2 32,4

Варіант N0,9 P0,6K0,3 N1,2P0,6K0,3 N1,5P0,6K0,3 N0,6P1,2K0,3 N0,6P0,9K0,3

Урожай 32,8 33,1 32,1 31,8 30,3

Варіант N0,6P0,0K0,3 N0,6P0,6K0,6 N0,9P0,9K0,6 N0,9P0,6K0,6 N1,2P1,2K0,6

Урожай 29,7 30,6 34,1 34,3 33,1

Варіант N1,2P0,0K0,6 N0,0P1,2K0,6 N0,6P0,6K0,9 N1,2P1,2K0,9

Урожай 31,3 25,0 32,6 34,7

1. Залежність рожаю пшениці озимої Хар івсь а 81(1979 р.) від доз мінеральних добрив
N, P, K (ц/ а)

Варіант N0,6P0,6K0,3N0,0P0,6K0,3N1,2P1,2K0,0N0,6P0,6K0,0Контроль

N, ц/га

4

2

0

–2

–4

Р, ц/га К, ц/га
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2
4
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–2
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4
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–4

Р, ц/га К, ц/га

Рис. 1, а. Поверхня Y(N, P, K)= 25ц/ а —
1-порожнинний іперболоїд

Рис. 1, б. Поверхня Y(N, P, K) = 36 ц/ а —
2-порожнинний іперболоїд
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собах обробітку ґрунту та грунтово-кліматичних
умовах.
Продемонструємо методику визначення оп-

тимальних доз добрив для підживлення рос-
лин, знаючи спектр кривих Y(N, P, K=0)=соnst
та Y(N, P=0, К)=соnst, які є лінії пересічення
поверхні Y(N, P, K)=соnst площиною К=0 або
площиною Р=0, при різних рівнях прогнозова-
ного урожаю (рис. 2, а, б).

Спектри ізоквант у площинах NP (рис. 2, а)
і NК (рис. 2, б) істотно відрізняються. Ізокванти
Y(N, P, К=0)=соnst у площині NP при збільшенні
прогнозованого урожаю стікаються в точку
(особлива точка еліптичного типу). В площині
NK при збільшенні прогнозованого урожаю ізок-
ванти Y(N, P=0, К)=соnst змінюють топологію за
межею конічної точки (особлива точка гіпербо-
лічного типу). Координати цих точок знаходять-
ся шляхом рішення систем рівнянь[3]:

  ∂Y(N, P, K)=0/∂N=0 і ∂Y(N, P, K)=0/∂P=0;   (2)

  ∂Y(N, P=0, K)/∂N=0 і ∂Y(N, P=0, K)/∂K=0. (3)

В економіці технологій точного рослинницт-
ва складові систем рівнянь (2) або (3) є рівнян-
нями граничних ізоклиналі виробничої функції
технологічного процесу і визначають дози доб-
рив ( ell

YnpN , ell
YnpP , ell

YnpK , hyp
YnkN , hyp

YnkP ,  hyp
YnkK ), які мак-

симізують (мінімізують) вихід додаткової про-
дукції (урожаю) при зміні доз добрив. Знаючи
дози добрив в особливих точках, можна, вико-
ристовуючи формулу (1), визначити величину
урожаю в цій точці. Результати обчислення на-
ведено в табл. 2.
Для визначення оптимальних, з точки зору

економіки, доз внесення мінеральних добрив
треба знайти точки пересічення граничних ізо-
клиналі функції прибутку W(N,P,K), які визнача-
ються з рішення систем рівнянь [3]:

∂Y(N, P, K=0)/∂N=PN/PY
і ∂Y(N, P, K=0)/∂P=PK/PY; (4)

∂Y(N, P=0, K)/∂N=PN/PY
і ∂Y(N, P=0, K)/∂K=PK/PY, (5)

де PY, PN, PP, PK — ціни реалізації урожаю,
азотних, фосфорних і калійних добрив відпо-
відно. Рівняння для функції прибутку W(N, P,
K) має такий вигляд [3]:

    W= PYY(N, P, K) – PNN–PpP – PKK – Zc,   (6)

де Zc — умовно-постійні витрати виробництва
продукції.
Дози добрив ( ell

WnpN , ell
WnpP , ell

WnpK , hyp
WnkN , hyp

WnkP ,

 hyp
WnkK ), які відповідають максимуму (мінімуму)
функції прибутку, знаходяться із рішень систем
рівнянь (4) або (5). Знаючи ці дози добрив,
можна, використовуючи формули (1) і (6), ви-
значити величину урожаю і прибуток в цій точ-
ці. Результати обчислення наведено в табл. 2.
Для розрахунків було використано такі се-

редні ціни на добрива: аміачна селітра — 2500
грн/т, суперфосфат — 5000 і калій хлористий
— 5000 грн/т. Середня ціна реалізації зерна
пшениці озимої вважалась рівною 1250 грн/т.
Величина прибутку визначалась з урахуванням
витрат на добрива після реалізації зерна з
100%-ою товарністю.

Рис. 2, б. Спе тр ізо вантових ривих вироб-
ничої ф н ції та ізо линалі виробничої ф н ції
та ф н ції приб т в площині NK. Криві лінії
1—6 — ізо ванти: 1 — Y1=28 ц/ а, 2 — Y2=
=31 ц/ а, 3 — Y3 = 31,4499 ц/ а, 4 — Y4=
=31,55 ц/ а, 5 — Y5=32 ц/ а, 6 — Y6=33,5ц/
а; прямі лінії: 7 і 8 — раничні ізо линалі ви-
робничої ф н ції (рівняння 3), 9 і 10 — ра-
ничні ізо линалі ф н ції приб т ( рівняння
5), 11 — ізо линалі раничної норми взає-
мозмін (рівняння 8)

N
, 
ц

/г
а 2

1,5

1,0

0,5

0

P, ц/га
0,5 1,0 1,5             2,0

Рис. 2, а. Спе тр ізо вантових ривих вироб-
ничої ф н ції та ізо линалі виробничої ф н ції
та ф н ції приб т в площині NP. Криві лінії
1—5 — ізо ванти: 1 — Y1=28 ц/ а, 2 — Y2 =
=31 ц/ а, 3 — Y3 = 31,6 ц/ а, 4 — Y4 = 32 ц/ а,
5 — Y5 = 33ц/ а; Прямі лінії: 7 і 10 — ра-
ничні ізо линалі виробничої ф н ції (рівнян-
ня 2), 8 і 9 — раничні ізо линалі ф н ції при-
б т (рівняння 4), 6 — ізо линалі ма сималь-
ної норми взаємозмін (рівняння 7)

10

1

2

3
4

5

6

7

8

9

2,5

2

1,5

1

0,5

0

N
, 
ц

/г
а

P, ц/га0,5 1,0 1,5 2,0         2,5

10

1

9

2

3

4

54

6

7

11

8



67Вісник аграрної наукиквітень 2011 р.

ЕКОНОМІКА

Величини прибутку (табл. 2) не враховують
умовно-постійні витрати, які не впливають на
величини доз добрив, що визначаються із сис-
тем рівнянь (2—4). Умовно-постійні витрати
виконують роль адаптивного додатка, що
змінює лише величину прибутку.
Координати точок пересічення граничних

ізоклиналі виробничої функції і функції прибут-
ку (рис. 2) належать рівнянням граничної нор-
ми заміни одного змінного фактора іншим, які
визначаються як відношення рівнянь граничних
ізоклиналі функції W(N, P, K) [3]:

∂P/∂N=[∂Y(N, P, K=0)/∂N]/[∂Y(N, P, K=0)/∂P]=
=PN/Pp; (7)

∂K(∂N=[∂Y(N, P=0, K)/∂N]/[ ∂Y (N, P=0, K]/∂K]=
=PN/PK. (8)

Рівняння (7) і (8) дають можливість товаро-
виробнику визначити як треба змінити дози
добрив за зміни на них цін, щоб вихід продукції
(урожаю) залишався на заданому рівні.
Із даних, наведених у табл. 2, і порівняння

даних, наведених на рис. 2, а, б можна зроби-
ти такі висновки. По-перше, якщо спектр ліній
ізоквант має особливу точку еліптичного типу
(рис. 2, а), то дози добрив, які відповідають мак-
симуму функції прибутку, менші доз добрив, які
відповідають максимуму функції реакції — ви-
робничій функції. Як наслідок, прибуток у точці
максимуму функції реакції менше (табл. 2) і
зменшення доз унесення добрив економічно
виправдано. По-друге, якщо спектр ліній ізо-
квант має особливу точку гіперболічного типу
(рис. 2, б), то дози добрив, які відповідають мі-
німуму функції прибутку, більші доз добрив, які

Економічні основи визначення
оптимальних норм добрив для підживлення
рослин у технологіях точного рослинництва

відповідають мінімуму функції реакції — вироб-
ничій функції. Як наслідок, прибуток у точці міні-
муму функції реакції більше (табл. 2) і додатко-
ве внесення доз добрив економічно збиткове.
Отже, якщо спектр ізоквантових поверхонь

Y(N, P, K)=const має особливу точку гіперболіч-
ного типу, то стандартні рекомендації для за-
стосування добрив комплексної композиції N,
P, K для вирощування пшениці озимої, вироб-
нича функція якої, як правило, має особливу
точку гіперболічного типу, економічно необґрун-
товані.

Дози мінеральних добрив, ц/га 1,018 0,592 0 1,144 0 0,373

Урожай, ц/га 33,09 31,45

Прибуток, грн/га 3586 3459

2. Дози мінеральних добрив, рожаю і приб т в особливих точ ах виробничої ф н ції і
ф н ції приб т пшениці озимої Хар івсь а 81(1979 р.)

 ell
YnpN  ell

YnpP  ell
YnpK  hyp

YnkN  hyp
YnkP  hyp

YnkK

Виробнича функція Y(N, P, K)

Тип особливої точки
еліптична гіперболічна

Функція прибутку W=(N, P, K)

Дози мінеральних добрив, ц/га 0,926 0,092 0 1,194 0 1,372

Урожай, ц/га 32,0 33,5

Прибуток, грн/га 3722 3203

Тип особливої точки
еліптична гіперболічна

 ell
WnpN  ell

WnpP  ell
WnpK  hyp

WnkN  hyp
WnkP  hyp

WnkK

Рис. 3. Залежність ф н ції приб т W (N, P,
K) від доз азотних добрив при фі сованих до-
зах фосфорних, алійних добрив і ZC=0: ривi:
1 — W (N, P ell

wnp=0,092,K=0), 2 — W (N,
P ell

ynp=0,592,K=0), 3 — W (N,P=0,Khypynk=0,373),
4 — W (N,P=0,K hyp

wnk=1,372).
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Спектр ізоквантових поверхонь виробничої
функції, які є відображенням функції реакції на
площину економічних змінних “витрати — ви-
пуск”, може мати 2 типи особливих точок:
еліптичну та гіперболічну, в яких градієнт до
ізоквантової поверхні обертається в нуль.
Вперше запропоновано математичну інтер-
претацію закону толерантності Шелфорда і
методику визначення оптимальних доз доб-
рив для випадку, коли спектр ізоквант вироб-
ничої функції має особливу точку гіперболіч-

Висновки

ного типу (рис. 2, б). Для спектра ізоквант
виробничої функції з особливою точкою гіпер-
болічного типу із стандартного рекомендо-
ваного набору N, P, K, як правило, є один вид
добрив, застосування яких збиткове з еконо-
мічного погляду. Запропонована методика
визначення оптимальних доз добрив для
підживлення рослин базується на функціо-
нальній оптимізації функції прибутку і принци-
пово відрізняється від існуючої в Україні, яка
базується на дискретних оцінках прибутку.
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ють максимум незалежно від типу особливої
точки (рис. 3).
У той час, функція прибутку W(N, P, K) як

функція доз калійних добрив при фіксованих
дозах азотних і фосфорних добрив, має
мінімум (рис. 4). Така істотна різниця функціо-
нальних залежностей функції прибутку від доз
різних добрив є надійним індикатором того, що
виробнича функція має особливу точку гіпер-
болічного типу. Залежність функції прибутку
 hyp hyp

wnk wnkW(N 1,194,P 0,K)= =  від доз калійних доб-
рив має рівний прибуток 3658 грн/га при 2-х

дозах  hyp
wnkK =0 ц/га та  hyp

wnkK =2,744 ц/га (рис. 4).

При цих дозах калійних добрив істотно
різняться врожаї 31,65 і 42,62 ц/га, отже, вит-
рати на добрива становлять 298 грн/га і 1372
грн/га. Товаровиробнику, як правило, обмеже-
ному у витратах, вигідно отримати оптималь-
ний прибуток з меншими витратами на добри-
ва.На підставі проведеного аналізу товарови-
робник повинен використовувати лише азотні
добрива для підживлення пшениці озимої з ви-
робничою функцією (1).

Рис. 4. Залежність ф н ції приб т W(N, P,
K) від доз алійних добрив при фі сованих
дозах азотних, фосфорних добрив і Zc=0:
рива 1 — ф н ція приб т W (N hyp

wnk=1,194,
P=0,K), пряма 2 — величина приб т W
(N hyp

wnk=1,194, P=0,K=0)=3658 рн/ а.

В усіх 4-х варіантах функції прибутку W(N,
P, K), як функції доз азотних добрив при фіксо-
ваних дозах фосфорних і калійних добрив, ма-
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СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПЛОДІВ
Вивчено сталість е ономічно о розвит
пропозиції плодів за видами на вн трішньом
рин залежно від різних аналів постачання —
осподарств населення, сільсь о осподарсь их
підприємств, імпорт . Установлено їхній вплив
на за альн пропозицію.

Продовольче забезпечення населення пло-
дами, насамперед, залежить від рівня самоза-
безпечення. В Україні переважна маса плодів
виробляється господарствами населення —
85% (у середньому за 2000—2009 рр.), або
1141,2 тис. т. Відповідно частка сільськогоспо-
дарських підприємств становить лише 15%,
або 211,9 тис. т. Надходження імпорту свіжих
плодів на внутрішній ринок (банани, цитрусові
та субтропічні плоди) у 2009 р. в обсязі 301,1 тис. т
перевищило рівень 2000 р. у 65 разів. Відтак
рівень забезпеченості вітчизняними плодами в
період з 2000 р. до 2004 р. становив 83—90%,
а з 2005 по 2009 р. знизився до 55—73%. Від-
значимо, що в світовій практиці для оцінки про-
довольчого самозабезпечення та незалежності
країни встановлено граничний рівень задово-
лення потреб у продовольстві – за рахунок
власного виробництва до 80%, імпорту — до
30%. Згідно з цими показниками, починаючи з
2005 р., Україна є продовольчозалежною від
імпорту країною щодо забезпечення населен-
ня плодами. Тому важливими та актуальними
є дослідження сталості пропозиції на внутріш-
ньому ринку плодів.

Проблемами розвитку ринку плодів, еконо-
мічною ефективністю їх виробництва у різних
категоріях господарств займалися Л.О. Бара-
баш, О.Ю. Єрмаков, Л.А. Костюк, Т.А. Маркіна,
О.В. Рибакова, Г.М. Сатіна, О.М. Шестопаль,
А.І. Шумейко, В.В. Юрчишин та ін. Однак до-
даткових досліджень потребує вивчення ста-
лості формування пропозиції різними поста-
чальниками на ринку плодів за допомогою по-
казників часової варіації.
Мета досліджень — визначити рівень впли-

ву різних постачальників на сталість формуван-
ня пропозиції плодів.
Методика досліджень. Сталість на внутрі-

шньому ринку плодів аналізують за допомогою
відомих методів статистики — аналізу варіацій
та залежностей (взаємозв’язків).
Результати досліджень. Сталість у форму-

ванні пропозиції плодів характеризується ста-
більністю темпів зростання чи спаду певного
показника. Стабільність пропозиції можна роз-
глядати в динаміці — за кілька років, територі-
альній площині – на макрорівні чи в розрізі за
регіонами країни та між різними видами плодо-
вої продукції — за каналами реалізації [2].

2000 1374,1 1108,0 261,5 4,6
2001 1027,8 866,7 155,2 5,9
2002 1132,8 956,0 172,7 4,1
2003 1619,2 1209,6 404,7 4,9
2004 1544,9 1356,1 182,8 6,0
2005 1644,2 1393,5 185,6 65,1
2006 1163,5 878,3 129,2 156,0
2007 1541,1 1180,2 192,7 168,2
2008 1642,7 1168,7 225,6 248,4
2009 1804,3 1294,5 208,7 301,1
2009 р. у % до 2000 р. 131,3 116,8 79,8 у 65 разів
Тенденція зміни у=54,23х+1151, у=23,98х+1009, y=–4,279x+235,4, y=34,53x–93,51,

R2=0,40 R2=0,15 R2=0,03 R2=0,85
Коефіцієнт варіації
С, % 18,0 16,5 36,3 117,9

1. Динамі а виробництва плодів всіма ате оріями осподарств та обся и імпорт за 2000—
2009 рр.

Рік

Постачання плодів

тис. т

імпортні поставкиПропозиція плодів сільськогосподарськими
підприємствами

господарствами
населення
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Стабільність пропозиції
на вітчизняному ринку плодів

Для характеристики динамічної стабільності
виробництва можна використати ряд варіацій-
но-статистичних показників, зокрема:

· середню арифметичну величину, яка ха-
рактеризує середнє значення варіюючих вели-
чин певної сукупності;

· середнє квадратичне значення, що харак-
теризує відхилення варіант від середньої
арифметичної;

· коефіцієнт варіації.
Останній показник є основним і використо-

вується для визначення часового ряду з най-
більшою варіацією. Його визначають у відсот-
ках як співвідношення середнього квадратичного
відхилення і середньої арифметичної вели-
чини. Є шкала, яка інтерпретує значення кое-
фіцієнтів варіації: до 5% — слабка, у межах 6—
10 — помірна, 10—20 — значна, 21—50% —
велика, понад 50% — дуже велика [1].
Серед основних показників, які характеризу-

ють тенденції формування пропозиції плодів,
можна виокремити валовий збір та обсяги ім-
портних поставок. Високі темпи зростання про-
позиції зумовлені щорічним розширенням
імпортних поставок (табл. 1). Так, з 2000 по
2004 рр. імпорт свіжих плодів становив 4,6—
6 тис. т, з 2005 р. він зріс з 65,1 до 301,1 тис. т.
Істотну залежність формування внутрішньої
пропозиції плодів від імпортних поставок
підтверджує високе значення коефіцієнтів детер-
мінації (R2=0,85) та регресії в кореляційно-рег-
ресійній моделі (В=34,53). Обмежені обсяги та
асортимент вітчизняних плодів для забезпечен-
ня потреб споживачів дає можливість імпорте-
рам розширювати сегмент на внутрішньому
ринку плодів. Цьому ж сприяють і вимоги СОТ
про вільну торгівлю та запобігання обмеженню
конкуренції. Однак найвищий коефіцієнт варі-
ації обсягів імпорту серед інших джерел поста-
чання плодів на внутрішній ринок (117,9%)
свідчить про найменшу стабільність їх зростан-
ня. Так, за шкалою варіація, що перевищує
50%, свідчить про надто велике варіаційне
відхилення у досліджуваному часовому ряді.
За 2000—2009 рр. обсяги виробництва пло-

дів за всіма категоріями господарств зросли на
10% і в 2009 р. становили 1503,2 тис. т. З-поміж
вітчизняних постачальників плодів упродовж
останнього десятиріччя домінуючу роль у фор-
муванні пропозиції займали господарства насе-
лення — 79%, садівницькі підприємства — ли-
ше 15%. З усіх постачальників плодів на
внутрішній ринок господарства населення ма-
ють найвищу сталість, хоча за шкалою інтер-
претації варіація їхніх обсягів виробництва
(16,5%) уже вважається значною.
Додатково досліджували сталість формуван-

ня пропозиції за окремими видами плодів за-
лежно від різних каналів надходження та вплив
їхніх обсягів постачання на внутрішній ринок за
питомою вагою (табл. 2).
Для дослідження обрано обсяги постачання
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Стабільність пропозиції
на вітчизняному ринку плодів

Се мент ябл вітчизняном виробництві та
імпорті плодів, тис. т: — вироблено плодів
осподарствами населення; — вироблено
ябл осподарствами населення; — вироб-
лено плодів сільсь о осподарсь ими підприє-
мствами; — вироблено ябл сільсь о ос-
подарсь ими підприємствами; — імпортні
постав и плодів; — імпортні постав и яб-
л

яблук, груш, слив, вишень, черешень, абри-
косів, персиків та горіхів. З імпортованої про-
дукції найбільш сталим виявилося надходжен-
ня горіхів (С=27%). Варіація обсягів їх поста-
чання — у 5—10 разів нижча за інші культури.
Коефіцієнт детермінації є найвищим з усіх пло-
дових культур R2=0,92, що свідчить про знач-
ну залежність формування пропозиції на внут-
рішньому ринку горіхів за рахунок імпорту.
Частка горіхів в імпорті свіжих плодів (кісточко-
вих, зерняткових культур та горіхів) на вітчиз-
няний ринок у середньому за 2000—2009 рр.
становила 17%, або 18,1 тис. т. Горіхи є дуже
цінною за біохімічним складом плодовою про-
дукцією, досить широко використовуються у пе-
реробній промисловості, добре зберігаються та
транспортуються.
Безперечно, з усіх постачальників плодів

основну позицію за сталістю економічного роз-
витку займають господарства населення. Кое-
фіцієнт варіації по різних культурах у них ста-

новив 18,4—34,9%, що свідчить про значну чи
велику неоднорідність аналізованої сукупності.
Але ці показники виявилися в кілька разів ниж-
чими, ніж у постачальників промислового сек-
тору та імпортерів. На сталість загальної про-
позиції плодів особливий вплив мають яблука
(С=19,5%) та сливи (С=18,4%). Коефіцієнти
детермінації (R2=0,52) та регресії (В=23,08) об-
сягів надходження на внутрішній ринок яблук
виявилися значно вищими порівняно з подібни-
ми показниками інших культур, що свідчить про
найвагомішу частку і найбільший вплив на фор-
мування пропозиції плодів. Це підтверджує і
модель імпорту яблук, де R2=0,78, а В=27,54.
На яблука припадає 51,8% (751,3 тис. т) у

загальній пропозиції плодів на ринку України.
Вони відіграють найважливішу роль у забезпе-
ченні попиту споживачів (рис. 1).

 Вищий попит на яблука зумовлює підви-
щення сталості економічного зростання їх ви-
робництва всіма категоріями господарств.
Особливість цієї продукції полягає в тому, що
яблука не поступаються за органолептичними
показниками іншим культурам, мають значний
термін зберігання, достатньо транспортабельні
і порівняно з іншими плодовими культурами
найбільш адаптовані до кліматичних змін.
Найгірша ситуація спостерігається на

сільськогосподарських підприємствах як поста-
чальниках плодів: коефіцієнти регресії практич-
но за всіма видами плодової продукції мають
мінусові значення, коефіцієнти детермінації,
зокрема по яблуках, абрикосах, персиках та
горіхах — менше 0,1, інших культурах — у ме-
жах 0,2—0,6, що свідчить про повну відсутність
впливу на формування пропозиції плодів. Ус-
тановлені коефіцієнти варіації в межах 29,1—
102,9% свідчать про велику та дуже велику
варіацію часових рядів, а відтак нестабільність
надходження плодів на ринок.

1. Молостов А.С. Элементы вариационной ста-
тистики/ А.С. Молостов. – К.: Урожай, 1965. – 180 с.

2. Охріменко І.В. Макроекономічний аналіз аг-
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рарного ринку на прикладі функцій формуван-
ня цін/І.В. Охріменко//Економіка АПК. – 2010. –
№ 6. – С. 58–63.

Дослідження підтверджують, що формуван-
ня пропозиції на внутрішньому ринку плодів
відзначається стабільністю, яку зумовлюють
поставки продукції господарствами населення.
Слід зазначити, що стабільність їхнього еконо-
мічного зростання забезпечується, як правило,
екстенсивним шляхом. Попри значні розширен-
ня обсягів імпорту плодів упродовж останніх

Висновки

років їхній вплив на сталість внутрішньої про-
позиції виявився найменшим. Основну питому
масу в пропозиції плодів господарств населен-
ня становили яблука, імпорту — горіхи. Надход-
ження плодів від сільськогосподарських
підприємств не мають істотного значення у
забезпеченні населення і практично не сприя-
ють сталості пропозиції.

ти
с.

 т

Рік
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНОГО
ВИРІВНЮВАЛЬНОГО
ҐРУНТООБРОБНОГО ПРИСТРОЮ*

Висвітлено теоретичні аспе ти застос вання
вібраційно о вирівнювально о ґр нтообробно о
пристрою, я ий дозволяє ви ористов вати
поєднання а тивних робочих ор анів з пасивними
техноло ії звільнення поля від рослинних

залиш ів р бостеблових льт р.

Вібраційні вирівнювальні пристрої у вигля-
ді металевих пружних пластин, що використо-
вуються при взаємодії з активними робочими
органами при запропонованій технології
звільнення поля від рослинних залишків грубо-
стеблових культур, здійснюють один із найваж-
ливіших кінцевих технологічних процесів — ви-
рівнювання поверхні оброблюваного поля.
Вони виконують важливі функції при застосу-
ванні технології і забезпечують протиерозійний
та екологічний обробіток ґрунту. Це зумовлює
необхідність теоретичного обґрунтування цьо-
го важливого пристрою і використовується на-
ми вперше при поєднанні активних робочих
органів з пасивними.
Постановка проблеми. Водяна та повітря-

на ерозія ґрунтів залишається важливою еко-
логічною проблемою, яка пов’язана з утворен-
ням недопустимо великої вагової частки пило-
вої фракції при виконанні будь-яких операцій з
обробітку ґрунту. Особливої актуальності ця
проблема набуває при обробітку сухих ґрунтів
на рівнинних територіях (цілинні землі, південь
України, Канада тощо). При використанні па-
сивних і, особливо, активних робочих органів
пилова фракція рівномірно розподіляється по
глибині оброблюваного ґрунтового шару (вклю-
чаючи й поверхню), що й провокує появу ерозії.
Зокрема, проблема загострюється при впро-
вадженні принципово нових технологій (висо-
кочастотних, ультразвукових), які мають широ-
кий функціональний спектр використання і по-
рівняно з існуючими технологіями створюють
недопустимо велику частку пилової фракції.
Аналіз останніх досліджень. У сучасному

землеробстві значну увагу приділено питанням,

пов’язаним з екологічною безпекою при впро-
вадженні нових технологій і пристроїв для їх
реалізації. В екологічних проблемах, що вини-
кають при обробітку ґрунту, можна виділити 2
напрями. Перший пов’язаний з порушеннями
мікрофлори ґрунту, які виникають при застосу-
ванні неорганічних добрив, гербіцидів, пести-
цидів тощо; другий — із застосуванням ґрунто-
обробних пристроїв, які в процесі свого функ-
ціонування створюють недопустимо велику
вагову частку пилової фракції. Це призводить
до появи ознак повітряної та водяної ерозії.
Це вперше було виявлено при досліджен-

нях, пов’язаних із упровадженням у землероб-
ство активних робочих органів. Але і пасивні
робочі органи можуть дати велику частку пило-
вої фракції, особливо при обробітку ґрунту з
низьким умістом вологи. Цей пил рівномірно
розподілений по глибині оброблюваного шару
і навіть в умовах рівнинних територій також
створює небезпеку виникнення ерозії. Тому
доцільно застосовувати деякі запобіжні заходи,
спрямовані на зменшення вагової частки пило-
вої фракції або на її осідання з поверхні в глиб-
ші шари ґрунту.
Мета дослідження — розробити теоретич-

не обґрунтування використання вібраційного
вирівнювального ґрунтообробного пристрою й
провести його динамічний аналіз.
Пристрої, що реалізують високочастотні віб-

раційні технології, завдяки унікальним власти-
востям впливу на ґрунт спричиняють осідання
пилової фракції в нижні пласти оброблювано-
го ґрунту, що з високою надійністю забезпечує
екологічну безпеку.
Результати досліджень. Нескладним при-



73Вісник аграрної наукиквітень 2011 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

строєм, що реалізує ці можливості, є пружна,
консольно закріплена на масивній рамі 1 пла-
стина 2, яка рухається по поверхні ґрунту 3 [1].
Розташовувати її слід позаду ґрунтообробного
пристрою (рисунок).
Працює запропонований пристрій так: за-

глиблюючись у ґрунт 3, пластина 2 виконує ви-
сокочастотні поперечні коливання, які змушу-
ють окремі частки ґрунту рухатися одна віднос-
но іншої і утворювати так званий киплячий шар,
в якому пилова фракція осідає в нижні пласти
ґрунту. Саме цим упереджується поява ерозії,
забезпечуються якісне вирівнювання ґрунтової
поверхні та забезпечується екологічно чиста
технологія обробітку ґрунту. Вирівнювальні при-
строї роблять якомога жорсткішими. Врахуван-
ня їх динамічних властивостей дозволить таким
елементам значно збільшити їхні функції.
Розглянемо динаміку пристрою. Оскільки

пластина однорідна, пружна і симетрична, то
можна скласти динамічні рівняння поперечних
і поздовжніх коливань. Форму пластини зобра-
жено на рис., б. При застосуванні стандартних
прийомів одержуємо вираз поперечних власних
коливань [5]:

         
 

( ) ( ) 2

2

A xu u
EI x .

x gx t

γ ⋅∂ ∂ ∂⎛ ⎞ = − ⋅⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
(1)

Поздовжні власні коливання мають такий
вигляд:

 2 2

2 2

V E g V
,

t x

∂ ⋅ ∂
= ⋅

γ∂ ∂ (2)

де U (x, t), V (x, t) — відхилення пластини від
положення рівноваги в поперечному і поздовж-
ньому напрямах відповідно; Е — модуль Юн-
га; І — момент інерції поперечного перерізу
пластини; А(х) — площа поперечного перерізу;
γ — погонна вага пластини; g — прискорення
вільного падіння, g = 9,8 м/с2.
Вимушені коливання несуттєві, оскільки заг-

либлення пластини в ґрунт є порівняно неве-
ликим і ґрунт тут уже розпушений пасивними
робочими органами, що рухаються попереду.

Дослідження вібраційного
вирівнювального ґрунтообробного пристрою

Нескладні обчислення дозволяють записати:

 ( )2
A(x) ab b a x ;⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ (3)

 3
32 ab (b a)x

I(x) a a ,
3

⎡ ⎤+ −⎛ ⎞= − −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦ (4)

де а, b, l — розміри пластини (рис., б).
Частоти власних поперечних коливань мож-

на визначити числовим інтегруванням (метод
Релея-Рітца [4]):
Вважаючи, що

 ( ) ( )V x, t X x cos pt,= (5)

одержимо:
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де X — крива згину пластини; P — основна
мінімальна частота.
Для задоволення крайових умов обираємо

криву згину у вигляді ряду:
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У першому наближенні одержуємо:

 ⋅
= ⋅

γ1 2

b E g
P 18,31 f ,

l
(8)

де

    

 3 2

3 2

2

3 3

3

1

a a a
3,5 1

ll l

a a
f 1,5745 1

l l

a a
38,2524 1

l b

1 1
1 0, 4968l .

a b

−

⎡ ⎤⎛ ⎞− − −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎛ ⎞⎢ ⎥= − − − ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠

⎢ ⎥
⎢ ⎥⎛ ⎞− − −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤⎛ ⎞× + −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

(9)

Друге наближення відрізняється від першо-
го не більше ніж на 6%. Вібруюча поверхня ут-
ворює киплячий шар глибиною не менше h
(рис. 1, б), при цьому тривалість дії на ґрунт
дорівнює t:

 = ⋅ α
0

h
t ctg ,

V (10)

Розрах н ова схема пристрою: а — ви ляд
пристрою збо ; б — ви ляд пристрою звер-
х ; 1 — рама; 2 — пластина; 3 — невирівня-
ний ґр нт; 4 — вирівняний ґр нт

а б
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Дослідження вібраційного
вирівнювального ґрунтообробного пристрою

Досліджений та теоретично обґрунтова-
ний вібраційний пристрій використовується
для якісного вирівнювання ґрунтової поверхні
та забезпечення екологічно чистої технології
обробітку ґрунту.
На основі проведеного динамічного аналізу

вібраційного пристрою розраховано динаміку

Висновки

коливальних рухів пластини і визначено її оп-
тимальну конструкцію за умови максимально-
го осідання пилової фракції.
Теоретично доведено, що вібраційні техно-

логії обробітку ґрунту є екологічно чистими,
оскільки пилова фракція осідає в нижні шари
оброблювального ґрунту.

1. Андреев А.А., Корчак Н.Н. Динамический
анализ антиэрозионного почвообрабатывающего
устройства//Материалы 4-й междун. науч.-практ.
конф. «Perspektywiczne opracowania nauki i techniki
— 2008, 07—15 listopada 2008». — Пшемысль:
Наука и студия, 2008. — Т. 13. — С. 48—51.
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і може для різних ґрунтів регулюватися кутом
нахилу α.
Поздовжні коливання пластини менш істотні

і в роботі не розглядаються. Теоретично дослі-
джений вібраційний вирівнювальний ґрунтооб-

робний пристрій реалізований нами у розробці
комбінованого подрібнювача рослинних зали-
шків грубостеблових культур [3]. По цьому при-
строю подано заяву на отримання патенту Ук-
раїни на винахід [2].

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД У ЛИТВІ

В Інституті розведення і генетики тварин НААН узагальнено матеріали щодо продук-
тивності корів у Литві. Так, середній надій на корову в 2009 р. становив 6049 кг з умістом
жиру в молоці 4,36, білка — 3,35%. Порівняно з 2005 р. надій і якість молока відповідно
зросли на 300 кг; 0,5 і 0,10%. Нижче наведено інформацію про продуктивність корів різних
порід за 2009 р. (таблиця).

М.С. Гавриленко,
кандидат

сільськогосподарських наук

Молочна прод тивність під онтрольних молочних орів

Інтервал між
отеленнями,
днів

Айрширська 1489 6505 4,29 3,43 435

Голштинська чорно-ряба 3229 7138 4,33 3,38 453

Голштинська червоно-ряба 6865 6865 4,28 3,38 436

Чорно-ряба литовська 91912 6022 4,33 3,31 414

Червоно-ряба литовська 28087 5927 4,46 3,44 409

Місцева литовська 387 5376 4,26 3,31 402

Порода
Підконтрольне
поголів’я

Продуктивність за 305 днів

надій, кг жир, % білок, %
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЩІЛЬНОСТІ ҐРУНТУ
НА БУЛЬБОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
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Установлено залежність б льбової
прод тивності рослин артоплі від щільності
чорноземів либо их важ ос лин ових південно-
західної частини Лісостеп У раїни.

Щільність ґрунту — ознака, що тісно корелює
з мінералогічним, гранулометричним складом та
органічними наповненнями ґрунту, відображає
його структурний стан та має першочергове зна-
чення у визначенні рівня врожайності картоплі.
Можливим варіантом поглиблення дослід-

ницької роботи в цьому напрямі є широке залу-
чення математико-статистичних методів.
Методика досліджень. У межах землекори-

стування Оринінської сільради у 2007—2009 рр.
на 6-ти присадибних городах (дослідних ділянках
з картоплею) за згодою їх господарів проведено
дослідження.
Вирощування картоплі здійснювали за звичай-

ною технологією, у якій принцип єдиної відміни
реалізувався через однакову глибину (10—12 см)
садіння бульб.
Щільність ґрунту визначалась у шарі 0—10 см

у період підгортання рослин. При збиранні вро-
жаю біля кущів безпосередньо відбирали ґрунт
для аналізу щільності та визначали бульбову
продуктивність рослин.
Для аналізів на кожній дослідній ділянці (рендо-

мізовано) фіксували 30 пробних площадок, роз-
ташованих по діагоналі. На кожній площадці було
6 кущів картоплі, усього аналітичних проб — 180
(30×6=180).
Було сформовано базу даних з 2-х рядів чи-

сел (1-й ряд — щільність, 2-й — продуктивність),
споріднених одномісним походженням, що дало
можливість коректно опрацювати експеримен-
тальні дані аналітико-графічними та іншими ме-
тодами.
Результати досліджень. Графічні зображен-

ня експериментальних даних в послідовності їх
отримання мають вигляд ламаних кривих, пара-
лельних до абсцисної вісі, що свідчить про сто-
хастичне їх формування, тобто без впливу будь-
яких організованих (агротехнічних) факторів.
Коливання кривих у межах вибірок (n = 30)

лежать у площинах максимальних і мінімальних
значень, якими визначають параметри статичних
і динамічних вимірювань. Скажімо, у першої ви-
бірки крива лежить між 0,93—1,36 г/см3, серед-
ня становить 1,14 г/см3 при коефіцієнті варіації
10,4%.
Для кожної окремої кривої характерні свої па-

раметри мінливості, проте вони досить подібні,
що підтверджується коефіцієнтами варіювання і
подібності. Подібність перших вибірок становить
93%, 2- і 3-ї — 94, 3- і 4-ї — 95, 4- і 5-ї — 95, 5- і
6-ї — 97%.
Як наслідок високої подібності між вибірками,

об’єднання їх у генеральну сукупність збільшило
довжину ламаної у 6 разів без зміни її суті. Екст-
ремуми генеральної сукупності становлять: min
— 0,91 г/см3, mах — 1,4, середня — 1,12 г/см3,
коефіцієнт варіації — 10,3%.
Порівняно зі щільністю ґрунту продуктивність

рослин картоплі є більш мінливою ознакою. Кое-
фіцієнт генеральної варіації (18%) на 7,3% пере-
важає генеральну щільність ґрунту. Менші коефі-
цієнти подібності і між вибірками. Якщо для щіль-
ності ґрунту вони становлять 93—97%, то для
продуктивності рослин — 89—93%.
Загалом генеральна сукупність продуктивності

рослин характеризується такими параметрами:
кущова продуктивність бульб — 412 г, розмах
мінливості — 272 г (542—270), середнє квадра-
тичне відхилення — 74,16 г (18%⋅412 г/100%),
коефіцієнт варіації — 18%.
Подібність кривих розподілу досліджених по-

казників свідчить про функціональну залежність
між ними, що підтверджується результатом коре-
ляційного аналізу, за яким коефіцієнти кореляції
змінювались від — 0,55 (вибірка № 1) до 0,867
(вибірка № 6), тобто характеризували зв’язки як
обернено залежні середньої (до 0,7) та високої
(>0,7) міцності; коефіцієнт кореляції між генераль-
ними сукупностями становив –0,764 і свідчив про
те, що зі зростанням щільності ґрунту бульбова
продуктивність рослини знижувалася.
Коефіцієнт детермінації (Dух=r2) змінювався

від 30,2 (вибірка № 1) до 75,2% (вибірка № 6). За
Dух генеральних сукупностей залежність бульбо-
вої продуктивності рослин від щільності ґрунту
знаходилася на рівні 58,4%.
За умовами експерименту спеціальних дій що-

до регулювання щільності ґрунту не проводили.
Отже, отримані результати мають відповідати
всім вимогам випадкового варіювання і, пере-
дусім, підпадати під дію закону нормального роз-
поділу, що в графічному варіанті є дзвіноподіб-
ною кривою. У біологічних науках вона відома як
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Оцінка впливу щільності ґрунту
на бульбову продуктивність рослин картоплі

крива А. Кетле, математичних — Гаусса-Лап-
ласа.
Максимальна ордината (вершина) кривої нор-

мального розподілу є початком координат, що
знаходиться в центрі розподілу, де х– — М = 0 (М
— середня величина або математичне очікуван-
ня). Криву будують за матеріалами групування
експериментальних даних у межах наступних
сигмоїдально-інтервальних рядів: δ1<х––М< +1δ;
2δ<х––М<+2δ; 3δ< х––М<+3δ.
У межах групи х–±1δ знаходиться 68,3% (точ-

ніше 68,27%) усіх членів ряду, тобто 34,15%
(34,2%) — від 0 зліва і стільки само від 0 справа;
у межах х–±2δ–95,4% по 47,7% в обидва боки; у
межах х–±3δ–99,7% по 49,85%. Загальна площа
під кривою становить 1, або 100%, з яких 99,7%
— члени дослідного ряду. Подібна ідеальна си-
метрія кривої характерна для абсолютно випад-
кових значень, вивільнених від цілеспрямованих
суб’єктивних чинників. В нашому випадку подібни-
ми чинниками є рівень якості технологічного об-
робітку ґрунту. Чим він вищий, тим вищою має
бути подібність між кривими. У нас вона досить
висока — 92,4%, а це означає, що підготовку
ґрунту проведено в єдиному технологічному ре-
жимі всієї дослідної площі, чим створено належні
умови для об’єктивного дослідження зв’язку про-
дуктивності рослин картоплі зі щільністю садив-
ного шару ґрунту.

У математичному розумінні рівні подібності
кривих нормального розподілу є варіантами ви-
разів їхньої асиметрії і аксцесу. Щодо асиметрич-
ності криві поділяються на ліво- та правосторонні.
3а лівосторонньої асиметрії вершина кривої зсу-
вається вправо від центра розподілу, правосто-
ронньої — вліво. Лівостороння асиметрія — до-
датна, правостороння — від’ємна. Вимірюється
асиметричність коефіцієнтом асиметрії Аs, зна-
чення якого змінюються від 0 (абсолютна симет-
рія) дo 1 (абсолютна асиметрія). Асиметрія є не-
значною, якщо Аs<0,2, при Аs>0,5 — сильною.
Групування мінливості бульбової продуктив-

ності рослин картоплі показало, що зі 180 експе-
риментальних дат 93 — лівосторонні і 87 — пра-
восторонні, подібність кривих розподілу — 82,2%.
Аналіз кривих щодо асиметричності виявив,

ще вершина експериментальної кривої змістила-
ся вліво, надавши кривій статусу правосторон-
ності і від’ємності. Коефіцієнт асиметрії виявив-
ся на рівні 0,051, що в 4 рази менше від гранич-
ного низького рівня асиметрії.
За результатами чинного аналізу з’ясовано,

що коефіцієнт асиметрії на рівні подібності фігур
80% і більше має неістотні значення, якими мож-
на нехтувати. Варіювання продуктивності рослин
картоплі, як і щільності ґрунту, відбувається за
законом нормального розподілу, тобто випадко-
во, за відсутності активного агротехнічного тиску.

топлі, як і щільності ґрунту, відбувається за
законом нормального розподілу, тобто випад-
ково, за відсутності активного агротехнічно-
го тиску. На всіх 30 досліджуваних ділянках
агротехніка вирощування картоплі визнача-
лася високою технологічною подібністю, що
свідчить про загальний високий рівень опану-
вання товаровиробниками основних вимог
звичайної технології вирощування культури.

За умов звичайної технології вирощування
картоплі щільність чорнозему глибокого важ-
косуглинкового змінюється в межах 0,93—
1,36 г/см3, середня становить 1,14 г/см3 при
коефіцієнті варіації 10,4%.
За коефіцієнтом детермінації (Dух=r2) за-

лежність бульбової продуктивності рослин
від щільності ґрунту знаходилася на рівні 58,4%.
Варіювання продуктивності рослин кар-
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Виділено новий штам B. thuringiensis 0376 р.о.,
я ий має висо біоло ічн ефе тивність
в ре ляції чисельності артопляної молі під час
ве етації та збері ання рожаю артоплі
і є перспе тивним для створення е оло ічно
безпечно о мі робіоло ічно о препарат для
онтролю чисельності цьо о ш ідни а.

У світі відомі численні приклади значних ут-
рат, завданих сільському господарству внаслі-
док поширення адвентивних шкідливих орга-
нізмів. В Україні таким небезпечним карантин-
ним шкідником є картопляна міль (Phtorimaea
operculella Zell.). Відсутність в онтогенезі фіто-
фага діапаузи дає йому змогу розвиватися без-
перервно за відповідних температурних умов і
наявності корму. Потрапляння у сховище неве-
ликої кількості бульб, заселених міллю, призво-
дить до втрати всього врожаю [3]. Уперше цього
фітофага виявлено в Україні у 1980 р. у Кри-
му. Нині, за даними Державної служби з каран-
тину рослин України, щороку вогнища шкідника
виявляють у Донецькій, Запорізькій, Одеській
та Херсонській областях, а також в АР Крим на
площі понад 17 тис. га, що вдвічі перевищує
показники 2007 р. [4].
Останнім часом захист рослин від шкідників

в Україні переважно зводиться до використан-
ня хімічних пестицидів. Імаго картопляної молі
чутливе до багатьох поширених інсектицидів,
але гусениці фітофага недосяжні для цих пре-
паратів унаслідок прихованого способу життя.
Фумігація з ряду причин найчастіше неможли-
ва, оскільки застосування існуючих фумігантів
не гарантує збереження якості і властивостей
продукції [1].
Відомо, що інтенсивне і непродумане засто-

сування хімічних засобів захисту рослин пород-
жує низку негативних наслідків, тому контроль
чисельності комах-фітофагів має бути підпо-
рядкований екологічним принципам із застосу-
ванням інтегрованих систем захисту рослин,
невід’ємним компонентом якого є мікробіо-
логічні препарати на основі бактерій групи
Bacillus thuringiensis [7]. Дія цих мікроорганізмів
на комах-фітофагів складається не тільки з
летального і антифідантного ефектів на рівні
організму, а й з метатоксичного і епізоотично-
го ефектів на рівні популяції [5]. Водночас до-
ведено відсутність негативного впливу спор,
кристалічних комплексів та інших продуктів
метаболізму штамів B. thuringiensis до багатьох
видів хребетних тварин та людини [2, 6]. Мік-
робні препарати мають широкий спектр дії і

відносно низьку собівартість порівняно з хіміч-
ними пестицидами [5].
Мета досліджень — скринінг нових високо-

ефективних технологічних штамів ентомопато-
генних бактерій групи B. thuringiensis, створен-
ня на основі активного штаму рідкої препа-
ративної форми та вивчення її ефективності
проти карантинного шкідника картопляної молі.
Результати дослідження. З природної по-

пуляції картопляної молі в період епізоотії ви-
ділено новий штам бактерій — B. thuringiensis
0376 р.о. Ефективність рідкої спорової культу-
ри штаму перевірено на різних стадіях розвит-
ку картопляної молі.
Для оцінки дії рідкої спорової культури но-

вого штаму B. thuringiensis 0376 р.о. і рефе-
рентних штамів B. thuringiensis 994 (аналог шта-
му-основи препарату бітоксибацилін) і B. thurin-
giensis 0293 (аналог штаму-основи препарату
лепідоцид) на гусениць картопляної молі під
час вегетації рослин гілочки картоплі оброб-
ляли суспензією з титром спор 2⋅108. Штам
B. thuringiensis 0293 був найменш ефективним
— при його використанні загибель гусениць на
10-ту добу досліду становила лише 18,7%, а
інсектицидна активність — 17,6%. За дії шта-
му B. thuringiensis 994 на 10-ту добу загибель
гусениць становила 34,7%, а інсектицидна ак-
тивність — 33,8%. Найвищу ефективність ви-
явлено у штаму B. thuringiensis 0376 р.о. — за-
гибель гусениць на 10-ту добу становила
58,7%, інсектицидна активність — 58%. Такі
показники загибелі фітофага на стадії гусениць
при вегетації рослин картоплі під дією ентомо-
патогенних бактерій пов’язані з особливостями
його біології.
Отже, на стадії гусениць I—II віку під час

вегетації рослин картоплі інсектицидна актив-
ність штаму B. thuringiensis 0376 р.о. переви-
щувала цей показник штамів B. thuringiensis
994 і 0293 на 24 і 41% відповідно.
Для оцінки дії рідких спорових культур енто-

мопатогенних штамів на гусениць картопляної
молі картоплю перед закладанням на зберіган-
ня обробляли методом замочування у суспензії
штамів з титром спор 3⋅108 з експозицією 5 хв
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і просушували. У контрольному варіанті її об-
робляли водою. На 3-тю добу досліду загибель
гусениць картопляної молі III віку у варіанті з
використанням штаму B. thuringiensis 0376 р.о.
становила 53,3%, на 10-ту добу — 76%, що
перевищувало на 48 і 36% відповідно ефек-
тивність референтного штаму B. thuringien-
sis 994.
Визначено ефективність рідкої спорової

культури штаму B. thuringiensis 0376 р.о. про-
ти гусениць картопляної молі IV віку і лялечок
фітофага. Так, при обробці субстрату штама-
ми B. thuringiensis найвища загибель комах
була у варіанті з використанням штаму B. thu-
ringiensis 0376 р.о., що істотно перевищувало
дію кращого референтного штаму B. thurin-
giensis 994 на 3-, 5- і 10-ту добу досліду на 125,
31 і 24% відповідно.
Дослід з вивчення дії штамів B. thuringiensis

на лялечок картопляної молі проводили впро-
довж 15 діб — період вильоту метеликів з ля-
лечок в умовах лабораторії. Кількість мете-
ликів, що вилітали з лялечок, становила
77,33—82,67% й істотно не відрізнялась за ва-
ріантами досліду. У контролі під час досліду не
спостерігали загибелі метеликів, лише 5,3% з
них мали порушення метаморфозу. Найбільшу
загибель метеликів — 5,3, 6,7 і 16% на 5-, 7-,
10-ту добу, відповідно, спостерігали у варіанті
з використанням штаму B. thuringiensis 0376
р.о., що істотно відрізняє його від інших варі-
антів. На 15-ту добу найбільшу кількість загиб-

Bacillus thuringiensis як чинник
регулювання чисельності картопляної молі

лих комах виявлено також у варіанті з нового
штаму — 37,3%. Крім того, у варіанті з викори-
станням B. thuringiensis 0376 р.о. найвищою
була кількість комах з порушеннями метамор-
фозу (32%), що у 6 разів перевищувало при-
родний фон.
Отже, за прямою дією на стадії лялечок штам

B. thuringiensis 0376 р.о. перевищує дію рефе-
рентних штамів B. thuringiensis 994 і 0293 на
100 і 115% відповідно, а за непрямою дією —
відповідно в 2,2 і 3,4 раза.
У модельному досліді показано, що при по-

траплянні у сховище 7% бульб, заселених кар-
топляною міллю, у контрольному варіанті вже
на 10-ту добу досліду спостерігається 54% за-
селення бульб фітофагом, на 60-ту — 100%-
ве заселення. На 25-ту добу заселення бульб
у контролі становило 88,9%, у варіанті зі шта-
мом B. thuringiensis 994 — удвічі менше —
45,7%, у варіанті зі штамом B. thuringiensis 0376
р.о. — у 3,5 раза менше — 25,6%. Кількість
заселених фітофагом бульб залишалась не-
змінною за варіантами: зі штамом B. thurin-
giensis 994 — з 35-ї доби досліду, зі штамом
B. thuringiensis 0376 р.о. — з 30-ї доби дослі-
ду. Отже, обробка бульб перед закладанням на
зберігання штамом B. thuringiensis 0376 р.о.
дає змогу зберегти 72% бульб від заселення
картопляною міллю. Установлено, що актив-
ність штаму B. thuringiensis 0376 р.о. проти кар-
топляної молі зберігається на різних сортах
картоплі (Явір, Світанок Київський, Незабудка).

В Україні зона шкодочинності карантинно-
го фітофага картопляної молі як поліволь-
тинного виду збільшується і найближчим ча-
сом може розширитися на північ країни. Існу-
ючі засоби контролю чисельності Phthorimaea
operculella Zell є недосконалими, а вимоги часу
зумовлюють переорієнтування засобів регу-
ляції чисельності фітофагів на біологічний.

Висновки

Виділено новий штам бактерій — B. thu-
ringiensis 0376 р.о., який виявив високу біоло-
гічну ефективність у регуляції чисельності
картопляної молі під час вегетації та збері-
гання урожаю картоплі і є перспективним для
створення екологічно безпечного мікробіоло-
гічного препарату для контролю чисельності
фітофага.
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Поступове зростання частки господарств на-
селення у загальному обсязі виробництва моло-
ка висуває на перший план проблему, пов’язану
з контролем якості сировини. Низька якість мо-
лочної сировини, а, відповідно, і виробленої про-
дукції, не здатна забезпечити їй конкурентні пе-
реваги на ринку, адже їх наявність, головним чи-
ном, залежить від якості молока, що надходить
на переробні підприємства.
Мета дослідження — аналіз та оцінка якості

сировини, що постачається на молокопереробні
підприємства Київської області.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Забезпечення якості аграрної продукції висвітле-
но в дослідженнях М.М. Ільчука [1], Д.Ф. Кри-
санова [2], Т.Л. Мостенської [3], В.І. Радька [4],
О.М. Шпичака [5] та ін. Ураховуючи, що останнім
часом молочна галузь динамічно розвивається,
питання впливу якості молокосировини на якість
готової продукції є нині актуальними.
Результати досліджень. Основними чинни-

ками, які забезпечують конкурентоспроможність
молочної продукції, є якість і безпечність молоч-
ної продукції, що забезпечується якістю сирови-
ни — молока.
Відомо, що на ефективність роботи молокопе-

реробних підприємств значно впливає якість мо-
лока, від якої залежать обсяг і асортимент вироб-
леної молочної продукції. Беззаперечний вплив
на якість молочних продуктів має молоко як си-
ровина, зокрема його хімічний склад і якість. Ос-
новними показниками, за якими оцінюється якість
та безпечність молока є: жирність (3,4%), білок
(3%), консистенція, смак і запах, колір, темпера-
тура, кислотність, група чистоти, температура
заміру 0,52°С), бактеріальна засміченість, уміст
соматичних клітин. З метою отримання молочних
продуктів високої якості і довгої тривалості збе-
реження важливим є використанням для їхнього
виробництва молока, яке містить визначену кіль-
кість бактерій без хвороботворних організмів, із
низьким (допустимим) умістом соматичних клітин
і без умісту отруйних і шкідливих речовин. За пе-
рерахованими вище показниками проводять пов-
ний аналіз якості сировини, яка надходить на
ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат». За-
уважимо, що якість молока і його хімічний склад
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потрібно формувати під час виробництва моло-
ка завдяки відповідній породі, способу годівлі,
фізіологічному стану тварин, їхній гігієні і доїнню.
Нині для вітчизняної практики становить інте-

рес оцінка якості молока, що надходить на пере-
робні підприємства у провідних країнах світу, де
використовують різні методи визначення закупі-
вельних цін. Відомо, що у нашій країні традицій-
но за вмістом жиру оцінювали якість молока та
встановлювали відповідну ціну. Проте зміна орі-
єнтації на молочний білок потребує нових під-
ходів щодо оцінки хімічного складу молока. Так,
у Франції, наприклад, прийнято методику, яка
враховує санітарно–гігієнічні вимоги, фактичний
уміст жиру та білка при прийманні, а також се-
редні значення цих показників за певний період
часу. На молокопереробних підприємствах Нідер-
ландів також ураховуються такі показники як
уміст жиру і білка, а оплата проводиться з ура-
хуванням штрафних санкцій або додаткової опла-
ти за виконання договірних зобов’язань.
Отже, пріоритетним завданням на сучасному

етапі є вдосконалення існуючої системи оцінки
молока, тому що без поліпшення його гігієнічно-
го стану на всіх етапах його переробки досягну-
ти європейської якості буде нереально. Вважає-
мо, що одним з основних чинників покращення
якості молока має бути відповідна система опла-
ти за молоко різної якості, оскільки тоді з’явить-
ся відповідна мотивація до поліпшення якості
молочних продуктів.
Зазначимо, що у країнах ЄС 95% молочної

сировини, яка надходять на переробку — вищо-
го ґатунку. Нині на вітчизняні молокопереробні
підприємства надходять менші обсяги сирого мо-
лока, тому все прийняте молоко визнають як про-
дукцію першого сорту, незважаючи на його ре-
альну якість. Недоліки у законодавстві України
(Закон України «Про молоко та молочні продукти»
від 24.06.2004 р.), які допускають наявність у мо-
лочних продуктах не більше 50% молока, дають
можливість підприємствам використовувати у
виробництві молочних продуктів домішки, які зни-
жують якість і харчову цінність готової продукції.
Крім того, можливість використання замінників
молока не стимулює переробні підприємства
вкладати кошти у розвиток молочного стада,
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тому й відбувається постійне зменшення поголі-
в’я корів [6].
Нині спостерігається переважання сектору

особистих селянських господарств у обсягах по-
стачання сировини на молокопереробні підпри-
ємства. Хоча дослідженням доведено, що вироб-
ництво молока у даній організаційній формі гос-
подарювання не є перспективним через низьку
технологічну забезпеченість, унаслідок чого ви-
робленою продукцією важко задовольнити потре-
би переробної промисловості.
У межах даного дослідження вивчалися різні

відомості щодо якості молока, яке заготовляють
на підприємствах молочної промисловості. Зага-
лом, у Київській області за останні два роки не
відбулося істотних змін щодо підвищення якості
молока, яке здають на переробку, що вказує на
додаткові втрати продукції.
Проте порівнюючи якісні показники молока, що

надійшло на молокопереробні підприємства Київ-
ської області та ТОВ «Білоцерківський молочний
комбінат», можна відмітити, що його сировина
характеризується вищими показниками якості. Ця
обставина підтверджує стратегічну орієнтацію
ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» на
забезпечення високої якості та безпечності про-
дукції, адже важливу роль у підвищенні ефектив-
ності переробки молока відіграє саме якість за-
готовленої сировини. Слід зазначити, що різниця в
ціні між молоком вищого та І сорту становить 10—
15%, І і ІІ — 20—25%. Відомо, що якісна сирови-
на дає змогу за однакових обсягів поставок вироб-
ляти більшу кількість молочної продукції (табл. 1).
Наведені розрахунки таблиці свідчать, що

ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» у
структурі обсягів молока за якісними параметра-
ми, більше половини забезпечений високоякіс-
ною сировиною (у 2009 р. екстра сорт — 15%,

Якість молока як основний чинник
забезпечення конкурентоспроможності продукції

вищим сортом — 57%). Хоча за період аналізу
частка високоякісної сировини скоротилася на
18,1 в.п., то у ВАТ «Віта», яке було відібрано у
якості порівняння, взагалі немає сировини тако-
го рівня якості. Зазначимо, що ВАТ «Віта» не про-
водить глибокого аналізу та контролю за рівнем
якості молока і приймає сировину за двома сор-
тами — від сільськогосподарських товаровироб-
ників — 1–м сортом, а від особистих селянських
господарств — 2–м. Отже, переважна більшість
молокопереробних підприємств області просто
неспроможна забезпечити достовірне визначен-
ня якісних параметрів молокосировини, що не
дає змоги використовувати повною мірою стиму-
люючі заходи щодо її підвищення.
Дослідженням установлено, що економічні

взаємовідносини між молокопереробними заво-
дами, що мають різні виробничі потужності та
сільськогосподарськими товаровиробниками
формуються по–різному. Так, великі переробні
підприємства мають можливість проводити своє-
часну оплату за молоко за вищими цінами і відда-
ють перевагу тим товаровиробникам, які здатні
постачати великі обсяги молока, що й дає змогу
їм зберегти та розширити свої сировинні зони.
Дрібні ж підприємства змушені проводити заку-
півлю молокосировини в більших обсягах в осо-
бистих підсобних господарствах. У результаті,
вони функціонують при низькій завантаженості
виробничих потужностей, несуть великі виробничі
витрати на одиницю продукції та значні транс-
портні витрати на збирання молока.
Великі переробні підприємства витісняють

дрібні з основних ринків молочної продукції і ре-
алізують свою молочну продукцію, представле-
ну широким асортиментом, у магазинах для роз-
дрібної торгівлі, мають оптимальний рівень за-
вантаженості виробничих потужностей та рівень

Прийнято молока –
 всього: 6,5 100,0 34,6 100,0 12,1 100,0 12,6 100,0
   екстра сортом 1,3 20,0 5,3 15,0 – – – –
   вищим сортом 3,7 57,0 12,7 37,0 – – – –
   І сортом 1,4 22,0 13,0 38,0 5,1 42,0 7,5 60,0
   ІІ сортом 0,073 1,0 3,5 10,0 7,0 58,8 5,1 40,0
   несортовим – – 0,046 0,0 – – – –
Закупівельна ціна
за 1 т молока, грн – 2045,65 2207,25 – 1765 – 1910
  екстра сортом – 2169,11 2567,13 – – – –
  вищого сорту – 2035,97 2348,00 – – – –
  1-го сорту – 1992,82 2091,36 – 2060 – 2280
  2-го сорту – 1424,46 1578,37 – 1470 – 1670
  несортове – – 1857,74 – – – –

* 1 — кількість, т; 2 — у % до загального обсягу. Джерело: складено і розраховано за даними діяльності
підприємств.

Я ість моло осировини, що надійшла на моло опереробні підприємства Київсь ої області
за 2008—2009 рр.

Показник 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р.

1* 2 1 2 1 2 1 2

ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» ВАТ «Віта»
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Якість молока як основний чинник
забезпечення конкурентоспроможності продукції

рентабельності, що забезпечує ведення розши-
реного відтворення.
Молокопереробні підприємства невеликої по-

тужності, розташовані на значній відстані від ве-
ликих міст і виготовляють менш прибуткову про-
дукцію — масло та сири. Собівартість готової
продукції цих молокопереробних підприємств,
певним чином, залежить від можливості викори-
стання побічної продукції (молочних відвійок, си-
роватки). Відсутність необхідного устаткування
для глибокої переробки молока збільшує собі-
вартість готової продукції, що робить її менш кон-
курентоспроможною [7].
Відмітимо, що якість молока також пов’язана

з діяльністю посередницьких структур, які займа-
ються його заготівлею. За їхньою участю закупі-
вельні ціни на молоко зростають на 15—20%.
Зазначимо, що раніше всю заготівельну роботу
виконували молокопереробні підприємства. На-
приклад, у Польщі заводи закуповують молоко в
радіусі 50—70 км, тоді як в Україні, за дефіциту
сировинних ресурсів і конкуренції, молокосирови-
ну закуповують на відстані від 250—300 км і біль-
ше. Це призводить до значного зростання транс-
портно-заготівельних витрат на одиницю про-
дукції [8].
Розглядаючи механізм взаємовідносин моло-

копереробних підприємств із виробниками моло-
ка різних форм господарювання, слід відмітити
проблему якості, яка є основним фактором при
встановленні закупівельних цін. Так, станом на
01.12.10 р. закупівельні ціни на молоко ґатунку

«екстра» становили 4—4,1 грн/л, вищого — 3,70—
4, І ґатунку — 3,5 грн/л, тоді як закупівельні ціни
на молоко від господарств населення було вста-
новлено на рівні — 2,30—2,50 грн/л.
Основна причина різниці в цінах пояснюється

не лише наявністю бактеріологічного забруднен-
ня молокосировини та інших параметрів, які виз-
начені в діючих нормативних актах, зокрема в
Технічному регламенті щодо виробництва сиро-
го молока, який знаходиться на стадії проекту в
нашій країні, а й витратами на переробку. Метою
прийняття цієї постанови є адаптація норматив-
но–правових актів України з питань забезпечен-
ня якості сирого молока до світових вимог.
Зазначимо, в деяких країнах (США, Великої

Британії), молоко поділяють не лише за показни-
ками якості, а й за напрямом використання. Так,
наприклад, у США є 4 класи молока, які від-
різняються за напрямом використання. Найбіль-
шу закупівельну ціну (перший клас) отримують
фермери, які постачають молоко для подальшого
використання у вигляді питного. Далі йде моло-
ко (другий клас), яке використовують для виготов-
лення йогуртів, вершків тощо. На третьому місці
— молоко (третій клас), яке використовують для
приготування твердих сирів. Найнижчу ціну (чет-
вертий клас) отримують фермери, які продають
молоко для виробництва масла та сухого моло-
ка. Мотивація зрозуміла: питне молоко та продук-
ти із незбираного молока потребують негайного
споживання, тоді як сири та масло є продуктами
тривалішого терміну зберігання [9].

Установлено, що українське молоко вищо-
го класу та класу «екстра» — це європейсь-
ке молоко нижчого класу, яке ще прийнятне
для переробки, а молоко 1– й 2–го класів євро-
пейські молокопереробні підприємства про-
сто відмовилися б приймати. Вважаємо, що
основними напрямами підвищення якості та
безпечності молочної продукції є забезпечен-

Висновки

ня повного використання генетичного по-
тенціалу молочної худоби, недопускання кри-
тичного порогу захворюваності молочного
стада, забезпечення худоби повноцінними кор-
мами, підвищення технічного рівня устатку-
вання та технології виробництва, яке засто-
совують сільськогосподарські та молокопере-
робні підприємства.
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27 лютого 2011 р. на 87-му
році пішов з життя видатний се-
лекціонер-плодівник, таланови-
тий педагог, творець школи пів-
денного плодівництва, заслуже-
ний діяч науки і техніки УРСР,
доктор сільськогосподарських
наук, професор В.К. Смиков.
Володимир Карпович наро-

дився 24 липня 1924 р. у с. Гла-
зок Глазківського району Там-
бовської області (Росія). Неза-
баром родина переїхала в м.
Козлов (нині Мічурінськ), де він
у 1942 р. закінчив на «відмінно»
середню школу і був призваний
у діючу армію в складі Брянсь-
кого, а потім I-го Українського
фронтів. В.К. Смиков демобілі-
зувався і повернувся в Мічу-
рінськ, де здійснив свою давню
мрію — вступив до Плодоово-
чевого інституту ім. І.В. Мічурі-
на, а після його закінчення —
до аспірантури.

 У 1951 р. Володимир Карпо-
вич захистив кандидатську ди-
сертацію і був направлений на
педагогічну роботу в Естонську
сільськогосподарську академію
(м. Тарту), де очолив кафедру
садівництва. За цей період ним
підготовлено 3 випуски агроно-
мів-плодоовочівників для сіль-
ського господарства Естонії. Час-
тину випускників було запроше-
но в наукові установи республі-
ки. За педагогічну роботу ВАК
СРСР присудив В.К. Смикову
вчене звання доцента.
У 1956 р. після закриття пло-

доовочевого факультету Естон-
ської сільськогосподарської
академії В.К. Смиков отримав
запрошення на роботу в Мол-
давський НДІ садівництва, ви-
ноградарства і виноробства на
посаду старшого наукового
співробітника відділу селекції
плодових культур, у якому про-
працював 22 роки. З 1970 р. Во-
лодимир Карпович очолив нау-
кову частину інституту.
Під керівництвом В.К. Сми-

кова в радгоспі «Прут» Унгенсь-
кого району було створено пер-
ший у СРСР сад інтенсивного

ПАМ’ЯТІ В.К. СМИКОВА

НЕКРОЛОГ

типу на площі 1000 га, в якому
використано пальметні та вере-
теноподібні формування на
клонових підщепах, що забез-
печило скороплідність і високу
продуктивність насаджень. На
основі нових молдавських сор-
тів сливи та розробленої агро-
техніки було закладено сливові
сади на площі 6000 га. Мол-
давські сорти персика, створені
на основі генофонду Нікітсько-
го ботанічного саду, зайняли
площу близько 6000 га. Досвід
з розвитку промислового садів-
ництва Молдавії незабаром
став надбанням багатьох госпо-
дарств інших регіонів СРСР.
За результатами сортознав-

чих і селекційних робіт з яб-
лунею і абрикосом було опуб-
ліковано кілька монографій,
захищено дисертацію на здо-
буття наукового ступеня док-
тора сільськогосподарських
наук, підготовлено 6 кандидатів
наук.
З 1978 р. життя і діяльність

В.К. Смикова пов’язані з Нікіт-
ським ботанічним садом, де він
займав посаду завідуючого
відділу плодових культур, а
пізніше став заступником дирек-
тора з наукової роботи.
За останні десятиліття коло

наукових інтересів В.К. Смико-

ва значно розширилось у зв’яз-
ку зі створенням ним колекцій-
но-селекційних насаджень у
передгірній зоні Криму (с. Пере-
вальне Сімферопольського
району АР Крим). Тут було зі-
брано найкращі сорти, форми
та сіянці багатьох плодових,
ягідних, горіхоплідних культур і
винограду.
В.К. Смиков опублікував 380

праць, створив 22 сорти яблуні,
14 — абрикоса, 9 — персика, 5 —
нектарину, 1 — аличі, знач-
но поширених у південних ре-
гіонах України, Росії, Молдови
та Болгарії.
Успіхи Володимира Карпо-

вича в науковій роботі було
відзначено ювілейною медал-
лю М.І. Вавилова, Золотою ме-
даллю І.В. Мічуріна, орденом
«Знак Пошани», знаком «Вина-
хідник СРСР». За підсумками
педагогічної діяльності (підго-
товлено 5 докторів, 22 кандида-
ти наук) ВАК СРСР у 1988 р.
присвоїв йому вчене звання
професора. У 1994 р. Кримсь-
ка академія наук Володимира
Карповича обрала своїм почес-
ним членом.
За бойові заслуги В.К. Сми-

ков був нагороджений орденом
Вітчизняної війни, медалями.
За створення і впроваджен-

ня у виробництво нових сортів
абрикоса Президія НАН Украї-
ни присудила йому Премію ім.
Л.П. Симиренка (1996 р.). Ство-
рення нового промислового
сорту персика Кримський Феєр-
верк було відзначено Держав-
ною премією Криму (1997 р.).
До кінця свого життя видат-

ний учений продовжував випро-
бовувати нові сорти, надихав
своїх колег створювати нові кві-
тучі сади. Пам’ять про Володи-
мира Карповича Смикова на-
завжди збережеться в наших
серцях.

Нікітський
ботанічний сад —

Національний
науковий центр
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ЮВІЛЕЇ

Виповнилося 70 років акаде-
міку НААН, доктору економічних
наук, професору, заслуженому
діячу науки і техніки України,
директору Науково-дослідного
інституту економіки і менедж-
менту агропромислового вироб-
ництва Національного універси-
тету біоресурсів і природоко-
ристування України, відміннику
аграрної освіти і науки Олек-
сандру Михайловичу Шпичаку.
Народився О.М. Шпичак 21

квітня 1941 р. у смт Узин Біло-
церківського району Київської
області. У 1963 р. він закінчив із
відзнакою Житомирський сіль-
ськогосподарський інститут. Пра-
цював старшим економістом,
начальником планово-економіч-
них відділів Дубровицького та
Гощанського районних управ-
лінь сільського господарства
Рівненської області. З 1968 по
1971 р. — навчався в аспіран-
турі Українського НДІ економіки
і організації сільського госпо-
дарства (нині ННЦ «Інститут
аграрної економіки» НААН), де
в 1971 р. захистив кандидатсь-
ку дисертацію на тему «Еконо-
мічна оцінка землі та її викори-
стання при плануванні держав-
них заготівель». О.М. Шпичак
працював у цьому ж інституті
молодшим, старшим науковим

співробітником, завідувачем
сектору, відділу, відділення, за-
ступником директора інституту
з наукової роботи.
У 1991 р. Олександр Михай-

лович захистив докторську ди-
сертацію на тему «Економічні
взаємовідносини сільськогоспо-
дарських підприємств із сфе-
рою заготівель і переробки тех-
нічних культур».
У перші роки своєї наукової

діяльності вчений працював
над проблемами економічної
оцінки сільськогосподарських
земель і використання земле-
оціночних даних у планово-фі-
нансових розрахунках.
Близько 40 років Олександр

Михайлович присвятив розроб-
ці та практичному розв’язанню
проблем ціноутворення, витрат,
виробництва, якості та рен-
табельності продукції АПК. Це
розробка методичних підходів
визначення нормативних рівнів
рентабельності і норми прибутку,
нормативних рівнів собівартості
залежно від рівня продуктив-
ності, зональної диференціації
цін, урахування в цінах спожив-
чої вартості та строків реаліза-
ції продукції, встановлення рів-
ня прейскурантних цін.
З переходом до ринкової

економіки під керівництвом

О.М. ШПИЧАКУ — 70

О.М. Шпичака та за його безпо-
середньою участю колективом
авторів у 1993 р. розроблена
«Концепція ціноутворення на
продукцію АПК в перехідний
період до ринкової економіки».
У відповідь на інфляційні про-
цеси, в 1995 р. було розробле-
но методичні рекомендації опе-
ративного визначення витрат
виробництва та формування
цін на продукцію сільського гос-
подарства і переробної про-
мисловості в умовах інфляції.
Набувши досвіду щодо еконо-
мічних регуляторів у галузі сіль-
ського господарства у про-
відних країнах світу, О.М. Шпи-
чак у своїх роботах відстоює
концептуальне положення про
потребу поєднання вільного
ціноутворення із елементами
державного регулювання. Це —
мінімальні ціни, заставні опе-
рації, інтеграційні операції, кво-
тування, митні тарифи на ввіз і
вивіз продукції, державні дота-
ції на одиницю продукції або
одиницю площі, на голову тва-
рин; пільгове кредитування, уз-
годжувальні комісії цін і доходів
в інтеграційних формуваннях,
біржові операції тощо.
У 1996 р. О.М. Шпичака було

обрано академіком-секретарем
Відділення аграрної економіки і
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земельних відносин Української
академії аграрних наук, членом
Президії УААН (нині НААН).
О.М. Шпичак належить до

плеяди відомих українських
учених, які зробили вагомий
внесок у вітчизняну економічну
аграрну науку. Під його керів-
ництвом і за безпосередньою
участю здійснено фундаменталь-
ні дослідження з проблем ціно-
утворення, собівартості, рен-
табельності виробництва, якос-
ті продукції та формування
ринкової інфраструктури, резуль-
тати яких використано при ство-
ренні нормативно-правової ба-
зи ринкових перетворень і ши-
роко упроваджуються в практику.
Під його керівництвом упер-

ше в нашій країні на основі на-
бутого досвіду в США здійс-
нюється підготовка ринкових
звітів щодо поточної кон’юнкту-
ри і прогнозу ринків сільськогос-
подарської продукції та продо-
вольства в Україні на відповід-
ний маркетинговий період.
Широкого визнання набули

методологічні та практичні роз-
робки вченого з проблем фор-
мування продовольчих ринків
і забезпечення продовольчої
безпеки країни, економічних
відносин сільськогосподарських
підприємств із сферою заготі-
вель і переробки продукції,
вдосконалення ринкової інфра-
структури (системи біржової
торгівлі, аукціонних торгів, опто-
вих ринків тощо), впроваджен-
ня системи моніторингу цін і

витрат, підготовки ринкових
звітів-прогнозів. У 1998 р.
О.М. Шпичака було обрано (за
сумісництвом) Віце-президен-
том Національної асоціації бірж
України.
Під керівництвом і з безпосе-

редньою участю Олександра
Михайловича в 1992—1995 рр.
уперше розроблено методику і
здійснено шляхом анкетування
вибіркове визначення ефектив-
ності сільськогосподарського
виробництва в особистих під-
собних господарствах населен-
ня України.
Працюючи з 2005 р. на по-

саді директора Науково-дослід-
ного інституту економіки і ме-
неджменту агропромислового
виробництва Національного
університету біоресурсів і при-
родокористування України,
О.М. Шпичак координує науко-
во-дослідну тематику інституту
бізнесу та безпосередньо керує
дослідженнями щодо проблем
ціноутворення й обґрунтування
економіко-організаційних засад
виробництва біопалива як на-
пряму оптимального розв’язан-
ня енергетичних і продоволь-
чих проблем в Україні.
Він очолює проблемну раду

НДІ економіки і менеджменту
АПВ при ННІ Бізнесу, бере
участь у роботі спеціалізованих
рад, є членом секції сільського
господарства в Комітеті з Дер-
жавних премій України в галузі
науки і техніки, бере активну
участь у роботі урядових

ЮВІЛЕЇ

комісій міністерств і відомств, є
членом редакційної колегії ряду
журналів.
О.М. Шпичаку належить по-

над 400 наукових праць, у тому
числі 97 монографій і брошур,
45 методичних рекомендацій і
положень.
О.М. Шпичак щедро ділить-

ся з молодими вченими, сту-
дентами, спеціалістами-практи-
ками накопиченим науковим і
практичним досвідом, виступа-
ючи з науковими доповідями на
вітчизняних і міжнародних кон-
ференціях, семінарах, симпозі-
умах. Під його науковим керів-
ництвом підготовили та захис-
тили дисертації 6 докторів і 32
кандидати економічних наук.
Колеги поважають і цінують

Олександра Михайловича за
чуйність і доброзичливість, ви-
соку кваліфікацію, принципо-
вість, вміння мобілізувати ко-
лектив науковців на розв’язан-
ня нагальних проблем розвитку
АПК. Він нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня та
трудовою відзнакою «Знак по-
шани».
Щиро вітаємо ювіляра, зичи-

мо міцного здоров’я, щастя та
подальших творчих успіхів у
науковій діяльності.

Президія
Національної академії
аграрних наук України

Національний
університет біоресурсів
і природокористування

України
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АННОТАЦИИ

Зубец М.В., Медведев В.В., Балюк С.А. Страте-
гия сбалансированного использования и охраны
земель Украины//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 4. — С. 19–23.
Проанализированы причины неудовлетворитель-
ного состояния земель и очерчены главные на-
правления стратегии его исправления.

Панасюк Б.Я. Кооперация и интеграция в совре-
менном селе//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 4. — С.  24–28.
Рассмотрена проблема обеспечения придержи-
ваться постулата относительно использования
земли не как предмета наживы, а как способа эф-
фективного проявления человеческого труда. С
этой целью внесены такие предложения: на осно-
ве кооперативных отношений обеспечить соеди-
нение индивидуальных, коллективных и общего-
сударственных интересов; на базе интеграции
производства сырья, его переработки и реализа-
ции продуктов конечного потребления удовлет-
рять нужды сельських территорий в финансовых
ресурсах.

Пристер Б.С. Решение проблем сельскохозяйст-
венной радиологии на территориях, загрязненных
после аварии на Чернобыльской АЭС//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 4. — С. 29–33.
Рассмотрены основные проблемы сельскохозяй-
ственной радиологии на территориях, загряз-
ненных после аварии на Чернобыльской АЭС.
Описана методология обеспечения радиационной
безопасности населения на загрязненной терри-
тории.

Турин Е.Н. Эффективность различных штаммов клу-
беньковых бактерий на сое сорта Одесская 150//
Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 34–36.
Освещена эффективность взаимодействия воз-
делываемого на юге Украины сорта сои Одес-
ская 150 с различными штаммами Bradyrhizobium
japonicum.

Мирончук В.П., Дрозд А.Н. Урожайность льна-
долгунца в зависимости от минеральных удобре-
ний//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 37–38.
Определено, что наряду с внесением рекомендо-
ванной дозы минеральных удобрений под лен-
долгунец можно вносить минеральные удобрения
под эту культуру весной в виде тукосмеси под
предпосевную культивацию без существенного
снижения урожайных и экономических показате-
лей.

Орлов Л.В., Решетниченко А.П., Гарбажий Е.С.,
Богач Н.В., Трофимов Н.Н. Использование инги-
биторов токсинов при выращивании цыплят и по-
росят//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 39–41.
Ингибиторы токсинов инактивируют токсины кор-
ма, защищают слизистую оболочку кишечника от
поражения токсинами, нормализуют метаболичес-

кие процессы, улучшают гематологические пока-
затели, повышают резистентность, сохранность
поголовья, потребляемость корма, скорость рос-
та и эффективность выращивания животных.

Шпак Л.В. Становление и развитие мясного ско-
товодства//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4.
— С. 42–44.
Приведен анализ становления и развития научной
мысли по отношению к созданию отечественных
пород скота.

Цюпка С.Ю., Шоферистов Е.П. Сроки созревания
плодов отдаленных гибридов нектарина и перси-
ка с миндалем обыкновенным//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 4. — С. 45–48.
Выделены генотипы отдаленных гибридов некта-
рина и персика с миндалем обыкновенным, кото-
рые можно использовать в селекции для создания
рано- и поздносозревающих сортов.

Смаглий В.И. Выведение силы и ускорения Кори-
олиса//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 49–52.
Установлено, что для частицы, которая движется
вдоль прямолинейной лопатки, лежащей в плос-
кости оси своего вращения, сила и ускорение Ко-
риолиса состоят из 2-х одинаковых составляющих,
что является причиной наличия двойки в их ана-
литических выражениях. Для лопатки, которая
сдвинута на некоторое расстояние от оси своего
вращения, сила и ускорение Кориолиса состоят из
3-х составляющих, векторная сумма 2-х из кото-
рых равна 3-й составляющей, что приводит к со-
хранению указанной двойки в их выражениях. При-
мененный метод их выведения дает возможность
лучше понять физическую сущность явлений, ко-
торые приводят к их проявлениям, и упрощает их
выведение.

Лысенко В.Ф., Штепа В.Н., Дудник А.А. Вероят-
ностная (Байесовая) нейронна сеть классифика-
ции температурных образов//Вісник аграрної на-
уки. — 2011. — № 4. — С. 53–55.
Проанализированы предпосылки синтеза вероят-
ностной (Байесовой) нейронной сети классифика-
ции температурных образов при энергоэффектив-
ном управлении промышленным птичником, со-
здано и проверено нейросетевую модель.

Сайко В.Ф., Витриховский П.И., Ступенко А.В.
Земледелие на радиоактивно загрязненных зем-
лях//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 56–59.
Обобщены результаты многолетних исследований
по вопросам земледелия в условиях тотального
радиоактивного загрязнения в зонах Полесья и
Лесостепи Украины. Очерчены перспективы веде-
ния земледелия в этих условиях.

Свириденко Т.А., Даниленко С.Г., Король Ц.А.,
Усатенко Н.Ф., Жукова Я.Ф., Кигель Н.Ф. Проте-
олитические процессы в филе цыплят-бройлеров
под воздействием бактериальных препаратов//
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АННОТАЦИИ

Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С.  60–63.
Исследованы протеолитические процессы в сыро-
вяленом филе цыплят-бройлеров, изготовленном
с применением заквасочных композиций ЛРР,
Лакмик и БАТП-Ф. Показано, что видовой состав
заквасочной композиции непосредственно влияет
на гидролиз белков мясного сырья.

Макаров В.И., Гуков Я.С., Болотова Т.Н., Ганн
В.В., Лесовой М.П. Экономические основы опре-
деления оптимальных норм удобрений для пита-
ния растений в технологиях точного растениевод-
ства//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 64–68.
Экспериментальные данные зависимости урожая
пшеницы озимой от доз удобрений интерпретиру-
ются в сроках спектра поверхностей функции ре-
акции при фиксированных нормах урожая. Уста-
новлено, что спектр поверхностей функции реак-
ции пшеницы озимой имеет особые точки, в
которых градиент обращается в ноль. Предложе-
на методика определения оптимальных доз удоб-
рений, когда спектр имеет особые точки.

Сало И.А. Стабильность предложения на отече-
ственном рынке плодов//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 4. — С. 69–71.
Изучена стабильность экономического развития
предложения плодов по их видам на внутреннем
рынке зависимо от различных каналов поставок
— хозяйств населения, сельскохозяйственных
предприятий, импорта. Установлено их влияние
на общее предложение.

Корчак Н.Н. Исследования вибрационного вырав-
нивающего почвообрабатывающего устройства//

Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 72–74.
Освещены теоретические аспекты применения вы-
равнивающего почвообрабатывающего устройст-
ва, которое позволяет использовать совмещение
активных рабочих органов с пассивными в техно-
логии освобождения поля от растительных остат-
ков грубостебельных культур.

Строяновский В.С. Оценка влияния плотности
почвы на клубневую производительность расте-
ний картофеля//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 4. — С. 75–76.
Установлена зависимость клубневой производи-
тельности растений картофеля от плотности чер-
ноземов глубоких тяжелосуглинковых юго-запад-
ной части Лесостепи Украины.

Пархоменко А.Л. Bacillus thuringiensis как фактор
регуляции численности картофельной моли//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 4. — С. 77–78.
Выделен новый штамм B. thuringiensis 0376 р.о.,
который имеет высокую биологическую эффектив-
ность в регуляции численности картофельной моли
во время вегетации и хранения урожая картофеля
и является перспективным для создания экологи-
чески безопаcного микробиологического препарата
для контроля численности этого вредителя.

Зубченко В.В. Качество молока как основной фак-
тор обеспечения конкурентоспособности продук-
ции//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 4. —
С. 79–81.
Проведен анализ качества молока, что поступает
на молокоперерабатывающие предприятия Киев-
ской области. Обоснованы основные направления
повышения качества и безопасности молочной
продукции.
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Zubets М., Medvedev V., Balyuk S. Strategy of the
balanced use and protection of lands of Ukraine//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 4. —
P. 19–23.
Reasons of unsatisfactory state of lands are parsed
and principal directions of the strategy of its cor-
recting are outlined.

Panasyuk B. Cooperation and integration in modern
village//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 4. — P.  24–28.
The problem is surveyed concerning use of land not
as a subject of profit, but as a mode of efficient
development of human labour. With this purpose are
made such sentences: on the basis of cooperative
relations to ensure bond of individual, collective and
state interests; on the basis of integration of
production of raw, its processing and realization of
products of final consumption meet the requirements
of village terrains in financial resources.

Prister B. Solution of problems of agricultural ra-
diology in the contaminated terrains after Chernobyl
accident//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 4. — P. 29–33.
The basic problems of agricultural radiology in the
contaminated terrains after Chernobyl accident are
surveyed.

Turin Ye. Effectiveness of different strains of nodule
bacteria on soya bean of grade Odessa 150//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 4. — P. 34–36.
Effectiveness of interacting of grade of soya bean
Odessa 150 cultivated in the South of Ukraine with
different strains of Bradyrhizobium japonicum is shown.

Mironchuk V., Drozd A. Yielding ability of flux de-
pending on fertilizers//News of agrarian sciences. —
2011. — № 4. — P. 37–38.
It is determined that alongside with use of the re-
commended dose of fertilizers under flux it is possible
to bring fertilizers under this crop in the spring in the
form of fertilizer grade under pre-sowing cultivation
without essential depression of yielding and economic
indicators.

Orlov L., Reshetnichenko A., Garbazhiy Ye., Bo-
ghach N., Trofimov N. Use of inhibitors of toxins at
growing chickens and pigs//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 4. — P. 39–41.
Inhibitors of toxins inactivate toxins of feedstuff, pro-
tect mucosa of an intestine from lesion toxins,
normalize metabolic processes, improve
hematological indexes, increase resistance and
preservation of livestock, as well as consumption of
feedstuff, rate of growth and effectiveness of growing
of animals.

Shpak L. Development of beef cattle husbandry//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 4. —
P. 42–44.
Analysis of development of scientific thought in
relation to building of domestic breeds of cattle is
made.

Tsyupka S., Shoferistov Ye. Time of ripening of
fruits of distant hybrids of nectarine and peach with
almond//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 4. — P. 45–48.
Genotypes are selected of distant hybrids of nec-
tarine and peach with almond which can be used in
selection for creating early- and late-ripening grades.

Smagliy V. Calculation of Coriolis’ force and speed-
up//News of agrarian sciences. — 2011. — № 4. —
P. 49–52.
It is determined that for a corpuscle which moves
along the rectilinear blade laying in a plane of an axis
of its twirl, the force and speed-up of Coriolis consist
of two equal components — that is a reason of
availability of «2» in their analytical forms. For a blade
which is shifted on some distance from an axis of its
twirl, force and speed-up of Coriolis consist of three
components, the vector sum of two of which is equal
to the third one that results in preservation of the
indicated «2» in their expressions. The applied
method of their calculation enables better under-
standing of physical nature of appearances which
result in to their developments, and simplifies their
calculation.
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