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Найактуальніше

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
4 квітня 2013 р. відбулося сесійне засідання Загальних зборів Національної

академії аграрних наук України.
У роботі Загальних зборів взяли участь: М.В. Присяжнюк – міністр аграрної

політики та продовольства України, Г.М. Калетнік — голова Комітету Верхов-
ної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, В.А.  Слау-
та – радник Президента України, В.Д. Походенко — віце-президент Національ-
ної академії наук України, В.А. Сташук  — голова Державного агентства вод-
них ресурсів України,  С.М. Рижук — голова Житомирської облдержадміністрації,
представники галузевих академій України, керівники структурних підрозділів і
відповідальні працівники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ад-
міністрації Президента України, профільних відомств, ректори вищих навчаль-
них закладів аграрного профілю.
На Загальних зборах:
1. Заслухано та обговорено доповідь в.о. президента Академії академіка НААН

Петриченка Василя Флоровича з двох питань: «Підсумки діяльності Національ-
ної академії аграрних наук України за 2012 рік та основні завдання на перспек-
тиву» і «Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2012 році в
системі Національної академії аграрних наук України».
В обговоренні звітної доповіді взяли участь академіки НААН: Б.С. Прістер,

В.В. Снітинський, В.В.Кириченко, Б.Т. Стегній, П.І. Коваленко, А.Ф. Стельмах та
член-кореспондент НААН С.А. Володін.
Перед Загальними зборами виступив М.В. Присяжнюк.
2. Загальними зборами Національної академії аграрних наук України обрано

новий склад Президії НААН. Президентом Академії обрано академіка НААН Пет-
риченка Василя Флоровича, віце-президентами НААН —  академіка НААН І.В. Гри-
ника, академіка НААН А.В. Балян, академіка НААН Я.М. Гадзала, академіка НААН
І.І. Ібатулліна, головним вченим секретарем НААН обрано члена-кореспонден-
та НААН С.І. Ковтун. До складу Президії Академії за посадою увійшли: М.В. Зу-
бець — академік НААН, почесний президент НААН, А.С. Заришняк — академік-
секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації, О.О. Іващенко —
академік-секретар Відділення рослинництва, О.М. Жукорський — академік-сек-
ретар Відділення зоотехнії, М.С. Мандигра — академік-секретар Відділення ве-
теринарної медицини, В.М. Жук — академік-секретар Відділення аграрної еконо-
міки і продовольства, С,А. Володін — академік-секретар Відділення наукового
забезпечення інноваційного розвитку. Членами Президії також обрані: М.В. При-
сяжнюк — міністр аграрної політики та продовольства України, Г.М. Калет-
нік — голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Вер-
ховної Ради України, академіки НААН: С.А. Балюк — в.о. директора Національ-
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1. Об’єктивні особливості наукового за-
безпечення аграрного сектору економіки
України. Останніми роками стрімкий розвиток
фундаментальних досліджень у галузі біотех-
нології, фізіології рослин, біохімії, імунології, ге-
нетики дав можливість істотно збільшити ви-
робництво продукції землеробства, проте її
дефіцит у світі ще не подолано. Тому забезпе-
чення аграрної сфери новітніми розробками та
технологіями є одним з найактуальніших зав-
дань аграрної науки.

2. Результати виконання у 2012 році зав-
дань програм наукових досліджень НААН
на 2011–2015 рр. Науково-дослідні установи
Академії впродовж звітного року виконували 44
програми наукових досліджень, які містили
1832 проекти (завдання 2-го рівня), 867 з яких
визнано темами фундаментальних і
965 — прикладних досліджень.
Наукові установи Відділення землероб-

ства, меліорації та механізації виконували
завдання 12 програм із проблем охорони ґрун-
тів, землеробства, меліорації, механізації, за-
повідної справи тощо.
За результатами досліджень розроблено й

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ЗА 2012 р. ТА ОСНОВНІ

ЗАВДАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Доповідь Президента Національної академії аграрних наук України,

академіка НААН В.Ф. Петриченка на Загальних зборах НААН 4 квітня 2013 р.

опубліковано «Стратегію збалансованого вико-
ристання, відтворення і управління ґрунтовими
ресурсами України», розширено базу даних
«Властивості ґрунтів України», яка містить ін-
формацію щодо 2000 ґрунтових розрізів, роз-
роблено та опубліковано «Агрономічно орієн-
товане районування земель за властивостями
ґрунтів» та картографічні матеріали, де врахо-
вано вимоги вирощування сільськогосподарсь-
ких культур відповідно до умов середовища та
залежність способів й інтенсивності обробітку
ґрунту від його якості.
Обґрунтовано загальну концепцію, згідно з

якою мінімальний обробіток ґрунту, зокрема no-
till-системи, є закономірним етапом розвитку
цього напряму землеробства. Проте дослі-
дження no-till-систем свідчить про їх здебільшо-
го меншу ефективність порівняно з диферен-
ційованими системами обробітку ґрунту з періо-
дичним застосуванням полицевого обробітку.
У рамках програми «Агроекологія» підготов-

лено проект Концепції відродження сільсько-
господарського виробництва на території,
забрудненій внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи. Встановлено, що наднормова доза

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

ного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського», А.С. Даниленко — ректор Білоцерківського національного аграр-
ного університету, Ю.Ф. Мельник — перший заступник голови правління Ми-
ронівський хлібопродукт, Д.О. Мельничук — ректор Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України, М.Д. Мельничук — проректор
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
В.В. Снітинський — ректор Львівського національного аграрного університе-
ту, член-кореспондент НААН В.В. Власов — директор Національного науково-
го центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» та по-
чесний член НААН В.О. Найдьонова — директор Асканійської державної сільсько-
господарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства
Національної академії аграрних наук України.
За рішенням Загальних зборів реформовано структуру Національної академії

аграрних наук України: Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії розді-
лено на два — Відділення ветеринарної медицини та Відділення зоотехнії, а та-
кож створено Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку.
Доповідь та постанови Загальних зборів Академії будуть опубліковані в жур-

налі «Вісник аграрної науки».
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опромінення населення на 95% формується за
рахунок споживання забрудненої сільгосппро-
дукції місцевого виробництва.
Сформовано агрометеорологічну базу да-

них гідротермічних умов у різних ґрунтово-клі-
матичних зонах країни та опрацьовано району-
вання території України щодо сприятливості
вирощування різних сільськогосподарських
культур з урахуванням гідротермічних умов.
Розроблено єдину структуру та створено за-
гальну базу даних для всіх підсистем інформа-
ційної системи «Зрошення», зокрема розра-
ховано районовані норми потреби води для 50
сільгоспкультур. Установлено закономірності
просторових змін водоресурсного потенціалу
пілотних територій Голопристанського та Ска-
довського районів Херсонської області.
Розроблено комплекс комбінованих машин

для енергоощадного екологічно безпечного об-
робітку ґрунту.
Незважаючи на досягнуті результати, слід

відзначити недоліки формування моделі зба-
лансованого використання, відтворення й уп-
равління ґрунтовими ресурсами країни, які є ос-
новою забезпечення продовольчої безпеки
держави. На часі розвиток принципів екологі-
зації землеробства, його адаптація до змін
клімату: необхідно не тільки спрогнозувати їх
вплив на сільськогосподарське виробництво, а
й передбачити майбутні ризики прояву кризо-
вих кліматичних явищ, зокрема посухи, опус-
телення, інтенсифікації водної ерозії та пило-
вих бур тощо.
У найближчій перспективі пріоритетним зав-

данням має стати розроблення технології дис-
танційних методів спостереження за сільськогос-
подарськими землями, з проблем меліорації —
визначення обсягів і видів сільськогосподар-
ських меліорацій; обґрунтування ефективного
функціонування меліорованих земель та меліо-
ративних систем; у галузі механізації — визна-
чення ефективності застосування комплексів
машин і технічних засобів під час проведення
сільськогосподарських робіт; розробка техно-
логій та обладнання для виробництва енергії з
поновлюваних енергетичних джерел, зокрема
біологічного походження, та ін.
У звітному році наукові установи Відділен-

ня рослинництва виконували завдання 16
програм наукових досліджень НААН.
За результатами цих досліджень у генетич-

ному банку рослин сформовано 22 колекції
зернових культур і соняшнику, які містять
36 тис. зразків. Виокремлено 348 джерел цін-

них господарських ознак, які рекомендовані се-
лекціонерам, сформовано колекцію біоенерге-
тичних рослин, що налічує 34 види, серед них
міскантус, свічграс, верба лозиноподібна. Ін-
тродуковано 159 нових зразків генофонду пло-
дових, ягідних, горіхоплідних і декоративних
культур.
Виконавцями програми «Зернові культури»

створено нові сорти: пшениці озимої — Гармо-
нія одеська, Розквіт, СГІ-100, Соната одеська;
ячменю пивоварного — Мерлін, Мальовничий,
Вітраж та Козир; 20 нових гібридів кукурудзи
різних груп стиглості, що становлять конкурен-
цію іноземним гібридам.
Серед нових досягнень селекції слід відзна-

чити гібриди соняшнику Інституту рослинницт-
ва імені В.Я.Юр’єва, які маючи потенційну вро-
жайність 4,5-5,0 т/га, характеризуються видо-
зміненим складом жирних кислот. Створені
форми соняшнику стійкі до гербіциду євролай-
нтинг; подальший розвиток одержала селекція
кондитерського соняшнику.
Усього в 2012 р. селекційними установами

передано на державне сортовипробування 148
сортів сільськогосподарських культур, тоді як
Державний реєстр поповнився 84 новими сор-
тами й гібридами.
Проте й досі не повною мірою в селекційних

дослідженнях використовуються сучасні біотех-
нологічні, генетичні та імунологічні методи се-
лекції. Більшість нових сортів і гібридів вітчиз-
няної селекції є цілком конкурентоспроможни-
ми щодо іноземних аналогів, а за стійкістю до
несприятливих умов вирощування часто пере-
важають їх. Однак через недоліки в насінництві
та розсадництві слабко розвинутий маркетинг
селекційної продукції, останніми роками спо-
стерігається тенденція до зменшення площ під
вітчизняними сортами і розширення — під іно-
земними.
Президією НААН неодноразово розглядали-

ся питання розширення площ вирощування
вітчизняних сортів, означено шляхи поліпшен-
ня цієї роботи. Оцінку діяльності селекційних
установ Академія сьогодні здійснює не за кіль-
кістю зареєстрованих сортів, а за площами, які
вони займають у виробничій сфері. Розвива-
ється маркетинг насіння, створюється його ди-
лерська мережа. За прогнозами науковців, 70–
80% площ основних культур найближчими ро-
ками можна засівати в Україні насінням
вітчизняних сортів. Минулого року за участю
приватних інвесторів уведено в дію два сучас-
них насіннєвих заводи в Інституті олійних куль-
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тур НААН і в Інституті кормів та сільського гос-
подарства Поділля НААН. Збільшено обсяги
виробництва добазового та базового насіння
нових сортів і гібридів.
Іншим пріоритетним напрямом досліджень

має стати розробка та освоєння новітніх тех-
нологій вирощування сільськогосподарських
культур. Варто зазначити, що в умовах зміни
кон’юнктури ринку, з урахуванням процесів змін
клімату, в структурі посівів сільськогосподарсь-
ких культур у нашій країні відбулися значні
зміни, що потребує перегляду деяких тради-
ційних поглядів щодо кращих попередників
культур у сівозмінах. Істотно зменшилися по-
сіви озимих культур після гороху, багаторічних
трав, кукурудзи на силос, однорічних трав. Пе-
ред ученими Академії постає завдання вивчи-
ти особливості вирощування озимих культур
після таких попередників, як кукурудза, соняш-
ник, озимий ріпак і соя.
У звітному році наукові установи Відділен-

ня ветеринарної медицини та зоотехнії
виконували завдання 9 програм наукових дос-
ліджень НААН.
Розроблено нові норми годівлі високопро-

дуктивних корів, гармонізовані із світовими, які
забезпечують надій корів на рівні 7–10 тис. кг
молока та середньодобовий приріст живої маси
молодняку 800–1000 г, а також моделі регіо-
нальних систем виробництва кормів для молоч-
ного скотарства за однотипної годівлі тварин.
Створено єдину інформаційну базу даних

стосовно молочної худоби із 43 провідних пле-
мінних господарств України. На її основі впер-
ше в нашій країні визначено племінну цінність
720 бугаїв-плідників, а в племінному свинарстві
визначено селекційну цінність поголів’я свиней
в 11 базових племінних заводах.
Завершено селекційні роботи зі створення

внутрішньопородного типу карпатських бджіл
«Синевир», бджоли якого мають продуктив-
ність на 30% вищу порівняно з продуктивністю
місцевих бджолосімей.
Науковцями обґрунтовано методичні прийо-

ми, створено обладнання й засоби для модер-
нізованих технологій кріоконсервації гамет і
систему інтенсифікації відтворення сільськогос-
подарських тварин.
Створено проекти промислового виробниц-

тва свинини з використанням високотехноло-
гічного вітчизняного та імпортного обладнання,
в яких передбачено автоматизацію виробничих
процесів, контрольовану вентиляцію, деякі з
них за окремими технологічними показниками

не мають аналогів у світі й успішно реалізовані
в інноваційно-інвестиційних проектах.
Розроблено вихідні вимоги до технологічних,

організаційно-економічних, зоогігієнічних й ето-
логічних норм вирощування, утримання, трені-
нгу та випробування коней, методичні основи
формування собівартості вирощування запряж-
них порід коней.
Підготовлено методичні рекомендації з під-

вищення ефективності виробничої діяльності під-
приємств прісноводної аквакультури України.
У галузі ветеринарної медицини розробле-

но систему епізоотологічного моніторингу, іму-
нопрофілактики та діагностики найпоширені-
ших інфекційних хвороб птиці. Забезпечено
належні умови для зменшення кількості небла-
гополучних господарств щодо захворювання
великої рогатої худоби на лейкоз і туберкульоз
з використанням вітчизняних діагностичних за-
собів, у 2,4–3,4 раза дешевших за імпортні.
Створено технологію та виготовлено й ус-

пішно випробувано на лабораторних та сіль-
ськогосподарських тваринах експериментальні
серії інактивованої вакцини проти стрептококо-
вих і стафілококових інфекцій. Розроблено ме-
тодичні рекомендації з мікробіологічної діагно-
стики цих інфекцій у тварин.
Проте слід визнати, що науково-методичне

забезпечення галузі покищо є недостатнім. Не-
рідко досягнення з генетики і біотехнології у
тваринництві не виходять за межі лаборатор-
них досліджень і не завжди використовують-
ся в практичній селекції тварин, а нові техно-
логічні розробки не завжди мають переваги
перед їх аналогами за продуктивністю та рен-
табельністю.
Пріоритетними мають стати вдосконалення

законодавчо-нормативного забезпечення та
організація селекційно-племінної роботи з ге-
нетичного поліпшення поголів’я, подальший
розвиток теорії живлення тварин, розроблення
нових технологічних рішень, спрямованих на
здешевлення вартості тваринницьких примі-
щень, удосконалення технологічного забезпе-
чення процесів кормовиробництва, утримання,
годівлі і біотехнології відтворення сільськогос-
подарських тварин. Стає актуальним наукове
забезпечення ветеринарно-санітарного контро-
лю за якістю продуктів харчування.
У звітному році наукові установи Відділен-

ня аграрної економіки і продовольства ви-
конували завдання 7 програм наукових дослі-
джень НААН. Відділенням розроблено проект
Стратегії розвитку аграрного сектору економі-
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ки України до 2020 р.; стратегічні напрями ре-
формування управління агропромислового ви-
робництва і сільських територій; Концептуальні
основи формування нової інституціональної
парадигми та теорії інформаційного забезпе-
чення галузевого управління.
Розроблено також кластерну модель органі-

зації великотоварного агропромислового ви-
робництва та розвитку економіки сільських те-
риторій.
Підготовлено методологію оцінки ємності

внутрішнього споживчого ринку з урахуванням
платоспроможності населення, методологію та
методичні підходи до функціонування Держав-
ного земельного банку, методологію та мето-
дику грошової оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення.
Сформовано наукові засади створення но-

вих конкурентоспроможних, енерго- і ресурсо-
ощадних технологій з рафінації олій, виготов-
лення цукровмісного компонента для коньячно-
го виробництва.
Для забезпечення конкурентоспроможності

вітчизняної харчової продукції виведено перс-
пективні штами мікроорганізмів, які використо-
вуються як тест-культури з метою покращення
якості перероблюваного молока.
За 2012 р. підготовлено: 13 проектів законів

України, 7 проектів постанов Кабінету Міністрів
та указів Президента України; науковці Академії
взяли участь у підготовці профільних націо-
нальних проектів і галузевих програм у частині
економіки.
У подальшому пріоритетною має стати участь

науковців у розробленні, доопрацюванні та на-
уковому супроводженні проектів Законів Украї-
ни: «Про обіг земель сільськогосподарсько-
го призначення», «Про особливості діяльності
громадських галузевих організацій в АПК»;
Стратегії розвитку аграрного сектору еконо-
міки України на період до 2020 року та відпо-
відної Програми, Концепції розвитку сільських
територій.
Актуальною є розробка механізмів та інстру-

ментарію фінансово-кредитного забезпечення
розвитку АПК через введення в економічний
обіг землі та прав на її оренду. Необхідно вдос-
коналити нормативно-методичне забезпечення
маркетингових досліджень і консалтингового
супроводу трансферу науково-інноваційних
розробок НДУ. Існує потреба в розробленні
системи критеріїв оцінки відповідності харчової
продукції нормативно-правовим і нормативно-
технічним вимогам та формуванні продоволь-

чої складової споживчого кошика населення
завдяки збалансованому розвитку підгалузей
харчової промисловості.

3. Формування дієвої інфраструктури
трансферу інновацій. Завершені за результа-
тами наукових досліджень наукові розробки
проходили випробування та подальше впрова-
дження за безпосередньою участю створених
зональних науково-інноваційних центрів і нау-
кових установ Академії, на які покладено функ-
ції центрів наукового забезпечення АПВ АР
Крим та областей України.
Усього в 2012 р. проведено близько 3 тис.

маркетингових досліджень, випробувано 751
та впроваджено 948 завершених наукових роз-
робок.
Науковці Академії надали сільськогосподар-

ським товаровиробникам понад 36 тис. кон-
сультацій, провели навчання 53 тис. фахівців
АПК, організували понад тисячу конференцій,
семінарів і нарад, круглих столів та днів поля.
З метою кращого інформування сільськогос-

подарських товаровиробників про досягнен-
ня аграрної науки в мережі Академії створено
350 науково-технологічних демонстраційних
полігонів у рослинництві, на яких презентують-
ся кращі сорти й гібриди сільськогосподарсь-
ких культур і технології їх вирощування, а та-
кож 79 модельних ферм у тваринництві, на
яких демонструються нові породи, типи сіль-
ськогосподарських тварин і технології їх утри-
мання та годівлі.
Науково-дослідні установи Академії здійс-

нюють пропаганду наукових розробок і через
власні web-сайти.
У 2012 р. науковими установами подано 531

заявку та одержано 412 охоронних документів
на об’єкти права промислової власності. На
понад 900 об’єктів права інтелектуальної влас-
ності у 2012 р. укладено близько 3 тис. ліцен-
зійних угод.
Для забезпечення реальних ринкових пере-

творень у мережі наукових установ і дослідних
господарств Академії за рішенням Президії
НААН від 30 січня 2013 р. розроблено Концеп-
туальні засади інноваційно-інвестиційного роз-
витку НААН, які реалізуватимуться після їх ух-
валення.
Водночас набутий досвід дає змогу вже за-

раз виокремити такі складові інноваційної сис-
теми: науково-дослідні установи та організації,
виробничі підприємства, інформаційно-консал-
тингові установи та інвестиційні структури. Їх
ефективне функціонування забезпечують ши-
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роковідомі у світі форми: технопарки, технопо-
ліси, бізнес-інкубатори та ін.
Для забезпечення ефективної діяльності ін-

новаційних інфраструктур мають бути створені
центри перепідготовки фахівців, учених, пра-
цівників відповідних підрозділів міністерств й
інших центральних органів виконавчої влади з
питань інноваційної діяльності та інноваційно-
го менеджменту.
Для подальшого розвитку інноваційної діяль-

ності в Академії вже заплановано здійснити
низку заходів.

4. Доцільність зміни структурної органі-
зації мережі НААН, посилення матеріально-
технічної бази. Діяльність наукових відділень
Академії у 2012 р. показала, що структура ме-
режі наукових установ Академії має задоволь-
няти попит у науковому забезпеченні аграрного
виробництва. Для підвищення її ефективності
вважаємо за необхідне збільшити кількість від-
ділень з чотирьох до шести.
Зокрема, для забезпечення стійкого ветери-

нарно-санітарного благополуччя галузі тварин-
ництва України, підвищення інноваційної значу-
щості наукових розробок у галузі ветеринарної
медицини постала необхідність розділити Від-
ділення ветеринарної медицини і зоотехнії на
два самостійних: Відділення ветеринарної
медицини та Відділення зоотехнії.
З метою формування ефективної інфраструк-

тури трансферу інновацій в системі Академії,
підвищення методичного рівня інноваційного
процесу, координації системи застосування
нових технологій, заснованих на наукових до-
сягненнях, в організаціях НААН, а також моні-
торингу стану інноваційно-інвестиційної діяль-
ності на регіональному рівні доцільно організу-
вати Відділення наукового забезпечення та
координації інноваційної діяльності.
Слід визначитися з роллю дослідних стан-

цій, дослідних господарств, оптимізувати їхню
чисельність і тематику досліджень.
Важливим резервом підвищення результа-

тивності наукової роботи є поліпшення коорди-
нації наукових досліджень. Доцільно, зокрема,
зосередити прикладні дослідження з проблем
економіки галузей та ринків в економічних під-
розділах технологічних інститутів, а зусилля
Національного наукового центру «Інститут аг-
рарної економіки» зосередити на розв’язанні
фундаментальних проблем вітчизняної аграр-
ної економіки.
У 2012 р. розпочато формування систе-

ми координації і в продовольчому сегменті нау-

кового забезпечення. У поточному році при Ін-
ституті продовольчих ресурсів НААН буде
створено науково-методичний центр «Продо-
вольство».
Крім того, згідно з рішеннями минулих За-

гальних зборів НААН необхідно внести зміни до
чинного Статуту НААН. Це стосується, зокре-
ма, вікових обмежень для керівників наукових
та інших установ. Вважаємо за доцільне зняти
вікові обмеження для академіків та членів-ко-
респондентів НААН (п.39 Статуту), залишивши
їх для інших науковців (п.83).

5. Забезпеченість досліджень науковими
кадрами, принципи формування кадрового
резерву, наукових шкіл. Слід визнати, що в
комплексі заходів з виконання завдань, постав-
лених перед аграрною наукою, значну роль
відіграють кадри НААН, їх якісний склад. В ус-
тановах Академії працює 4635 наукових пра-
цівників, з них понад 340 докторів і 1600 кан-
дидатів наук. Проте якісний склад наукових
працівників у більшості наукових установ за-
лишається незадовільним. Частка докторів і
кандидатів наук за останні роки порівняно з
2000 роком зменшилася на 5% і становить 42%
від загальної чисельності працівників. У деяких
наукових установах вона не перевищує 20–
30%, дефіцит наукових кадрів вищої кваліфі-
кації спостерігається практично в усіх галузях
аграрної науки. Упродовж останніх років досить
чітко простежується також старіння наукових
кадрів.
Для планомірного омолодження кадрового

складу наукових установ у 36-ти  установах
Академії здійснюють підготовку наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру. При 25-ти
наукових установах НААН функціонує 26 спец-
іалізованих учених рад, де проходить захист
дисертацій із 40-а спеціальностей 6-ти галузей
науки.
Розглянувши питання ефективності підготов-

ки наукових кадрів через аспірантуру та докто-
рантуру в наукових установах НААН, Президія
Академії ухвалила рішення з 01.01.2014 р. під-
вищити стипендію. Її максимальний розмір  від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Питання стипендіального забезпечення»
від 12 липня 2004 р. № 882 становитиме 100%
від посадового окладу викладача-стажиста для
аспірантів і доцента — для докторантів. По-
трібно виявляти талановиту молодь, створюва-
ти умови для її творчої роботи, стажування в
провідних вітчизняних і зарубіжних установах.
Кожен академік має створювати свою наукову
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школу, беручи відповідальність перед науко-
вим співтовариством за її діяльність.

6. Посилення взаємозв’язку в ланцюгу
«аграрна наука — аграрна освіта — аграр-
ний бізнес». Величезний науковий потенціал
вищої аграрної школи не повністю використо-
вують у науковому процесі. Творча співпраця
вищих навчальних закладів і наукових установ
ще потребує вдосконалення. Вона часто обме-
жується практикою студентів у наукових уста-
новах, читанням лекцій окремими науковцями
у вузах, організацією кількох спільних кафедр.
Проте постійної, систематичної співпраці поки
що немає.

7. Реалізація міжнародної співпраці уста-
нов НААН. Основним засобом реалізації між-
народного співробітництва була договірна прак-
тика, а підтвердженням її успішності є кіль-
кісний показник: 257 укладених та пролонго-
ваних угод на суму 6,5 млн грн. Партнерами
стали вчені з понад 50-ти країн світу, серед
них — представники академій Чехії, В’єтнаму,
Башкортостану, Ірану і Китаю.
Академія реалізує зовнішньоекономічний

курс наукової діяльності закріпленням її позиції
як активного учасника співробітництва в Євро-
зоні з подальшою інтеграцією у світовий нау-
ковий простір.

8. Фінансування науки та фінансово-гос-
подарська діяльність. Національна академія
аграрних наук України як головний розпоряд-
ник бюджетних коштів зобов’язана публічно
інформувати про виконання Державного бюд-
жету України за звітний рік, як, до речі, це було
зроблено в газеті «Урядовий кур’єр». Звіт у
повному обсязі розміщено також і на веб-сайті
Академії.
Відповідно до Закону України «Про Держав-

ний бюджет України на 2012 рік» Академії зат-
верджено бюджетні призначення за загальним
фондом у сумі 512,5 млн грн. Крім того, розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України додат-
ково виділено 20 млн грн для відзначення
200-річчя від дня заснування Нікітського бота-
нічного саду — Національного наукового цент-
ру. Отже, у 2012 р. плановий обсяг фінансуван-
ня Академії з державного бюджету становив
лише 70% від потреби, проте навіть за цих
умов він був найбільшим за останні 4 роки.
За звітний період поточні видатки наукових

установ за рахунок загального фонду держав-
ного бюджету на 78,6% (369407,8 тис.грн) скла-
лися із соціальних виплат. На комунальні пла-
тежі та за спожиті енергоносії спрямовано 7,6%

(35681,5 тис.грн), на придбання товарів та
послуг, інші поточні видатки — 13,8%
(65077,5 тис.грн) від загального фонду. Для
порівняння за 2011 р. поточні видатки установ
на 94,8% складалися із соціальних виплат,
3,5% було спрямовано на оплату комунальних
послуг, 1,7% — на придбання товарів і послуг,
оплату відряджень та інші виплати.
У звітному році внаслідок скорочення штат-

ної чисельності працівників наукових установ
Академії 28% коштів вдалося вивільнити і пе-
рерозподілити на розвиток матеріально-техніч-
ної бази Академії. Вперше за останні роки нау-
кові установи мали можливість провести видат-
ки за рахунок загального фонду для поточного
ремонту приміщень, доведення до нормально-
го технічного стану систем опалення, встанов-
лення металопластикових вікон, придбання мі-
неральних добрив, хімічних засобів захисту,
паливно-мастильних матеріалів, запасних ча-
стин до наукової та сільськогосподарської тех-
ніки, на оплату послуг з обробітку землі, зв’яз-
ку, відряджень, облаштування території біля
наукових та адмінбудівель, придбання про-
грамного забезпечення.
Окремими науковими установами для мате-

ріального стимулювання праці співробітників
було спрямовано у 2012 р. майже 32 млн грн,
що майже вдвічі більше, ніж у попередньому
році.
Державним бюджетом України на 2012 р. за-

тверджено також обсяг надходження коштів до
спеціального фонду в сумі 185,1 млн грн. Фак-
тичні надходження становили 215,8 млн грн, тоб-
то на 30 млн грн більше, ніж заплановано.
Основним джерелом надходження коштів

були послуги установ за основною діяльністю.
Найбільше (понад 1 грн власних коштів на

кожну бюджетну гривню) отримали Нікітський
ботанічний сад — Національний науковий центр;
Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН;
Інститут рису НААН; Інститут сільського госпо-
дарства Північного Сходу НААН; Національний
науковий центр «Інститут виноградарства і ви-
норобства імені В.Є.Таїрова». У середньому по
Академії ця сума становила 45 к.
У землекористуванні 189-ти дослідних гос-

подарств Академії, які здійснюють виробницт-
во сільськогосподарської продукції, перебуває
450 тис. га землі, зокрема, сільськогосподар-
ських угідь — 409,4, ріллі — 358,9 тис. га.
У результаті апробації наукових досягнень

за рахунок виробничо-господарської діяльності
державними підприємствами НААН за 2012 рік
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отримано чистого доходу (виручки) від реа-
лізації товарів, робіт, послуг на загальну суму
1,4 млрд грн, що на 80,1 млн грн, або на 5%
більше проти минулого року.
Хоча результат господарсько-фінансової

діяльності державних підприємств дослідних
господарств у мережі Академії за 2012 рік за-
галом був збитковим, за результатами госпо-
дарської діяльності у 2012 р. Академія мала
111 прибуткових підприємств. Серед них кращі
показники були в Державного підприємства
«Дослідне господарство імені 9 Січня Інститу-
ту біоенергетичних культур та цукрових буряків
НААН», Білоцерківської дослідної станції Інсти-
туту біоенергетичних культур та цукрових бу-
ряків НААН, Розівської дослідної станції Інсти-
туту сільського господарства степової зони
НААН, Державного підприємства «Дослідне
господарство Подільської дослідної станції Ін-
ституту садівництва НААН», «Саливонківське»
НААН.
Якщо за підсумками року галузь рослинниц-

тва була прибутковою (рентабельність — 24%),
то галузь тваринництва в цілому, як і раніше,
залишається збитковою (рівень збитковості —
5,4%); прибутковим є лише виробництво моло-
ка (14,4%).
Найвищої продуктивності корів у 2012 р. до-

сягли в державних підприємствах «Дослід-
не господарство «Олександрівське» Інституту
кормів та сільського господарства Поділля
НААН», «Дослідне господарство «Степне» Ін-
ституту свинарства та агропромислового ви-
робництва НААН», «Дослідне господарство
«Елітне» Кіровоградської державної сільсько-
господарської дослідної станції «Інститут сіль-
ського господарства степової зони НААН». Ста-
ном на 1 січня 2013 р. у державних підпри-
ємствах дослідних господарствах Академії
функціонує 123 суб’єкти племінної справи, з них
46 племзаводів, 5 птахоплемзаводів, 72 плем-
репродуктори, 7 птахоплемрепродукторів, 2 пле-
мінні пасіки.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 6 лютого 2012 р. № 113-р було погоджено
передачу в оренду цілісних майнових комп-
лексів 26-ти державних підприємств НААН.
Очікувалося, що передача в оренду цілісних

майнових комплексів державних підприємств
дослідних господарств Академії дасть можли-
вість за рахунок залучення додаткових інвес-

тицій у розвиток виробництва зміцнити еконо-
міку та подолати прогресуючу нестачу обігових
коштів. Проте запровадження механізму інно-
ваційно-інвестиційного розвитку в дослідних
господарствах НААН як способу підвищення
ефективності використання майнових і земель-
них ресурсів до останнього часу не дало бажа-
них результатів. Попри те, що інвесторами у
виробництво спрямовано значні кошти, відпо-
відного зростання обсягів валової продукції та
прибутковості не спостерігається.
За звітний період непомірно зросла креди-

торська заборгованість, що стало наслідком
упущень у договірних відносинах дослідних гос-
подарств Академії з групою компаній товари-
ства «Торговий дім «Украгропром», особливо
стосовно ціноутворення.
Слід зазначити, що за цей період Академія

перебувала під пильним оком багатьох організа-
цій, які її перевіряли. Так, упродовж попередньо-
го року та на початку 2013-го спеціалісти Рахун-
кової палати та Фінансової інспекції України
здійснювали аудит ефективності використання
коштів державного бюджету за 2010–2012 рр.
Узагальнюючи економічні результати фінан-

сування Академії, слід зазначити, що за звітний
період Академія внесла істотний вклад у дохід-
ну частину бюджету держави. За розрахунка-
ми, у 2012 р. унаслідок господарської діяль-
ності до зведеного бюджету держави надійшло
308,1 млн грн податкових платежів. З них спла-
та ПДВ становила 126,8 млн грн, податок на
прибуток — 4,7, відрахування на соціальні за-
ходи — 139,3 млн грн. Отже, з урахуванням
коштів спеціального фонду та сплачених по-
датків науковими установами Акаде-
мії створено нової вартості на суму, тотожну об-
сягу бюджетного фінансування у 523,8 млн грн,
а це 215 млн грн від спеціального фонду та
308 млн грн податків.
У надзвичайно складних фінансових умовах,

навіть без урахування потенційної вартості ін-
новацій, створених упродовж року науковцями
Академії, діяльність Академії не є збитковою
для держави. Від нашої діяльності є економіч-
на, соціальна й екологічна вигода. Ми маємо
підстави зробити загальний висновок про
ефективне використання навіть цих незначних
державних коштів і великий потенціал Академії
у забезпеченні інтенсивного розвитку аграрного
сектору економіки України.
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ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР
СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Проаналізовано с часний стан розвит
механізації сільсь о осподарсь о о виробництва,
роз рито перспе тиви подальшої еле трифі ації
техноло ічних процесів і переведення мобільної
техні и на еле тричний привід. Висвітлено
мови, необхідні для створення та введення
в е спл атацію тра торів на
еле троа м ляторном приводі.

В умовах глобалізації кожна країна може
розраховувати на своє місце у світовій еко-
номіці залежно від рівня інноваційної політи-
ки — науково-технічної активності та держав-
ної підтримки створення конкурентоспроможно-
го вітчизняного виробника. Активізація світових
глобалізаційних процесів збіглася з глибокими
соціально-економічними реформами в Україні,
що призвело до сировинної переорієнтації на-
шої економіки та кризової залежності від еко-
номік більш успішних країн.
У галузі механізації сільськогосподарського

виробництва це спричинило занепад власного
машинобудування та заповнення внутрішньо-
го ринку імпортною технікою. Ці процеси мають
системний і практично незворотний характер.
Очевидно, що інноваційний розвиток галузі слід
здійснювати, спираючись передусім на особли-
вості, характерні виключно для України. На ос-
нові цих особливостей необхідно розробляти
інноваційні проекти, які давали б змогу здійсню-
вати технологічні прориви у виробництві і ви-
користанні сільськогосподарської техніки п’ято-
го технологічного укладу. П’ятий технологічний
уклад — це комп’ютеризація, інформатизація,
сучасні сфери електротехнічної промисловості,
приладобудування, питома частка яких у про-
мисловому комплексі України не перевищує
5% [2].
Однією з характерних особливостей вироб-

ництва сільськогосподарської продукції в Ук-
раїні є значна залежність від імпортних енер-
гоносіїв:
потреба України в енергоресурсах стано-

вить 220 млн т у. п., зокрема, імпорт — понад
60%, а власний видобуток нафти — близько
30% від необхідного;

Ключові слова: мобільна техніка, електротрактор, акумуляторні батареї.

дизельне пальне лише за виконання основ-
них технологічних процесів рослинництва ста-
новить понад 20% від собівартості рослинної
продукції; спочатку продається (і в досить об-
межені терміни) продукція рослинництва, а
потім купується пальне. Будь-яке зростання
прибутку від реалізації продукції рослинництва
легко втрачається під час закупівлі палива.
Країна, яка продає хліб, завжди у програшу по-
рівняно з країною, що продає паливо.
Водночас Україна сьогодні є однією з най-

більш розвинутих і перспективних країн світу
щодо виробництва електричної енергії: вона має
потужну систему теплоелектростанцій (14 теп-
лових електростанцій зі встановленою потуж-
ністю понад 30 тис. МВт). При цьому запаса-
ми вугілля Україна забезпечена на 400 років
[2]; за встановленими потужностями ядерної
енергетики Україна посідає 8 місце у світі і має
значні запаси уранової руди; частка електро-
енергії, отриманої від енергії сонця і вітру, на
2030 рік має становити 15%, сучасний вітро-
енергетичний потенціал України становить
30000 ГВт⋅год за рік [1]; перспективним є вико-
ристання відходів рослинництва для виробниц-
тва електроенергії в умовах окремого госпо-
дарства.
Динаміка зростання цін на одиницю енергії

у вигляді електроенергії в Україні менша, ніж у
вигляді дизельного палива (рис. 1), притому,
що прибуток за рахунок різниці ціни реалізації
та собівартості виробництва залишається в
країні.
Отже, можна стверджувати, що одним із чин-

ників ефективності сільського господарства
України в подальшому стане освоєння нового
рівня електрифікації виробництва. Велике зна-
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чення в цьому процесі має питання переведен-
ня мобільних енергозасобів, зокрема тракторів
сільськогосподарського призначення, на елек-
тричний привід.
Статистика використання тракторів у сіль-

ському господарстві (рис. 2) показує, що енер-
гоємні ґрунтообробні роботи виконуються ма-
шинно-тракторними агрегатами класу тяги 2 і
більше, а робочий час витрачається переваж-

Електрифікація як фактор створення мобільної
сільськогосподарської техніки нового покоління

но на транспортні та допоміжні роботи, які не
потребують постійної максимальної потужності
від джерела енергії і виконуються з невелики-
ми технологічними швидкостями. При цьому
часто застосовуються класи тяги 1,4 та меншої
потужності з технологічними зупинками. Зага-
лом витрати енергії під час використання елек-
тротяги можуть бути у 5–7 разів менші порівня-
но з дизельним двигуном [4].
Отож, якщо для інших країн електротрак-

тор — це лише перспективний етап розвитку
машинобудування, то для України — це особ-
ливо важливий фактор завоювання гідного міс-
ця на ринку сільськогосподарської продукції.
За останні кілька років практично у всіх про-

гресивних країнах світу відзначається надзви-
чайно активна робота зі створення електрич-
них самохідних машин на акумуляторному при-
воді (рис. 3).
Загальновизнаною перешкодою для масово-

го впровадження машин на електроакумуля-
торному приводі вважається відсутність по-
трібних акумуляторів і систем їх зарядки.
У багатьох країнах світу інтенсивно розроб-

ляються і впроваджуються нові види високо-

Рис. 3. За альний ви ляд с часних еле трич-
них самохідних машин: а — вантажний еле -
тро ар (США); б — ле овий автомобіль
(Франція); в — еле троавтоб с (Китай);
— еле тротра тор (Росія — Білор сь)

Рис. 1. Динамі а зміни ціни одиниці енер ії:
1 — дизельне паливо; 2 — еле троенер ія
для сільсь ої місцевості
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Рис. 2. Завантаженість тра торів за ви онан-
ня а ротехноло ічних операцій: а — б льдо-
зерні та навантаж вальні роботи; б — вне-
сення добрив; в — транспортні роботи;
— збирання зернових і силосних льт р;

д — збирання артоплі та оренеплодів; е —
за отівля сіна; є — посів; ж — міжрядна об-
роб а; з — льтивація; — дис вання;
л — оран а
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енергетичних акумуляторів: літій-іонних (занад-
то дорогі); натрій-сірчаних (робоча температу-
ра понад 300°С); нікель-металгідридних; на
основі поліпропілену, паливних елементів, іоні-
сторів, фотоелементів тощо. Проте найбільш
доступними, надійними та поширеними поки
що залишаються свинцево-кислотні акумуля-
торні батареї (АКБ). За останній час їхні харак-
теристики як джерела енергії для електротрак-
тора значно покращилися (рис. 4) — питома
енергоємність досягла 45 Вт⋅год/кг; за 2-годин-
ної безперервної роботи машинно-тракторно-
го агрегату з 80%-м навантаженням співвідно-
шення ваги акумуляторів та електротрактора,
на який вони встановлюються, становить від
20%, а співвідношення ціни відповідних акуму-
ляторів і трактора становить близько 25%.
Порівняльні характеристики свинцево-кис-

лотних і Lithium акумуляторних батарей пока-
зують, що на сьогоднішній день використання
свинцево-кислотних батарей є дешевшими,
але загальна маса їх досить велика за викорис-
тання Lithium, а під час виконання технологіч-
них операцій при однаковій масі ємність акуму-
ляторних батарей Lithium буде втричі більшою
(рис. 5).
Щодо перезарядження акумуляторів, то для

електротракторів це питання вирішується дещо
простіше, ніж для автомобілів, що пов’язано з
обмеженістю території, на якій працює трактор,
чітко визначеним маршрутом і незначними від-
станями його переміщення. Створивши відпо-
відну кількість станцій швидкої заміни батарей
(3–5 хв) та оптимізувавши план виробничих
завдань, можна досягти практично безперерв-
ної роботи електротрактора протягом всієї ро-

Рис. 4. Динамі а зміни основних хара теристи еле тротра тора: а — питома енер оємність
АКБ, Вт⋅⋅⋅⋅⋅ од/ ; б — співвідношення ва и а м ляторів та еле тротра тора, %; в — співвідно-
шення ціни а м ляторів та еле тротра тора, %
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Рис. 5. Порівняльні хара теристи и свинцево- ислотних і Lithium а м ляторних батарей:
а — тривалість роботи під час ви онання техноло ічних операцій [ — тривалість транспорт-
них робіт (Р=10 Вт) хв; — тривалість роботи на оранці (Р=20 Вт) хв]; б — за альна маса і
за альна вартість [ — за альна маса; — за альна вартість, рн]
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Ефективність сільського господарства
значною мірою визначатиметься освоєнням
нового рівня електрифікації виробництва, зок-
рема переведенням мобільних енергозасобів

Висновки

на електричну тягу. Сьогодні Україна має всі
необхідні умови для створення та введення в
експлуатацію тракторів на електроакумуля-
торному приводі.
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бочої зміни. На кожній станції заміни батарей
встановлюється необхідна кількість блоків ба-
тарей, заміна яких на тракторі виконується в
автоматизованому режимі, а підзарядження
проводиться від одного з можливих джерел
енергії: централізованої електромережі, вітро-
електричного пристрою, фотоелектричного мо-
дуля, теплового електрогенератора на біопа-
ливі (солома, біогаз тощо) та ін.
У попередніх працях зарубіжних і вітчизня-

них вчених, зокрема фахівців Національного
наукового центру «Інститут механізації та елек-
трифікації сільського господарства» [3], дослі-
джено окремі питання організації роботи елек-
тротракторів, вибору силового електроприво-
ду, розроблення принципових схем керування
електроприводом, оцінки економічного, еколо-
гічного та соціального ефекту.
Враховуючи потужний потенціал ПАТ «Хар-

ківський тракторний завод», а також високий
рівень розвитку електроенергетичної галузі,
Україна має всі умови для вирішення за корот-

кий термін усіх технічних питань та успішного
впровадження у виробництво вітчизняних трак-
торів з електроакумуляторним приводом.
Використання силового електроприводу в

умовах інтенсивного насичення мобільних сіль-
ськогосподарських агрегатів засобами інфор-
матизації та автоматизації відкриває можли-
вість створення техніки нового покоління з ви-
соким рівнем електрифікації технологічних
процесів та елементами комп’ютеризації, що
дасть змогу значно знизити витрати енергії,
підвищити комфортність та екологічність жит-
тя і загальну ефективність використання сіль-
ськогосподарських угідь. Наприклад, енерго-
ємність електроімпульсного знищення одно-
річних і багаторічних бур’янів у 8,7 та 5,5 раза
менша, ніж за використання гербіцидів, і в 16,1
та 3 рази менша, ніж за культивації [5], а спеці-
алізований сільськогосподарський робот на
електроакумуляторному приводі має засоби
навігації, управління рухом і роботою робочих
органів, технічного зору і комунікації [6].
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По азано вплив систем добрення на алійний
режим чорнозем типово о вил вано о
впродовж ІІІ та IV ротацій (16 ро ів) зерно-
б ря ової сівозміни. Тривале вирощ вання
льт р без несення добрив зменш вало вміст

р хомо о алію верхніх шарах ґр нт . Най ращі
мови алійно о режим ґр нт впродовж обох
ротацій створювалися за ор ано-мінеральних
систем добрення. Унесення добрив
забезпеч вало рівномірне зростання порівняно
з онтролем вміст алію в обмінній та
необмінній фра ціях.

Калій відіграє важливу роль у створенні ци-
топлазматичних структур, впливає на фермен-
тативну діяльність, синтез простих та складних
вуглеводнів, вітамінів тощо [6].
У процесі життєздатності рослини виносять

із ґрунту значну кількість калію, який перебуває
в доступній (рухомій) для рослин формі. Фор-
мування фонду рухомого калію у ґрунті — важ-
ливий аспект подальшого підвищення продук-
тивності культур та їх сталого вирощування в
подальшій перспективі.
Уміст рухомого калію в ґрунті залежить від

ряду факторів, серед яких найважливішими є
норма застосування добрив, інтенсивність ба-
лансу калію в системі добриво — ґрунт — рос-
лина, фізико-хімічні особливості ґрунту, струк-
тура сівозміни та ін. [1, 2, 7, 8].
Ряд досліджень [2, 4, 5] свідчать про те, що

найефективнішим агрохімічним заходом у під-
вищенні фонду рухомого калію ґрунту є суміс-
не застосування органічних та мінеральних
добрив. Таке поєднання уповільнює перехід
калію в ґрунтовий розчин, робить цей процес
більш рівномірним у часі, що зменшує необ-

Ключові слова: калійний режим, чорнозем типовий вилугуваний, сівозміна, система удобрення.

мінну фіксацію та вимивання калію за межі
ґрунтового профілю. У сучасному землероб-
стві, коли дедалі ширше як органічне добриво
використовують побічну продукцію культур, вплив
альтернативних джерел органіки (побічної про-
дукції рослин) на калійний режим ґрунту зали-
шається недостатньо вивченим. Нетоварна
частина врожаю виносить значну кількість ка-
лію [3], тому використання її на добриво істот-
но впливатиме на калійний режим ґрунту.
Мета досліджень — вивчення впливу сис-

тем удобрення і структури сівозміни на форму-
вання фонду рухомого калію в чорноземі типо-
вому вилугуваному середньосуглинковому та
процеси його трансформації за тривалого за-
стосування добрив.
Матеріали і методика досліджень. В умо-

вах стаціонарного польового досліду (1996–
2012 рр.) Білоцерківської дослідно-селекційної
станції впродовж ІІІ та IV ротацій зерно-буря-
кової сівозміни вивчали вплив різних систем
удобрення на динаміку рухомого калію та його
фракційний склад у чорноземі типовому вилу-
гуваному середньосуглинковому.
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Агрохімічна характеристика орного (0–30 см)
шару ґрунту: уміст гумусу за Тюріним — 3,6–
3,9%, лужногідролізованого азоту за Корнфіл-
дом — 120–140 мг/кг ґрунту, рухомого фосфо-
ру та калію за Чиріковим — відповідно 130–150
та 50–70 мг/кг ґрунту, гідролітична кислотність
за Каппеном — 17,1 мг⋅екв./кг ґрунту.
Площа облікової ділянки — 100 м2, повтор-

ність — 3-разова. Агротехніка вирощування
культур загальноприйнята для цієї зони.
Чергування культур у 10-пільній сівозміні

(ІІІ ротація): ячмінь ярий — редька олійна —
пшениця озима — буряки цукрові — горох —
пшениця озима — буряки цукрові — кукурудза
на зелений корм — пшениця озима — цукрові
буряки; 6-пільній реформованій (ІV ротація):
ячмінь ярий+конюшина — конюшина — пшени-
ця озима — вико-овес — пшениця озима —
буряки цукрові.
Норми внесення добрив на 1 га сівозміни в

ІІІ ротації становили: мінеральних — N50P66K66,
органічних — 9 т; IV ротації — відповідно
N43P43K43 і 8,3 т. За альтернативної системи
удобрення в ІІІ ротації на добриво заорювали
побічну продукцію пшениці озимої, буряків цук-
рових, гороху, IV ротації — пшениці озимої та
буряків цукрових.
Уміст рухомого калію в ґрунті визначали за

Чиріковим, фракційний склад — за Пчолкіним.
Результати досліджень. Дослідження по-

казали, що сумарний винос калію за ІІІ ротацію
зерно-бурякової сівозміни у варіанті без добрив
становив 690, IV — 426 кг/га. Систематичне
внесення мінеральних та органічних добрив
збільшило винос калію в ІІІ ротації в 1,75–1,90,
IV — 1,56–1,75 раза (рисунок).
Винос калію в сівозміні в середньому за 1 рік

у варіанті без добрив становив у ІІІ ротації —
69, IV — 71 кг/га. Унесення мінеральних доб-
рив збільшувало середньорічний винос калію

в ІІІ ротації до 121, IV — 111 кг/га. Використан-
ня органо-мінеральних систем удобрення зу-
мовлювало подальше незначне зростання що-
річного виносу калію порівняно з мінеральною
системою у ІІІ ротації на 7–10, IV — 11–13 кг/га.
Слід зазначити, що органо-мінеральні сис-

теми удобрення сприяли стабілізації балансу
калію в ґрунті. Щорічне надходження калію в
ґрунт за використання на добриво побічної про-
дукції чи внесення 8–9 т/га гною було майже
однаковим і становило у ІІІ ротації — 53–54,
IV — 48–50 кг/га. При цьому щорічне надхо-
дження калію в ґрунт з органічними добрива-
ми було в кілька разів більшим, ніж його відчу-
ження приростом урожаю.
Уміст рухомого калію в орному (0–30 см)

шарі чорнозему типового вилугуваного на по-
чаток ІІІ ротації змінювався у варіантах дослі-
ду. Найнижчий уміст спостерігався у варіан-
ті без добрив — 63,2, за мінеральної систе-
ми удобрення він становив 74,8, альтернатив-
ної органо-мінеральної — 86, традиційної —
89,6 мг/кг ґрунту. У підорному (30–40 см) шарі
спостерігалася аналогічна закономірність —
відповідно 57,1; 61,6; 67,4 та 66,9 мг/кг ґрунту.
Використання мінеральних та органічних доб-
рив упродовж попередніх 2-х ротацій форму-
вало більші запаси рухомого калію в орному та
підорному шарах ґрунту.
За вирощування культур зерно-бурякової

сівозміни впродовж ІІІ та IV ротацій без унесен-
ня добрив відзначалося зниження вмісту рухо-
мого калію в орному та підорному шарах. Так,
в орному шарі на кінець ІІІ ротації вміст рухо-
мого калію зменшився порівняно з умістом на
початок ІІІ ротації на 2,4, IV — 5,2; підорному —
відповідно на 2,1 та 4,3 мг/кг ґрунту (табл. 1).
Стабілізація вмісту рухомого калію в ґрунті

впродовж ІІІ та IV ротацій спостерігалася за
мінеральної системи удобрення. На кінець ІІІ
ротації за внесення мінеральних добрив у
нормі N50P66K66 на 1 га сівозміни вміст рухо-
мого калію в орному шарі ґрунту збільшився
щодо початкового вмісту на 4,7, підорному —
2,2 мг/кг ґрунту. Упродовж IV ротації за норми
добрив N43P43K43 на 1 га сівозміни вміст рухо-
мого калію в орному і підорному шарах прак-
тично не змінювався, що зумовлено високим
виносом калію культурами сівозміни на фоні
зменшеної норми калійних добрив.
Позитивний вплив на калійний режим ґрун-

ту мало застосування органо-мінеральних сис-
тем удобрення. Використання на добриво по-
бічної продукції в поєднанні з N50P66K66 на 1 га
сівозміни забезпечило зростання вмісту рухо-
мого калію на кінець ІІІ ротації щодо початко-

Винос алію врожаєм льт р за ротацію зер-
но-б ря ової сівозміни: — ІІІ ротація;
— IV ротація (норм внесення мінеральних

добрив ІV ротації зменшено до N43P43K43,
ною — 8,3 т на 1 а сівозмінної площі;
ПП — побічна прод ція)

кг
/г
а

Без добрив N50P66K66 ПП
+N50P66K66

9 т/га гною
+N50P66K66

Вплив тривалого внесення добрив на калійний
режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
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вого вмісту в орному шарі ґрунту на 9,2, підор-
ному — 5,7 мг/кг ґрунту; IV ротації на фоні
N43P43K43 на 1 га сівозміни — відповідно на 3,5
та 2,8 мг/кг ґрунту.
Унесення гною в нормі 8,3–9 т/га сівозміни

в поєднанні з мінеральними добривами за
впливом на калійний режим ґрунту прирівню-
валося до альтернативної органо-мінеральної
системи удобрення. Так, на кінець ІІІ ротації
вміст обмінного калію у варіанті 9 т гною +
N50P66K66 на 1 га сівозміни в орному шарі ґрун-
ту становив 97, підорному — 70,8, що було
більше порівняно з початковим умістом відпо-
відно на 7,4 та 3,9 мг/кг ґрунту. Упродовж IV
ротації вміст обмінного калію за традиційної
органо-мінеральної системи удобрення в орно-
му шарі збільшився на 4, підорному — 4,4 мг/кг
ґрунту.
Тривале застосування добрив впливало на

склад фракцій калію в ґрунті. На кінець ІІІ рота-
ції сумарний уміст калію в рухомій та необ-
мінній фракціях у варіанті без добрив становив

652 мг/кг ґрунту, зокрема водорозчинній — 1,8%,
обмінній — 16,6, необмінній — 81,6% (табл. 2).
Застосування впродовж ІІІ ротації мінераль-

ної системи удобрення (N50P66K66 на 1 га сіво-
зміни) збільшило вміст суми фракцій калію по-
рівняно з контролем на 29 мг/кг ґрунту (4,5%),
альтернативної органо-мінеральної (побічна
продукція + N50P66K66 на 1 га сівозміни) — 101
(15,5%), традиційної органо-мінеральної (9 т гною
+ N50P66K66 на 1 га сівозміни) — на 111 мг/кг
ґрунту (17%).
Унесення добрив сприяло рівномірному зро-

станню вмісту калію в обмінній та необмінній
фракціях. За мінеральної системи удобрення
вміст обмінного калію збільшився щодо конт-
ролю на 15, необмінного — 14 мг/кг ґрунту; за
альтернативної органо-мінеральної — відпо-
відно на 50 та 52; традиційної органо-мінераль-
ної — 55 та 59 мг/кг ґрунту.
У IV ротації зерно-бурякової сівозміни сума

фракцій калію в орному (0–30 см) шарі ґрунту
зменшилася порівняно з ІІІ ротацією на 15–

11 Без добрив (контроль) 63,2 57,1 60,8 55,0 58,0 52,8
2 N50P66K66 74,8 61,6 79,5 63,8 80,9 62,7
4 N50P66K66+побічна продукція 86,0 67,4 95,2 73,1 98,7 75,9
13 N50P66K66+9 т/га гною 89,6 66,9 97,0 70,8 101 75,2
       НІР05 2,8 2,6 2,9 2,7 2,8 2,6
       Р% 1,9 2,0 1,7 1,8 1,8 2,0
Прим і т к а . Норму внесення мінеральних добрив у ІV ротації зменшено до N43P43K43, гною — до 8,3 т
на 1 га сівозмінної площі.

1. Динамі а р хомо о алію в чорноземі типовом вил ваном середньос лин овом за-
лежно від стр т ри сівозміни та системи добрення, м / ґр нт

В
ар
іа
нт Унесено добрив

на 1 га сівозмінної площі

Шар ґрунту, см

0–30 30–40 0–30 30–40 0–30 30–40

кінець ІV ротації,
2011— 2012 рр.

початок ІІІ ротації,
1996 — 1997 рр.

кінець ІІІ ротації,
2006— 2007 рр.

Кінець ІІІ ротації, 2006 — 2007 рр.
11 Без добрив (контроль) 11,7 108 532 652
2 N50P66K66 11,9 123 546 681
4 N50P66K66 + побічна продукція 12,7 158 584 755
13 N50P66K66 + 9 т/га гною 12,5 163 591 767
                 НІР05 0,4 4,9 20,2
                 Р% 1,7 2,2 2,0

Кінець ІV ротації, 2011 — 2012 рр.
11 Без добрив (контроль) 9,5 107 494 611
2 N43P43K43 12,4 124 501 637
4 N43P43K43 + побічна продукція 13,1 163 564 740
13 N43P43K43 + 8,3 т/га гною 13,2 168 567 748
                 НІР05 0,3 5,1 17,6
                 Р% 1,6 1,9 2,1

2. Форми алію в орном шарі чорнозем типово о вил вано о середньос лин ово о після
тривало о застос вання добрив(1996–2012 рр.), м / ґр нт

Варіант
Унесено добрив

на 1 га сівозмінної площі
Форма калію

необміннаводорозчинна обмінна сума

Вплив тривалого внесення добрив на калійний
режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Висновки

За тривалого (упродовж 2-х ротацій) вико-
ристання чорнозему типового вилугуваного
без унесення добрив в умовах зерно-бурякової
сівозміни вміст рухомого калію в ґрунті змен-
шився порівняно з умістом на початок ІІІ ро-
тації: в орному (0–30 см) шарі — на 5,2, підор-
ному (30–40 см) — 4,3 мг/кг ґрунту. Застосу-
вання мінеральних добрив у нормі N50P66K66 на
1 га сівозміни сприяло зростанню вмісту ру-
хомого калію в ґрунті (ІІІ ротація) в орному
шарі на 4,7, підорному — 2,2 мг/кг ґрунту. Зі
зменшенням норми калійних добрив на 35%
(IV ротація) зберігалася стабільність фонду
рухомого калію в ґрунті на кінець ротації.
За використання традиційної та альтер-

нативної органо-мінеральних систем удоб-
рення створювалися найкращі умови калійно-

го режиму чорнозему типового вилугуваного,
що забезпечило зростання вмісту рухомого
калію у верхніх шарах ґрунту впродовж обох
ротацій сівозміни. На кінець IV ротації вміст
обмінного калію в орному шарі ґрунту за аль-
тернативної системи удобрення становив
98,7, традиційної — 101, що порівняно з міне-
ральною системою удобрення було відповідно
на 17,8 та 20,1 мг/кг ґрунту більше.
Унесення підвищених норм добрив у ІІІ ро-

тації забезпечило рівномірне зростання вміс-
ту калію в обмінній та необмінній фракціях по-
рівняно з контролем. У IV ротації вміст калію
в ґрунті зменшувався в усіх варіантах на 3,4–
8,2% порівняно з ІІІ ротацією, що відбувалося
за рахунок зменшення вмісту калію необмінної
фракції.
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43 мг/кг ґрунту. Зменшення калію в ґрунті відбу-
валося переважно за рахунок необмінної фрак-
ції і становило у варіанті без добрив 7,1%, за
мінеральної системи удобрення — 8,2, альтер-
нативної органо-мінеральної — 3,4, традицій-
ної органо-мінеральної — 4,1%. Це дає підста-
ви стверджувати, що система удобрення куль-
тур у IV ротації зерно-бурякової сівозміни
залишалася незбалансованою за нормами
внесення калійних добрив, і живлення культур
відбувалося з використанням резервів необ-
мінного калію ґрунту. Найвищий уміст калію в
ґрунті за сумою фракцій на кінець IV ротації
спостерігався у варіантах з використанням ор-
гано-мінеральних систем удобрення: альтерна-

тивної — 740, традиційної — 748 мг/кг ґрунту.
Порівняно з контролем без добрив за органо-
мінеральних систем удобрення збільшився
вміст суми фракцій калію у ґрунті відповідно на
129 та 137 мг/кг ґрунту, або 21,1 та 22,4%. Ви-
користання альтернативної органо-мінеральної
системи удобрення за впливом на калійний
режим ґрунту рівнялося традиційній, де норма
внесення гною становила 8,3 т/га сівозміни.
Застосування мінеральної системи удобрен-

ня (N43P43K43 на 1 га сівозміни) забезпечило на
кінець IV ротації вміст суми фракцій калію в
ґрунті 637 мг/кг ґрунту, що порівняно з варіан-
том без добрив було на 26 мг/кг ґрунту, або
4,3% більше.

Вплив тривалого внесення добрив на калійний
режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
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БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
РОСЛИН І ПЕСТИЦИДИ

Наведено рез льтати дослідження ба теріальних
хвороб зернових і зернобобових льт р.
По азано, що переважна іль ість виділених
фітопато енних ба терій резистентні до
ре омендованих і широ овживаних техноло іях
вирощ вання сільсь о осподарсь их рослин
пестицидів. Серед дослідж ваних пестицидів, до
с лад я их входять ман оцеб, арбендазим,
іміда лоприд і римс льф рон, виявлено
препарати з антиба теріальною а тивністю.

У час бурхливого розвитку різних галузей
промисловості, косметології та інформації люд-
ство продовжує ігнорувати природні процеси,
що склалися в біологічних співтовариствах.
Унаслідок цього порушилася продуктивність
екологічних систем, які забезпечують людство
необхідними ресурсами продовольства і сиро-
вини. У галузі виробництва продовольства і
сировини, чим займаються сільське і лісове
господарства, зазначені вище екологічні пору-
шення особливо тривожні і небезпечні. Існують
так звані пестицидні проблеми [1, 8]. Адже для
захисту рослин у багатьох країнах світу пести-
циди хімічного синтезу, або синтетичні пести-
циди, займають провідне місце.
Часто неконтрольоване використання пести-

цидів призводить до серйозних негативних на-
слідків. Накопичуючись у біоценозах, вони по-
рушують ланцюг живлення співчленів ценозу;
пригнічують діяльність природних регуляторів
чисельності шкідливих агентів, забруднюють

Ключові слова: бактеріальні хвороби, збудники
бактеріальних хвороб, пестициди.

навколишнє середовище, сільськогосподарсь-
ку і лісову продукцію.
Сільськогосподарська продукція, отримана з

використанням пестицидів, втрачає свою то-
варну цінність, оскільки є небезпечною для здо-
ров’я людей. Крім того, широке застосування
пестицидів зумовлює у шкідливих агентів, зок-
рема фітопатогенних бактерій, популяційну ре-
зистентність. Це змушує збільшувати дози і
кратність застосування цих пестицидів, що по-
силює негативний ефект [7, 8, 13].
Фітопатогенні бактерії завдають значної шко-

ди сільському господарству [2, 11, 12, 15], спри-
чиняють великі втрати в рослинництві, лісів-
ництві, квітникарстві — знижують урожайність
та якість продукції [5, 6, 10, 14, 16].
Мета роботи — визначення антибактері-

альної дії пестицидів, які використовують у
сільському господарстві, проти збудників бак-
теріальних хвороб зернових і зернобобових
культур.
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Методика досліджень. Здійснено перевірку
антибактеріальної активності хімічних фунгі-
цидів щодо збудників бактеріальних хвороб
P. syringae pv. atrofaciens, Pectobacterium ca-
rotovorum, Agrobacterium tumefaciens, Xan-
thomonas vesicatoria і Pseudomonas syringae
pv. lachrymans. У дослідах використовували
фунгіциди, зареєстровані та дозволені до ви-
користання в Україні [3, 9], основними діючими
речовинами яких є флудиоксоніл, пенконазол,
дифеноконазол, тіофанат-метил, фосетил
алюмінію, манкоцеб, металаксил, беноміл
(табл. 1).
Дію зазначених препаратів оцінювали за їх

впливом на ріст різних штамів бактерій у дозі,
рекомендованій до використання та дозі, що в
10 разів перевищує рекомендовану, додаван-
ням їх до живильного середовища, на якому
культивували бактерії.
Тестування препаратів, призначених для

використання в сільському господарстві, здійс-
нювали з використанням тест-культур фітопа-
тогенних бактерій, найбільш поширених і шко-
дочинних збудників бактеріозів зернобобових
культур, за загальноприйнятими методами [4].
Використано препарати фунгіцидної дії в

Бактеріальні хвороби
сільськогосподарських рослин і пестициди

нативній формі, основними діючими речовина-
ми яких є карбендазим, карбоксин+тирам, те-
буконазол; інсектициди — імідаклоприд і тіаме-
токсам, гербіциди — трибенурон-метил і рим-
сульфурон (див. табл. 1).
Результати досліджень. Попри досить ши-

роке впровадження в землеробстві України біо-
логічних препаратів, використання пестицидів
хімічного походження все ще переважає їх за-
стосування. Тому доцільно було б використо-
вувати такі пестициди, які, крім антифунгаль-
ної, виявляли б і антибактеріальну активність
до збудників бактеріальних хвороб.
Виявлено, що препарати, які містять беноміл,

флудиоксоніл, пенконазол, дифеноконазол, тіо-
фанат-метил, не мають антибактеріальної ак-
тивності до всіх досліджених штамів P. syringae
pv. atrofaciens та A. tumefaciens, P. carotovorum,
X. vesicatoria, P. syringae pv. lachrymans (табл.
2, 3). З унесенням цих препаратів у технологіч-
но рекомендованій для виробників дозі та у
10-разовій до живильного середовища, на яко-
му культивували бактерії, не було пригнічення
росту бактеріальних культур, за винятком шта-
му X. vesicatoria 7605, у якого не спостерігав-
ся ріст на препараті, що містив беномілом.

Флудиоксоніл, 25 г/л Фторвмісні похідні піролу Системний фунгіцид

Пенконазол, 100 г/л Тіазоли Те саме

Дифеноконазол, 250 г/л Тіазоли   »   »

Тіофанат-метил, 700 г/кг Карбамати   »   »

Фосетил алюмінію, 80% Фосфорорганічні сполуки   »   »

Металаксил, 40 г/кг Похідні амінокислот, феніламіди   »   »

Манкоцеб, 800 г/кг Дитіокарбамати Контактний фунгіцид

Беноміл, 500 г/кг Бензимідазоли Системний фунгіцид

Карбендазим, 500 г/л ракурс Похідні дитіокарбамінової кислоти Контактно-системний
фунгіцид

Карбоксин 200 г/л
+ тирам 200 г/л віват Карбоксаміди та дитіокарбамати Фунгіцид

Тебуконазол, 60 г/л раназол Триазолінтіони      »

Імідаклоприд, 700 г/кг гаучо Хлорнікотинілові Інсектицид

Тіаметоксам, 350 г/л круізер Неонікотиноїди Інсектицид системної дії

Трибенурон-метил, 750 г/кг
гранстар Сульфонілсечовини Гербіцид

Римсульфурон, 250 г/кг тітус Похідна сульфонілсечовини Системний гербіцид

1. Хара теристи а дослідж ваних ф н іцидів

Діюча речовина ПризначенняХімічний клас
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Флудиоксоніл, 25 г/л 10⋅РВ – – – – – – – – – –

РВ – – – – – – – – – –

Пенконазол, 100 г/л 10⋅РВ – – – – – – – – – –

РВ – – – – – – – – – –

Дифеноконазол, 10⋅РВ – – – – – – – – – –
250 г/л РВ – – – – – – – – – –

Тіофанат-метил, 10⋅РВ – – – – – – – – – –
700 г/кг РВ – – – – – – – – – –

Фосетил алюмінію, 10⋅РВ + + + + + + + + + +
80% РВ – – – – – – – – – –

Манкоцеб, 640 г/кг 10⋅РВ + + + + + + + + + +
+ металаксил, 40 г/кг РВ + + + + + + + + + +

Манкоцеб, 800 г/кг 10⋅РВ + + + + + + + + + +

РВ + + + + + + + + + +

Беноміл, 500 г/кг 10⋅РВ – – – – – – – – – –

РВ – – – – – – – – – –

Контроль – – – – – – – – – –

Прим і т к а . РВ — рекомендована виробником доза; 10⋅РВ — доза, що у 10 разів перевищує рекомен-
довану виробником (для табл. 2, 3); + — наявність, – — відсутність антибактеріальної активності.

2. Ч тливість штамів P. syringae pv. atrofaciens до препаратів ф н іцидної дії

4394  9400  9417   9404  9411  9415 912   8462  7959 8281

Штам
Діюча речовина Доза

Флудиоксоніл, 25 г/л 10⋅РВ – – – – –

РВ – – – – –

Пенконазол, 100 г/л 10⋅РВ – – – – –

РВ – – – – –

Дифеноконазол, 250 г/л 10⋅РВ – – – – –

РВ – – – – –

Тіофанат-метил, 700 г/кг 10⋅РВ – – – – –

РВ – – – – –

Фосетил алюмінію, 80% 10⋅РВ + – + + +

РВ – – – – +

Манкоцеб, 640 г/кг 10⋅РВ + + – + +

+металаксил, 40 г/кг РВ + + – + +

Беноміл, 500 г/кг 10⋅РВ – – – – +

РВ – – – – +

Контроль – – – – –

Прим і т к а . + — інтенсивний ріст бактеріальної культури; – — відсутність росту.

3. Ч тливість фітопато енних ба терій до препаратів ф н іцидної дії

Вид, штам

8628 9052 8982  7595 7605

X. vesicatoriaP. syringae pv. lachrymansP. carotovorumA. tumefaciensДіюча речовина Доза
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Бактеріальні хвороби
сільськогосподарських рослин і пестициди

Фосетил алюмінію має антибактеріальну дію
проти збудників бактеріозів лише в дозі, що у
10 разів перевищує рекомендовану виробни-
ком, за винятком штаму X. vesicatoria 7605, від-
сутність росту якого виявлено і на середовищі
з унесенням рекомендованої виробником дози.
Антибактеріальну активність до всіх штамів

збудника бактеріозу зернових P. syringae pv.
atrofaciens та A. tumefaciens 8628 і 9052,
X. vesicatoria 7605, P. syringae pv. lachrymans
7595 виявляє лише манкоцеб та манкоцеб у
комбінації з металаксилом (див. табл. 2, 3).
Препарати, які містять цю діючу речовину, при-
пиняють ріст досліджуваних бактерій у реко-
мендованій виробником дозі. Не виявлено ан-
тибактеріальної активності манкоцеба в комбі-
нації з металаксилом до штаму P. carotovorum
8982 ні в рекомендованій виробником, ні в 10 ра-
зів перевищеній виробником дозі. Усі дослі-
джені штами P. syringae pv. atrofaciens не різни-
лися за чутливістю до фунгіцидів.
Установлено, що досліджувані штами фі-

топатогенних бактерій (табл. 4) виявляють ви-
біркову чутливість до препаратів, які містять
карбендазим, що застосовується для протруєн-
ня насіння та обприскування сої у вегетативний
період, і тебуконазол. Чутливими виявилися
лише бактерії виду X. axonopodis pv. glycines.

Штами P. savastanoi pv. glycinea нечутливі до
всіх досліджуваних фунгіцидів. Серед бактері-
альних фітопатогенів бактерії роду Pseudo-
monas найменш чутливі до різноманітних пре-
паратів. Антибактеріальну активність виявив
тебуконазол лише до збудника дикого бактері-
ального опіку сої P. syringae pv. tabaci.
Дослідами (табл. 5) установлено, що збуд-

ники пустульної плямистості сої (X. axonopodis
pv. glycines) та бурого бактеріозу квасолі (X. axo-
nopodis pv. phaseoli) виявляли чутливість до
препарату імідаклоприд, а кутастої плямистості
сої (P. savastanoi pv. glycinea) та квасолі (P. sa-
vastanoi pv. phaseolicola) — до гербіциду, дію-
чою речовиною якого є римсульфурон.
Слід зазначити, що існує штамова чутливість

до досліджуваних препаратів у різних видів фіто-
патогенних бактерій. Це свідчить про необ-
хідність використовувати якомога ширший спектр
тест-культур під час тестування препаратів.
На підставі результатів лабораторного ви-

вчення комерційних пестицидів для можливо-
го захисту сільськогосподарських культур від
бактеріозів нами виявлено антибактеріальну
активність препаратів, що містять манкоцеб у
рекомендованих виробниками дозах, до збуд-
ника базального бактеріозу P. syringae pv. atro-
faciens, бактеріального раку A. tumefaciens 8628

Xanthomonas axonopodis pv. glycines 3 + – –

8835 + – –

8609 + – –

9075 + – –

8 + – –

17в + – –

2б + – –

Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 8541 – – –

8571 – – –

9072 – – –

9074 – – –

1 – – –

4 – – –

12в – – –

Pseudomonas syringae pv. tabaci 225 – – +

8543 – – +

8490 – – +

4. Визначення ч тливості зб дни ів ба теріальних хвороб сої до препаратів хімічно о по-
ходження ф н іцидної дії

Чутливість до

тебуконазолукарбоксину+тирамкарбендазиму
Збудник Штам
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і 9052 та X. vesicatoria 7605, P. syringae pv.
lachrymans 7595.
Препарати, основними діючими речовинами

яких є беноміл, флудиоксоніл, пенконазол, ди-
феноконазол, тіофанат-метил, не можна вико-
ристовувати для захисту рослин від фітопато-
генних бактерій, оскільки навіть у лаборатор-
них умовах вони не пригнічують ріст збудників
бактеріозів.

Бактеріальні хвороби
сільськогосподарських рослин і пестициди

Xanthomonas axonopodis 3 + – – –

pv. glycines 8562 + – – –

8835 + – – –

8609 + – – –

9075 – – – –

8 + – – –

17в + – – –

2б + – – –

Xanthomonas axonopodis 1064 + – – –

pv. phaseoli 7992 + – – –

7521 + – – –

Pseudomonas savastanoi 8541 – – – +

pv. glycinea 8571 – – – +

9072 – – – +

9074 – – – +

1 – – – –

4 – – – –

Pseudomonas savastanoi В-1032 – – – +

pv. phaseolicola В-1035 – – – +

В-1036 – – – +

Pseudomonas syringae 225 – – – –

pv. tabaci 8543 – – – –

8490 – – – –

Pseudomonas syringae В-1018 – – – –

pv. pisi 7150 – – – –

7151 – – – –

7152 – – – –

У сучасній інтенсивній системі землеробства
використовують мінеральні добрива, пестици-
ди, регулятори росту рослин тощо. Особливіс-
тю пестицидів, що вирізняє їх поміж інших за-
бруднювачів, обов’язкове їх використання в
сільському господарстві. Масове та багатора-
зове використання синтетичних пестицидів,
крім позитивного ефекту, призводить до змін,
часто незворотних, мікробних ценозів ґрунту,

5. Визначення ч тливості зб дни ів ба теріальних хвороб зернобобових до інсе тицидів та
ербіцидів

Чутливість до

римсульфуронутрибенурон-метилутіаметоксамуімідаклоприду
Досліджуваний вид бактерій Штам
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Бактеріальні хвороби
сільськогосподарських рослин і пестициди

Досліджені фітопатогенні бактерії, які ура-
жують зернобобові культури, переважно є не-
чутливими і виявляють резистентність до
широковживаних у сільському господарстві
пестицидів хімічного походження. Винятком у
цих дослідженнях є фітопатогенні бактерії
роду Хanthomonas. Серед усіх представників
фітопатогенних бактерій цей рід найчутли-
віший до різноманітних пестицидів. Виявлено

Висновки

антибактеріальну активність до збудників
бурої плямистості квасолі Х. axonopodis pv.
рhaseoli препаратів, до складу яких входять
карбендазим та імідаклоприд, а до збудника
дикого бактеріального опіку сої Р. syringae pv.
tabaci — тебуконазол. Складова гербіциду
римсульфурон діє проти окремих штамів
Р. savastanoi pv. glycinea та P. savastanoi pv.
рhaseolicola.
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рослин і створює умови для виживання та
інтенсивного розмноження стійких до них форм
збудників хвороб. Мікроміцети — збудники хво-
роб сільськогосподарських рослин, за інтенсив-
ного використання фунгіцидів досить швидко
набувають стійкості до хімічних препаратів.
Крім інтенсивного розмноження стійких до фун-

гіцидів форм мікроміцетів, може спостерігати-
ся також зростання кількості фітопатогенних
бактерій, на які фунгіциди не діють.
За таких обставин використання фунгіцидів

є селективним фактором, який збільшує кіль-
кість та інтенсивність розвитку бактеріальних
хвороб.
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ШКІДЛИВІСТЬ СТЕБЛОВОГО
КУКУРУДЗЯНОГО МЕТЕЛИКА
В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

Наведено рез льтати досліджень ш одження
стебловим р дзяним метели ом різних
частин стебла р дзи на ібридах ТОСС 218,
Сл ч СВ, Л ань НК, М чо. Найбільш
ш ідливість фітофа а б ло відзначено за
омпле сно о ш одження стебла на ібридах
ТОСС 218 і Сл ч СВ, наслідо чо о зменшилися
розміри ачанів на 15,1 та 15,5 см і маса зерна
з ачана на 71,6 та 64,5 .

Серед зернових культур важливе місце зай-
має кукурудза, яку як незамінне джерело сиро-
вини використовують у тваринницькій галузі і
промислово-індустріальній сфері для вироб-
ництва олії та палива.
Посівні площі кукурудзи в Україні з року в рік

розширюються, тому гостро стоїть питання за-
хисту культури від шкідливих організмів. Зокре-
ма, значної шкоди посівам кукурудзи завдає
стебловий кукурудзяний метелик. Втрати вро-
жаю зерна від нього істотні і становлять 12–
15%, а в роки масового розмноження — 20–
50% [3, 6]. Характер ушкодження культури
фітофагом дуже різноманітний і змінюється
залежно від морфологічних і фізіологічних
особливостей рослин, віку гусені, її поведінки
та умов навколишнього середовища. Гусінь
після виплодження живе на поверхні листків,
продірявлює їх і знищує чоловічі квітки у воло-
тях. Згодом через пазуху листків проникає у че-
решки, верхівки стебел та волоті. Гусінь молод-
шого віку (L1–L3) дуже рухлива і здатна мігру-
вати не лише на 1-й рослині, а й з рослини на
рослину. Гусінь L1, L2 віддає перевагу ніжним

Ключові слова: кукурудза, фітофаг, стебловий кукурудзяний метелик, гібрид.

частинам листків, колоскам волоті, що містять
підвищену кількість білків, гусінь L3, L4 живить-
ся тканинами стебел, м’яким зерном з підвище-
ним умістом цукрів [5].
Шкідливість стеблового метелика залежить

від строків, ступеня, характеру ушкодження
рослин, чисельності гусені та стану культури [7].
Так, ушкодження волоті і листків не завдає
значних втрат. Більш негативними є наслідки
живлення гусені стеблами і качанами. Дуже за-
селені нею стебла легко переламуються, унас-
лідок чого порушується живлення рослин і зни-
жується врожай зерна. За ушкодження ніжки в
ранньому періоді розвитку качан гине або не
розвивається; більш пізньому — зерно в кача-
нах передчасно дозріває і стає щуплим [8].
За ушкодження стебловим кукурудзяним ме-

теликом рослин зменшується маса врожаю,
погіршується його якість, ускладнюється зби-
рання культури, збудники грибкових і бактері-
альних хвороб проникають у рослину [1]. Не-
гативна дія фітофага неоднаково виявляється
на різних гібридах кукурудзи. Саме тому з’ясу-
вання його впливу на величину втрати урожаю

Рис. 1. Г сінь стеблово о р дзяно о ме-
тели а І, ІІ ві ів на ачані р дзи, 2006 р.

Рис. 2. Г сінь стеблово о р дзяно о ме-
тели а в середині ачана р дзи
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залежно від гібрида є досить актуальним під
час планування захисних заходів.
Мета досліджень — визначити шкідливість

стеблового кукурудзяного метелика в посівах
кукурудзи на зерно залежно від місця ушко-
дження стебла.
Методика досліджень. Експериментальні

дослідження здійснювали впродовж 2006–
2009 рр. на дослідних ділянках ННЦ «Інститут
землеробства НААН». Обліки та спостережен-

Шкідливість стеблового
кукурудзяного метелика в посівах кукурудзи

Рис. 3. Зовнішнє ш одження ачанів -
р дзи стебловим р дзяним метели ом

Рис. 4. Стебло р дзи, зламане від ш о-
дження рослини стебловим р дзяним
метели ом

ня виконували за загальноприйнятими мето-
диками на гібридах ТОСС 218 МВ, Лугань НК,
Мучо, Случ СВ [4]. Агротехніка вирощування
кукурудзи відповідала прийнятій у виробничих
умовах. Статистичну обробку одержаних ре-
зультатів здійснювали згідно з методикою
Б.А. Доспєхова [2].
Результати досліджень. За результатами

досліджень 2006–2009 рр. установлено, що за
ушкодження різних частин стебла кукурудзи

ТОСС 218 МВ
Нижня частина 19,0 18,2 80,6 –48,1 1,3
Середня і верхня 16,7 16,8 74,8 –53,9 1,4
Комплексне 25,3 15,1 57,1 –71,6 1,8
Неушкоджені 39,0 20,0 128,7 – 0
  HIP05 7,6 1,7 5,2 – 0,3

Лугань НК
Нижня частина 21,6 19,3 107,6 –14,9 1,5
Середня і верхня 15,0 17,9 95,3 –27,2 1,0
Комплексне 16,1 16,9 84,0 –38,5 1,9
Неушкоджені 47,3 21,0 122,5 – 0
  HIP05 6,2 2,3 7,4 – 0,3

Мучо
Нижня частина 26,0 19,3 120,1 –28,9 1,1
Середня і верхня 15,3 19,1 112,1 –36,9 1,2
Комплексне 12,3 17,2 101,5 –47,5 1,8
Неушкоджені 46,4 21,2 149,0 – 0
  HIP05 4,5 1,4 5,6 – 0,2

Случ СВ
Нижня частина 26,2 18,0 84,2 –38,1 1,1
Середня і верхня 16,7 16,7 69,3 –53,0 1,2
Комплексне 21,8 15,5 57,8 –64,5 1,6
Неушкоджені 35,3 19,9 122,3 – 0
  HIP05 7,3 1,9 4,8 – 0,2

Уш одження ібридів р дзи стебловим р дзяним метели ом (Київсь а обл., до-
слідне поле ІЗР НААН, 2006–2009 рр.).

г

Кількість гусені,
екз./ рослину

Ушкодження стебла
Ушкоджені
рослини, %

Довжина
качана, см

Маса зерна
з 1 качана

Різниця
в масі зерна
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Відзначено вплив ушкоджень стебловим ку-
курудзяним метеликом різних частин стебла
на біометричні показники рослини.
Найменші за довжиною качани та наймен-

ша маса зерна з 1 качана були за комплекс-
ного ушкодження стебел фітофагом у всіх
досліджуваних гібридів, але найвищі показ-
ники ушкодження рослин спостерігалися в

Висновки

гібридів ТОСС 218 МВ та Случ СВ. Найбільші
качани та найбільшу масу зерна відзначено
за ушкодження стебловим кукурудзяним ме-
теликом нижньої частини стебла на всіх
гібридах.
Оскільки качан був до цього періоду сфор-

мованим, ушкодження рослин фітофагом іс-
тотно не впливало на врожайність.
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стебловим кукурудзяним метеликом змінюють-
ся біометричні показники рослин. За даними
таблиці, стебловим кукурудзяним метеликом
найбільше ушкоджувалися гібриди Случ СВ та
ТОСС 218 (61–65%), менше ушкоджувалися
Лугань НК та Мучо (53–54%). Чисельність гу-
сені на 1 рослину коливалася і в середньому
становила 1,0–1,9 екз. Гусінь ушкоджувала різні
частини стебла кукурудзи (рис. 1–3) і залежно
від місця розташування червоточин та їх кіль-
кості визначено вплив ушкоджень на довжину
і масу качана. За комплексного ушкодження
рослин стебловим кукурудзяним метеликом
спостерігалися качани, які були на 4–4,9 см ко-
ротшими порівняно з качанами неушкоджених
рослин. Таку закономірність відзначено на всіх
гібридах кукурудзи. За ушкодження верхньої та
середньої частин стебла довжина качанів у
гібридів ТОСС 218 МВ та Случ СВ була корот-
шою на 3,2 см, Лугань НК — 3,1 см, Мучо —
на 2,1 см порівняно з качанами неушкоджених
рослин. Із заселенням фітофагом нижньої час-
тини стебла довжина качана в гібридів ТОСС
218 МВ була меншою на 1,8 см, Случ СВ і Му-
чо — 1,9 см, Лугань НК — 3,1 см. Слід зазна-
чити, що в гібридів Мучо та Лугань НК за мор-

фологічними ознаками виявилися качани біль-
шими і довшими, ніж у гібридів ТОСС 218 МВ
та Случ СВ. Було проаналізовано й шкідливу
дію стеблового кукурудзяного метелика на ма-
су зерна з 1 качана, яка змінювалася залежно
від місця ушкодження стебла на всіх досліджу-
ваних гібридах. Найменша маса зерна з 1 кача-
на спостерігалася за комплексного ушкодження
стебла фітофагом у гібридів ТОСС 218 МВ —
57,1 г та Случ СВ — 57,8 г, що на 71,6 та 64,5 г
менше від маси зерна з качанів неушкоджених
рослин. При заселенні шкідником середньої та
верхньої частин рослин найменша маса зерна
з 1 качана була в гібридів Случ СВ — 69,3 г та
ТОСС 218 МВ — 74,8 г, що на 53 та 53,9 г мен-
ше від маси зерна з качанів неушкоджених рос-
лин. Найбільша маса зерна з 1 качана спосте-
рігалася за ушкодження нижньої частини стеб-
ла і становила в гібридів ТОСС 218 МВ — 80,6 г,
Случ СВ — 84,2, Лугань НК — 107,6, Мучо —
120,1 г. Це можна пояснити тим, що найбільші
качани і найбільшу масу зерна з качана відзна-
чено за ушкодження нижньої частини стебла
гусінню, яка мігрувала вниз по стеблу для пе-
резимівлі, а качан до цього періоду вже був
сформованим.
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ВПЛИВ ПІСЛЯДІЇ ДОБРИВ НА
ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ОЛІЙНІСТЬ
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ
ПІВДЕННОГО СТЕПУ*
Установлено вплив післядії добрив на
врожайність та олійність насіння соняшни
в пос шливих мовах степової зони У раїни.
Найбільший вплив на врожайність ібридів
соняшни Меридіан, Альтес, Альянс, Сержон,
Хорс мала післядія добрив нормі — ній
15 т/ а + N56,5P47,8K41,8, що підвищило їх
рожайність на 5,6 ц/ а; 8,1;8,4; 5,9; 8,6 ц/ а
відповідно. Уміст олії в насінні соняшни різних
ібридів оливався в межах 44,5–45,2%, на
фонах післядії добрив — 44,6–49%.

Вирощування соняшнику є найбільш прибут-
ковою діяльністю в аграрному секторі України.

Ключові слова: соняшник, гібриди, післядія добрив, урожайність, олійність, чорнозем південний,
зона Степу.

Доходи від реалізації продукції покривають ви-
робничі витрати й забезпечують додатковий

Меридіан
Контроль (без добрив) 17,0  – – 
Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 20,9 3,9 23
N56,5P47,8K41,8 21,5 4,5 26
Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 22,6 5,6 33
       НІР05=1,8–2,1

Альтес
Контроль (без добрив) 17,4  –  –
Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 20,9 3,5 20
N56,5P47,8K41,8 22,9 5,5 32
Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 25,5 8,1 47
       НІР05=2,2–2,6

Альянс
Контроль (без добрив) 25,2 – – 
Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 26,6 1,4 6
N56,5P47,8K41,8 26,8 1,6 6
Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 33,6 8,4 33
       НІР05=2,7–4,4

Сержон
Контроль (без добрив) 22,2 – – 
Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 25,6 3,4 15
N56,5P47,8K41,8 24,5 2,3 10
Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 28,1 5,9 27
       НІР05=2,1–4,0

Хорс
Контроль (без добрив) 21,2  –  –
Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 22,4 1,2 6
N56,5P47,8K41,8 25,6 4,4 21
Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 29,8 8,6 41
       НІР05=1,6–3,2

* післядія добрив, унесених під культури сівозміни; середні норми на 1 га сівозмінної площі за 4 ротації
сівозміни (для табл. 1–3).

1. Вплив післядії добрив на врожайність ібридів соняшни (середнє за 2006–2008 рр.)

Приріст урожаю

%ц/га
Варіант* Урожай, ц/га
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прибуток [5]. Соняшник вибагливий до пожив-
ного режиму. Найбільшу кількість азоту росли-
ни споживають у період від сходів до цвітіння,
фосфору — від початку утворення кошика до
воскової стиглості [4]. Унесення органічних і мі-
неральних добрив добре впливає на соняшник
[1, 3]. За умови систематичного внесення доб-
рив у сівозміні встановлено високу їх післядію [2].
Мета досліджень — визначити оптимальні

системи удобрення в післядії, що забезпечують

високу врожайність та олійність насіння соняш-
нику на чорноземах південних сухого Степу.
Методика досліджень. Вплив післядії ор-

ганічних і мінеральних добрив на врожайність
та олійність насіння соняшнику вивчали в умо-
вах стаціонарного польового досліду Інституту
сільського господарства Причорномор’я НААН
у 2006–2008 рр.
Ґрунт — чорнозем південний важкосуглинко-

вий з умістом загального гумусу — 3,66%, ру-

Меридіан

Контроль (без добрив) 45,2 –

Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 45,3 0,1

N56,5P47,8K41,8 47,4 2,2

Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 46,9 1,7

Альтес

Контроль (без добрив) 44,6 –

Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 46,5 1,9

N56,5P47,8K41,8 49,0 4,4

Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 47,7 3,1

Альянс

Контроль (без добрив) 45,0 –

Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 47,2 2,2

N56,5P47,8K41,8 46,8 1,8

Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 46,6 1,6

Сержон

Контроль (без добрив) 44,5 –

Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 46,3 1,8

N56,5P47,8K41,8 44,6 0,1

Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 47,2 2,7

Хорс

Контроль (без добрив) 44,5 –

Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 45,3 0,8

N56,5P47,8K41,8 46,8 2,3

Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 48,6 4,1

2. Вплив післядії добрив на олійність насіння ібридів соняшни (середнє за 2006–2008 рр.)

Варіант*
Приріст олійностіОлійність

Контроль (без добрив) 768,4 776,0 1134,0 987,9 943,4

Гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 946,8 971,9 1255,5 1185,3 1014,7

N56,5P47,8K41,8 1019,1 1122,1 1254,2 1092,7 1198,1

Гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8 1059,9 1216,4 1565,8 1326,3 1448,3

3. Вихід олії ібридів соняшни залежно від післядії добрив, / а

Варіант*
Гібрид

ХорсМеридіан Альтес Альянс Сержон

Вплив післядії добрив на врожайність та олійність
насіння соняшнику в умовах південного степу

%
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хомого фосфору — 76,5 мг/кг, рухомого калію —
313,3 мг/кг (за методом Мачигіна).
Чергування культур у сівозміні: чорний пар,

пшениця озима, кукурудза на зерно, горох,
пшениця озима, кукурудза МВС, пшениця ози-
ма, соняшник. За період досліджень відбулося
4 ротації сівозміни: І — 10-пільна, 3 наступні —
8-пільні.
Схема варіантів досліду: контроль (без доб-

рив); гній 8 т/га+N56,5P47,8K41,8; N56,5P47,8K41,8;
гній 15 т/га+N56,5P47,8K41,8. Повторність варіан-
тів — 3-разова, площа дослідної ділянки — 48 м2.
Попередником соняшнику була пшениця ози-
ма. У досліді вивчали гібриди соняшнику Ме-
ридіан, Альтес, Альянс, Сержон, Хорс. Ефек-
тивність добрив досліджували в післядії.
Результати досліджень. Установлено, що

мінеральні добрива та гній у поєднанні з міне-
ральними добривами в післядії позитивно
впливали на врожайність різних гібридів соняш-
нику (табл. 1).
Мінеральні добрива N56,5P47,8K41,8 у післядії

забезпечили вищі прирости врожаю гібридів
Меридіан, Альтес і Хорс порівняно з гібрида-
ми Альянс і Сержон.
Найбільший вплив на врожайність гібридів

мала післядія гною і мінеральних добрив у нор-
мі 15 т/га гною +N56,5P47,8K41,8.

Найбільший вплив післядії добрив на вро-
жайність насіння соняшнику забезпечувало
систематичне внесення під культури сіво-
зміни 15 т/га гною в поєднанні з мінеральни-
ми добривами N56,5P47,8K41,8.
На післядію мінеральних добрив добре реа-

гували гібриди Альтес, Хорс та Меридіан, а

Висновки

на післядію гною та мінеральних добрив —
Хорс, Альтес, Альянс і Сержон.
Найвищий вихід олії у варіанті без унесен-

ня добрив забезпечували гібриди Альянс, Сер-
жон, Хорс, Альтес та Меридіан. Післядія гною
і мінеральних добрив істотно підвищувала
вихід олії насіння соняшнику всіх гібридів.
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Залежно від гібридів соняшнику добрива по-
різному впливають на олійність насіння. У се-
редньому за 3 роки досліджень олійність на-
сіння без унесення добрив коливалася в межах
44,5–45,2% (табл. 2).
Післядія мінеральних добрив N56,5P47,8K41,8

забезпечила приріст олійності насіння гібридів
Меридіан на 2,2%, Альтес — 4,4%. Унесення
органічних і мінеральних добрив у нормі 8 т/га
гною +N56,5P47,8K41,8 сприяло підвищенню при-
росту олійності насіння гібрида Альянс на 2,2%;
у нормі 15 т/га + N56,5P47,8K41,8 — гібридів Сер-
жон — на 2,7%, Хорс — 4,1%.
Максимальну олійність насіння отримано на

фоні післядії мінеральних добрив N56,5P47,8K41,8
у гібридів Меридіан, Альтес, Альянс та Хорс;
післядії гною 8 т/га+N56,5P47,8K41,8 — Альянс;
післядії гною 15 т/га + N56,5P47,8K41,8 — гібридів
Альтес, Сержон та Хорс.
Вихід олії з 1 га залежить від рівня врожай-

ності та олійності насіння соняшнику. Найвищі
показники виходу олії без унесення добрив
були в гібридів Альянс, Сержон та Хорс (табл. 3).
На післядію мінеральних добрив найкраще

реагували гібриди Альтес, Хорс та Меридіан.
На післядію гною і мінеральних добрив добре
реагували всі гібриди в такій послідовності:
Хорс, Альтес, Альянс, Сержон, Меридіан.

Вплив післядії добрив на врожайність та олійність
насіння соняшнику в умовах південного степу
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ОЦІНКА КОРМІВ У ПРОДУКЦІЇ
МОЛОКА ЗА СИРИМ ПРОТЕЇНОМ,
КРОХМАЛЕМ ІЗ ЦУКРОМ

Обґр нтовано нов систем оцін и ормів
прод ції моло а за сирим протеїном

і рохмалем із ц ром для орів різно о рівня
прод тивності.

У країнах із розвинутим тваринництвом оцін-
ку поживності кормів визначають у крохмаль-
них еквівалентах Кельнера, за сумою пере-
травних поживних речовин (СППР), перетрав-
ної енергії (ПЕ), обмінної енергії (ОЕ), чистої
енергії лактації (ЧЕл), скандинавськими «ячмін-
ними» і «вівсяними» кормовими одиницями.
Потребу в ОЕ на продукцію визначають на

основі чистої енергії молока за формулою:
ОЕпрод = ЧЕмол/КПВ, де ЧЕмол — чиста енергія
1 л молока, МДж; КПВ — коефіцієнт продуктив-
ного використання ОЕ.
Чиста енергія молока визначається за фор-

мулою: ЧЕмол = 0,8+0,6⋅% жиру. В 1 л молока
4%-ї жирності міститься приблизно 3,2 МДж ЧЕ,
а КПВ залежить від концентрації ОЕ (КОЕ) в
сухій речовині раціону. Залежно від рівня про-
дуктивності та КОЕ в раціоні КПВ становить
0,66–0,51 [1].
Загалом принципи нормування енергії для

високопродуктивних корів базуються на мо-
делях NRC (США) і ARC (Великобританія) [7,
10].
Заслуговує на увагу система оцінки пожив-

ності кормів для жуйних тварин INRA–88. По-
живну та енергетичну цінність кормів наведено
в таблицях окремо для кормових одиниць про-
дукції молока і приросту живої маси в 1 кг на-
турального корму або сухої речовини [11, 12].
Запропонована нами нова система оцінки

Ключові слова: корми, молоко, протеїн, вуглеводи, структура раціону.

кормів для корів різного рівня продуктивності
базується на оцінці їх у двох вимірах: за про-
дуктивною дією сирого протеїну і крохмалю з
цукром у показниках продукції молока (л). Вод-
ночас враховано період перебування кормів у
передшлунках і кишечнику. Так, корови з низь-
кою і високою продуктивністю споживають різну
кількість сухих речовин, а тривалість їх фер-
ментації — однакова (24 год). За цей час шлун-
ково-кишковий тракт кожної корови має звіль-
нитися для споживання нової даванки різних
видів корму. Це є підтвердженням того, що у
високопродуктивних корів переважає майже в
1,7 раза кишкове травлення порівняно з низь-
копродуктивними. Звідси депресивна дія клітко-
вини в структурі об’ємних кормів буде неод-
наковою в корів різного рівня продуктивності.
Виходить, що період ферментації корму в ки-
шечнику корів повинен мати кореляційну за-
лежність між кількістю спожитих сухих речовин
і періодом перебування в передшлунках і ки-
шечнику. Таку залежність нами покладено в
розрахунок потреби сирого протеїну концент-
рованих кормів для синтезу 1 л молока коро-
вами різного рівня продуктивності (табл. 1).
Потреба сирого протеїну об’ємних кормів для
корів різного рівня продуктивності нами взята
120 г для утворення 1 л молока, але з ураху-
ванням вмісту сирої клітковини в кормі та кое-
фіцієнта її депресивної дії, що виражається
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співвідношенням фізіологічної норми кліткови-
ни в сухій речовині раціону відповідної продук-
тивності корів і вмісту клітковини на суху речо-
вину в кормі. Фізіологічну потребу в сирій кліт-
ковині на суху речовину раціону корів різної
продуктивності та в сухих речовинах для синте-
зу 1 л молока наведено в довідниках О.П. Ка-
лашникова та ін. [4, 5]. За меншої кількості
клітковини в кормі, ніж її фізіологічна потреба,
її депресивна дія не виявляється в процесах
травлення. Водночас, якщо корова споживає
більше кормів, то збільшується вміст бактері-
ального протеїну, який значно швидше надхо-
дить із рубця в сичуг [2].
Цукрово-протеїнове співвідношення в раціо-

нах корів із добовим удоєм 12–24 л молока ста-
новить 0,83–0,99, а з надоєм 36–44 л — відпо-
відно 1,01–1,07; крохмалю до сирого протеї-
ну — 0,89–1,09 [4, 5]. Потреба в крохмалі з цук-
ром нами взята 120 г.
Продукція молока за сирим протеїном є го-

ловним критерієм оцінки, оскільки синтез білка
молока відбувається тільки з амінокислот про-
теїну корму. Крохмаль із цукром забезпечують
синтез лактози молока під час ферментації до
глюкози та з пропіонової кислоти через стадію
утворення з неї в печінці глюкози, яка є дже-
релом енергії для процесу синтезу. Глюкоза
також перетворюється в гліцерин, який потріб-
ний для синтезу молочного жиру [2].
Для синтезу лактози і молочного жиру 1 л

Оцінка кормів у продукції молока
за сирим протеїном, крохмалем із цукром

молока використовується в середньому 80 г
глюкози [9]. Суха речовина, до складу якої вхо-
дять крохмаль і цукор, сирий протеїн і жир,
клітковина та безазотисті екстрактивні речови-
ни (БЕР), тобто вуглеводи, акумулює енергію
корму. В такому разі під час оцінки раціону про-
дукція молока за сухими речовинами і крохма-
лем із цукром (середня величина) має бути
адекватною сирому протеїну. За нижчого рівня
продукція молока за сирим протеїном буде
меншою, тому що за дефіциту енергії певну
частину амінокислот протеїну буде викорис-
тано на синтез глюкози. Для її синтезу можуть
використовуватись гліцин, аланін, серин, тре-
онін, валін, пролін, цистеїн, метіонін, аргінін,
гістидин, глютамінова і аспарагінова кисло-
ти [3].
Матеріал і методи досліджень. Показники

різних видів кормів, зокрема зеленої маси па-
совища, силосу кукурудзяного з різним умістом
клітковини, сіна люцерни різних фаз вегетації,
зерна вівса, ячменю, кукурудзи, фуражної пше-
ниці, соняшникового і соєвого шроту взято з
довідників О.П. Калашникова та ін. і М.М. Кар-
пуся та ін. [4–6].
Для корів із добовим удоєм різного рівня, а

саме: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
36 і 40 л потреба в кормових одиницях, об-
мінній енергії і сухих речовинах для утворення
1 л молока взято згідно з нормативними дани-
ми О.П. Калашникова та ін. [4, 5]. Потребу в
сирому протеїні об’ємних кормів для корів різ-
ної продуктивності нами взято 120 г, а концент-
рованих — 120 г для корів із добовим удоєм
12 л і 70 г із удоєм 40 л за 3%-го вмісту білка в
молоці (табл. 1). Аналогічна потреба в крохмалі
з цукром для всіх видів кормів — 120 г на 1 л
молока. Розраховано продукцію молока на 1 кг
сухих речовин корму.
Результати досліджень. Трава пасовища

злакового різнотрав’я [4, 5] в 1 кг містить 354 г
сухих речовин, у яких 13,3% сирого протеїну,
8,5% крохмалю з цукром, 28,5% сирої клітко-
вини, 0,27 к. од. і 3,08 МДж ОЕ. Продукція мо-
лока від згодовування коровам 1 кг сухих ре-
човин або 2,8 кг натурального корму за к. од.
для корів із добовим надоєм 20 л становить
0,84 л, ОЕ — 0,82 л, за сирим протеїном без
депресивної дії клітковини — 1,1 л, а зі знижу-
вальним впливом — 0,92 л. Коефіцієнт депре-
сивної дії становить 1,19. За крохмалем із цук-
ром продукція молока становить 0,7 л. Отже,
для отримання 0,92 л молока потрібно підгодо-
вувати корів концентратами із зерна злаків. За

12 120 128 136 144

14 114 122 129 137

16 108 115 122 130

18 104 111 118 125

20 100 107 113 120

22 96 102 109 115

24 92 98 104 110

26 88 94 100 106

28 85 91 96 102

30 82 87,5 93 98

32 79 84 89 95

36 74 79 84 89

40 70 75 79 84

1. Витрати сиро о протеїн онцентрованих
ормів на синтез 1 л моло а за різно о рівня
молочної прод тивності за оптимальної
стр т ри раціон ,

Добовий
удій, л

Білок, %

3   3,2 3,4 3,6
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вищої продуктивності корів травостій такого
пасовища використовувати неефективно через
зменшення продукції молока.
Трава злакового пасовища [5], у сухій ре-

човині якої міститься 11,7% сирого протеїну,
31,8% сирої клітковини і 6,7% легкоферменто-
ваних вуглеводів, забезпечує низький рівень
продукції молока як за к. од., ОЕ, так і за си-
рим протеїном через високий коефіцієнт де-
пресивної дії клітковини (1,33) для корів з до-
бовим надоєм 20 л. Такий корм для годівлі
високопродуктивних корів використовувати не-
доцільно.
Трава злакового різнотрав’я [6], у сухій ре-

човині якої міститься 20,6% сирого протеїну,
23,5% сирої клітковини і 9,5% цукрів, забезпе-
чує високу продукцію молока — на рівні 0,99 л
за к. од., 0,95 л ОЕ і 1,47 л за сирим протеї-
ном за добового надою 30 л і є кормом висо-
кої продуктивної дії за протеїном, але значно
нижчого рівня продукції за цукрами. Депресив-
на дія клітковини на такому рівні продуктивності
є мінімальною (1,17).
Аналіз свідчить, що в основі високої пожив-

ності зеленої маси трав має бути низький вміст
сирої клітковини і підгодівля корів концентра-
тами із зерна злаків або мелясою, тоді як за
показниками продукції молока за к. од. і ОЕ
немає підстав зробити такі висновки.
Зелена маса люцерни у фазі бутонізації [5]

містить у сухій речовині 21,6% сирого протеї-
ну, 24,7% сирої клітковини і 6,1% цукрів, забез-
печує продукцію молока від споживання 1 кг
сухих речовин за добового надою 20 л за к. од.
і ОЕ 1 л, а за сирим протеїном — 1,74 л, але
за легкоферментованими вуглеводами — ли-
ше 0,5 л. Отже, підгодівля корів концентрова-
ними кормами із зерна злаків або мелясою є
обов’язковою. У разі недотримання цих вимог
продуктивна дія корму буде втричі нижчою. У
фазі цвітіння така сама зелена маса містить у
сухій речовині менше сирого протеїну і більше
сирої клітковини. Продукція молока від 1 кг су-
хих речовин за сирим протеїном в 1,5–1,7 раза
вища, ніж за к. од. і ОЕ, тоді як за неструктур-
ними вуглеводами різниця становить 1 л на
користь сирого протеїну. Додавання до складу
кормосуміші з люцерною меляси, ячмінної або
кукурудзяної дерті є обов’язковим технологіч-
ним заходом.
Силос кукурудзяний, у сухій речовині якого

міститься 10% сирого протеїну, 24% сирої кліт-
ковини і 16,9% крохмалю, є високопоживним
кормом. В 1 кг сухих речовин міститься 0,8 к. од.

і 9,2 МДж ОЕ. Продукція молока за сирим про-
теїном становить 0,8 л від 12 до 22 л добово-
го надою корів, а з вищою продукцією молока
продуктивна дія зменшується через підвищен-
ня коефіцієнта депресивної дії клітковини. За
крохмалем із цукром продукція молока стано-
вить 1,4 л. Пояснюється це тим, що в такому
силосі високий вміст зерна і високу продуктив-
ну дію забезпечують легкоферментовані вугле-
води. Для одержання високої продуктивної дії
згодовування силосу потрібно поєднувати з
високопротеїновими концентрованими корма-
ми. У разі заготівлі силосу з 7% сирого протеї-
ну, 30% сирої клітковини і 13% крохмалю з цук-
ром у сухій речовині корм має низьку продук-
тивну дію. За сирим протеїном — 0,5 л молока
від 12 до 18 л добового надою, а потім продук-
тивна дія зменшується до 0,35 л на рівні 36 л
добового надою. За крохмалем із цукром про-
дукція молока становить 1 л для корів різного
рівня продуктивності. Це дає підставу зробити
висновок, що силос із низьким умістом сирого
протеїну і крохмалю з цукром та високим уміс-
том сирої клітковини є низькопродуктивним кор-
мом для високопродуктивних корів.
Люцернове сіно, яке містить у сухій речовині

21% сирого протеїну, 26% сирої клітковини і
3,5% цукрів, забезпечує в 1 кг сухих речовин
продукцію молока за к. од. від 0,57 л за 12 л
до 0,52 л за добового надою 36 л. У такому
самому порівнянні за ОЕ продукція молока є на
рівні 0,7 л, тоді як за сирим протеїном різко
протилежна закономірність до зменшення від
1,74 до 1,27 л. У разі заготівлі сіна з умістом
17,3% сирого протеїну і 30,5% сирої кліткови-
ни продукція молока за к. од. і ОЕ є на рівні 0,5–
0,6 л для корів з добовим надоєм 12–36 л, а
за сирим протеїном — 1,27–0,85 л в аналогіч-
ному порівнянні. Виходить, що критерії оцінки
продукції молока за к. од., ОЕ і сирим протеї-
ном сіна не є аналогічними.
Визначено результати оцінки соломи пше-

ниці озимої і ячменю ярого [5] у продукції мо-
лока за к. од., ОЕ, сирим протеїном і цукрами
(табл. 2, 3). Продукція молока за к. од. і сирим
протеїном для обох видів соломи є тотожною,
а за ОЕ рівень є значно вищим. У соломі пше-
ничній і ячмінній виявлено мінімальний уміст
сирого протеїну і сліди легкоферментованих
вуглеводів, а ОЕ майже вдвічі більше, ніж к. од.
Отже, потрібно уточнити визначення вмісту ОЕ
в грубих кормах з оцінкою в продукції молока
як об’єктивного критерію оцінки продуктивної дії
корму.
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Щодо зернових концентратів, то слід заува-
жити, що зерно вівса, ячменю і пшениці за про-
дукцією молока як за к. од., ОЕ, так і сирим про-
теїном має тотожні величини (табл. 4). Зерно
кукурудзи забезпечує продукцію молока за си-
рим протеїном на нижчому рівні порівняно з
к. од. і ОЕ. В основі синтезу білка молока є про-
теїн зерна, тому його продукція за к. од. і ОЕ
не може бути більшою. Очевидно, визначення
вмісту к. од. і ОЕ в зерні кукурудзи потребує
уточнення. На протилежність цьому зерно го-
роху оцінюється нижчою продукцією молока за
к. од. і ОЕ, ніж за сирим протеїном, тоді як про-
дукція молока за легкоферментованими вугле-
водами є на рівні зерна пшениці і ячменю. З
цього погляду потребує також уточнення мето-
дологічний підхід визначення к. од. і ОЕ в зерні
гороху як високопротеїнового концентровано-
го корму. За оцінки соняшникового і соєвого
шроту продукція молока за сирим протеїном
також є вдвічі-втричі вищою порівняно з к. од.
і ОЕ.
У Німеччині, США і в більшості країн Євро-

пи корми, які використовують для годівлі корів,
оцінюють за утворенням енергії молока і ви-
мірюють у МДж/кг сухої речовини корму [8].
Енергія молока складається з енергії лактози,
жиру і білка, але останній не синтезується ні з
якого виду енергії корму, а тільки з амінокис-
лот протеїну.
Протеїн (білок) кормів піддається фермен-

тації мікроорганізмами рубця через стадію амі-
нокислот до аміаку, який використовується бак-
теріальною популяцією для росту. Рівень ви-
користання аміаку на синтез бактеріального
протеїну (білка) залежить від кількості доступ-
ної енергії, звільненої під час ферментації вуг-
леводів. У середньому на кожні 100 г органіч-
них речовин, ферментованих у рубці, синте-
зується 20 г бактеріального протеїну (білка),
величина якого може змінюватися від 400 до
1500 г за добу. Вміст протеїну в бактеріях може
змінюватися в межах 38–55%. Протеїн об’єм-
них кормів розщеплюється в рубці на 60–80%,
а концентратів — на 30–60% [2]. Отже, 70%
концентрованих кормів розщеплюється в ки-

Продукція молока
(л) за:

  к. од. 0,30 0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,26 0,25

  ОЕ 0,41 0,44 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,42 0,41 0,39

  сирим протеїном 0,33 0,33 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,23 0,22 0,21

  цукрами 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Коефіцієнт
депресивної дії
клітковини 1,48 1,48 1,53 1,59 1,66 1,73 1,80 1,89 1,96 1,99 2,10 2,22 2,35

Продукція молока
(л) за:

  к. од. 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

  ОЕ 0,32 0,34 0,35 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,32 0,31 0,30

  сирим протеїном 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15

  цукрами 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Коефіцієнт
депресивної дії
клітковини 1,59 1,59 1,65 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 2,11 2,15 2,26 2,39 2,53

2. Оцін а соломи пшениці озимої в прод ції моло а за . од., ОЕ, сирим протеїном і ц -
рами

12 14  16 18   20   22   24 26   28 30 32 36 40
Показник

Добовий удій, л

3. Оцін а ячмінної соломи в прод ції моло а за . од., ОЕ, сирим протеїном і ц рами

12 14  16 18   20   22   24 26   28 30 32 36 40
Показник

Добовий удій, л
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Овес

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,3–1,5 1,5–1,6 1,6–1,7 1,7 1,7

  ОЕ 1,0–1,1 1,2–1,3 1,3–1,4 1,4 1,5

  сирим протеїном 1,0–1,1 1,2–1,3 1,3–1,4 1,5 1,7

  крохмалем і цукром 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Ячмінь

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,5–1,7 1,8–1,9 1,9 1,9–2,0 2,0

  ОЕ 1,1–1,3 1,4–1,5 1,5–1,6 1,6 1,7

  сирим протеїном 1,0–1,2 1,2–1,3 1,4–1,5 1,6 1,8

  крохмалем і цукром 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Пшениця

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,7–1,8 2,0–2,1 2,1–2,2 2,2 2,2

  ОЕ 1,2–1,3 1,4–1,5 1,5–1,6 1,6–1,7 1,7–1,8

  сирим протеїном 1,2–1,4 1,4–1,5 1,6–1,7 1,8–1,9 2,0

  крохмалем і цукром 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Кукурудза

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,7–1,9 2,0–2,2 2,2–2,3 2,3 2,3

  ОЕ 1,3–1,5 1,6–1,7 1,7–1,8 1,8–1,9 1,9–2,0

  сирим протеїном 1,0 1,1–1,2 1,3–1,4 1,4–1,5 1,6–1,7

  крохмалем і цукром 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Горох

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,5–1,7 1,8–1,9 1,9–2,0 2,0 2,0

  ОЕ 1,2–1,4 1,5–1,6 1,6–1,7 1,7 1,8

  сирим протеїном 2,0–2,2 2,4–2,7 2,7–2,8 3,0 3,5

  крохмалем і цукром 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Шрот соняшниковий

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,2–1,4 1,4–1,5 1,5–1,6 1,6 1,6

  ОЕ 1,0–1,2 1,3–1,4 1,4–1,5 1,5 1,6

  сирим протеїном 3,7–4,0 4,2–4,6 4,8–5,2 5,4–5,6 6,3

  крохмалем і цукром 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Шрот соєвий

Продукція молока (л) за:

  к. од. 1,4–1,6 1,7–1,8 1,7–1,8 1,9 1,9

  ОЕ 1,3–1,5 1,5–1,7 1,7–1,8 1,9 1,9

  сирим протеїном 3,4–3,8 3,9–4,3 4,4–4,8 5,0 5,5–6,0

  крохмалем і цукром 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4. Оцін а зернових онцентратів прод ції моло а за сирим протеїном, рохмалем із ц -
ром, . од. і ОЕ

Зернові корми
Добовий удій, л

36–4030–3224–2818–2212–16
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Оцінку всіх видів кормів потрібно проводи-
ти в показниках продукції молока (л) за сирим
протеїном і крохмалем із цукром на 1 кг на-
турального корму або сухих речовин. Для
об’ємних кормів потреба в сирому протеїні на
1 л молока для корів різного рівня продуктив-
ності становить 120 г із врахуванням депре-
сивної дії клітковини кормів у складі оптималь-
ної структури раціону, а концентрованих —
залежно від рівня продуктивності, а саме: з
добовим надоєм 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

Висновки

28, 30, 32, 36 і 40 л відповідно 120, 114, 108,
104, 100, 96, 92, 88, 85, 82, 79, 74 і 70 г за
вмісту в молоці 3% білка, а за вищого вмісту
потреба збільшується (табл. 1). Потреба в
крохмалі з цукром нами взята 120 г, а тому
співвідношення до сирого протеїну стано-
вить 1:1. Депресивна дія клітковини в проце-
сах ферментації крохмалю і цукру не вияв-
ляється, за зменшення їх ферментації в
передшлунках — відповідно збільшується в ки-
шечнику.
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шечнику високопродуктивних корів, а з нижчою
продуктивністю тільки — 40%. Це свідчить про
те, що навантаження на травлення в кишечнику
високопродуктивних корів в 1,7 раза більше,
ніж у низькопродуктивних. Отже, протеїн (білок)
об’ємних кормів не можна ототожнювати з кон-
центрованими, тому потрібно оцінювати за про-
дуктивною дією кожний вид корму окремо. Ви-
сокопродуктивні корови і відрізняються від
низькопродуктивних тим, що ефективніше ви-
користовують концентровані корми на утворен-
ня молока. Так, згодовування корові 3 кг зерна
кукурудзи і 3 кг соєвого шроту забезпечує одер-

жання 15 кг молока як за сирим протеїном, так
і легкоферментованими вуглеводами. Об’ємні
корми в складі такого раціону (силос кукуруд-
зяний — 20 кг і сінаж зі злакових трав — 15 кг)
мають бути високоякісними, щоб одержати 10 л
молока, тоді продукція в цілому становитиме
25 л молока. За кормовими одиницями продук-
ція молока від концентрованих кормів станови-
тиме в межах 45% і відповідно об’ємних 55%.
За оцінки за сирим протеїном і крохмалем із
цукром продукція молока становитиме 66%
завдяки концентрованим і 34% — об’ємним
кормам.
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ЗМІНИ ГІСТОМОРФОЛОГІЧНОЇ
СТРУКТУРИ БУРСИ ФАБРИЦІУСА
КУРЧАТ, ЗАРАЖЕНИХ
НИЗЬКОПАТОГЕННИМИ ШТАМАМИ
ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА

Ізоляти вір с хвороби Маре а ви ли али
рчат с пресивні патоло ічні зміни ор анів

ім нітет і особливо б рси Фабриці са, де
відб валося повне або част ове р йн вання
фолі лів з їх делімфотизацією, істозним,
балон вальним і залозистим переродженням.

Найпоширенішим лімфопроліферативним
захворюванням курей є хвороба Марека (ХМ).
Вірус ХМ належить до клітинно-асоційованих
герпетичних вірусів і характеризується широ-
ким спектром варіабельності патогенної дії та
антигенних властивостей [3]. Вірулентність або
онкогенність пов’язані тільки з вірусами серо-
типу 1. Проте у межах цієї групи, без сумніву,
представлений континуум із мікроорганізмів від
майже невірулентних до максимально віру-
лентних [4]. Хоча можливість існування вірусів
ХМ з низькою патогенністю у господарствах не
викликає сумнівів, проте цю групу вірусів і їх
значення в патології курчат не досліджували.
Відомо, що за хронічного перебігу хвороби роз-
виваються неопластичні лімфоїдні пухлини у
паренхіматозних органах, шкірі та запальні про-
цеси в нервах і нервових сплетіннях. Проте
майже відсутні дані про характер змін бурси
Фабриціуса після зараження епізоотичними
штамами вірусу хвороби Марека.
Мета досліджень — виявити гістологічні

зміни органів курчат, зокрема бурси Фабриціу-
са, у разі зараження різними польовими шта-
мами вірусу хвороби Марека із низькою пато-
генністю.
Методика досліджень. Дослідження вико-

нано спільно з А.П. Геріловичем, який у 4-х гос-
подарствах виявив неонкогенні віруси хвороби
Марека. У дослідженнях використано курчат
породи брама, виведених з яєць, отриманих із
благополучного щодо інфекційних захворювань
господарства. З них сформовано 4 дослідні та
одну контрольну групи по 15 гол. у кожній. Кож-
ну окрему групу було заражено одним із 4-х
епізоотичних штамів вірусу хвороби Марека:

Ключові слова: вірус хвороби Марека, імуносупресивні зміни, делімфотизація, кістозне
руйнування фолікулів.

Borky 31/12, Merepha, Alexandrovsk PF, Bol-
shevik, скорочено позначені як «Б», «М», «А»
та «БК» інтраабдомінально в дозі 500–700 ФУО.
Зараження курчат вірусом хвороби Марека
проводили за безпосередньою участю А.П. Ге-
ріловича. Аутоназію курчат і відбір органів про-
водили через 30, 50 і 70 діб згідно з нормами
біоетики. Для гістологічних досліджень відбира-
ли тимус, бурсу Фабриціуса, селезінку, цекаль-
ну тонзилу, печінку і залозистий шлунок. Після
фіксації органів у 10%-му розчині нейтрально-
го формаліну або в рідині Карнуа виготовляли
парафінові гістологічні зрізи та фарбували їх
гематоксиліном-еозином, а також за методом
Браше. Здійснювали мікроскопію гістопрепа-
ратів та оцінювали морфофункціональний стан
органів [1, 2].
Результати досліджень. За результатами

гістоморфологічного дослідження препаратів
тимуса, селезінки, цекальної тонзили та зало-
зистого шлунка не встановлено чітких і постій-
них гістологічних змін. Привертало увагу лише
деяке зменшення кількості та розмірів лімфо-
їдних cкупчень у залозистому шлунку і в се-
лезінці та наявність невеликої кількості світлих
клітин у мозковій речовині тимуса курчат, за-
ражених штамом «М» вірусу ХМ.
Дуже своєрідні та характерні зміни виявле-

но під час дослідження бурси Фабриціуса: де-
лімфотизацію, різке зменшення кількості фолі-
кулів і тотальне руйнування. Процес був своє-
рідним, з дуже характерними ознаками і мав 5
відмінних основних гістоморфологічних типів
прояву:

· проста делімфотизація та різке спадан-ня розмірів фолікулів;
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· пухирчасте балонування клітин мозковоїречовини фолікулів із утворенням структур ти-
пу «пташиних кладок»;

· кістозне руйнування фолікулів із форму-ванням дрібних і великих кіст;

· перетворення фолікулів на залозисті струк-тури;

· змішаний тип змін фолікулів із наявністюрізних видів уражень.
Слід зазначити, що процес делімфотизації

не супроводжувався запальними та мікроцир-
куляційними розладами. Відбувалося різке
зменшення складок бурси, які іноді були по-
вністю позбавлені фолікулів. Орган втрачав
свої основні функціонально-морфологічні
структури. Через зменшення об’єму органа по-
верхневий епітелій складок утворював глибокі
западини. Між делімфотизованими, різко змен-
шеними фолікулами розросталася сполучна
тканина.
Максимально виражені гістологічні зміни фо-

лікулів і відповідно бурси Фабриціуса розвива-
лися через 30 діб після зараження. На 50-ту

Зміни гістоморфологічної
структури бурси Фабриціуса курчат, заражених
низькопатогенними штамами вірусу хвороби Марека

добу починалося відновлення гістоструктури
органа, коли водночас з активними фолікула-
ми, густо заповненими клітинами, зберігалися
ще ознаки делімфотизації та гіпоплазії фолі-
кулів, які часто прилягали до поверхні складок
бурси із глибокими западинами ще не напру-
женого покривного епітелію. На 70-ту добу
дрібні фолікули з ознаками гіпоплазії та делім-
фотизації виявляли рідко або зовсім не вияв-
ляли, а внаслідок розвитку репаративної ком-
пенсаторної гіперплазії в ушкодженому органі
утворювалися дуже великі, густо заповнені лім-
фоцитами фолікули завдовжки 850–950 мкм,
що відповідало максимальному розмірові у
нормі. Якщо навіть ураховувати наведені репа-
ративні процеси, то все ж інтенсивне руйнуван-
ня фолікулів бурси, що тривало упродовж
2 міс., після початку захворювання, завдає ор-
ганізму курчат значної шкоди у ранній період
становлення імунітету, істотно знижуючи імун-
ну активність організму, і в такий спосіб призво-
дить до розвитку вторинних інфекцій та по-
слаблює ефективність вакцинації.

Досліджені ізоляти вірусу хвороби Марека
за введення 1-добовим курчатам викликають
у них розвиток імуносупресивних змін, що до-
сягають максимального прояву на 30-ту добу
і зазнають часткового зворотного розвитку
на 50–70-ту добу. У результаті досліджень
установлено, що після зараження курчат епі-
зотичними штамами вірусу хвороби Марека

Висновки

1-го серотипу розвиваються 5 основних ти-
пів змін у бурсі Фабриціуса, а саме: проста делім-
фотизація, пухирчасте балонування клітин
мозкової речовини фолікулів, кістозне руйну-
вання фолікулів, залозисте переродження фо-
лікулів або змішаний їх тип, що доповнює за-
гальну характеристику патологогістологіч-
них змін органів птиці за хвороби Марека.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ЗАПЛІДНЮВАНОСТІ ТВАРИН
І ТРИВАЛОСТІ СЕРВІС-ПЕРІОДУ
В СВИНОМАТОК

Проаналізовано ефе тивність відтворення стада
в лімітах по азни а запліднюваності тварин від
першо о осіменіння 50–95%. Визначено іль ість
днів неплідно о тримання мато і витрат ормів
на 1% заплідненості тварин відповідній
радації ефе тивності.

Важливою умовою для ефективної племін-
ної роботи в стаді є вибір напряму ведення се-
лекційного процесу, визначення найістотніших
ознак, за якими слід здійснювати добір. Водно-
час слід зазначити, що ознаки відтворювальної
здатності тварин, маючи низький ступінь успад-
кування, значною мірою забезпечують реаліза-
цію потенціалу тварин за ознаками з високим
ступенем спадковості та зумовлюють вироб-
ництво економічно доцільної продукції свинар-
ства. Отже, виникає досить складна проблема
оптимальної кількості найвагоміших ознак, за
якими слід проводити селекційну оцінку твари-
ни і моделювати в подальшому програму ре-
монту стада молодняком, пристосованим до
використання в умовах індустріальних техно-
логій виробництва свинини [1, 2, 13].
Сучасні породи свиней є кінцевим продук-

том селекційного процесу та формують основні
виробничі фонди підприємств, які можна вико-
ристати з різним рівнем ефективності. Нині го-
ловним критерієм ефективності виробництва
свинини є співвідношення величини витрат і
суми коштів, отриманих від реалізації одержа-
ної продукції. При цьому однією з складових
ефективного ведення галузі є отримання на
одну основну свиноматку за рік в середньому
1,8–2 т свинини та не менше 100 кг на одну
перехідну голову. Чисельними дослідженнями
доведено, що в сучасних умовах економічно

Ключові слова: свиноматка, відтворення, запліднюваність, сервіс-період, непродуктивні
витрати корму.

доцільне виробництво свинини можливо за за-
гальної конверсії корму на 1 ц приросту живої
маси в межах 4–5 ц і менше.
Мета роботи — визначити об’єктивні кри-

терії селекційної оцінки загальних витрат кор-
мів на одиницю продукції залежно від обсягів
виробництва та типу годівлі свиней [3, 7, 12].
Матеріал і методика. Дослідження прово-

дили на поголів’ї свиней великої білої породи
в господарствах холдингу «Приват-Агроцентр».
Власну продуктивність свинок вивчали за
«ОСТ 10.2.-86 (рос.)» [8, 11]. Відтворювальну
здатність свиноматок визначали за Інструкцією
з бонітування свиней [5], Інструкцією зі штуч-
ного осіменіння свиней [6], Методичними реко-
мендаціями з удосконалення відтворювальних
якостей у свиней [4], за Методикою досліджень
із свинарства [8]. Годівлю свиноматок здійсню-
вали згідно з нормами годівлі ВАСГНІЛ для
поросних свиноматок [10]. Для балансуван-
ня раціонів годівлі свиноматок за поживни-
ми речовинами використано кормові добавки
«Текро». Селекційні розрахунки проводили за
М.О. Плохинським [9].
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Установлено, що за ранніх строків відлучен-
ня поросят від свиноматки (наприклад 35 діб)
має місце високий рівень їх використання, але
за умов ведення ефективного процесу відтво-
рення. Так, за 156-денного репродуктивного
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циклу (114 діб — поросність, 35 — лактація та
7 — непродуктивний період) від матки за рік
можна отримати 2,34 опоросу. При цьому на
одну тварину основного стада за рік припада-
тиме 267 діб поросності, 82 — лактації і 16 діб —
терміну неплідного утримання тварин. Тобто
349 діб упродовж року матку використовують
ефективно, для одержання продукції. Згідно з
прийнятими нормами годівлі свиноматок на
період поросності тварини може бути викорис-
тано 54,6% загальної річної кількості корму,
лактації — 41,9, на корми поросят-сисунів —
0,2, період неплідного утримання матки — 3,3%.
За підвищення запліднюваності тварин у

стаді на 1% тільки за рахунок зекономлених
кормів можна збільшити виробництво свинини
на 0,5% [7]. Проте за зниження запліднюваності
маток на 1% аналогічно зменшується на таку
саму величину і виробництво свинини та зрос-
тає кількість днів неплідного утримання тварин.
Дослідженнями вчених Інституту розведення
та генетики тварин (м. Пушкіно Ленінградської
обл.) визначено взаємозалежність показників
запліднюваності та тривалості сервіс-періоду
свиноматки [2, 13]. На основі відомих і власних
досліджень розраховано градаційні критерії
для показника «витрачено корму на 1% заплід-
неності матки у відповідній градації ефектив-
ності» (табл. 1).
Аналіз даних табл. 1 також свідчить, що пред-

Взаємозв’язок запліднюваності тварин
і тривалості сервіс-періоду в свиноматок

ставляє селекційний інтерес динаміка змін вит-
рат корму в градаціях ефективності та кількості
днів утримання матки, за зниження заплідню-
ваності на 1% (табл. 2).
Показники табл. 2 свідчать про тенденцію

зростання витрат на утримання тварин за по-
гіршення ефективності відтворення. Особливо
це стає помітним після величини ознаки в ме-
жах «60% і менше». М.В. Бихун, І.Ю. Жирнов
у своїх дослідженнях довели, що штучне осі-
меніння є економічно доцільним, тільки почи-
наючи з показника запліднюваності маток 70%
і більше [1, 3]. Причому виявлено, що рівень
відтворювальної здатності маток (здатності до
запліднення за 1 статевий цикл) не менше
впливає на прибутковість, ніж репродуктивні
якості тварин (багатоплідність свиноматок).
Установлено, що коефіцієнт кореляції між

запліднювальною здатністю та кількістю днів
неплідного утримання матки (у градації ефек-
тивності 50–95%) був високовірогідним та ста-
новив –0,833±0,1020 (критерій вірогідності —
8,17%). Визначені коефіцієнти регресії між за-
пліднювальною здатністю та кількістю днів не-
плідного утримання матки засвідчили, що за
зміни в стаді заплідненості на 1% значення ве-
личини днів неплідного утримання свиноматки
змінюється на 2,19 дня, а за зміни періоду не-
плідного утримання тварини на 1 день показ-
ник запліднюваності змінюється на 0,32%.

Запліднюваність від
першого осіменіння, % 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Середній строк
неплідного утримання
матки, діб 21,0 16,4 13,3 10,8 8,6 6,7 5,0 3,5 2,2 1,0
Непродуктивно
використано корму
на 1 свиноматку, кг 67,2 50,5 42,6 34,6 27,5 21,4 16,0 11,2 7,0 3,2
Припадає
витраченого корму
на 1% заплідненості
у відповідній градації
ефективності, кг 1,34 0,95 0,71 0,53 0,39 0,29 0,2 0,13 0,08 0,03

1. Динамі а запліднюваності свиномат и та зміни сервіс-період

Запліднюваність
від першого осіменіння, % 50–55 55–60 60–65 65–70 70–75 75–80 80–85 85–90 90–95
Припадає днів неплідного
утримання матки на 1%
запліднення, днів 0,92 0,62 0,50 0,44 0,38 0,34 0,30 0,26 0,24
+, – наступна градація
запліднювальної здатності до
попередньої +0,3 +0,12 +0,06 +0,06 +0,04 +0,04 +0,04 +0,02 –

2. Динамі а тривалості сервіс-період на 1% запліднення мат и залежно від радації ефе -
тивності
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ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Взаємозв’язок запліднюваності тварин
і тривалості сервіс-періоду в свиноматок

Установлено, що запліднюваність свино-
маток від першого осіменіння в межах 70–75%
нині є мінімально допустимим критерієм за
організації економічно доцільного відтворен-
ня стада. В умовах спецгоспів з виробницт-
ва свинини доведено доцільність використан-
ня в селекційному процесі показників відтво-
рювальної здатності свиней: запліднюваність

Висновки

свиноматок від першого осіменіння, індекс
осіменіння, одержано поросят на 100 спаро-
ваних за першим разом свиноматок, сервіс-
період тварин, індекс репродуктивної цінності
матки. В сучасних умовах, за постійного зро-
стання вимог до якості племінних тварин
тенденція до підвищення стандартів оцінки
має збільшуватися.
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Економічна ефективність виробничої фази
одержання та вирощування поросят залежить,
як відомо, від багатоплідності маток та їх про-
дуктивності за якістю та кількістю потомства у
фазі відтворення стада. Тому ці показники ра-
зом з ефективністю запліднення від першого
осіменіння та інтервалами між опоросами пов-
ною мірою відображають економіку процесу
репродукції. Одержані нами результати орга-
нічно доповнюють експериментальні дані
В.І. Степанова, М.В. Михайлова, Е.В. Костиль-
ова, якими доведено вплив плідників на три-
валість холостого періоду утримання матки
[12]. Ученими встановлено, що за середньої ба-

гатоплідності 10 поросят і відлучення їх у 60 діб
1 день сервіс-періоду відповідає 0,055 гол. при-
плоду, а 1% перегулу матки призводить до не-
доотримання 0,1 гол. за рік, що, в свою чергу,
визначає під час забою товарних свиней масою
100 кг збитки на суму 200–210 грн з 1 гол.
Науковими співробітниками ДУ Інституту

сільського господарства степової зони НААН
розроблено та впроваджено в ряді господарств
Запорізької, Харківської та Дніпропетровської
областей Програму селекційного забезпечен-
ня ефективного відтворення стада свиней, яка
сприяє зростанню показника запліднюваності
від першого осіменіння на 24–36%.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ
ЕНЕРГОЄМНОСТІ  ПЕРЕРІЗУВАННЯ
СТЕБЕЛ РОСЛИН
Наведено конструкцію важільного копра для 
визначення енергії, необхідної для перерізування 
стебел рослин з використанням енергії вантажу 
заданої маси, піднятого на необхідну висоту, 
а також методику для дослідження на ньому 
енергоємності перерізування стебел різних 
сільськогосподарських культур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначення енергоємності перерізування сте-
бел рослин проводиться в лабораторних умо-
вах на експериментальних установках.

Аналітичний огляд наявних експеримен-
тальних установок для визначення енергоєм-
ності перерізування стебел рослин показав, 
що переважна більшість науковців такі дослід-
ження проводили на експериментальних уста-
новках маятникового типу [1, 3], які названі 
маятниковими копрами.

Для підвищення точності визначення траєк-
торії руху маятника в роботі [5] рекомендуєть-
ся використовувати швидкісну кінокамеру.

Автори роботи [4] розробили менш громізд-
ку установку для дослідження енергоємності 
перерізування стебел, в якій процес різання 
стебел здійснюється переміщенням не ножа, 
а стебла. Для цього стебло встановлюєть-
ся в притискний пристрій, який через пружні 
пластини з наклеєними тензодатчиками, що 
сполуче ні з осцилографом, з’єднаний з рам-
кою, котра за допомогою гвинтового механізму 
з електро приводом може переміщуватись по 
напрямних вгору–вниз по вертикалі. А ніж, 
установлений в горизонтальних напрямних, 
закріплених на плиті, може переміщуватися 
лише по горизонталі за допомогою черв’ячної 
передачі з ручним приводом.

Дослідження енергоємності перерізуван-
ня стебла способом рубки здійснюється так: 

Ключові слова: стебло, енергоємність перерізування, копер, вантаж, двоплечий важіль, 
баланси, акумулювальна пружина, сектор, шкала, досліджуваний ніж, затискач стебла.

гвинтовим механізмом тримач піднімається у 
верх нє положення, і в ньому закріплюється 
необхід ний зразок стебла. Потім вмикають-
ся електродвигун гвинтового механізму та 
осцилограф. При цьому зразок стебла пе-
реміщується на ніж і перерізується, а енер-
гоємність різання фік сується осцилографом. 
Якщо ж необхідно ви значити енергоємність 
різання з ковзанням, то в момент перерізуван-
ня стебла ніж за допомогою ручного приводу 
переміщується по горизонталі.

Недоліком цієї установки є складність кон-
струкції, значні трудозатрати на досліджен-
ня з урахуванням опрацювання осцилограм, 
неможливість визначення кількісного впливу 
ковзання (швидкості переміщення ножа) на 
енерго ємність перерізування стебла, оскільки 
переміщення ножа здійснюється вручну.

Тобто проблема визначення енергоємності 
перерізування стебел рослин ще потребує 
розв’язання.

Мета досліджень — пошук функціональної 
схеми і створення зручного в користуванні, про-
стого за конструкцією, недорогого та з підвище-
ною точністю досліджень копра для визначення 
енергоємності перерізування стебел.

Результати досліджень. У результаті 
аналітичного пошуку автору статті вдалося 
створити оригінальний важільний копер, за-
хищений патентом України [8].

Цей копер складається з рами 17 (рисунок), 
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звареної зі сталевих труб, на якій на шарнірі 
6, встановленому на шарикопідшипниках, за-
кріплено головний робочий орган копра — 
двоплечий важіль 8, одне плече котрого — 
робоче, а друге — зрівноважувальне.

Біля периферійного кінця робочого плеча у 
важелі 8 просвердлено отвір, через який про-
ходить притискний болт 15 для закріплення 
досліджуваного ножа 14, а також приварений 
кронштейн 12 з дугоподібним отвором, в котрий 
вставлено упорний болт 13. Таке прикріп лення 
ножа 14 до важеля 8 забезпечує, крім надійної 
фіксації заданого розміщення ножа, регулю-
вання кутів між різальною кромкою ножа 14 і 
радіусом його обертання, що проходить через 
її середину в межах від 0 до 45°.

Таке з’єднання ножа 14 з важелем 8 роз-
ширює функціональні можливості важільного 
копра, оскільки за радіального розміщення 
різальної кромки ножа 14 буде досліджуватися 
процес чистого рубання стебла (без ковзан-
ня), а при значеннях кута між різальною кром-
кою но жа і радіусом обертання ножа більше 
нуля і до 45° буде досліджуватися різання з 
ковзанням, причому за збільшення цього кута 
зростає і коефіцієнт ковзання.

Поряд з ножем 14 на важелі 8 закріплюєть-
ся робочий вантаж 11, тобто у цьому копрі, як 
і в маятниковому, стебло перерізується за ра-
хунок сили земного тяжіння робочого вантажу. 
Вантаж 11 має П-подібний виріз, яким він уста-
новлюється на важіль 8 і утримується від пе-
реміщення болтом 10, причому вісь болта 10 
проходить через центр маси вантажу 11, і на  

Методика визначення  
енергоємності перерізування стебел рослин

ньому шарнірно встановлено поводок 9 з от-
вором для приєднання динамометра.

На рамі 17 біля траєкторії переміщення 
ножа 14 установлено затискач 16 для закрі-
плення стебел рослин, що досліджуються, і 
їх перерізування ножем 14.

Концентрично до осі 6 повороту важеля 8 
до рами 16 закріплено сектор 7 зі шкалою, а 
до важеля 8 приварено стрілку, покажчик якої 
розміщений біля шкали.

На зрівноважувальній частині важеля 8 
установлено балансир 4 з можливістю перемі-
щення його вздовж цієї частини, яку обладна-
но стопорним болтом для фіксації в необхід-
ному положенні.

Зрівноважувальне плече важеля 8 облад-
нане також акумулювальною пружиною 12 з 
натяжним болтом, причому один кінець пру-
жини приєднаний до рами 17, а другий — до 
важеля 8.

До рами 17 на кутниках нерухомо закріпле-
но упорну дошку 1, а до периферійного кінця 
зрівноважувального плеча важеля 8 шарнірно 
закріплено фіксатор 3 двоплечого важеля 8 із 
загостреним кінцем, обладнаний пружиною, 
що постійно притискає загострений кінець фік-
сатора 3 до дошки 1.

Крім того, поряд з фіксатором 3 до важеля 
8 нерухомо закріплено напрямну трубку, в 
яку встановлено виштовхувальну пружину і 
загост рений олівець 2. На дошці 1 закріплено 
папір, з яким під дією пружинки в постійному 
контакті перебуває стрижень олівця 2.

Дослідження на цьому копрі виконуються 
так. На двоплечий важіль 8 встановлюють до-
сліджуваний ніж під потрібним кутом і болтами 
13 та 15 фіксують його положення; переміщен-
ням балансира 4 важіль 8 зрівноважують так, 
щоб стрілка перебувала на нульовій позначці 
шкали сектора 7; на важіль 8 встановлюють 
робочий вантаж 11 заданої маси і фіксують його 
болтом 10; зміною натягу акумулювальної пру-
жини 5 важіль 8 з вантажем 11 зрівноважують 
так, щоб стрілка також перебувала на нульовій 
позначці шкали сектора 7; у затискачі 16 за-
кріплюється стебло товстостебельної рослини 
(соняшника, кукурудзи та ін.) або пучок тонко-
стебельних рослин (пшениці, проса, гречки та 
ін.); на дошку 1 під стрижнем олівця 2 закріп-
люють папір і через крапку, яку позначає на 
папері стрижень олівця 2, проводять горизон-
тальну лінію; піднімають робоче плече важе-
ля 8 з вантажем 11 на висоту, необхідну для 
перерізування зразка, орієнтуючись по верхній  

Схема важільного копра для визначення
енергоємності перерізування стебел: 1ч —
упорна дошка; 2 — олівець; 3 — фіксатор
двоплечого важеля; 4 — балансир; 5 — аку-
мулювальна  пружина; 6 — шарнір; 7 — сек-
тор; 8 — двоплечий важіль; 9 — поводок;
10 — упорний болт; 11 — робочий вантаж;
12 — кронштейн; 13 — упорний болт; 14 —
досліджуваний ніж; 15 — притискний болт;
16 — затискач стебел; 17 — рама
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частині шкали сектора 7, і відпускають; потенцій-
на енергія вантажу 11 перетворюється на кіне-
тичну, і ніж 14 перерізує стебло чи пучок стебел, 
закріплених у тримачі; надлишкова кі нетична 
енергія, яка залишається після перерізування 
зразка, акумулюється пружиною 5; після того, як 
акумулювання пружиною 5 завершується, тобто 
її розтягування припиняється, вона намагається 
повернути важіль 8 у рівноважне положення, 
але фіксатор 3 своїм гострим кінцем упираєть-
ся в дошку 1, і важіль 8 залишається нерухо-
мим; при цьому олівець 2 виконує контрольну 
функцію, і якщо його стрижень перебуває на 
нижньому кінці лінії, яку олі вець викреслить на 
папері, закріпленому на дошці 1 за перерізуван-
ня зразка, то дослід пройшов повноцінно; від-
значають кут θ на ниж ній частині шкали сектора 
7, на який указує стрілка, і важіль 8 переводять 
у нейтральне положення; зачіплюють динамо-
метр за отвір поводка 5 і, спрямовуючи натяг 
динамометра перпендикулярно до важеля 8, 
переміщують його вниз на кут θ та записують 
кінцеве зусилля F на динамометрі.

За результатами досліду енергоємність 
перерізування стебла визначають як різницю 
між потенційною енергією піднятого вантажу 
11 на висоту НВ та енергією, акумульованою 
пружиною 5 після перерізування стебла, за 
формулою:

  

де Ep — енергоємність перерізування стебла, 
Дж; gо — прискорення вільного падіння, м/с2; 
mв — маса робочого вантажу, кг; Hв — висота 
підняття центра маси вантажу, м; F — кінце-
ве зусилля на динамометрі, Н; Rм — радіус 
докладання зусилля динамометра до важеля 
8, м; θ — кут на нижній частині шкали сектора 
після перерізування стебла, град.

Досліди з визначення енергоємності пере-
різування різних сільськогосподарських культур 
на створеному важільному копрі показали, що 
з огляду на простоту конструкції, відсутність 
електроприводів та осцилографа, малу мета-
ломісткість (маса 61 кг), простоту виготовлен-
ня (виготовлений автором статті) і низьку ціну, 
одноразову підготовку таблиці на весь період 
досліджень, відповідність між висотою Hв під-
няття вантажу 11 і кутом повороту важеля 8 угору 
по верхній частині шкали на секторі 7 та між 
кінцевим зусиллям F на динамометрі і кутом θ 
повороту важеля 8 вниз по нижній частинці цієї 
шкали можна констатувати, що копер зручний у 
використанні, не потребує великих затрат часу 
на проведення одного досліду та одержання ре-
зультату (не більше 5 хв) і забезпечує високу точ-
ність результатів досліджень (похибка не переви-
щує ±4%). Тому розроблений принципово новий 
ва жіль ний копер, захищений патентом України № 
60676, доцільно використовувати дослідниками 
для визначення енергоємності перерізування 
стебел усіх сільськогосподарських культур, осо-
бливо з урахуванням нинішнього фінансування 
наукової діяльності.

Наведений принципово новий важільний 
копер може ефективно використовуватися 
розробниками машин для скошування й под-
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рібнення стебел різних сільськогосподарсь-
ких культур під час дослідження енергоєм-
ності перерізування їхніх стебел.

1. Богданов П.П. Скоростное резание сте-
бельных материалов на установках маятни-
кового типа//Механизация и электрификация 
соц. сел. хоз-ва. — 1972. — № 4. — С. 51–52.

2. Патент 60676 України, МПК А 01 Д 34/835. 
Копер для визначення енергоємності пере-
різування стебел рослин/О.Ф.Говоров (Украї-
на). — № u20101449; заявл. 03.12.2010, опубл. 
25.06.2011. Бюл. № 12. — 4 с.

3. Резник Н.Е. Теория резания лезвием и 

Бібліографія

основы расчета режущих аппаратов. — М.: 
Машиностроение, 1975. — 311 с.

4. Сагач М.Ф., Синявский В.Н., Дацышин А.В. 
Установка для изучения процесса резания 
стебельных материалов//Механизация сель-
скохозяйственного производства: науч. тр. 
УСХА. — К.: УСХА, 1971. — № 43. — С. 196–198.

5. Справочник конструктора сельскохозяй-
ственных машин. Т 3. — М.: Машинострое-
ние, 1964. — 836 с.

Надійшла 22.10.2012.

Untitled-2   46 25.04.2018   16:34:04



47Вісник аграрної наукиквітень 2013 р.

УДК 504.064.3 (477)
© 2013

Л.Д. Романчук,
доктор сільсько-
господарських наук
Житомирський національний
агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ
МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО
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ЗА РАХУНОК ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Наведено рез льтати досліджень щодо внес
радіон лідів з овочевою прод цією
форм вання дозово о навантаження на ор анізм
меш анців ритичних населених п н тів північних
районів Житомирщини. Встановлено, що питома
а тивність 137Cs і 90Sr в овочевій прод ції
варіювала в межах 31,4–2,1 і 15,8–0,6 Б /
відповідно. Внесо її в доз опромінення за 137Cs
становив 17,7–0,32%, за 90Sr — 48,1–12,4%.

Поводження радіонуклідів у ґрунті і їх мета-
болізм у рослинах, в основному, мають зако-
номірності, характерні і для стабільних ізотопів
елементів — хімічних аналогів радіонуклідів,
наявних у ґрунтах [1].
Згідно із законом біогенної міграції атомів,

сформульованим В.І. Вернадським, живі орга-
нізми та рослини активно впливають на мігра-
цію елементів. Радіонукліди цезію та стронцію,
маючи хімічні властивості подібні, відповідно,
до калію та кальцію, досить часто легко по тро-
фічному ланцюгу включаються у біогенну мігра-
цію й накопичуються у продуктах харчування
[2, 3].
За даними багатьох досліджень, 85–90%

випадінь радіонуклідів акумульовані у верхньо-
му шарі природних угідь або орному шарі зе-
мель, звідки вони через кореневі системи рос-
лин активно залучаються до трофічних лан-
цюгів. Отже, незважаючи на процеси сорбції,
перерозподілу радіонуклідів по ґрунтовому про-
філю, вони залишаються в зоні посиленого за-
своєння рослинами [1, 4].
Зернові, бульбоплоди, коренеплоди і ово-

чеві культури мають дуже низькі значення ко-
ефіцієнта переходу радіонуклідів з ґрунту. До
того ж, ці культури традиційно вирощують на
родючіших ґрунтах і найчастіше — із застосу-
ванням добрив. Тому у віддалений період після

Ключові слова: питома активність, 137Cs, 90Sr, овочева продукція, доза опромінення.

аварії майже на всій території вміст 137Cs у цій
рослинницькій продукції не перевищував ДР–
2006. Однак за використання населенням для
вирощування городини (в основному картоплі)
на чорноземних, дерново-підзолистих піщаних
і супіщаних ґрунтах питома активність 137Cs у
продукції може досягати рівня ДР–2006, а іноді
і перевищувати його. Прикладом є перевищен-
ня в останні роки допустимого рівня вмісту
137Cs в овочах і картоплі, що вирощуються на
торфових ґрунтах. За щільністю забруднення
ґрунту 137Cs близько 100 кБк/м2 його питома
активність в овочах і картоплі перевищує ДР–
2006 [2, 4, 6].
Споживання населенням продукції, забруд-

неної 137Cs і 90Sr, призводить до додаткового
внутрішнього опромінення організму людини
понад природні рівні. Вміст 137Cs і 90Sr у про-
дуктах харчування та питній воді не має пере-
вищувати прийнятої річної ефективної дози
внутрішнього опромінення 1 мЗв/рік. На тери-
торіях із рівнями забруднення, що допускають
ведення сільськогосподарської діяльності, доза
опромінення хоч і не перевищує встановленої
межі, проте багато людей зазнають опромінен-
ня низькими дозами, що збільшує ймовірність
прояву віддалених радіобіологічних ефектів
(розвитку пухлин, мутацій, зниження імунітету).
Крім того, в організмі людини концентрація

Агроекологія,
радіологія,
меліорація
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137Cs швидко наближається до рівноваги з
умістом його в раціоні й поступово виводиться
за його зменшення, тоді як 90Sr накопичується
в організмі впродовж усього життя людини,
опромінюючи кістковий мозок [1, 4, 5].
Мета досліджень — дослідити накопичен-

ня радіонуклідів в овочевій продукції та її вплив
на формування дозового навантаження на ор-
ганізм мешканців, які проживають на найза-

брудненіших радіонуклідами територіях Україн-
ського Полісся.
Матеріали та методи досліджень. Для ви-

рішення поставлених завдань упродовж 2004–
2011 рр. було проведено відбір зразків про-
дуктів харчування рослинного походження на
найбільш радіоактивно забруднених територі-
ях Північної частини Житомирщини. Відбір проб
проводили за методикою і рекомендаціями

Хліб і хлібопродукти 116,0 150,0

М’ясо та м’ясопродукти 46,0 73,0

Молоко та молокопродукти 225,0 365,0

Яйця, шт. 252,0 51,0

Картопля 130,0 183,0

Овочі та баштанні 118,0 37,0

Риба та рибні продукти 15,3 18,3

Фрукти 42,0 36,5

Лісові ягоди (у сирому вигляді) 0,01* 36,5

Гриби (у сирому вигляді) 0,01* 40,2

* Споживання грибів і лісових ягід по Україні (в сухому вигляді).

Споживання основних прод тів харч вання населення У раїни та У раїнсь о о Полісся (на
1 особ за рі ),

Україна [3] Полісся УкраїниПродукти

Рис. 1. Внесо овочевої прод ції вн трішню доз опромінення жителів 2-ї зони, %: а —
за 137Cs; б — за 90Sr
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(«Методичні вказівки щодо проведення обсте-
ження сільгоспугідь у господарствах забрудне-
ної радіонуклідами зони в 1991–1992 рр.», «До-
відник для радіологічних служб Мінсільгосппро-
ду України», Київ, 1997).
Зразки рослин були висушені за 35°С та

подрібнені. Щоб мінімізувати поверхневе за-
бруднення рослин (трави, листових овочів) ча-
стинками ґрунту, піднятими у повітря дощови-
ми бризками, рослини перед просушуванням
та подрібненням ретельно промивали. Показ-
ники вмісту 137Сs після цього не знизилися.
Вимірювання зразків на вміст у них радіо-

нуклідів проводили на германійових детекторах
високої точності в центрі радіаційного захисту
та радіоекології Ганноверського університету
(Німеччина). Час вимірювання тривав 2–16 год.
Результати досліджень. Для досліджен-

ня міграції 137Сs та 90Sr трофічними ланцю-
гами «грунт — рослина — людина» було про-
ведене детальне вивчення звичок харчування
мешканців населених пунктів Полісся Жито-
мирщини способом індивідуального опитуван-
ня та анкетування (185 чоловік). Результатом
цього опитування, проведеного в 2003–
2004 рр., стало складання добового раціону,
що є типовим для населення, яке мешкає на
радіоактивно забруднених територіях Українсь-
кого Полісся. Установлено, що раціон харчу-
вання мешканців Поліського регіону значно

відрізняється від раціону населення по Україні
в цілому (таблиця).
Середньорічне споживання на Поліссі Украї-

ни молока, м’яса та м’ясопродуктів, картоплі і
риби більше на 62,2%; 58,6; 40,8 та 19,6% від-
повідно. За великої наявності лісів, характер-
ною особливістю для жителів Полісся є спожи-
вання ними грибів і лісових ягід, що становить
36,5 та 40,2 кг за рік (у сирому вигляді), а кар-
топлі — майже 1 кг на добу.
Увесь раціон складався із продуктів хар-

чування (крім хліба), вироблених у власних під-
собних господарствах і продуктів з лісу та во-
дойм. Питна вода з місцевих колодязів вияви-
лася безпечною щодо радіоактивного забруд-
нення.
Результати досліджень свідчать, що питома

активність 137Cs та 90Sr картоплі, вирощеної на
присадибних ділянках, становила 23,5–5,3 та
15,8–1,2 Бк/кг, коренеплодів — 27,1–2,1 і 5,3–
0,6 Бк/кг, овочів листкових — 31,4–2,45 та 5,3–
0,8 Бк/кг відповідно.
Узагальнення одержаних нами результатів

досліджень щодо внеску радіонуклідів з овоче-
вою продукцією у дозу внутрішнього опромінен-
ня мешканців радіоактивно забруднених тери-
торій, віднесених до 2-ї зони, свідчить, що най-
більше 137Cs з овочевою продукцією надійшло
до організму в Малинському районі — 16,4%,
а в інших 5-ти районах його частка була не-

б

Район

а

Район

Рис. 2. Внесо овочевої прод ції вн трішню доз опромінення жителів 3-ї зони, %: а —
за 137Cs; б — за 90Sr
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Внесок радіонуклідів з овочевою продукцією
в дозу внутрішнього опромінення мешканців
критичних населених пунктів свідчить, що
саме картопля вносить до організму найбіль-
ше 90Sr, а всі інші види овочевої продукції знач-
ного впливу на формування дозового наван-

Висновки

таження не мають. Хоча питома активність
радіонуклідів в картоплі не висока, але за ра-
хунок того, що її споживання сягає до 1 кг за
добу, її внесок у дозу внутрішнього опромінен-
ня може сягати 98% від кількості, яка надхо-
дить до організму з овочевою продукцією.
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Формування доз опромінення мешканців радіоактивно
забруднених територій за рахунок овочевої продукції

значною і варіювала в межах 3,1–0,32%. Щодо
90Sr, то слід зазначити, що його з овочевою
продукцією до організму надходить найбільше
в Овруцькому, Лугинському та Малинському
районах — 46,1; 43,8; 38,1% відповідно.
Установлено також, що до організму меш-

канців сіл на радіоактивно забруднених те-
риторіях, віднесених до 3-ї зони, найбільше
137Cs з овочевою продукцією надходить у Но-

воград-Волинському (17,7%), Малинському
(14,54) та Володарсько-Волинському районах
(13,2%). Слід зазначити, що надходження 90Sr
з овочевою продукцією характеризується знач-
но вищими показниками. Так, в Овруцькому,
Новоград-Волинському та Лугинському райо-
нах його показники становили 48,1; 48,1 та
44,1% відповідно, в інших районах — у межах
33,9–12,2%.
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САДЖАНЦІВ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

Досліджено вплив мінеральних добрив з різним
містом елементів живлення на ріст і розвито
саджанців ялини європейсь ої в ш ілці
де оративно о розсадни а Ботанічно о сад
НУБіП У раїни. Встановлено міст
ма роелементів хвої рослин за дії мінеральних
добрив. Визначено інтенсифі ацію рост
саджанців ялини європейсь ої способом
мінерально о підживлення, що с ороч є час
вирощ вання стандартно о садивно о матеріал .

Нині в Україні спостерігається тенденція до
збільшення обсягів озеленення мегаполісів, при-
садибних ділянок і територій промислових зон.
Для створення стійких насаджень використо-
вують деревні види рослин, які вирізняються
високою біологічною стійкістю і декоративністю,
серед них ялина європейська (Picea abies (L.)
H. Karst.) з високою посухо- й зимостійкістю та
декоративністю [3, 4, 10].
Садивний матеріал ялини європейської для

озеленення отримують дорощуванням 2–3-річ-
них сіянців у шкілках декоративних розсадників
[6]. Для отримання високоякісного декоратив-
ного садивного матеріалу за короткий промі-
жок часу на розсадниках потрібно забезпечи-
ти комплекс умов, який би сприяв підвищенню
енергії росту та біологічної стійкості до стресо-
вих чинників. Однією з таких умов інтенсифі-
кації росту саджанців ялини європейської є
підживлення мінеральними добривами з дода-
ванням мікро- та макроелементів, що забезпе-
чує оптимальне формування процесів життєді-
яльності рослин [8, 11, 12]. Так, нестача азоту
в ґрунті призводить до зниження росту пагонів
і фотосинтетичної поверхні, галуження коренів
та підвищення транспірації листків рослини
[11]. Дефіцит калію в живильному субстраті
індукує укорочення пагонів, гальмування роз-
витку судинних тканин, процесів поділу та роз-
тягнення клітин [12]. За нестачі фосфору при-
пиняється ріст надземних органів, знижується
інтенсивність формування плодів, порушують-
ся процеси фотосинтезу та дихання [8].
Отже, застосування макроелементів у жи-

вильному субстраті сприяє регуляції процесів

Ключові слова: ялина європейська, підживлення, мінеральні добрива, саджанці.

росту і розвитку, інтенсивності фотосинтезу та
транспірації в рослинному організмі.
Установлено, що завдяки використанню сти-

муляторів росту і мінеральних добрив інтен-
сивність росту та якість сіянців рослин ялини
європейської підвищується [1, 7, 9]. Експери-
ментальні дані щодо інтенсифікації вирощуван-
ня саджанців ялини європейської внесенням
мінеральних добрив у доступній нам літературі
відсутні.
Мета досліджень — визначення можли-

вості підвищення показників росту саджанців
ялини європейської способом мінерального
підживлення.
Матеріали і методи досліджень. Дослі-

дження проводили в розсаднику Ботанічного
саду НУБіП України, де восени 2010 р. відібра-
но та висаджено 250 шт. 3-річних сіянців яли-
ни європейської (в 5-ти рядках з розміщенням
рослин в рядку через 0,4 м та шириною між-
рядь 0,7 м) за такими критеріями: максималь-
на наближеність розмірів і форми до серед-
нього зразка; здоровий зовнішній вигляд, від-
сутність механічних пошкоджень і будь-яких
нетипових ознак [2].
Визначення вмісту макроелементів (N, P, K)

у хвої проводили після закінчення 2-го вегета-
ційного періоду (листопад 2012 р.), а її озолен-
ня — за методом К. Гінзбурга [5]. Загальний
уміст сполук азоту оцінювали фотометричним
методом з реактивом Несслера, фосфору —
фотометрично за методом Деніже в модифі-
кації А. Левицького, калію — полуменистим фо-
тометром [5].
У дослідах використовували мінеральні доб-



53Вісник аграрної наукиквітень 2013 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Вплив добрив на ріст
саджанців ялини європейської

рива (різні за кількісним складом елементів
живлення) з метою підвищення інтенсивності
росту ялини європейської з нормами внесен-
ня: 1) Green field (N — 12%; P2O5 — 12; K2O —
33%) — 4 г/м2; 2) Біодобриво для хвойних рос-
лин (N — 3,6%; P2O5 — 2,5; K2O — 3,2; Zn —
0,004; B — 0,006; Cu — 0,002; Mn — 0,004; Fe —
0,006; Mo — 0,0002%) — 15 мл/м2; 3) Новоферт
універсальний (N — 20%; NH4 — 4; NH2 — 10;
NO3 — 6; P2O5 — 20; K2O — 20; MgO — 1; Fe —
0,0045; Cu — 0,0045; Mn — 0,0225; Zn — 0,011;
Mo — 0,001; B — 0,0135%) — 4 г/м2.
Для порівняльної оцінки саджанці рослин

підживлювали азотним мінеральним добривом —
селітрою аміачною (NH4NO3 — 34%) — 4 г/м2.
Внесення мінеральних добрив проводили в
2011–2012 рр. кореневим підживленням через
14 діб упродовж 2-х вегетаційних (ІІІ декада
квітня — ІІ декада серпня) періодів і інтенсив-
ним поливом рослин з розрахунку 25 л води на
1 м2. Вимірювали висоту рослин тричі за ве-
гетаційний період (ІІІ декада травня, серпня,
жовтня) упродовж 2-х років.
Результати досліджень. Установлено, що

в кінці 2-го вегетаційного періоду у варіантах
досліду із кореневим підживленням мінераль-
ними добривами середні показники річних при-
ростів рослин за 2 роки (таблиця) були вищі,
ніж на контролі на 4,3 см (14%, t=6,64) — 11,2 см
(56%, t=29,33). Так, середній показник прирос-
ту саджанців рослин, які підживлювали міне-
ральним добривом Green field, був найвищим
порівняно з контролем і іншими варіантами
досліду й становив 31,3±0,52 см, що на 56 %
вище контролю (t=29,33).
За перші 3 міс. зростання їх середній приріст
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Вплив добрив на ріст
саджанців ялини європейської

Застосування мінеральних добрив (Green
field, Біодобриво для хвойних рослин, Ново-
ферт універсальний) сприяє підвищенню по-

Висновки

казників росту саджанців ялини європейської,
що скорочує час вирощування стандартного
садивного матеріалу.
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у цьому варіанті перевищував контроль на
214% — 4,4±0,12 см (t=26,05). Водночас хвоя
у рослин вирізнялася темно-зеленим кольо-
ром, а крони порівняно з контролем були чіт-
кіше сформовані з явно вираженими верхів-
ковими пагонами. Підживлення рослин міне-
ральним добривом Green field забезпечило
збалансований уміст макроелементів у хвої
ялини європейської (рисунок).
Отримання високих показників приросту са-

джанців упродовж 2-х років зростання забезпе-
чило кореневе підживлення мінеральним доб-
ривом для хвойних — показник середнього
приросту за 2 роки становив 26,6±0,48 см (на
32% вище контролю, t=20,83). У 1- і 2-му варі-
антах мінеральні елементи стимулювали рос-

тові процеси саджанців на початку вегетацій-
ного періоду першого року зростання (приріст
на 30.05.2011 р. — 4,2±0,13 см, що на 200%
вище контролю, t=21,54).
Ефективному росту саджанців сприяли та-

кож мінеральні добрива у варіантах 3 та 4 —
середні показники приростів за 2 роки стано-
вили 24,4±0,47 см (на 21% більше контролю,
t=14,49) та 24,6±0,78 см (на 22% більше конт-
ролю, t=6,64). Інтенсивне підживлення саджан-
ців ялини європейської  селітрою аміачною упро-
довж 2-х років сприяло підвищенню росту па-
гонів у кінці вегетаційного періоду (3,5±0,43 —
на 133% більше, ніж на контролі, t=4,35) та на-
копичення хвоєю значної кількості азоту, що
призвело до несвоєчасного їх здерев’яніння.
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Чорноземи лісостепової та степової зон Ук-
раїни як природно-історичні тіла і предмет сіль-
ськогосподарського виробництва не можуть
бути відірваними від природно-географічних
умов їх формування [8, 9]. Сучасні системи
землеробства з сукупністю технологій вирощу-
вання культур, в основу яких покладено глибо-
кий інтенсивний обробіток у сівозміні сприяє
посиленню ксероморфності (остепнінню) умов
ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах, що
призводить до змнешення потужності гумусо-
ваного горизонту за рахунок посилення дегра-
даційних процесів [4, 14].
У грунтово-екологічних підзонах Лісостепу і

Степу України умови фаціального ґрунтоутво-
рення чорноземів типових і звичайних при по-
ліпшенні екологічних умов у річному та сезон-
ному циклах, відтворення агрофізичних влас-
тивостей і гумусу при застосуванні мінімаль-
ного обробітку можуть змінюватись у бік
чорноземів більш вологих фацій відносно фо-
нових ґрунтів. Стійка тенденція зрушення ґрун-
тоутворювального процесу чорноземів в умо-
вах агроценозу зони нестійкого зволоження до
півночі (опівнічнювання ґрунтоутворення за ос-
новними показниками родючості) призводить
до утворення більш родючих чорноземів, про
що  відмічала і Е.С. Мігунова [6].
Системою технологій (землеробства) ви-

рощування сільськогосподарських культур в
агроценозах можна управляти через законо-
мірності фаціального гумусонакопичення чор-
нозему — як у бік посилення ксероморфності
ґрунтових умов оптимально зволожених чорно-
земів за систематичного виконання інтенсивно-
го обробітку (оранки) у сівозміні, так і в напрям-
ку підсилення гідроморфності ґрунтової товщі
у сезонному та річному циклах під упливом сис-
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тематичного застосування грунтозахисних тех-
нологій, що є головним у відновленні природ-
них процесів ґрунтоутворення чорноземів [2, 3,
13]. Принцип управління фаціальним ґрунто-
утворенням чорноземів в агроценозах має
сприйматися як один із законів адаптивного
землеробства.
Методика проведення досліджень. Дослі-

дження проводились у період з 1978 по 2010 р. в
умовах Лісостепу та Степу України на чорно-
земах типових і звичайних у польових стаціо-
нарних дослідах кафедри ґрунтознавства та
охорони ґрунтів НУБіП України [2, 3, 13, 15].
Вивчався вплив систем обробітку чорноземів
типових і звичайних (різноглибинна оранка та
безплужний обробіток на 22–32 см, мінімаль-
ний безполицевий обробіток на 5–12см) на
процеси ґрунтоутворення в агроценозах. На
10–25 річних агротехнічних фонах було закла-
дено 25 повнопрофільних ґрунтових розрі-
зів. Уносилось добрив N80–85P75–80K65–70+12–
15 т/га гною у сівозміні. Комплексно при обсте-
женні розрізів були проведені визначення та-
ких параметрів: щільність будови до глибини
1 м  через кожні 10 см у 5-кратній повторності;
у товщі другого метра через 20 см у 4-кратній
повторності; структурність ґрунту до глибини
1 м через кожні 10 см у 4-кратній повторності
зі змішаного зразка масою 20 кг; водостійкість
структурних агрегатів до глибини 1м через кож-
ні 10 см у 4-кратній повторності за методом
Бакшеєва; вміст (%) карбонатів через кожні
10 см у 5-кратній повторності до глибини 2 м;
польова вологість до глибини 180 см у 5-крат-
ній повторності 8 разів за вегетацію культур уп-
родовж 10 років. Визначався вміст загального
гумусу, детриту та фракції гумінових кислот
зв’язаних з Са. Розраховувалися запаси гуму-

Ключові слова: чорноземи  типові, чорноземи  звичайні, агроценоз, ґрунтозахисні технології,
родючість грунту.
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Управління фаціальним гумусонакопиченням
чорноземів в агроценозах Лісостепу і Степу України
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Управління фаціальним гумусонакопиченням
чорноземів в агроценозах Лісостепу і Степу України

су та рухомість (%) гумусових речовин за
М.М. Годліним. Уміст власне гумусових речо-
вин та детриту визначали за Шпрінгером.
Результати досліджень. Універсальним

інформативно-діагностичним показником гене-
тичного статусу чорноземів в агроценозах є
вміст і якісний склад гумусу. Темпи гумусона-
копичення в чорноземах є функцією гідротер-
мічних умов території, гідроморфності та біо-
генності ґрунтових умов у літній період вегетації
культур, гранулометричного складу ґрунтоутво-
рювальної породи і часу застосування ґрунто-
захисних технологій, які базуються на безполи-
цевих обробітках, в агроценозах різноротацій-
них сівозмін. Вони посилюються з північного
заходу на південний схід, а найбільшої інтен-
сивності набувають на межі лісостепової та
степової зон. Тривале застосування мінімаль-
ного обробітку сприяє підвищенню ступеня гід-
роморфності товщі чорнозему в сезонному і
річному циклах [3] та інтенсивному гумусона-
копиченню, що діагностується за потемнінням
перехідних горизонтів у профілях чорноземів у
зональному аспекті (табл.1). За 10–15 років у
товщі чорнозему 0–100 см вміст органічної ре-
човини зріс на 0,24–0,33%, а в товщі 0–180 см —
на 0,23–0,24%. Здійснення ґрунтозахисного об-
робітку впродовж 25 років зумовлює збагачен-
ня товщі чорнозему гумусом ще на 0,22–0,25 %.
Довгострокове застосування безполицевого

обробітку в агроценозах впливає на морфоло-

го-генетичні особливості товщі чорнозему за
польової діагностики на рівні підтипової дифе-
ренціації ґрунту на підзональному рівні через
показник КВАГ [коефіцієнт відносної акумуляції
гумусу за М.І. Полупаном [9,10] як співвідно-
шення між вмістом гумусу (%) в 0–30-сантимет-
ровому шарі до 10% фізичної глини (ФГ)]. Після
10 років застосування безполицевого обробіт-
ку величина КВАГ становила 1,05 проти 1,07
при оранці, а після 15 років КВАГ сягає значень
–1,04, що становить 104% відносно оранки.
Через 25 років значення КВАГ зростає до 1,31
(103%). Коефіцієнт профільного накопичення
гумусу (КПНГ) у метровій товщі (вміст гумусу
на 1% ФГ або КВАГ на 10% ФГ) відносно оран-
ки становить 105–111% (0,85–0,98 проти 0,78–
0,88), що відповідає градації доброго і дуже
доброго гумусонакопичення, тоді як при оранці
гумусонакопичення погіршується від помірно
доброго до помірно слабкого, що відповідає
темпам гумусонакопичення в чорноземах зви-
чайних степової зони. Відбувається остепніння
ґрунтоутворення чорноземів північніших фацій
в умовах лісостепової зони і, навпаки, зростан-
ня темпів гумусонакопичення на чорноземах
звичайних у степовій зоні (див. табл. 1).
Розрахунок запасів енергії у профілях чор-

ноземів Лісостепу України у зв’язку з викорис-
танням різних систем обробітку й утримання
показали, що розорювання «Михайлівської ці-
лини» впродовж 54 років знижує запаси енергії

Чорнозем типовий середньогумусний середньо суглинковий (Михайлівська цілина)

Цілина 3,96*102 1,86*102 1,00*102 0,42*102 – –

Оранка 54 роки 3,21*102 1,56*102 0,81*102 0,31*102 – –

Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові (Карлівський р-он, Полтавської обл.)
10 років у досліді

Оранкана 22-32 см 4,30*102 2,02*102 0,63*102 0,486*102 0,175*102 0,110*102

Мінімальний обробіток 4,46*102 2,17*102 0,76*102 0,554*102 0,205*102 0,131*102

Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові (Карлівський р-он, Полтавської обл. )
15 років у виробництві

Оранкана 22-32 см 4,00*102 2,06*102 0,90*102 0,39*102 - -

Мінімальний обробіток 4,35*102 2,27*102 1,10*102 0,48*102 - -

Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові (Шишацький р-он, Полтавської обл.)
25 років у вироництві

Оранкана 22-32 см 4,01*102 1,65*102 0,56*102 0,35*102 0,24*103 0,85*102

Мінімальний обробіток 4,14*102 1,85*102 0,65*102 0,43*102 0,29*102 0,91*102

2. Вплив ґр нтозахисних техноло ій вирощ вання льт р та тримання чорноземів в а ро-
ценозах Лісостеп У раїни на збільшення енер ії м с за внесення N 60-85 P 65-75 K 60-65 +
10–15 ною на 1 а (млн К ал на 1 а)

H (0–40) Hpk (40–70) HPk (70–90) Phr(90–120) P(h)k120–170 Pk (170–200)

Обробіток ґрунту
Потужність горизонтів, см
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гумусу в гумусованому горизонті  на 18–19%;
у горизонті Нрк  на 16–17%; НРк  на 19–20%
та Рhк — на 26%. Довгострокове здійснення
ґрунтозахисного обробітку протягом 10 років в
умовах південного лівобережного Лісостепу
України сприяло відтворенню запасів енергії
гумусу в гумусному горизонті на 3,7–7,4%, а в
перехідних горизонтах енергія гумусу відтвори-
лася — на 20,6% (70–90 см); 14% (90–120 см)
і 14–16% у товщі 120-–200 см.
Застосування грунтозахисного обробітку впро-

довж 15 років сприяє більш значному відтво-
ренню енергії гумусу: 8,75–10,2% у гумусова-
ному горизонті та 15,5–16,5% у товщі 70–
120 см (табл. 2). На чорноземах типових серед-
ньогумусних середньосуглинкових (центральна
частина лівобережного Лісостепу) застосуван-
ня ґрунтозахисних технологій протягом 25 років
сприяє відтворенню запасів енергії гумусу в
гумусованому горизонті на 6,9–12,1%, а в пе-
рехідному НРк горизонті (70–90 см) — на 16%,
у горизонті Рhк (90–100 см) — на 18–19%. У
перехідних горизонтах (НРк та Рhк) зменшен-
ня енергії гумусу при розорюванні цілини за
54 роки становило 19–25%, а відтворення при
довгостроковому (15–25 років) застосуванні
ґрунтозахисного обробітку відтворює запаси
енергії гумусу на 16–18,5% (табл. 2).
Утримання чорнозему в стані перелогу впро-

довж 17 років свідчить про те, що в товщі 40–
90 см відтворюються запаси енергії гумусу на
20,6–25,4%. Систематичне застосування ґрун-
тозахисного обробітку протягом 25 років забез-
печує відтворення енергії гумусу не нижче, ніж
за утримання чорнозему у стані перелогу.
Якщо прийняти, що маса кореневих виді-

лень становить 25% від загальної біомаси куль-
тури, то при оранці в товщу чорнозему за сівоз-
міну надійшло 65 т/га кореневих виділень, а
при ґрунтозахисних технологіях — 75 т/га. Ко-
реневі виділення за систематичної оранки в
літній період потрапляють у більш посушливі
(аридизовані) ґрунтові умови [3, 4], що призво-
дить до їх мінералізації.
При ґрунтозахисному мінімальному обробіт-

ку, завдяки посиленню ступеня гідроморфності
товщі чорнозему (за рахунок конвекційно-ди-
фузного перенесення вологи по ґрунтовому
профілю) основна маса коренів зосереджуєть-
ся у товщі чорнозему 0–170 см, де створюють-
ся умови для високої фізіологічної активності
кореневих систем культур агроценозу. Підви-
щений ступінь гідроморфізму чорноземів типо-
вих і звичайних в агроценозах при мінімально-
му обробітку необхідний, щоб забезпечити умо-
ви для посилення грунтовідновної активності

кореневих систем і глибокого насичення коре-
невим ексудатом товщі чорнозему та забезпе-
чення водорозчинного стану передгумусових і
гумусових речовин у момент їх новоутворення
[11, 12].
Завдяки цьому відбувається інтенсивне гли-

боке насичення (на глибину регулярного про-
мочування ґрунтового профілю) гумусовими
речовинами — переважно гуматами Са другої
фракції (ГК-2) гумусових кислот. Реакція утво-
рення гуматів Са при ґрунтоутворенні в агро-
ценозах відбувається в розчинах так само, як
у природних умовах. В умовах агроценозів за-
значений процес відбувається інтенсивніше
завдяки перманентності гідротермічних умов у
сезонному циклі.
Посилення фаціального гумусонакопичення

за мінімального обробітку відбувається за ра-
хунок забезпечення високою міграційною здат-
ністю ГК-2 у момент їх новоутворення в умо-
вах підвищеного гідроморфізму ґрунтової товщі
чорнозему в сезонному та річному циклах. Оп-
тимальна агрофізична побудова гумусованого
горизонту утримує концентрацію вуглекислоти
в ґрунтовому повітрі на депресивному рівні
(>1,24–1,25%) для окисно-відновних процесів,
що забезпечує глибоку гуміфікацію новоутво-
рених гумусових речовин і кореневого ексуда-
ту: підвищується їхня оптична щільність на 10–
15% [5]. Гумінові кислоти зв’язані з Са, що ма-
ють високу оптичну щільність, можуть просо-
чуватися через товщу карбонатного елювію у
грунтотвірну породу [11, 12].
При систематичній оранці в умовах глибо-

кої аридизації товщі чорнозему в літній період
новоутворені гумусові речовини швидко пере-
сихають, що посилює їх мінералізацію та зни-
жує здатність мігрувати по профілю чорнозе-
му. У першому випадку відбувається опівнічню-
вання ґрунтоутворення чорноземів південніших
фацій, а в другому — відбувається процес ос-
тепніння ґрунтоутворення чорноземів північ-
ніших фацій в агроценозах.
У тісному зв’язку з гідротермічним та газо-

вим режимами чорноземів типових і звичайних
перебуває будова карбонатного профілю, верх-
ня частина якого поєднується з гумусовим про-
філем, розтягнута, має відносно невисоку кіль-
кість карбонатів, представлених  міграційними
формами,  і визначається висхідними потока-
ми ґрунтових розчинів у весняний та літній пе-
ріоди. Формування карбонатного горизонту,
розміщення його у профілі чорноземів і стій-
кість у часі визначаються запасом рухомої во-
логи під гумусовим профілем після глибокого
або наскрізного промочування та градієнтом
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вологи біля нижньої межі зони десуктивного
висушування, що визначається системою об-
робітку чорноземів в агроценозах [1].
Глибина залягання карбонатів і характер

карбонатних новоутворень у чорноземах зви-
чайних відображають особливості гідротерміч-
ного режиму за виконання різних систем обро-
бітку. Неглибоке осінньо-весняне промочуван-
ня, відносно швидке глибоке висушування
гумусового профілю навесні та влітку в умовах
інтенсивного обробітку сприяють утворенню
мертвого горизонту і призводять до скорочен-
ня періоду висхідних потоків вологи, перешкод-
жаючи утворенню міграційних форм карбона-
тів, зумовлюючи їхню сегрегацію у борошнисті
утворення з різним ступенем цементації, які
локалізуються під гумусним профілем у вигляді
карбонатного ілювію [4,14]. Посилення цього
явища визначається наростанням аридності як
у зональному аспекті, так і від системи обробіт-
ку в агроценозах.
У лісостеповій зоні режим зволоження зали-

шається періодично промивним, зберігається
ритм наскрізного промочування ґрунтової тов-
щі. Наростання деградаційних процесів при
інтенсивному використанні чорноземів Лісосте-
пу і Степу зменшує статті водного балансу:
прихідні за рахунок неповного (на 25–35%) по-
глинання зимових опадів, а витратні збільшу-
ються за рахунок підвищення (на 25–30%) фі-
зичного випаровування, що призводить до ари-
дизації ґрунтових умов. Тому на деградованих
чорноземах погіршуються кількісні показники
зволоження й істотно знижується товща актив-
ного вологообігу, який зміщується в часі на тра-
вень–липень і зумовлює глибоке літнє вису-
шування ґрунтової товщі. Контрастність тер-
мічного режиму, наростання ксероморфності
ґрунтових умов збільшують паузи в діяльності
ґрун-тової мезофауни та мікроорганізмів чор-
ноземів, що обробляються, як у типових, так і
звичайних, що є основною причиною вкорочення
гумусного горизонту за рахунок посилення про-
цесів мінералізації гумусу в ґрунтовому профілі.
Між умістом карбонатів (%), щільністю зло-

ження (г/см3) і вмістом гумусу в товщі чорно-
земів лісостепової та степової зон виявлено
тісний зв’язок: між щільністю зложення товщі
акумуляції стійких форм карбонатів (НРк і Phr)
і вмістом (%) карбонатів маємо прямий коре-
ляційний зв’язок: R=+0,58±0,05, між умістом
гумусу (%) і вмістом карбонатів зв’язок обер-
нений: R=–0,58–0,65±0,04, а між умістом гуму-
су та щільністю зложення зв’язок на рівні тісної
оберненої кореляції: R= – 0,65±0,04.
Вторинне окарбоначування товщі чорнозе-
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мів при ґрунтозахисному обробітку сприяє розпу-
шуванню ґрунтової товщі акумуляції стійких
форм карбонатів: поліпшується оструктуреність
та водостійкість структури горизонтів і, як на-
слідок, знижується щільність зложення та під-
вищується їхня водопроникливість. У горизон-
тах НРк і Phr при грунтозахисних технологіях
загальна шпаруватість досягала значень  58–
60%, а при здісненні оранки становила — 53–
55%. Загалом у 0–100-сантиметровому ша-
рі чорнозему щільність була нижчою ніж при
оранці на 0,06 г/см3, що забезпечило більше на
3–5 об.% значення загальної шпаруватості, або
близько 35–40 м3 на 1 га. Середньозважений
геометричний діаметр структурних окремостей
та водостійких агрегатів при грунтозахисному
обробітку в товщі 40–70 см зростає в 1,07–1,36
раза.
Розчинність карбонатів чорноземів типових

і звичайних визначається парціальним тиском
СО2 ґрунтового повітря та якісним складом ґрун-
тового розчину: активністю іонів Са2+ і реакцією
ґрунтового середовища. Висока активність каль-
цію в ґрунтовому розчині при мінімальному об-
робітку свідчить, що кальцій має великий запас
енергії, необхідний для переходу з обмінного
стану в ґрунтовий розчин при міграції по ґрун-
товому профілю. Таку здатність забезпечує
депресивна концентрація вуглекислоти (1,22–
1,25%) ґрунтового повітря та оптимальність
побудови 0–70 см товщі чорнозему. Вапняко-
вий потенціал (рН–0,5рСа) при мінімальному
обробітку чорноземів досягає значень 6,32–
6,56 проти 5,85–5,95 при оранці, що забезпечує
утворення розчинних форм карбонатів. Відбу-
вається перекристалізація зернистого кальци-
ту в мікрозернистий і кальцит-люблініт.
При застосуванні різних систем обробіт-

ку виявлено зв’язок між глибиною залягання
карбонатів, їхніми видимими формами та поси-
ленням гідроморфності або наростанням ксе-
роморфності ґрунтових умов, щ, у першому ви-
падку сприяє рясним карбонатним новоутво-
ренням, які змінюють тональність забарвлення
гумусового горизонту до насичено попелясто-
білого відтінку. Криві профільного розподілу
карбонатів і гумусу при ґрунтозахисних техно-
логіях не мають ознак натічного характеру, що
вказує на відсутність процесів вилугованості.
Фізико-хімічні показники ґрунтоутворення в аг-
роценозах при мінімальному обробітку відпо-
відають показникам сучасного ґрунтоутворен-
ня за утримання перелогу [3]. В умовах засто-
сування ґрунтозахисних технологій чорноземи
типові Лісостепу України набувають властиво-
стей міцелярно-карбонатних чорноземів за ра-
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Висновки

У грунтово-екологічних підзонах Лісосте-
пу і Степу України умови фаціального ґрунто-
утворення чорноземів типових і звичайних за
поліпшення гідроморфності ґрунтових умов
та відтворення агрофізичних властивостей
і гумусу в річному і сезонному циклах із засто-
суванням мінімального обробітку можуть змі-
нюватися в бік чорноземів більш вологих фа-
цій відносно фонових ґрунтів.
Стійка тенденція до зрушення ґрунтоут-

ворювального процесу чорноземів в умовах
агроценозів зони нестійкого зволоження в на-
прямку півночі (опівнічнювання ґрунтоутво-
рення за рядом основних показників родючос-
ті) зумовлює формування родючіших чор-
ноземів в агроценозах сівозмін. Системою
землеробства вирощування сільськогоспо-
дарських культур в агроценозах можна управ-
ляти через закономірності фаціального гуму-
сонакопичення чорнозему як у бік посилення

ксероморфності ґрунтових умов оптимально
зволожених чорноземів при систематичному
виконанні інтенсивного обробітку (оранки) у
сівозміні, так і в бік посилення гідроморфності
ґрунтової товщі в сезонному і річному циклах
під впливом систематичного застосування
грунтозахисних технологій, що є головним у
відновленні природних процесів ґрунтоутво-
рення чорноземів. Темпи гумусонакопичення в
чорноземах є функцією гідротермічних умов
території, гідроморфності і біогенності ґрун-
тових умов у літній період вегетації культур,
гранулометричного складу грунтоутворю-
вальної породи й часу застосування ґрунто-
захисних технологій, які базуються на міні-
мальному безполицевому обробітку, в агроце-
нозах. Вони посилюються з північного заходу
на південний схід, а найбільшої інтенсивнос-
ті набувають на межі лісостепової і степо-
вої зон.

хунок посилення біогенності ґрунтових умов і
накопичення карбонатів in situ. У весняний пе-
ріод спостерігається щорічна міграція карбо-
натів у гумусний горизонт, що поступово набли-

жає чорноземи до поверхнево скипаючих.
Відбувається реградація деградованих чорно-
земів та посилюється природний процес ґрун-
тоутворення чорноземів в агроценозах.
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ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ МЕДУ

Проведено дослідження з визначення
еле тропровідності зраз ів нат рально о мед .
Встановлено, що найменші значення
еле тропровідності хара терні для а ацієво о
мед , найбільші — для липово о і падево о
мед . Значення еле тропровідності є по азни ом
ботанічно о походження та я ості мед .

Мед — унікальний продукт бджільництва, що
характеризується вмістом біологічно активних
речовин, потрібних для життєдіяльності орга-
нізму людини. Це високоякісний харчовий про-
дукт, а також ефективні ліки. До якості меду
завжди існували певні вимоги споживачів — до
його смаку, кольору, складу, можливості три-
валого зберігання без втрати властивостей. З
розвитком наукових підходів до встановлення
критеріїв якості розроблено методи оцінки ор-
ганолептичних, фізико-хімічних, біологічних
властивостей меду. Найважливіші, показові,
стабільні критерії якості меду та методи їх ви-
значення увійшли до державних стандартів, за
якими визначають придатність до використан-
ня меду як натурального якісного продукту чи
солодощів [1]. Не існує єдиного методу, за до-
помогою якого було б можливо відрізнити мед
якісний від неякісного. Тому розробляються
нові, удосконалюються відомі методи діагнос-
тування різних властивостей меду.
Мета досліджень — уніфікувати вимоги до

якості меду. Європейська комісія розробила
документ (Harmonized methods of the European
Honey Commission), в якому наведено методи
визначення якості натурального меду [6]. Захи-
щаючи інтереси своїх виробників і споживачів,
розвинені країни почали підвищувати вимоги
до якості імпортованого меду. Щоб конкурува-
ти на зовнішніх і внутрішньому ринках, Украї-

Ключові слова: електропровідність, монофлорний мед, падевий мед, стандарти, показники
якості.

на має узгоджувати своє законодавство та
вимоги до якості продуктів бджільництва з ви-
могами міжнародних стандартів. Міжнародні
стандарти меду поряд з іншими показниками
потребують обов’язкового визначення його
електропровідності.
Методика досліджень. Для визначення

електропровідності меду готували його розчин.
Наважка меду має бути еквівалентна 20 г за
визначеною сухою речовиною. Наважку розчи-
няли у прокип’яченій дистильованій воді, кіль-
кісно переносили в мірну колбу на 100 см3 та
доводили водою до позначки.
Для проведення випробування у хімічний

стакан наливали 40 см3 розчину меду та вміщу-
вали його у водяну баню до досягнення тем-
ператури розчину 20°С. Вимірювали електро-
провідність за інструкцією до кондуктометра.
За кінцевий результат брали середнє ариф-

метичне результатів двох випробувань. Допус-
тима розбіжність між ними не має перевищу-
вати 0,05 мкСм/см.
Для якісної реакції на наявність паді готува-

ли водяний розчин (1:2) меду, 1 см3 його роз-
чину наливали в пробірку, додавали 10 см3 ети-
лового спирту та перемішували. З’явлення мо-
лочно-білої каламуті свідчить про наявність
паді.
Результати досліджень. До фізичних влас-

тивостей меду належить електропровідність,
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рефракція, консистенція, кристалізація, гігро-
скопічність, оптичні властивості та ін. Фізичні
властивості тісно пов’язані з хімічним складом
меду. Завдяки тому, що склад меду залежить
від ботанічного походження, фізичні власти-
вості різних видів і сортів меду також різні.
Електропровідність — це здатність матеріа-

лу (розчину) проводити електричний струм.
Одиницею вимірювання є См/см або мкСм/см
(Сіменс на сантиметр або мікроСіменс/санти-
метр).
Електропровідність розчинів бджолиного ме-

ду незначна порівняно з електропровідністю
розчинів мінеральних солей, кислот, основ.
Вона зумовлена вмістом у меді мінеральних
речовин, органічних кислот, білків. Електро-
провідність нерозбавленого натурального меду
така сама, як у дистильованої води. Якщо роз-
чинити мед у дистильованій або деіонізованій
воді, то можна виміряти електропровідність
цього розчину. Це стає можливим оскільки кис-
лоти та мінеральні речовини, які входять до
складу меду, частково дисоціюють (іонізують-
ся), цим зумовлюється властивість розчинів
меду проводити електричний струм. У разі роз-
ведення меду водою його електропровідність
зростає. Максимальну електропровідність ма-
ють 20–30%-ві розчини меду. Існує залежність

Електропровідність меду

між походженням меду та його електропровід-
ністю. За літературними даними, падевий та
каштановий мед мають високу електропровід-
ність, а акацієвий та акацієво-луговий — знач-
но меншу, «цукровий мед» (тобто, «мед», от-
риманий від бджіл, яким згодовували цукровий
сироп), як і дистильована вода, має дуже низь-
ку електропровідність. За вимогами ДСТУ елек-
тропровідність натурального меду вищого
ґатунку — 0,2–1,0 мкСм/см, 1-го ґатунку — 0,2–
1,5 мкСм/см. Більша концентрація мінеральних
солей у меді зумовлює вищу електропровід-
ність. Електропровідність належить до показ-
ників, які дають змогу зробити висновок про
походження меду, відрізнити падевий мед від
нектарного, але значення електропровідності,
наведені у роботах різних авторів, значно від-
різняються. Так, за даними В.Д. Чернігова,
електропровідність 10%-го натурального квітко-
вого меду становить 2–3 од., цукрового — ниж-
че 1, падевого — 7–10 од. [4]. Х. Цевегмід на-
водить такі дані: електропровідність акацієвого
меду становить 0,09±0,01⋅10–3 См/см, каштано-
вого — в середньому 1,21±0,05⋅10–3, гречано-
го — 0,21±0,04⋅10–3, соняшникового — 0,20±
0,02⋅10–3, липового — 0,40±0,02⋅10–3 См/см [3].
Німецька спілка бджолярів використовує зна-
чення електропровідності для визначення бо-

Акацієвий 14 17,29±0,25 82,14±1,13 3,49±0,18 17,92±2,12 4,69±0,61 158,71±4,96

Липовий 18 17,75±0,27 84,61±1,58 3,26±0,25 23,01±1,97 3,67±0,38 592,33±34,46

Гречаний 14 18,14±0,22 89,21±1,40 3,16±0,22 39,87±3,95 4,7±0,44 344,79±14,23

Із різнотрав’я 22 18,16±0,28 83,62±1,51 3,77±0,27 19,33±1,9 6,24±0,66 314,82±32,16

* ГМФ — гідроксиметилфурфурол.

1. Еле тропровідність та інші по азни и я ості різних видів мед (M±m)

Вид меду Кількість
зразків

Масова частка, %

води відновлювальних
цукрів цукрози

Діастазне
число, од.
Готе

Уміст
ГМФ*,
мг/кг

Електро-
провідність,
мкСм/см

1 38,9 7,68 896

2 32,8 4,8 1308

3 63,0 2,88 446

4 29,0 4,2 750

5 29,7 3,3 749

6 25,05 2,88 779

M±m 36,41±5,64 4,29±0,75 821,33±114,81

2. Еле тропровідність падево о мед

Діастазне число, од. Готе Електропровідність, мкСм/смГМФ, мг/кгВаріант
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танічного походження меду: з різнотрав’я —
0,1–0,5⋅10–3 См/см; для суміші із різнотрав’я та
падевого меду — 0,7–1,0⋅10–3; для падевого
меду — понад 1,0⋅10–3 См/см [2].
У лабораторії якості продукції відпрацьовано

метод визначення електропровідності 20%-х
розчинів меду за допомогою кондуктометра.
Визначено показники якості для акацієвого,
липового, гречаного, із різнотрав’я та падево-
го меду (табл. 1 і 2).
За органолептичними та фізико-хімічними

показниками досліджені зразки меду відповіда-
ють вимогам ДСТУ 4497:2005. Для акацієвого
меду характерна найменша електропровід-
ність, для квіткового та гречаного меду — вона
практично однакова (314–345 мкСм/см). Вияви-
лося, що електропровідність липового меду
становить 592,33±34,46 мкСм/см, це достовір-

но перебільшує значення, характерні не тільки
для акацієвого, а й для гречаного та меду з
різнотрав’я (рисунок).
Подібні значення електропровідності для

різних видів меду наведено у роботі С. Шкен-
дерова і Ц. Іванова: електропровідність акаціє-
вого меду — 95–208 мкСм/см, липового —
481–605, падевого — 452–1040 мкСм/см [5].
Для того, щоб переконатися, що значення

електропровідності понад 600 мкСм/см, вияв-
лені у зразках липового меду, не пов’язано з пад-
дю, перевіряли їх на наявність паді за методи-
кою, прийнятою ДСТУ4497:2005 [1]. Якісна ре-
акція на наявність паді була негативною. Крім
того, проведено пилковий аналіз цих зразків.
Отже, для липового меду характерні значення
електропровідності більші ніж 0,5⋅10–3 См/см,
що не пов’язано з наявністю паді.

Для вивчених сортів меду електропровід-
ність становила 100–1300 мкСм/см. Наймен-
ші значення електропровідності характерні
для акацієвого меду (158,71±4,96 мкСм/см),
найбільші — для падевого (821,33±114,81) і
липового (592,33±34,46 мкСм/см). Метод ви-

Висновки

значення електропровідності простий у вико-
нанні, не потребує вартісного обладнання.
Показник електропровідності змінюється за-
лежно від ботанічного походження меду, тому
він прийнятний для тестування якості та по-
ходження меду.
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ВИСОКОПРОДУКТИВНІ СОРТИ —
ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА

З’ясовано, що одним з вирішальних фа торів
одержання висо их, стабільних та я існих
рожаїв хмелю є селе ційний сорт.
Впровадження висо опрод тивних сортів дає
змо за мінімальних затрат отримати висо
врожайність і значно поліпшити пивоварні я ості
хмелю. Здійснено аналіз е ономічної
ефе тивності заміни застарілих сортів хмелю
з низь им містом ір их речовин на с часні
висо опрод тивні сорти.

Завдяки вмісту в шишках хмелю гірких ре-
човин, ефірної олії та поліфенолів він є неза-
мінною сировиною для виробництва пива. Уні-
кальні сполуки хмелю, яких немає в жодній рос-
лині, надають пиву характерного гіркого смаку
й аромату, беруть участь в освітленні та утво-
ренні піни та підвищують біологічну і колоїдну
стійкість під час зберігання цього напою.
Упродовж багатьох десятиліть хміль для

України був високоприбутковою специфічною
культурою, яка в умовах розширеного вироб-
ництва здатна забезпечити потребу пивовар-
ної й інших галузей народного господарства
унікальною сировиною. Галузь була високорен-
табельною і сприяла розвитку інфраструктури
віддалених сільських регіонів.
У наукових працях І.С. Єжова, В.В. Зіновчу-

ка, М.Г. Ковтуна, М.Ю. Костриці, І.П. Куровсь-
кого, Й.Г. Рейтмана, В.М. Федорця, А.С. Шаб-
ранського відображено системні дослідження
розвитку галузі та економічної ефективності
виробництва хмелю [1, 3]. Однак проблеми
відродження галузі хмелярства, зокрема в умо-
вах ринкового виробництва, залишаються ще
недостатньо дослідженими. Це стосується пи-
тань інноваційного розвитку хмелярських гос-
подарств, який дасть змогу підвищити ефек-
тивність виробництва хмелю в Україні.

Ключові слова: інноваційний розвиток, високопродуктивні сорти, врожайність, галузь
хмелярства, наукові дослідження, економічна ефективність.

Мета досліджень — вивчення тенденцій
розвитку галузі хмелярства, проведення аналі-
зу економічної ефективності виробництва хме-
лю з упровадженням наукових досягнень.
Об’єкт досліджень — процес відродження

галузі хмелярства на основі інноваційної мо-
делі розвитку та забезпечення виробництва
конкурентоспроможної хмелепродукції.
Методика досліджень. Під час досліджень

було використано комплекс методів, що дало
можливість одержати науково обґрунтовані ре-
зультати, зокрема, економіко-статистичний, мо-
нографічний, розрахунково-конструктивний, со-
ціологічний та фізико-хімічні методи визначен-
ня якісних показників шишок хмелю, загально-
прийняті в хмелярстві.
Результати досліджень. Одним з основних

факторів стабілізації і розвитку хмелярства в
Україні є переведення галузі на інноваційну
модель розвитку — прискорене впровадження
науково-технічних розробок, освоєння досвіду
роботи вітчизняних і зарубіжних товаровироб-
ників хмелю в нових ринкових умовах.
Зростаючий попит на хмелепродукти зумо-

вив активне впровадження наукових розробок
у виробництво. Одним з вирішальних факторів
одержання високих, стабільних та якісних уро-
жаїв хмелю є селекційний сорт. Впроваджен-
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ня високопродуктивних сортів дає змогу за мі-
німальних витрат отримувати високу врожай-
ність і значно поліпшити пивоварні якості хмелю.
Сорти хмелю відповідно до чинного стандарту
на хміль поділяють на 3 типи: тонкоароматичні,
ароматичні і гіркі [5].
Із 32-х сортів хмелю, занесених до Держав-

ного реєстру рослин України, 23 сорти виведе-
но науковцями інституту, з них 48% — арома-
тичні, 52% — гіркі. Значна частина цих сортів
за вмістом і складом гірких речовин та ефірної
олії перебуває на рівні кращих закордонних
аналогів, а за деякими показниками перевищує
їх [2].
Вирощування хмелю в Україні завжди було

орієнтовано на потреби вітчизняної галузі з
виробництва пива, враховуючи при цьому на-
ціональні багатовікові традиції споживачів пін-
ного напою. Пиво в Україні варили переважно
з ароматичних сортів хмелю. Тому значна ча-
стина хмеленасаджень України — це тонкоаро-
матичні й ароматичні високопродуктивні сорти,

які відповідають усім вимогам пивоварного ви-
робництва. Із 454 т хмелю, вирощеного у 2012 р.
в Україні, 373 т — це хмелесировина ароматич-
них і тонкоароматичних сортів, що становить
82% від загальної кількості зібраного хмелю.
Пиво, зварене з такого хмелю, запашне, має
приємну м’яку гіркоту.
Характеристику найпоширеніших в Україні

сортів хмелю наведено в таблиці. Показано
середні дані за останні 3 роки досліджень.
Ароматичні сорти мають ніжний аромат, але,

на відміну від гірких, містять значно менше ос-
новного компонента — α-кислот, заради якого
хміль і використовують у пивоварінні. За дани-
ми таблиці, в ароматичних сортах кількість гір-
ких речовин коливається з 14,4 до 27,5%. Уміст
α-кислот у цих сортах — 3–7%. Характерна
особливість таких сортів полягає в тому, що,
крім високого вмісту гірких речовин, особливо
в сортах Слов’янка і Національний, у смолах
частка β-кислот є значно більшою за частку α-
кислот. Тобто в них зберігається позитивний

Сорти тонкоароматичного типу хмелю

Клон 18* 14,4 3,0 3,8 6,6 0,28 1,56 1,00 16,2

Злато Полісся 17,2 4,1 4,4 7,2 0,54 1,10 0,70 17,4

Слов’янка 24,4 4,8 6,3 5,1 0,48 1,49 1,39 19,4

Національний 27,5 6,8 6,2 5,6 0,60 0,91 0,82 16,0

Тріумф 27,1 6,6 4,7 5,2 0,61 1,30 1,9 15,6

Сорти ароматичного типу хмелю

Заграва 25,2 6,2 5,6 5,3 0,50 0,92 1,38 9,8

Гайдамацький 18,9 5,1 6,5 9,3 0,39 1,56 1,14 10,4

Український
ароматичний 27,3 6,8 5,9 4,6 – 1,01 – –

Староволинський 27,0 7,0 5,4 5,0 – 0,88 – –

Сорти гіркого типу хмелю

Поліський** 21,0 9,4 4,1 5,4 0,42 0,49 1,18 0

Альта 28,1 9,0 4,2 7,6 0,37 0,48 1,59 0

Промінь 26,3 7,8 4,7 6,1 0,49 0,64 1,11 15,6

Оболонський 25,8 8,0 4,4 6,2 0,46 0,54 2,01 7,4

Руслан 27,4 8,6 6,9 4,9 1,0 0,82 2,72 0

* стандарт для ароматичних сортів; ** стандарт для гірких сортів.

Техноло ічні по азни и я ості раїнсь их сортів хмелю (середнє за 2010–2012 рр.)

Сорт хмелю
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коефіцієнт ароматичності між умістом β- та α-
кислот, що становить більше 1. В ароматичних
сортах хмелю української селекції високоякіс-
ний склад гірких речовин поєднується з тонким
ароматом, характерним для кращих європейсь-
ких сортів.
Сорти хмелю гірко-ароматичного та гіркого

типів характеризуються різким ароматом і ви-
щим умістом α-кислот.
Кількість гірких речовин у цих сортах хмелю

коливається з 21 до 28,1%. Кількість β-кислот
є значно нижчою, ніж в ароматичному хмелі.
Співвідношення β-кислот до α-кислот менше 1.
У 2012 р. вирощуванням хмелю в Україні

займалися 28 господарств, хмільники яких роз-
міщені в 4-х областях України на площі 465,8 га.
Провідне місце в структурі хмеленасаджень
займає Житомирська область — 361,4 га (77,5%),
незначні площі під хмелем розташовані у Львів-
ській — 70,7 (15,2%), Хмельницькій — 24,1
(5,2%) та Рівненській — 9,6 га (2,1%) областях.
Донедавна значну частину насаджень хме-

лю становив сорт Клон 18, який є національ-
ним стандартом для ароматичних сортів хме-
лю. Створений методом клонового добору з
місцевих сортопопуляцій жатецького типу він
має високі пивоварні властивості. У минулому
столітті це був один з кращих у світі тонкоаро-
матичних сортів хмелю, який прирівнюється до
зарубіжних, таких як Жатецький (Чехія), Тет-
нангер (Німеччина), Люблінський (Польща).
Однак з урахуванням невисокого вмісту α-кис-
лот його насадження замінюють на нові висо-
копродуктивні сорти.
Нами проаналізовано структуру хмелена-

саджень найпоширеніших сортів в Україні у
2008–2012 рр. (рисунок). Якщо у 2008 р. най-

більші площі перебували під сортом Клон 18 —
170,7 га, що становило 23% у структурі наса-
джень ароматичних сортів хмелю, то з 2009 р.
площі насаджень цього сорту зменшувалися. У
2009 р. вони становили 14%, 2010 р. — 8,3,
2011 р. — усього 7,9%. У 2012 р. сорт Клон 18
займав лише 29,1 га, що становило 7,6% у
структурі насаджень ароматичних сортів хме-
лю. За наведеними даними, відбувається замі-
на низькопродуктивного сорту Клон 18 високо-
продуктивними сортами хмелю Заграва, Сло-
в’янка та Національний.
Слід зазначити, що з 2009 р. у галузі виник-

ла проблема з реалізацією хмелю: за 3 роки
створилися рекордні його залишки. Це призве-
ло до зменшення площ насаджень усіх сортів.
За останні 4 роки площі насаджень хмелю ско-
ротилися щонайменше на 684 га.
Тому спостерігається й зменшення валово-

го збору хмелесировини. У 2012 р. було зібра-
но всього 453,7 т шишок хмелю з площі 465,8 га,
тобто втричі менше порівняно з 2009 р., коли
найбільше зібрали хмелю за останнє десяти-
річчя — 1340 т.
Нинішній стан у хмелярстві спричинений

тим, що лише малі та середні пивоварні заво-
ди, яким належить до 10% пивного ринку Ук-
раїни, та ПАТ «Оболонь» у своїх технологіях
використовують хміль гранульований вітчизня-
ного виробництва. Найбільші ж пивоварні ком-
панії з іноземним капіталом, уклавши попередні
довгострокові контракти, закуповують виключ-
но імпортну хмелесировину. Це свідчить про
те, що хмелярство ще не знайшло свого місця
в ринкових умовах і тому не стало в державі
стабільною галуззю. Така ситуація й зумовила
подальше витіснення вітчизняних хмелевироб-
ників з українського ринку, що призводить до
зубожіння хмелярських господарств і ставить
під загрозу функціонування всієї галузі [4].
Інтеграція науки та впровадження інновацій

у виробництво дає позитивні наслідки. Харак-
терним прикладом такого співробітництва на-
уки з виробництвом можуть бути взаємозв’яз-
ки науковців інституту зі спеціалістами хме-
лярського господарства «Івановицьке-2008»,
розташованого в с. Івановичах Червоноармій-
ського району Житомирської області. Завдяки
науково-практичним рекомендаціям науковців
та наполегливій праці спеціалістів і хмелярів
господарства тут широко впроваджено інно-
ваційні технології, основною складовою яких є
використання тонкоароматичного високосмоль-
ного сорту хмелю Національний. Цей сорт має

Зміна стр т ри хмеленасаджень найпошире-
ніших сортів в У раїні, 2008–2012 рр.: —
Клон; — За рава; — Слов’ян а; — На-
ціональний.
Джерело: поб довано за даними У рДПАІ
та Асоціації хмелярів У раїни
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найвищий у тонкоароматичній групі вміст гірких
речовин та α-кислот і досить сталий показник
співвідношення між α- та β-кислотами. Уміст
α-кислот становить 6–9%, середній уміст α-кис-
лот сорту Національний урожаю 2012 р. — 7%.
Сорт має надзвичайно низький уміст когумуло-
ну в складі α-кислот — 20–22%. В ефірній олії
міститься значна кількість фарнезену, що є ха-
рактерною особливістю ароматичних сортів.
Таке поєднання ароматичних і гірких речовин
у шишках хмелю визначає його високі пиво-
варні якості. У 2012 р. в Україні було зібрано
127,3 т хмелесировини сорту Національний.
Впровадження у виробництво високопро-

дуктивного сорту Національний у господарстві
«Івановицьке-2008» на площі 19,2 га дало змо-
гу отримувати вищу врожайність хмелю з від-
мінними пивоварними якостями. Скажімо, коли
замінили в 2006–2007 рр. низькопродуктивний
сорт Клон 18 на площі 11 га сортом Національ-
ний та наростили площі насаджень цього сор-
ту до 19,2 га, отримали позитивні результати.
Згідно з визначеною якістю партій хмелю

вміст α-кислот у сорті Національний у цьому
господарстві становив 7,2%. З 1 га насаджень
за врожайності 17,2 ц/га було зібрано 123,8 кг
α-кислот. За ринкової ціни 2012 р. 500 грн за 1 кг
α-кислот тонкоароматичного хмелю це стано-
вить 61920 грн.
За вирощування сорту Клон 18 з умістом

α-кислот 3–4% з 1 га насаджень збирають 25–
35 кг α-кислот, вартість яких — 17500 грн. Еко-
номічна ефективність від впровадження у ви-
робництво високопродуктивного тонкоарома-
тичного сорту хмелю Національний становить:
61920–17500=44420 грн на 1 га насаджень, на
площу 11 га — 488620 грн. Така заміна дала
змогу господарству отримати значний еконо-
мічний ефект.
Інтенсивне впровадження цих сортів хмелю

у виробництво, забезпечення належного догля-
ду за ними із застосуванням сортових техно-
логій та доведенням цього хмелю до якісного
товарного стану дасть змогу забезпечити віт-
чизняних виробників пива продуктами перероб-
ки хмелю в потрібних обсягах.

Необхідною умовою інноваційного розвит-
ку галузі хмелярства є широке впровадження
у виробництво нових сортів хмелю інтенсив-
ного типу, що створить передумови значно-
го поліпшення становища в галузі хмеляр-
ства.
Зростуть показники врожайності та якос-

ті шишок, що вселяє надію на повне забезпе-
чення у найближчому майбутньому потреб
пивоварної галузі у вітчизняній сировині.
Відродження галузі хмелярства передбачає

Висновки

необхідність забезпечення синергійного ефек-
ту, який складається з оптимального поєд-
нання всіх ланок процесу виробництва хме-
лепродукції. Тому ефективність впроваджен-
ня інновацій залежатиме від рівня синхро-
нізації окремих структурних елементів:
технологічних, соціально-економічних, органі-
заційних та екологічних аспектів, які мають
забезпечити достатній рівень конкуренто-
спроможності галузі на внутрішньому і світо-
вому ринках.

1. Інноваційний шлях розвитку хмелярства/[
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2011. — 112 с.
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рення в Україні/[І.П. Штанько, В.В. Шабликін,
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2010. — 68 с.
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МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ
90Sr ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В ІВАНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*
Наведено рез льтати радіоло ічно о моніторин
забр днення 90Sr ґр нт та зернової прод ції на
території Іван івсь о о район Київсь ої області
2011 р. Здійснено аналіз досліджень,
становлено оефіцієнти на опичення і
оефіцієнти переход в зерно цьо о радіон ліда,
визначено ритичні щодо вміст 90Sr поля та
запропоновано відповідні онтрзаходи.

У перші 15 років після Чорнобильської ка-
тастрофи держава відпускала кошти на здійс-
нення контрзаходів, унаслідок чого дозові на-
вантаження на населення було зменшено вдвічі
[4, 5]. З 2000 р. обсяги здійснення контрзаходів
істотно зменшилися, а в 2009–2010 рр. коштів
із державного бюджету на їх запровадження не
надходило взагалі.
Зважаючи на рішення 62-ї сесії Генеральної

Асамблеї ООН від 12 листопада 2007 р. щодо
проголошення третього десятиріччя після
Чорнобильської катастрофи (2006–2016 рр.)
десятиріччям реабілітації і стійкого розвитку по-
страждалих регіонів, слід порушити питання,
пов’язані з радіологічним забрудненням те-
риторій, розробити та здійснити відповідні
контрзаходи.
За результатами попередніх моніторингів

(1997–1999 та 2009 рр.), нині однією з важли-
вих проблем в Україні є вміст 90Sr у зерновій
продукції, що перевищує допустимі рівні. Най-
більше це стосується Іванківського району Київ-
ської області [1].
Матеріали та методи досліджень. Для

спостережень було взято найкритичніші щодо
забруднення зерна 90Sr території 3-ї зони радіо-
активного забруднення Іванківського району
Київської області, які безпосередньо приляга-
ють до зони відчуження [1, 2]. Ґрунти цих тери-
торій — піщані та супіщані дерново-підзолисті.
Востаннє вапнування кислих ґрунтів у Іванківсь-

Ключові слова: Чорнобильська аварія, паливні частинки, радіологічний моніторинг,
радіонукліди, контрзаходи.

кому районі за державні кошти з Чорнобильсь-
кого фонду здійснювали у 2006 р. У 2008 р. у
господарствах не застосовували органічних
добрив, а з унесенням мінеральних було засі-
яно 63% площ. Усе це призвело до збільшен-
ня у 2009 р. вмісту 90Sr у зерні в середньому
вдвічі порівняно з попередніми роками [1].
У 2011 р. з полів населених пунктів цього

району, де вирощували зернові культури (Ди-
тятки, Зорин, Горностайпіль та Прибірськ), було
відібрано зразки ґрунту згідно із СОУ 74.14–37–
425:2006, СОУ 74.14–37–424:2006 та в цих са-
мих точках зразки зерна згідно із СОУ 01.1–37–
426:2006 (таблиця).
У всіх зразках ґрунту визначено активність

90Sr; частки 90Sr в обмінній і кислоторозчинній
формах та кальцію в обмінній формі; кислот-
ність ґрунтового розчину [2]; у зерні — актив-
ність 90Sr за допомогою стандартних радіохі-
мічних методів.
Результати досліджень. Отримані резуль-

тати (див. таблицю) показали, що частка 90Sr
в обмінній формі зростає зі збільшенням кис-
лотності ґрунтів, що підтверджує її вплив на
швидкість розчинення паливних частинок (ПЧ)
у природних умовах.
Питома активність 90Sr в зерні в деяких про-

бах, відібраних поблизу сіл Дитятки та При-
бірськ (№ 6–10, див. таблицю), перевищувала
допустимі рівні (20 Бк/кг).
Для параметризації інтенсивності коренево-
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Моніторинг забруднення 90Sr зернової
продукції в Іванківському районі Київської області
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го надходження 90Sr в зерно було розрахова-
но коефіцієнти накопичення (Кн) та коефіцієн-
ти переходу (Кп) (див. таблицю), які мали вираже-
ну обернено пропорційну залежність від умісту
в ґрунті обмінного кальцію (рисунок). Вони добре
узгоджуються з отриманими раніше й узагаль-
неними даними МАГАТЕ для цього типу ґрунтів.
Проведені дослідження показали, що за-

бруднення 90Sr зерна вище від допустимих рів-
нів може спостерігатися на площі близько
150 га (точки пробовідбору № 6–10). Застосу-
вання традиційних захисних засобів (контрза-

Моніторинг забруднення 90Sr зернової
продукції в Іванківському районі Київської області

ходів) дасть змогу збільшити врожайність зер-
нових культур і зменшити в 2–4 рази вміст у
них 90Sr, що забезпечить дотримання гігієнічних
нормативів (ДР–2006) [4, 5].
Одним із головних засобів, які істотно галь-

мують перехід 90Sr з ґрунту в рослини, є його
вапнування та внесення мінеральних фосфор-
них добрив (радіологічна ефективність — 1,5–
2,6 та 0,8–1,2 раза відповідно) [1, 2]. З ураху-
ванням норм унесення вапна і мінеральних
добрив [4] було визначено потрібну кількість
CaCO3 та P2O5 (див. таблицю).

Здійснений моніторинг забруднення 90Sr
зернових культур показав, що 40% проб про-
довольчого зерна, відібраного в 3-й зоні радіо-
активного забруднення у 2011 р., не відпові-
дали вимогам ДР–2006 за вмістом 90Sr.
Отримані нами дані [3] спростовують дум-

ку про те, що період напіврозчинення ПЧ в
нейтральних ґрунтах становить близько 14-
ти років, і підтверджують, що в деяких випад-

Висновки

ках (особливо точки № 10–13) він може пере-
вищувати 25 років.
Розглянуто контрзаходи для зменшення

надходження 90Sr в зерно та розраховано по-
трібну кількість вапна (2,6–3,9 тис. т) і міне-
ральних фосфорних добрив (28,7–37,2 т
Р2О5), унесення яких у ґрунт дасть змогу га-
рантовано отримувати продовольче зерно з
умістом 90Sr нижче ДР–2006.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИДІЛЕННЯ
СО

2
ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ

ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
В СІВОЗМІНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ*

По азано, що найбільша інтенсивність виділення
в ле исло о аз за 3 ро и досліджень
спостері алася варіанті з полицевою системою
обробіт ґр нт і оливалася в межах 154,3–
158,9 м /м2/ од. За ви ористання міл ої
системи обробіт ґр нт цей по азни б в
найменшим і становив 137,8–139,6 м /м2/ од.
Застос вання безполицевої системи обробіт
ґр нт забезпечило інтенсивність виділення
в ле исло о аз в межах 148,2–152,7 м /м2/ од.

Серед умов родючості ґрунту велике значен-
ня має повітря. Ґрунт містить повітря, яке про-
никає з атмосфери, та гази, що утворюються
в ньому внаслідок біохімічних і мікробіологічних
процесів. Повітря займає в ґрунті всі проміжки,
не зайняті водою. Крім того, деяка його кіль-
кість розчинена в ґрунтовій волозі й поглинута
колоїдами ґрунту.
В.І. Дука та К.Ф. Кулько [4], вивчаючи вплив

глибини оранки на біологічну активність ґрун-
ту, установили, що оранка на глибину 30 см
негативно впливала на кількість бактерій у шарі
0–10 см, що було результатом вивертання з
глибини 30 см нижнього біологічно менш актив-
ного шару ґрунту.
М.К. Шикула та ін. [10] стверджували, що

інтенсивність виділення СО2 за безполицево-
го та поверхневого обробітків була завжди ви-
щою, ніж за оранки. Аналогічні дані отримано й
М.В. Коломійцем [5], який відзначив, що у варі-
антах з поверхневими обробітками виділення
вуглекислоти з ґрунту було на 15–20% вищим
порівняно з оранкою. Проте існує думка, що
виділення СО2 з ґрунту відбувається інтенсив-
ніше за оранки, ніж за плоскорізного обробіт-
ку [6].
Мета досліджень — визначити біологічну

активність грунту за результатами виділення
СО2 залежно від систем основного обробітку
ґрунту в сівозмінах Півдня України.
Матеріали і методика досліджень. Польо-

ві дослідження здійснювали на дослідному полі
Інституту сільського господарства Причорно-
мор’я НААН.
Ґрунтовий покрив дослідного поля — чорно-

Ключові слова: інтенсивність виділення СО2, системи обробітку ґрунту, ячмінь озимий,
сівозміна.

зем південний незмитий малогумусний важко-
суглинковий на лесовій породі. Потужність гу-
мусного горизонту — 52–55 см, уміст гумусу —
2,69–3,49%, гідролізованого азоту — 6,5–7,3 мг/
100 г ґрунту, обмінного калію — 19,1–21,1 мг/
100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину гумус-
ного горизонту рН — 6,9–7,7.
Досліджували 4 системи основного обробіт-

ку ґрунту (фактор А): полицеву (ПЛН-5-35), ком-
біновану (диференційовану: чергування поли-
цевого і скороченого мілкого обробітків), без-
полицеву (параплау, ПРН-5-35), мілку
скорочену (дискування, культивація) і 4 схеми
короткоротаційних сівозмін (фактор В): пар
чорний — пшениця озима — пшениця ози-
ма — овес — ячмінь озимий; пар сидеральний
(вика озима) — пшениця озима — пшениця
озима — овес — ячмінь озимий; пар зайнятий
(сумішка горохо-вівсяна на зелений корм) —
пшениця озима — пшениця озима — овес —
ячмінь озимий; горох — пшениця озима —
пшениця озима — овес — ячмінь озимий.
Посіви ячменю озимого були підживлені гу-

матом калію (фактор С) у дозі 1 л/га в баковій
суміші з гербіцидом гран стар 25 г/га у фазі
весняного кущіння.
Варіанти обробітку ґрунту і сівозміни розмі-

щували в чотирьох повтореннях методом роз-
щеплених ділянок (напрям обробітку ґрунту —
з півночі на південь, попередників — із заходу
на схід). Досліджували сорт ячменю озимого
Достойний (дворучка).
Агротехніка — загальноприйнята і відповіда-

ла зональним рекомендаціям, за винятком ва-
ріантів, які вивчали в досліді.



71Вісник аграрної наукиквітень 2013 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Інтенсивність виділення СО2 з 1м2/год виз-
начали за методом В.І. Штатного [3] після зби-
рання ячменю озимого.
Результати досліджень. Згідно з отрима-

ними даними на інтенсивність виділення СО2 з
ґрунту одночасно впливали системи обробітку
ґрунту і попередники. Установлено, що найін-
тенсивніше виділення СО2 за 3 роки досліджень
спостерігалося у варіанті із застосуванням по-
лицевої системи обробітку ґрунту і коливало-
ся в межах 154,3–158,9 мг/м2/год. За мілкої сис-
теми обробітку ґрунту цей показник був най-
меншим і становив 137,8–139,6 мг/м2/год, що
на 16,5–19,3 мг/м2/год менше, ніж у варіанті з
полицевою системою обробітку ґрунту. Слід
зазначити, що використання безполицевої си-
стеми обробітку ґрунту забезпечило інтенсив-
ність виділення СО2 у межах 148,2–152,7 мг/м2/
год, що лише на 1,6–10,7 мг/м2/год менше, ніж
у варіанті із застосуванням полицевої системи
обробітку ґрунту залежно від парового попе-
редника в експериментальній сівозміні.
Використання різних попередників у сіво-

змінах також впливало на інтенсивність виді-
лення СО2 з ґрунту, хоча різниця між ними була
неістотною. Так, у середньому за 3 роки най-
вищу інтенсивність виділення СО2 було зафік-
совано в сівозміні із сидеральним паром
(139,6–158,9 мг/м2/год), у сівозміні з горохом на
зерно вона була в межах 137,8–154,3 мг/м2/год.
У сівозмінах з чорним і зайнятим парами інтен-
сивність виділення СО2 становила 138,1–155,4
і 137,9–155,8 мг/м2/год залежно від систем ос-
новного обробітку ґрунту.
Аналізуючи зміни інтенсивності виділення

СО2 з ґрунту в досліді за роками, нами вста-
новлено певну залежність її рівня від погодних
умов року. Достатня вологозабезпеченість і
певні запаси доступної вологи в ґрунті сприя-
ли підвищенню біологічної активності, проте
перевагу впродовж 3-х років мала полицева
система обробітку ґрунту.
Було встановлено вплив досліджуваних

Інтенсивність виділення СО2 за різних систем основного
обробітку ґрунту в сівозмінах Півдня України

факторів на рівень продуктивності ячменю ози-
мого в середньому за роки досліджень.
Можна відзначити перевагу полицевої та

безполицевої систем обробітку ґрунту, де се-
редня врожайність за попередниками була в
межах 35,30–38,32 ц/га. Найменша середня
врожайність ячменю озимого в досліді ста-
новила 35 ц/га на фоні комбінованої системи
обробітку ґрунту. Система мілкого обробітку
ґрунту за продуктивністю ячменю озимого зай-
мала проміжне місце і була в межах 35,30–
36,53 ц/га.
Застосування в польових сівозмінах сиде-

рального пару (вика на зелене добриво) забез-
печило зростання врожайності зерна ячменю
озимого в досліді в середньому за всіма сис-
темами основного обробітку ґрунту на 0,04–
1,24 ц/га порівняно з чорним паром.
З використанням зайнятого пару (сумішка

вико-вівсяна на зелений корм) продуктивність
зерна ячменю озимого в середньому за всіма
системами основного обробітку ґрунту зросла
на 0,06 ц/га. Менші показники продуктивності
ячменю озимого було отримано у варіанті сі-
возміни із заміною парів горохом на зерно, де
середня його врожайність перевищувала вро-
жайність у варіанті із чорним паром лише на
2,15 ц/га. Водночас вона поступалася врожай-
ності за сидерального пару на 2,93 ц/га і зай-
нятого пару на 3,05 ц/га.
Слід відзначити, що застосування в посівах

ячменю озимого підживлення гуматом калію
підвищувало врожайність його зерна у всіх ва-
ріантах досліду. Так, за полицевої системи об-
робітку ґрунту в сівозміні з чорним паром при-
ріст урожаю від підживлення становив 5,98 ц/га,
сидеральним — 5,84, зайнятим паром — 5,81 та
з горохом на зерно — 3,16 ц/га. За комбінова-
ної системи обробітку ґрунту ці показники відпо-
відно були 5,11 ц/га; 3,34; 5,67 і 5,27 ц/га; безпо-
лицевої — 2,99 ц/га; 3,98; 4,21 і 3,79 ц/га, за
мілкої системи обробітку ґрунту — 4,04 ц/га;
6,33; 3,09 і 5,21 ц/га.

У середньому за 3 роки досліджень інтен-
сивність виділення СО2 з ґрунту найвищою
була у варіанті з полицевою системою обро-
бітку ґрунту в сівозміні із сидеральним паром,
найменший показник було зафіксовано у варі-
анті з мілкою системою обробітку ґрунту в
сівозміні з горохом на зерно. Застосування по-

Висновки

передників неістотно вплинуло на інтенсив-
ність виділення СО2, що підтверджено мате-
матично.
Найвищу врожайність зерна ячменю озимо-

го було отримано у варіанті з безполицевою
системою обробітку ґрунту в сівозміні із зай-
нятим паром (38,32 ц/га), найнижчу — за
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мілкої системи обробітку ґрунту (34,48 ц/га)
у цій самій сівозміні. Підживлення посівів гума-

том калію забезпечило приріст урожайності
у всіх варіантах досліду.

Інтенсивність виділення СО2 за різних систем основного
обробітку ґрунту в сівозмінах Півдня України
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Попередніми дослідженнями встановлено
[2,5], що додаткове введення до комбікормів
птиці цинку у кількості 60 мг/кг та марганцю —
70 мг/кг супроводжується збільшенням кількості
ліпідів та протеїну у м’язовій тканині відповід-
но на 0,75 та 0,97%, а також підвищує їх вміст
у печінці, крові та кістках. Соєві та соняшникові
шроти, які широко використовуються для ви-
робництва повнораціонних комбікормів, у своє-
му складі містять фітатну кислоту, яка зв’язує
мікроелементи, робить їх важкодоступними для
організму. Тому загальний рівень мікроеле-
ментів у рослинах не може бути свідченням
повного забезпечення потреби птиці у мікро-
елементах [2]. Проблемою є використання різ-
них поєднань мікроелементів у складі комбі-
кормів для качок, оскільки застосування кла-
сичних сполук знижує їх ефективність.
Матеріали та методика. Продуктивність та

забійні якості молодняку качок вивчали в нау-
ково-господарському досліді, проведеному у
листопаді-грудні 2011 р. в умовах лабораторії
кормових добавок кафедри годівлі тварин та
технології кормів ім. П. Д. Пшеничного НУБіП
України.
Об’єктом дослідження був молодняк качок

кросу Star 53 H.Y. віком 1 – 42 доби. Досліджен-
ня проводили за методом групп під час  фор-
мування  яких враховували походження, вік,
живу масу та стать птиці. Обліковий період до-
сліду тривалістю 42 доби був розділений на
два періоди: 1–14 та 15–42 доби, кожний  скла-
дався відповідно з двох та чотирьох підперіодів
(тривалістю по 7 діб ). Відповідно до схеми до-
сліду (таблиця ) у добовому віці відібрали 500 гол.
каченят, з яких за принципом аналогів сфор-
мували п’ять груп: контрольну і чотири дослідні,
по 100 гол. (50 самок і 50 самців) у кожній.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ КАЧОК
ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛ ЦИНКУ
І МАРГАНЦЮ В КОМБІКОРМАХ*

Вивчено вплив різних рівнів ор анічних спол
цин і мар анцю омбі ормах на
прод тивність, витрати орм та забійні я ості
молодня ачо . Встановлено, що з одов вання
аченятам омбі ормів з вмістом 48 м / цин
та 55 м / мар анцю ви ляді ор анічних
спол з мовлює підвищення середньодобових
приростів та зниження витрат орм .

Ключові слова: каченята, цинк, марганець, комбікорм.

Піддослідне поголів’я качок упродовж усьо-
го періоду дослідження утримували на підлозі,
за щільності посадки 8 гол. на 1 м2. Фронт го-
дівлі та напування 3 см. Параметри мікрокліма-
ту приміщення, де утримували птицю, відпові-
дали встановленим гігієнічним нормам.
Каченят годували повнораціонними комбі-

кормами, рівень цинку та марганцю в яких ре-
гулювали додатковим уведенням до їх складу
мікроелементів різної природи.
Під час досліджень визначали живу масу,

середньодобові і відносні прирости та витрати
корму на 1 кг приросту. Для вивчення анато-
мо-морфологічного складу тушок проводили
контрольний забій молодняку 42-добового віку
по чотири голови з кожної групи ( два самці та
дві самки) який за живою масою відповідав се-
редній для групи. При цьому тушки розбирали
і зважували окремі органи.
Результати досліджень. Згодовування ка-

ченятам комбікормів із різним вмістом цинку та
1. Схема дослід

1 — конт-
рольна ZnO та MnSO4 x 7H2O 95 110

Дослідні:

2 BioPlex Zn та BioPlex Mn 24 28

3 BioPlex Zn та BioPlex Mn 48 55

4 BioPlex Zn та BioPlex Mn 70 83

5 BioPlex Zn та BioPlex Mn 95 110

Вік, діб

Вміст в 1 кг
комбікорму,

мг

MnZn

1–14 15–42

Група
Джерела

мікроелементів
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Продуктивність та забійні якості качок
залежно від джерел цинку і марганцю в комбікормах

марганцю позначилось на динаміці їх живої
маси. Якщо у добовому віці каченята контроль-
ної та дослідних груп за живою масою не від-
різнялися між собою, то у наступні вікові періо-
ди зміна живої маси залежала від вмісту та
походження цинку і марганцю в їх раціоні.
Зокрема, каченята третьої групи у семи, чо-

тирнадцяти та  двадцятиоднодобовому віці за
цим показником поступались молодняку конт-
рольної групи відповідно на 3,7; 3,9 та 3,3%
(р<0,05).
У двадцятивосьмидобовому віці каченята

другої групи поступались аналогам контрольної
групи на 3,2% (р<0,05), а у тридцятип’ятидобо-
вому — птиця третьої групи перевершувала
птицю контрольної групи на 2,0% (р<0,05). Зго-
довування комбікормів зі зниженими рівня-
ми цинку і марганцю каченятам другої групи
зумовило зменшення їх живої маси на 3,4%
(р<0,001).
У завершальний період вирощування (від

36-ї до 42-ї доби) каченята третьої групи відзна-
чалися збільшенням живої маси на 1,8%
(р<0,05), тоді як у молодняку другої групи від-
значали зниження її на 3,4% (р<0,001).
Подібні зміни спостерігали і за показниками

середньодобових приростів. Так, у перший пе-
ріод вирощування (від 1-ї до 7-ї доби) вони у
молодняку третьої групи перевершували показ-
ники птиці контрольної групи на 3% (р<0,05), а

птиця другої групи поступалась йому на 5%
(р<0,05).
За період від 8-ї до 14-ї доби каченята дру-

гої групи мали на 4% (р<0,05) нижчі показники
приросту, ніж у контрольній групі. Від 15-ї до
2-ї доби птиця третьої групи перевершувала
аналоги контрольної групи на 2,2% (р<0,05), а
другої групи поступалася їм на 2,8% (р<0,05).
У наступні вікові періоди — з 22–28, 29–35, 36–
42 доби за показниками середньодобових при-
ростів каченята другої групи поступалась ана-
логам контрольної групи відповідно на 3; 4 та
3% (р<0,05).
Різні рівні та джерела цинку і марганцю у

комбікормах по-різному позначились на забій-
них якостях качок. Так, молодняк другої групи
поступався аналогам контрольної за показни-
ками передзабійної маси та маси напівпатра-
ної тушки на 1,2% (р<0,05), а за масою патраної
тушки — на 1,4% (р<0,05). За виходом грудних
і м’язів ніг молодняк контрольної групи пере-
вершував птицю другої відповідно на 6та 6,8%
(р<0,05).
Молодняк другої групи за показниками м’яс-

ності тушки поступався аналогам контрольної
групи на 2,1 % (р<0,05), м’ясності грудей та ніг
відповідно на 0,7 та 0,8% (р<0,05). За індекса-
ми м’ясних якостей каченята контрольної та
третьої дослідної груп майже не відрізнялись,
тоді як четвертої та п’ятої груп були нижчими.

Використання у годівлі каченят цинку у
кількості 48 мг та  марганцю 55 мг на 1 кг по-
внораціонного комбікорму у вигляді органічних
сполук зумовило збільшення живої маси на
1,8 – 2%, підвищення середньодобових при-
ростів на 2,2 — 3%, зниження витрати кор-
му на 1,2%, порівняно з птицею, яка отриму-
вала 95 мг/кг цинку і 110 мг/кг марганцю у не-
органічній формі.

Висновки

Різні рівні марганцю і цинку органічного по-
ходження у комбікормі істотно не позначи-
лись на забійних якостях молодняку качок, за
винятком тих, що одержували у 1 кг корму
24 мг марганцю і 28 мг цинку. У них передза-
бійна маса була більшою на 1,2%, маса на-
півпатраної та патраної тушок — на 1,2 та
1,4%, вихід грудних м’язів та м’язів ніг — на 6
та 6,8%.
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Роз лян то питання перспе тивності
ви ористання деревини традиційно о
представни а раїнсь ої дендрофлори —
швид оросло о вид верби пр товидної я
альтернативно о відновлювально о джерела
твердо о біопалива. Висвітлено а т альність
забезпечення сировиною рослинно о походження
для виробництва біопалива, широ о о
ви ористання альтернативних і відновлюваних
джерел енер ії на основі швид орослих порід
дерев та доцільність створення промислових
плантацій верби пр товидної на територіях з
низь ою прод тивністю ґр нтів — не іддях.

Згідно з Енергетичною стратегією України
освоєння нетрадиційних і відновлюваних дже-
рел енергії (ВДЕ) слід розглядати як важливий
фактор підвищення рівня енергетичної безпе-
ки та зниження антропогенного впливу енерге-
тики на довкілля. Перспективний розвиток част-
ки ВДЕ в країні відповідно до основних прин-
ципів Зеленої книги має відбуватися на основі
економічної конкуренції з іншими джерелами
енергії та одночасним упровадженням заходів
державної підтримки перспективних технологій
ВДЕ, які відображують суспільний інтерес щодо
підвищення рівня енергетичної безпеки, еколо-
гічної чистоти та протидії глобальним змінам
клімату [1].
Прогнозування балансів паливно-енергетич-

них національних ресурсів до 2030 р., розроб-
лене Міністерством палива та енергетики Ук-
раїни, свідчить про збільшення частки ВДЕ в
національному енергетичному секторі та еко-
номіці України загалом [3].
Світова Енергетична Рада, яка об’єднує про-

мислові підприємства, експертні установи та
уряди понад 90 країн світу, наголошує на по-
требі скорочення використання мінеральної
енергетичної сировини та розвитку технологій
отримання ВДЕ й альтернативних джерел біо-
палива [15].
Одним зі способів подолання залежності від

традиційних джерел палива є закладання так
званого енергетичного лісу — деревних і чагар-
никових насаджень, вирощуваних для забезпе-

Ключові слова: біопаливо, відновлювальні джерела енергії, верба прутовидна, Salix viminalis

чення енергетичних потреб. Використання
швидкорослих порід (тополі, верби, евкаліпту,
робінії) для виробництва біопалива є пріоритет-
ним завданням національних енергетичних
програм у Норвегії, Данії, Швеції, Польщі, Ні-
меччині, Австрії, США та Австралії. Така дере-
вина є перспективним швидко відновлюваль-
ним альтернативним джерелом твердого біо-
палива та енергії [9, 10].
Для України є перспективним використання

деревини верби прутовидної (Salix viminalis L.)
як відновлювального джерела твердого біопа-
лива.
Останні систематичні дослідження роду Sa-

lix L. свідчать про наявність у природній денд-
рофлорі України близько 30 видів верби. Аре-
али деяких видів верби охоплюють Карпати,
зони Полісся та Лісостепу, Дніпра [7]. Верба
утворює асоціації на підтоплюваних, болотяних
ґрунтах, завдяки чому її можна широко культи-
вувати на неугіддях.
Одним з наслідків енергетичної кризи у 70-х

роках ХХ ст. було зростання інтересу до аль-
тернативних джерел палива та енергії [12, 14].
За прогнозами, частка швидкорослих порід де-
рев (верби і тополі) в енергетичному балансі
США у 2015 р. може становити понад 15% [7].
Інститут біоенергетичних культур і цукрових

буряків НААН активно розвиває напрям, пов’я-
заний з вивченням біологічних особливостей,
селекції та переробки біоенергетичних культур.
З огляду на це гостро актуалізується питання
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забезпечення сировиною рослинного походжен-
ня для виробництва біопалива. Такою сирови-
ною можуть стати високопродуктивні швид-
ковідновлювальні багаторічні культури, до яких
належать рослини роду Salix L. [2].
Згідно з Концепцією реалізації державної

політики у сфері розвитку діяльності в окремих
зонах радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи (планується — до
2017 р.) необхідним є використання альтерна-
тивних і відновлюваних джерел енергії, іммобі-
лізація частини мобільних форм радіонуклідів
у ґрунті способом утилізації радіаційно забруд-
неної деревини (будівництво когенераційних
установок зі спалювання деревини). Заплано-
вано вирощування сільськогосподарських енер-
гетичних культур (швидкорослої верби пруто-
видної та рапсу) і розміщення виробництва з
їх перероблення на території зони відчуження [5].
Плантаційне насадження верби прутовидної

для вирощування енергетичної сировини має
густоту насадження — 10–20 тис./га залежно
від ґрунтових умов і розмірів рослин як кінце-
вого продукту. Живці висаджують на підготов-
лених ділянках, звільнених від бур’янів.
Верба — багаторічна рослина з 3–4-річним

циклом. З однієї посадки збирають 7–8 урожаїв
сировини [9]. Вербу прутовидну можна вважа-
ти високоефективним джерелом твердого біо-

Перспективи використання верби
прутовидної як відновлювального джерела біопалива

палива. Так, згідно з дослідженнями ряду ав-
торів, продуктивність однорічної лози кло-
ну верби прутовидної, відібраного у заплаві
р. Тетерів, становить 39,1 м3/га, або 33,6 т/га,
що еквівалентно 415 ГДж/га енергії, зв’язаної
у біомасі [7]. Це свідчить про значний енерге-
тичний потенціал цієї сировини, така кількість
енергії може замінити використання 17 т біогазу
або 38 т торфу 40%-ї вологості.
Останніми роками на рівні обласних і ра-

йонних рад ухвалено рішення про відведення
земельних ділянок з малопродуктивним ґрун-
том під створення промислових плантацій вер-
би прутовидної з вирахуванням економічної
доцільності, зокрема Володимирецькою район-
ною радою Рівненської області. Орієнтовна со-
бівартість виробництва 1 т палива із швидко-
рослої верби становить 400 грн. Тепловіддача
від спалювання деревини верби становить
16 МДж/кг, що дає змогу їй успішно конкурувати
з традиційними видами палива. Зокрема, теп-
ловіддача від спалювання дров із дуба та сос-
ни становить 14,1 і 13,8, соломи — 14,3 МДж/кг.
Звичайно, тепловіддача викопного палива ви-
ща. Для антрациту вона становить 30–
35 МДж/кг, бурого вугілля — 10–20 МДж/кг, а
природного газу — 31,7 МДж/м3. Однак ціна на
традиційні види палива є значно вищою, ніж на
деревину верби [4].
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО НІДЕРЛАНДІВ

Нідерланди — високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним високопродуктивним
сільським господарством. На сільськогосподарську продукцію припадає понад 20% експорту
країни, це переважно м’ясо птиці, яйця, молоко та вершкове масло.
У 2011 р. у країні нараховувалось понад 1 млн 300 тис. гол. молочних корів (табл. 1). Ос-

новними молочними породами є голштинські чорно- і червоно-ряба молочні породи. Для цих
порід характерним є стабільно висока молочна продуктивність (табл. 2). Чорно-ряба голштинська
порода користується великим попитом за кордоном для поліпшення місцевого поголів’я вели-
кої рогатої худоби.
Нідерландські фермери приділяють велику увагу селекційній роботі, і в країні функціонують

численні сільськогосподарські школи. Уряд Нідерландів здійснює контроль за якістю сільсько-
господарських продуктів і видає сертифікати якості на експортну продукцію. Ферми в країні не-
великі, особливо в районах розвитку садівництва. Майже 50% усіх ферм мають наділи менше
10 га. Незважаючи на малі розміри земельних наділів, нідерландське сільське господарство
вирізняється високим рівнем механізації.

М.С. Гавриленко, І.В. Базишина,
кандидати сільськогосподарських наук

А.О. Пожилов
Інститут розведення і генетики тварин

НААН

2011 Голштинська чорно-ряба 558508 8945 4,32 3,51 417 700,4

2011 Голштинська червоно-ряба 101922 8364 4,56 3,60 417 682,5

2009 Голштинська чорно-ряба 583027 8774 4,31 3,49 417 684,4

2009 Голштинська червоно-ряба 97763 8123 4,53 3,57 417 658,0

2. Продуктивність двох основних молочних порід

Молочна продуктивність

Надій
за 305
днів, кг

Уміст у молоці, %

білкажиру

Між-
отельний
інтервал,
днів

Жир+
білок, кг

Рік Порода корів
Кількість
лактацій

1. Молочна продуктивність корів

2011 1302601 16180 80,5 8378 4,40 3,54 666

2010 1292378 16419 78,7 8344 4,38 3,53 660

2009 1300915 16808 77,4 8218 4,35 3,52 647

Жир +
білок, кг

Рік
Кількість молочних

Середня
кількість
молочних
корів у стаді,

гол.

Середній
надій
за рік, кг

Середній уміст у молоці, %

жиру білкакорів стад
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ДОБРИВ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
У ВИРОЩУВАННІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ*

По азано, що найбільший приб то за обома
сортами забезпечив варіант Біолан + N60 (2332,9
рн/ а за сортом Ва ла та 1934,6 рн/ а за
сортом Командор). Водночас собівартість 1 т зерна
в цьом варіанті дося ла мінім м ,
а рентабельність, навпа и, зросла і дося ла 68,5
і 56,1% для сортів Ва ла та Командор відповідно.
Найменші по азни и е ономічної ефе тивності б ли
одержані на варіанті з підживленням азотним
добривом дозі 30 д.р./ а, де спостері алася
найвища собівартість (Ва ла — 1203,9 рн/ а,
Командор — 996,2 рн/ а) і найменший рівень
рентабельності (33,8 і 31,7% відповідно).

На сучасному етапі розвитку сільського гос-
подарства в нашій державі існують значні еко-
номічні негаразди, зокрема великий диспари-
тет цін. Так, відбулося істотне зростання цін на
мінеральні добрива, якісне насіння, засоби за-
хисту рослин та паливно-мастильні матеріали,
що призвело до значного збільшення собівар-
тості отриманої продукції при відносно низькій
ціні її реалізації та істотного зниження рівня
рентабельності.
Ці обставини сприяли широкому впроваджен-

ню у виробництво ресурсоощадних та енерго-
ощадних технологій вирощування агрокультур,
зокрема ячменю ярого, а також удосконален-
ню основних технологічних елементів за виро-
щування цієї культури. Водночас у виробницт-
во широко впроваджуються нові сорти ячменю
з високим потенціалом урожайності, а також
регулятори росту рослин та мікробіологічні пре-
парати. Однак, на відміну від мінеральних доб-
рив, регулятори росту виявляють свою дію ви-
бірково, залежно від інших факторів росту і
розвитку рослин (сприятливих погодних умов,
ґрунту, генетичних особливостей виду чи сор-
ту) [2, 5].
Матеріали та методика досліджень. До-

слідження виконані на дослідному полі Інсти-
туту сільського господарства Причорномор’я,
яке розміщується на типових зональних ґрун-
тах — чорноземах південних незмитих важко-
суглинкових. Економічну ефективність елемен-
тів технології вирощування розраховували за
технологічними картами вирощування агро-

Ключові слова: економічна ефективність, біоенергетична ефективність, ячмінь, урожай.

культур, порівнюючи обсяг виробничих витрат
і вартості одержаної продукції, та методични-
ми вказівками щодо визначення економічної
оцінки вирощування сільськогосподарських
культур за інтенсивними технологіями (1999) [3,
4]. Розрахунок показників біоенергетичної
ефективності вирощування ячменю здійснюва-
ли за методикою, описаною в літературі [1].
Результати досліджень. Узагальнення 3-

річних експериментальних даних досліду свід-
чать, що за збільшення дози азотних добрив
спостерігається стабільне зростання врожай-
ності за обома сортами, що вивчалися в до-
сліді. Проте за внесення добрив відбувається
зростання виробничих витрат і прибутку. Так,
найбільший прибуток за обома сортами забез-
печив варіант Біолан + N60 (2332,9 грн/га за
сортом Вакула та 1934,6 грн/га за сортом Ко-
мандор). Водночас собівартість 1 т зерна в цьо-
му варіанті досягла мінімуму, а рентабельність,
навпаки, зросла і досягла 68,5 та 56,1% для
сортів Вакула та Командор відповідно.
Якщо звернути увагу на рівень урожайності

зерна, то найбільшим він є у варіанті N90 за
обома сортами, але одночасно спостерігаєть-
ся зростання виробничих витрат та собівар-
тості виробленої продукції, внаслідок чого при-
буток та рівень рентабельності знижується.
Мінеральні добрива, безумовно, забезпечують
істотне збільшення врожаю, але висока ціна на
них наразі змушує комбінувати або зовсім за-
мінити їх дешевшою сировиною, яка дедалі
більше привертає увагу сучасних аграріїв.
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Найменші показники економічної ефектив-
ності були одержані на варіанті з підживленням
азотним добривом у дозі 30 кг д.р./га, де спос-
терігалися найвища собівартість (Вакула —
1203,9 грн/га, Командор — 996,2 грн/га) та най-
нижчий рівень рентабельності (33,8 і 31,7%
відповідно).
Серед досліджуваних регуляторів росту за

сортом Вакула найрентабельнішим виявився
Рост-концентрат (55,9%) з найбільшою урожай-
ністю (2,45 т/га) і відповідно з нижчою собівар-
тістю вирощеного зерна (1176,3 грн/га). Най-
кращим регулятором росту за сортом Коман-
дор виявився Радостим (46,5%). Щодо Біолану
і Рост-концентрату, то рентабельність була
практично однаковою і становила 46,2 та 44,4%
відповідно.
Отже, за вирощування ячменю ярого най-

рентабельнішим у нашому досліді виявився
варіант Біолан + N60, причому це підтвердило-
ся на обох сортах з різними генотиповими
особливостями, хоча найвищий урожай зерна
було отримано на варіанті N90.
Здійснюючи оцінку рівня енергетичної ефек-

тивності вирощування ячменю ярого, виявили-
ся таку тенденцію: одночасно зі збільшенням
урожайності відбувається зростання енергії як
з урожаю, так і сукупної. Проте головний показ-
ник біоенергетичної ефективності (коефіцієнт
БЕ) має прямий зв’язок з рентабельністю ви-
робництва.

Ефективність використання
добрив та регуляторів росту у вирощуванні
ячменю ярого в південному Степу України

Якщо розглядати коефіцієнт біоенергетичної
ефективності, то найвищого значення він досяг
на варіанті Біолан + N60 (Вакула — 4,48, Ко-
мандор — 4,30), це свідчить про раціональне
використання біоресурсів для отримання най-
більшого урожаю. Однак при цьому приріст
валової енергії був найбільшим на варіанті N90
(Вакула — 22,9 ГДж/га, Командор — 21,9 ГДж/га),
це відбулося завдяки більшим затратам сукуп-
ної енергії та енергії на урожай.
Найменший коефіцієнт біоенергетичної

ефективності було отримано на варіанті з Біо-
ланом, де за сортом Вакула він становив 4,11,
а за сортом Командор — 3,94. Контрольний
варіант та варіанти з регуляторами росту Ра-
достим і Рост-концентрат були більшими на
0,01–0,04 за сортом Вакула та на 0,04–0,06 за
сортом Командор, що є неістотним.
Отже, найкращі показники економічної та

біоенергетичної ефективності були отримані на
варіанті Біолан + N60 за обома сортами досліду.
Найвищому рівню рентабельності як одно-

му з важливих економічних показників відпові-
дає найбільший рівень коефіцієнта біоенерге-
тичної ефективності. Однак цей висновок не
можна абсолютизувати, оскільки у варіантах з
найвищими дозами добрив (N90) на фоні по-
мітного зниження показників рентабельності
коефіцієнт біоенергетичної ефективності зали-
шається майже на одному рівні з дозою азоту
60 кг/га діючої речовини.

Вирощування ячменю ярого із застосуван-
ням добрив та регуляторів росту є вигідним
та енергетично виправданим.

Висновки

Найвищого економічного та біоенергетич-
ного ефекту було досягнуто на варіанті Біо-
лан + N60.
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Наведено рез льтати досліджень вплив
ібридизації привезених з різних ре іонів порід
т тово о шов опряда з місцевими породами на
підвищення їх прод тивності. По азни и прямих і
зворотних ібридів порід GS-143(VX), GS-9(QA) з
породою Тайвань за осподарсь ою знач щістю,
зо рема за тривалістю ви одов вання,
життєздатністю т тово о шов опряда, масою
сиро о о она, йо о шов оносністю, виходом
шов з с хо о о она і довжиною розмотаної
нит и від одно о о она вищі, ніж ібридів Ше і-1
і Ше і-2.

Одним из надежных способов повышения
производительности в растениеводстве и жи-
вотноводстве (в том числе шелководстве) яв-
ляется гибридизация.
За последние 30 лет создано много продук-

тивных пород шелкопряда и проведена их гиб-
ридизация для внедрения в производство. Это
продуктивные породы Азад, Азербайджан,
Аран, Кянджа-1, Кянджа-2 (автор — профессор
Р.А. Гусейнов), созданные в Украине породы
US-1, US-2, US-3, US-4, UN, UF, в РСФСР —
породы Скороспелка-1, 2, Российская-1, 2, PS-
5 и др. [1]. Производительность их повысилась
до 45–50 кг. Наряду с повышением производи-
тельности увеличилось также количество и
улучшилось качество шелка, получаемого с
1 кг кокона.
Результаты исследований свободноради-

кальных процессов свидетельствуют о стабили-
зирующей роли селена при старении и разруше-
нии фиброина [2].
Н.Л. Снадзе установил, что при подготовке

грен летного выкармливания для весны следу-
юшего года наряду с увеличением процента
оживления повышалась также производитель-
ность полученного кокона [3]. И.А. Щербаков
доказал, что породы шелкопряда Багдад, Ас-
коли и их гибриды, выкормленные осенью, по
качеству и многим биологическим показателям
превосходят грены, выкормленные весной [4].
Шелконосность коконов в породах, создан-

ных в Азербайджане и переданных производ-
ству, можно считать удовлетворительной. Что
касается жизнеспособности, то вследствие
низкого уровня агротехнических условий их
производительность не соответствовала тре-
бованиям. Поэтому создание пород и линий с

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ключевые слова: гибрид, интродукция, гетерозис, индекс гетерозиса.

повышенной выносливостью имеет огромное
научное значение.
Методика исследований. Исследования

проведены в лаборатории шелководства Ше-
кинского Регионального Научного Центра
НАНА. В межпородной селекционной работе из
разных регионов были выбраны те породы, у
которых грены более жизнеспособны и шелко-
носны.
При выведении новых линий использовали

провоцирующий метод с целью предваритель-
ного определения процента оживления грен
созданием экстремальных условий. В то же
время весной было проведено запаздываю-
щее выкармливание, по результату которого
были определены стойкие породы.
Были исследованы гибриды, интродукциро-

ванные в разные периоды, а также полученные
из местных пород. На основе общей методики
проведений исследований изучены такие пока-
затели: оживление грены, %; жизнеспособ-
ность грен и гусениц, %; продолжительность
выкармливания, суток; масса сырого кокона, г;
количество шелка сырого кокона, %; количе-
ство грен в одном ряду; масса одного грена, мг.
При создании новых линий основным пока-

зателем должен быть процент оживления и
жизнеспособности грен и гусениц.
Результаты исследований. В исследова-

нии продолжительность весеннего и осеннего
выкармливания гибридов относительно контро-
ля была короче. Определены биологические
показатели гибридов (табл. 1).
Самая короткая продолжительность выкарм-

ливания была у гибридов GS-143(VX)×Т́айвань
и GS-9(QA)́×Тайвань и составляла 25–26 дней.
Жизнеспособность грены — важный показа-
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O влиянии повышения жизнеспособности
шелкопряда на его производительность

Продолжительность выкармливания, Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 25,6 25,4 25,5
суток GS-143(VX)×Тайвань 25,7 26,3 26,0

Тайвань×GS-143(VX) 27,7 27,7 27,7
Тайвань×GS-9(QA) 28,2 28,6 28,4
GS -9(QA)×Тайвань 28,1 28,4 28,3

Жизнеспособность грен (M±m), % Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 99,4 99,6 99,5±0,3
GS-143 (VX)×Тайвань 99,4 98,8 99,1± 0,5
Тайвань×GS-143(VX) 98,6 97,9 98,3±0,8
Тайвань×GS-9(QA) 98,2 97,5 97,9±0,6
GS-9(QA)×Тайвань 98,0 97,6 97,8±0,9

Средняя масса кокона (M±m), г Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 2,06 1,87 2,07±0,03
GS-143(VX)×Тайвань 1,89 2,07 1,89±0,04
Тайвань×GS-143(VX) 1,81 1,81 1,81±0,05
Тайвань×GS-9(QA) 1,71 1,67 1,69±0,07
GS-9(QA)×Тайвань 1,77 1,71 1,74±0,02

Шелконосность сырого кокона, Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 21,7 21,9 23,8±0,9
(M±m), % GS-143 (VX)×Тайвань 23,7 22,8 22,3±1,0

Тайвань×GS-143(VX) 21,5 22,9 22,7±0,4
Тайвань×GS-9(QA) 18,5 20,1 19,3±0,6
GS-9(QA)×Тайвань 20,3 20,9 20,6±0,3

1. Биоло ичес ие по азатели пород по сезонам
Среднее
значение
за 2 года2010 г.2009 г.

Продолжительность Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 24,6 25,7 24,9 26,7
выкармливания, суток GS-143(VX)×Тайвань 25,2 25,2 25,5 27,0

Тайвань×GS-143(VX) 25,4 25,3 26,2 28,7
Тайвань GS-9(QA) 27,9 27,8 27,9 29,6
GS-9(QA)×Тайвань 25,2 26,2 28,4 29,2

Жизнеспособность грен, Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 96,2 96,2 98,4±0,5 98,7±0,3
(M±m), % GS-143(VX)×Тайвань 97,9 98,9 97,9±0,7 98,3±0,3

Тайвань×GS-143(VX) 97,1 98,4 97,8±0,3 98,1±0,6
Тайвань×GS-9(QA) 94,7 96,2 95,5±0,3 93,5±0,5
GS-9(QA)×Тайвань 96,2 97,5 96,9±0,6 96,4±0,4

Средняя масса кокона, Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 1,61 1,63 1,68±0,01 1,89±0,03
(M±m), г GS-143(VX)×Тайвань 1,68 1,68 1,64±0,03 1,86±0,05

Тайвань×GS-143(VX) 1,61 1,58 1,60±0,01 1,73±0,03
Тайвань×GS-9(QA) 1,55 1,51 1,53±0,04 1,68±0,08
GS-9(QA)×Тайвань 1,52 1,50 1,51±0,02 1,63±0,05

Шелконосность сырого Шеки-1×Шеки-2 (контроль) 21,8 23,6 23,7±0,5 21,1±0,2
кокона (M±m), % GS-143(VX)×Тайвань 23,8 22,2 22,4±0,3 21,1±0,3

Тайвань×GS-143(VX) 22,1 21,9 22,0±0,2 20,8±0,6
Тайвань×GS-9(QA) 18,1 19,7 19,3±0,7 18,9±0,7
GS-9(QA)×Тайвань 20,9 21,2 21,1±0,3 19,8±0,7

Лето

Весна
Показатель Гибрид

2010 г.2009 г.
Показатель Гибрид

Среднее
значение
за 2 года

Осень
2009 г.
M±m

тель, поскольку влияет на ее производитель-
ность и качество продукции. Другой не менее
важный показатель — масса одного кокона: у
гибрида GS-143(VX)× ´Тайвань она оказалась
наибольшей и составляла 2,07 г.
Шелконосность сырого кокона также не ме-

нее важный показатель и влияет на продуктив-
ность гибрида. Наиболее высокий показатель
у гибрида GS-143(VX)́×Тайвань (23,8%), самый
низкий — у гибрида Шеки-1× ´Шеки-2 (19,3%),
однако это не очень низкий показатель.
Самая короткая продолжительность вы-

кармливания летом по сравнению с другими
гибридами — у гибрида GS-143(VX)́×Тайвань
(25,2 сут.).
Одним из основных показателей также яв-

ляется жизнеспособность грен. Двухлетние
исследования свидетельствуют, что жизнеспо-
собность гибридов GS-143(VX)́×Тайвань и Тай-
вань× ´GS-143(VX) составляет 97,8–98,94%
(см. табл.1).
Масса сырого кокона — один из факторов,

влияющий на производительность. Рекорд-
смен в этом отношении при летнем выкармли-
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вании — гибрид GS-143(VX) ´×Тайвань и Тай-
вань́×GS-143(VX) (1,68 г).
Шелконосность сырого кокона для сельско-

го хозяйства и промышленности является важ-
ным показателем. Для сырого кокона гибридов
GS-143(VX) ´×Тайвань, Тайвань ´×GS-143(VX) и
GS-9(QA)×Т́айвань она составляет 22–23,7%,
Шеки-1́×Шеки-2 — 19,3–21,6%.
Исследованы технологические показатели

(табл. 2) чистых линий и межлинейных гибри-
дов: масса сухого кокона, мг; шелконосность
сухого кокона, %; выход сырого шелка, %; спо-
собность разматывания кокона, %; длина нити,
разматываемой из одного кокона, м; усреднен-
ная длина разматывания нити без обрыва, м;
метрономер шелковой нити, м/г.
Средняя масса сухого кокона гибридов GS-

143(VX) ´×Тайвань, GS-9(QA)́×Тайвань и Тай-
вань× ´GS-9(QA) была больше, чем других. У

Изучаемые породы и межлинейные гибрид-
ные соединения по многим биологическим и
технологическим показателям превосходят
гибридов Шеки-1×Шеки-2, которые широко
применяются в производстве. Производи-
тельность коконов изучаемых гибридов ока-
залась выше от весеннего выкармливания на
16,1%, летнего — на 11 и осеннего — на
6,8%, чем у контрольных гибридов. Показате-
ли продолжительности выкармливания, жиз-
неспособности гусениц, шелконосности сы-

Выводы

рых коконов, процента шелка также были
выше у новых гибридных соединений, чем у
районированных контрольных гибридов Ше-
ки-1×́Шеки-2. Технологические показатели, в
том числе шелконосность сухого кокона, выход
шелка, способность размотки и общая дли-
на нити, разматываемая от одного кокона,
на протяжении всех сезонов также были зна-
чительно выше у гибридных соединений, чем
у контрольных гибридов, что имеет важное
значение для текстильной промышленности.

этих гибридов масса одного сухого кокона
составляла 712–715 мг, у Шеки-1 ´×Шеки-2 —
613 мг.
Шелконосность сухого кокона — один из ос-

новных показателей в промышленности, кото-
рый влияет на производство шелка-сырца. Если
шелконосность сухого кокона по сезонам у гиб-
ридов GS-143(VX) ´×Тайвань, GS-9(QA) ´×Тай-
вань и Тайвань× ´GS-9(QA) составляла 50,9–
51,4%, то у Шеки-1×́Шеки-2 несколько ниже —
48,8–49%.
По другим показателям, влияющим на про-

изводительность (способность размотки, вы-
ход шелка, длину нити шелка-сырца от одно-
го кокона, длину нити шелка-сырца без обры-
ва, массу одного сухого кокона), приведенные
выше сорта имеют лучшие значения, чем ши-
рокоиспользуемые ныне в производстве гибри-
ды Шеки-1́×Шеки-2 (см. табл. 2).
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ЮВІЛЕЇ

А.І. ФЕНЕНКУ — 80

23 квітня 2013 р. виповни-
лося 80 років від дня наро-
дження відомому вченому в
галузі молочного тваринницт-
ва, доктору технічних наук,
професору, лауреату Держав-
ної премії в галузі науки і тех-
ніки України Анатолію Іванови-
чу Фененку.
Народився Анатолій Івано-

вич 23 квітня 1933 р. в м. При-
луки Чернігівської області. У
1952 р. закінчив Ніжинський
технікум механізації сільсь-
кого господарства. Упродовж
двох років працював на посаді
механіка-контролера Журав-
ської МТС Варвинського ра-
йону на Чернігівщині. У 1954 р.
був обраний секретарем Вар-
винського райкому ЛКСМУ. У
1955 р. вступив до Української
сільськогосподарської акаде-
мії (нині — Національний уні-
верситет біоресурсів і приро-
докористування України) на
факультет механізації сільсь-
кого господарства, який за-
кінчив у 1960 р. з відзнакою,
отримавши фах інженера-ме-
ханіка.
З 1960 р. і дотепер Анато-

лій Іванович працює в Україн-
ському науково-дослідному
інституті механізації та елект-
рифікації сільського господар-
ства (нині — ННЦ «ІМЕСГ»). В
інституті А.Ф. Фененко прой-
шов творчий шлях від інжене-
ра до завідувача відділу за-
готівлі кормів та виробництва
молока.
У 1972 р. Анатолій Іванович

захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: «Теоретичні та
експериментальні досліджен-
ня молоковакуумної систе-
ми доїльних установок», а в
1998 р. — докторську дисер-
тацію на тему: «Техніко-тех-

нологічні аспекти удоскона-
лення молоковакуумних сис-
тем доїльних установок». У
2000 р. вченому присуджено
звання професора. Тоді ж у
складі творчого колективу йо-
му було присуджено Держав-
ну премію в галузі науки і тех-
ніки України.
Під науковим керівництвом

А.І. Фененка обґрунтовано і
розроблено параметричні ря-
ди нових доїльних установок
МВС-12 та Агрегат-12, забез-
печено технічну реалізацію
новітніх доїльних апаратів ДА-
Ф-50, ДА-Ф-66 і ДА-Ф-70, які
відповідають рівню кращих
зарубіжних аналогів.
Серійне виробництво цих

доїльних апаратів й установок
освоєно на вітчизняних під-
приємствах ДАХК ім. Артема,
«Буревісник» (м. Київ), «Нова-
тор» (м. Хмельницький). Ви-
робництво нового покоління
доїльної техніки освоює ВАТ
«Брацлав».
А.І. Фененко є засновником

наукової школи з питань роз-
роблення технологічних про-

цесів, засобів механізації та
параметричних рядів ферм
з виробництва молока. У йо-
го творчому доробку понад
300 наукових праць та 55 ав-
торських свідоцтв СРСР і па-
тентів України. Він автор 8
підручників та посібників, за
якими навчаються студенти
вищих навчальних закладів,
аспіранти та спеціалісти ви-
робництва.
Під керівництвом А.І. Фе-

ненка було захищено 10 кан-
дидатських дисертацій. Нині
Анатолій Іванович очолює в
ННЦ «ІМЕСГ» спеціалізовану
вчену раду і є членом ради
Національного університету
біоресурсів і природокористу-
вання України із захисту док-
торських та кандидатських ди-
сертацій.
Анатолій Іванович є членом

редколегії міжвідомчого тема-
тичного наукового збірника
«Механізація та електрифіка-
ція сільського господарства» і
журналу «Молочное дело».
За плідну наукову діяльність

А.І. Фененко нагороджений ор-
деном «Знак Пошани», меда-
лями «За доблесну працю»,
«1500-річчя Києва», а також
Дипломом лауреата премії
Національної академії аграр-
них наук України «За видатні
досягнення в аграрній науці».
Щиро вітаємо ювіляра, зи-

чимо міцного здоров’я, щастя
та подальших творчих успіхів
на науковій ниві.

В.В. Адамчук,
директор ННЦ

«Інститут
механізації

та електрифікації
сільського господарства»,

академік НААН
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УДК 631.3.83
Адамчук В.В., Мироненко В.Г., Третяк В.М., Мель-
ник Р.В. Электрификация как фактор создания мо-
бильной сельскохозяйственной техники нового по-
коления//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. —
С. 13–16.
Проанализировано современное состояние развития
механизации сельскохозяйственного производства,
раскрыты перспективы дальнейшей электрификации
технологических процессов и перевода мобильной
техники на электрический привод. Освещены усло-
вия, необходимые для создания и введения в экс-
плуатацию тракторов на электроаккумуляторном
приводе.  Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: мобильная техника, электротрак-
тор, аккумуляторные батареи.

УДК 631.82.86.416.1
Цвей Я.П., Иванина В.В., Петрова Е.Т., Дубо-
вый Ю.П. Влияние длительного внесения удобре-
ний на калийный режим чернозема типичного в раз-
норотационных севооборотах//Вісник аграрної нау-
ки. — 2013. — № 4. — С. 17–20.
Показано влияние систем удобрения на калийный
режим чернозема типичного при использовании его
в течение ІІІ и IV ротаций (16 лет) зерно-свеклович-
ного севооборота. Длительное выращивание куль-
тур без внесения удобрений уменьшало содержа-
ние подвижного калия в верхних слоях почвы. Наи-
лучшие условия калийного режима почвы в течение
обеих ротаций создавались при использовании ор-
гано-минеральных систем удобрения. Внесение
удобрений обеспечило равномерное увеличение по
сравнению с контролем содержания калия в обмен-
ной и необменной фракциях. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: калийный режим, чернозем ти-
пичный выщелоченный, севооборот, система удоб-
рения.

УДК 579.84:632.35:618.825.1
Петриченко В.Ф., Корнейчук А.В., Пасичник Л.А.,
Буценко Л.Н., Житкевич Н.В., Гнатюк Т.Т., Паты-
ка В.Ф. Бактериальные болезни сельскохозяйствен-
ных растений и пестициды//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 4. — С. 21–26.
Приведены результаты исследования бактериаль-
ных болезней зерновых и зернобобовых культур.
Показано, что подавляющее большинство выделен-
ных фитопатогенных бактерий резистентны к реко-
мендуемым и широко используемым в технологиях
выращивания сельскохозяйственных растений пес-
тицидов. Среди исследованных пестицидов, в со-
став которых входят манкоцеб, карбендазим, ими-
даклоприд и римсульфурон обнаружены препараты
с антибактериальной активностью. Библиогр.: 16
названий.
Ключевые слова: бактериальные болезни, возбу-
дители бактериальных болезней, пестициды.

УДК 632:633.315
Федоренко В.П., Гуляк Н.В. Вредоносность стеб-
левого кукурузного мотылька в посевах кукурузы//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. — С. 27–29.
Приведены результаты исследований повреждения
стеблевым кукурузным мотыльком разных частей

стебля кукурузы на гибридах ТОСС 218, Случ СВ,
Лугань НК, Мучо. Установлено, что наибольшая
вредность фитофага была отмечена при комплекс-
ном повреждении стебля на гибридах ТОСС 218 и
Случ СВ, в результате чего уменьшились размеры
початков на 15,1 и 15,5 см и масса зерна с початка
на 71,6 и 64,5 г. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: кукуруза, фитофаг, стеблевой
кукурузный мотылек, гибрид.

УДК 638.811; 633.854.78
Капустина Г.А., Лесовой М.В. Влияние последей-
ствия удобрений на урожайность и масличность зер-
на подсолнечника в условиях Южной Степи//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 4. — С. 30–32.
Определено влияние последействия удобрений на
урожайность и масличность зерна подсолнечника в
засушливых условиях степной зоны Украины. Наи-
большее влияние на урожайность гибридов подсол-
нечника Меридиан, Альтес, Альянс, Сержон, Хорс
оказало последействие удобрений в норме — навоз
15 т/га + N56,5P47,8K41,8, что повысило их урожай-
ность на 5,6 ц/га; 8,1; 8,4; 5,9; 8,6 ц/га соответствен-
но. Содержание масла в зерне подсолнечника раз-
ных гибридов колебалось в пределах 44,6–45,2%, на
фонах последействия удобрений — 44,6–49%. Биб-
лиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, после-
действие удобрений, урожайность, масличность,
чернозем южный, зона Степи.

УДК 636.085:087
Кулик М.Ф., Скоромная О.И., Обертюх Ю.В., Жу-
ков В.П. Оценка кормов в продукции молока по сы-
рому протеину, крaхмалу с сахаром//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 4. — С. 33–38.
Обоснована новая система оценки кормов в продук-
ции молока по сырому протеину и крахмалу с саха-
ром для коров разного уровня продуктивности. Биб-
лиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: корма, молоко, протеин, углево-
ды, структура рациона.

УДК 619:616.98:578.825.1:636:611.018
Медведь Е.А. Изменения гистоморфологической
структуры бурсы Фабрициуса цыплят, зараженных
низкопатогенными штаммами вируса болезни Ма-
река//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. —
С. 39–40.
Изоляты вируса болезни Марека вызывали у цып-
лят супрессивные патологические изменения орга-
нов иммунитета и особенно бурсы Фабрициуса, где
происходило полное или частичное разрушение
фолликулов с их делимфотизацией, кистозным, бал-
лонирующим и железистым перерождением. Биб-
лиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: вирус болезни Марека, иммуно-
супрессивные изменения, делимфотизация, кистоз-
ное разрушение фолликулов.

УДК  636.4.082
Зельдин В.Ф. Взаимосвязь оплодотворяемости жи-
вотных и длительности сервис-периода у свинома-
ток//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. —
С. 41–43.



86 Вісник аграрної науки квітень 2013 р.

РЕФЕРАТЫ

Использование в селекционном процессе индексов
осеменения и репродуктивной ценности свиноматок,
показателя оплодотворяемости маток от первого
осеменения позволило получить в последующих ге-
нерациях свиней ремонтных свинок, которые в мень-
шей мере реагируют в летний период на повышение
температуры окружающей среды снижением опло-
дотворяемости и репродуктивных качеств. Рассчи-
танные коэффициенты регрессии между оплодотво-
ряющей способностью и сервис-периодом показали,
что при изменении в стаде на 1% оплодотворяемо-
сти маток — на 2,19 дня изменяется значение сер-
вис-периода, а при изменении сервис-периода на
1 день — на 0,32% изменяется оплодотворяемость.
Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: свиноматка, воспроизведение,
оплодотворяемость, сервис-период, непродуктив-
ные затраты корма.

УДК 631.352
Говоров О.Ф. Методика определения энергоемко-
сти перерезания стеблей растений//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 4. — С. 44–46.
Приведены конструкция рычажного копра для опре-
деления энергии, необходимой для перерезания
стеблей растений с использованием энергии груза
заданной массы, поднятого на необходимую высо-
ту, в котором избыточная энергия поднятого груза,
остающаяся после перерезания исследуемого об-
разца, аккумулируется пружиной и фиксируется на
шкале сектора, а также методика для исследования
на нем энергоемкости перерезания стеблей различ-
ных сельскохозяйственных культур, определяющей-
ся как разница потенциальной энергии поднятого
груза и аккумулированной пружиной энергии. Биб-
лиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: стебель, энергоемкость перере-
зания, копер, груз, двуплечный рычаг, балансы, ак-
кумулирующая пружина, сектор, шкала, исследуе-
мый нож, зажим стебля.

УДК 504.064.3 (477)
Романчук Л.Д. Формирование доз облучения жите-
лей радиоактивно загрязненных территорий за счет
овощной продукции//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 4. — С. 47–50.
Изложены результаты исследований по внесению
радионуклидов с овощной продукцией в формиро-
вание дозовой нагрузки на организм жителей крити-
ческих населенных пунктов северных районов Жи-
томирщины. Установлено, что удельная активность
137Cs и 90Sr в овощной продукции колебалась в пре-
делах 31,4–2,1 и 15,8–0,6 Бк/кг соответственно. Вне-
сение ее в дозу облучения по 137Cs составляло
17,7–0,32%, по 90Sr — 48,1–12,4%. Библиогр.: 6 на-
званий.
Ключевые слова: удельная активность, 137Cs, 90Sr,
овощная продукция, доза облучения.

УДК 630*232.322.4:582.475.2
Григорюк И.А., Середюк А.А., Колесниченко Е.В.
Влияние удобрений на рост саженцев ели европей-
ской//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. —
С. 51–53.
Исследовано влияние минеральных удобрений с

различным содержанием элементов питания на рост
и развитие саженцев ели европейской в школке де-
коративного питомника Ботанического сада НУБиП
Украины. Установлено содержание макроэлементов
в хвое растений при действии минеральных удоб-
рений. Определены возможности интенсификации
роста саженцев ели европейской путем минераль-
ной подпитки, что позволяет сократить время выра-
щивания стандартного посадочного материала. Биб-
лиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: ель европейская, подпитка, ми-
неральные удобрения, саженцы.

УДК 631.43:445.4
Демиденко А.В., Величко В.А. Управление фаци-
альным гумусонакоплением черноземов в агроцено-
зах Лесостепи и Степи Украины//Вісник аграрної на-
уки. — 2013. — № 4. — С. 54–59.
В почвенно-экологических подзонах Лесостепи и
Степи Украины условия фациального почвообразо-
вания черноземов типичных и обыкновенных при
применении минимальной обработки могут изме-
няться в сторону черноземов более влажных фаций
относительно фоновых почв, что оставляет их бо-
лее плодородными. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: черноземы  типичные, чернозе-
мы  обыкновенные, агроценоз, почвозащитные тех-
нологии, плодородность почвы.

УДК 638.162.3; 638.16:006
Тихонова Т.Н., Штангрет Л.И., Шаповал Ж.В., Ко-
валь О.С. Электропроводность меда//Вісник аграр-
ної науки. — 2013. — № 4. — С. 60–62.
Проведены исследования по определению электро-
проводности образцов натурального меда. Установ-
лено, что наименьшие значения электропроводно-
сти характерны для акациевого меда, наиболь-
шие — для липового и падевого меда. Значение
электропроводности является показателем ботани-
ческого происхождения и качества меда. Библиогр.:
6 названий.
Ключевые слова: электропроводность, монофлор-
ный мед, падевый мед, стандарты, показатели ка-
чества.

УДК 631.145:001.62:633.423
Рудык Р.И., Проценко А.В., Свирчевская О.В. Вы-
сокопродуктивные сорта — основа инновационного
развития отрасли хмелеводства//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 4. — С. 63–66.
Определено, что одним из решающих факторов по-
лучения высоких, стабильных и качественных уро-
жаев хмеля является селекционный сорт. Внедре-
ние высокопроизводительных сортов позволяет при
минимальных затратах получить более высокую
урожайность и значительно улучшить пивоваренные
качества хмеля. Проведен анализ экономической
эффективности замены устаревших сортов хмеля с
низким содержанием горьких веществ на современ-
ные высокопродуктивные сорта. Библиогр.: 5 назва-
ний.
Ключевые слова: инновационное развитие, высо-
копродуктивные сорта, урожайность, отрасль хме-
леводства, научные исследования, экономическая
эффективность.
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УДК 57.043:63:37.022
Отрешко Л.Н. Мониторинг загрязнения 90Sr зерно-
вой продукции в Иванковском районе Киевской об-
ласти//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. —
С. 67–69.
Приведены результаты радиологического монито-
ринга загрязнения 90Sr почвы и зерновой продукции
на территории Иванковского района Киевской обла-
сти 2011г. Проведен анализ исследований, установ-
лены коэффициенты накопления и коэффициенты
перехода в зерно данного радионуклида, определе-
ны критические по содержанию 90Sr поля и предло-
жены соответствующие контрмеры. Библиогр.: 5 на-
званий.
Ключевые слова: Чернобыльская авария, топлив-
ные частицы, радиологический мониторинг, радио-
нуклиды, контрмеры.

УДК 633.16:631.51.021:631.582(477.74)
Войцеховская О.С. Интенсивность выделения СО2
при разных системах основной обработки почвы в
севооборотах Юга Украины//Вісник аграрної науки.
— 2013. — № 4. — С. 70–72.
Показано, что наибольшая интенсивность выделе-
ния углекислого газа за 3 года исследований наблю-
далась в варианте с отвальной системой обработ-
ки и колебалась в пределах 154,3–158,9 мг/м2/час.
При использовании мелкой системы обработки этот
показатель был наименьшим и составил 137,8–
139,6 мг/м2/час. Применение безотвальной системы
обработки почвы обеспечило интенсивность выде-
ления углекислого газа в пределах 148,2–152,7 мг/
м2/час. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: интенсивность выделения СО2,
системы обработки почвы, ячмень озимый, сево-
оборот.

УДК 636.597.082.35.085.12:55
Дейнеко Р. Н. Продуктивность и убойные качества
уток в зависимости от источников цинка и марган-
ца в комбикормах//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№4. — С. 73–74.
Изучено влияние различных уровней органической
формы цинка и марганца в комбикормах на продук-
тивность, использование корма и убойные качества
молодняка уток. Установлено, что скармливание
утятам комбикормов с цинком (48 мг/кг) и марганцем
(55 мг/кг) в виде органической формы способствует
повышению среднесуточных приростов и сниже-
ниию затрат кормов. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: утята, цинк, марганец, комби-
корм.

УДК 574.3
Смирнов А.Е., Фурса А.Д. Перспективы использо-
вания ивы прутовидной как возобновляемого источ-
ника биотоплива//Вісник аграрної науки. — 2013. —

№ 4. — С. 75–77.
Рассмотрены вопросы перспективности использова-
ния древесины традиционного представителя укра-
инской дендрофлоры — быстрорастущего вида ивы
прутовидной в качестве альтернативного возобнов-
ляемого источника твердого биотоплива. Освещена
актуальность обеспечения сырьем растительного
происхождения производства биотоплива, широко-
го использования альтернативных и возобновляе-
мых источников энергии на основе быстрорастущих
пород деревьев и целесообразность создания про-
мышленных плантаций ивы прутовидной на терри-
ториях с низкой продуктивностью почвы — бросо-
вых землях. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: биотопливо, возобновляемые
источники энергии, ива прутовидная, Salix viminalis.

УДК 633.16:631.811.98:631.16:658.155(477.74)
Войцеховский И.А. Эффективность использования
удобрений и регуляторов роста при выращивании
ячменя ярового в южной Степи Украины//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 4. — С. 78–79.
Показано, что самую большую прибыль по обеим
сортам обеспечил вариант Биолан + N60 (2332,9 грн/
га по сорту Вакула и 1934,6 грн/га по сорту Коман-
дор). Вместе с тем себестоимость 1 т зерна в этом
варианте достигла минимума, а рентабельность, на-
оборот, выросла и составила 68,5 и 56,1% для сор-
тов Вакула и Командор соответственно. Наимень-
шие показатели экономической эффективности
были получены на варианте с подкормкой азотным
удобрением в дозе 30 кг д.р./га, где наблюдалась
самая высокая себестоимость (Вакула — 1203,9 грн/
га, Командор — 996,2 грн/га) и наименьший уровень
рентабельности (33,8 и 31,7% соответственно). Биб-
лиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: экономическая эффективность,
биоэнергетическая эффективность, ячмень, урожай.

УДК 638.222.2
Бекиров Г.М. O влиянии повышения жизнеспособ-
ности шелкопряда на его производительность//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. — С. 80–83.
Приведены результаты исследования влияния гиб-
ридизации, привезенных из разных регионов пород
тутового шелкопряда с местными породами на по-
вышение их производительности. Показатели пря-
мых и обратных гибридов пород GS-143(VX) , GS-
9(QA) с породой Тайвань по хозяйственной значи-
мости, в том числе по продолжительности вы-
кармливания, жизнеспособности тутового шелкопря-
да, массе сырого кокона, его шелконосности, выходу
шелка из сухого кокона и длине размотанной нити
от одного кокона выше, чем у гибридов Шеки-1 и
Шеки-2. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: гибрид, интродукция, гетерозис,
индекс гетерозиса.
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UDC 631.3.83
Adamchuk V., Mironenko V., Tretiak V., Melnik R.
Electrification as the factor of building mobile agricultural
machinery of new generation//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 4. — P. 13–16.
State of contemporary development of mechanization
in agriculture is analyzed. Perspectives of the further
electrification of production processes and transfer of
mobile engineering on the electric drive are outlined.
The conditions necessary for building and putting into
service of tractors with electro-battery drive are shown.
Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: mobile engineering, electric tractor, storage
batteries.

UDC 631.82.86.416.1
Tsvey Ya., Ivanina V., Petrova Ye., Dubovy Yu. In-
fluence of durable fertilizer application on potassium
regimen of leached typical black earth in different crop
rotations//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 4. — P. 17–20.
Effect of fertilizer systems on potassium regimen of
leached typical black earth is shown at its use during
ІІІ and IV rotations (16 years) of grain-beet crop rotation.
Durable growing of crops without fertilizer application
diminished the content of mobile potassium in top layers
of soil. Fertilizer application has ensured uniform
augmentation in comparison with the supervisory control
of the content of potassium in metabolic and non-
metabolic fractions. Bibliogr.: 8 titles.
Keywords: potassium regimen, leached typical black
earth, crop rotation, fertilizer system.

UDC 579.84:632.35:618.825.1
Petrichenko V., Korneychuk O., Pasichnik L.,
Butsenko L., Zhitkevich N., Gnatiuk T., Patyka V.
Bacterial disease of agricultural plants and pesticides//
News of agrarian sciences. — 2013. — № 4. — P. 21–
26.
Findings of investigation in bacterial diseases of grain-
growing and leguminous crops are brought. It is shown
that an overwhelming majority of the excreted phy-
topathogenic bacteria are resistant to pesticides
recommended and widely used in techniques of growing
of agricultural plants. Among the probed pesticides
which included mancozeb, carbendazim, imidacloprid
and rimsulfuron specimens with antibacterial activity are
detected. Bibliogr.: 16 titles.
Keywords: bacterial diseases, originators of bacterial
diseases, pesticides.

UDC 632:633.315
Fedorenko V., Guliak N. Nocuity of stem corn moth in
corn sowings//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 4. — P. 27–29.
Results are brought of study of damage made by stem
corn moth of different parts of corn stem (on hybrids of
TOSS 218, Sluch SV, Lugan NK, Mucho). It is de-
termined that the greatest harmfulness of phytophag
has been registered at complex damage of stem on
hybrids of TOSS 218 and Sluch SV, therefore the sizes
of corn cobs decreased for 15,1 and 15,5 cm, and mass
of grain from a corn cob — for 71,6 and 64,5 g ac-
cordingly. Bibliogr.: 8 titles.

Keywords: corn, phytophag, stem corn moth, hybrid.
UDC 638.811; 633.854.78

Kapustina G., Lisoviy M. Influence of after-action of
fertilizers on productivity and oil percentage of grain of
sunflower in conditions of South Steppe//News of
agrarian scien-ces. — 2013. — № 4. — P. 30–32.
Effect of after-action of fertilizers on productivity and oil
percentage of grain of sunflower in rainless conditions
of steppe zone of Ukraine is studied. The greatest effect
on productivity of hybrids of sunflower (Meridian, Altes,
Alliance, Serzhon, Hors) has an after-action of muck in
the doze of 15 t/he + N56,5P47,8K41,8. That has increased
productivity of hybrids for 5,6 c/he; 8,1; 8,4; 5,9; 8,6 c/he
accordingly. The oil content in grain of sunflower of
different hybrids varied within the limits of 44,6–45,2%,
and for after-action of fertilizers — 44,6–49%. Bibliogr.:
5 titles.
Keywords: sunflower, hybrids, after-action of fertilizers,
productivity, oil percentage, Southern black earth,
Steppe zone.

UDC 636.085:087
Kulik M., Skoromnaya O., Obertiukh Yu., Zhukov V.
Assessment of forage in products of milk based on
crude protein, starch with sugar//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 4. — P. 33–38.
New appraisal plan is substantiated of forages in pro-
ducts of milk based on crude protein and starch with
sugar for cows of different level of productivity. Bibliogr.:
12 titles.
Keywords: forage, milk, protein, carbohydrate, struc-
ture of ration

UDC 619:616.98:578.825.1:636:611.018
Medved Ye. Changes of histomorphological structure
of Fabricius bursa of chickens infected with low-
pathogenic virus strains of Marek disease//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 4. — P. 39–40.
Samples of virus of Marek disease caused in chickens
suppressive pathological changes of organs of im-
munodefence and especially Fabricius bursa where
there was a complete or fractional destruction of follicles
with their delymphotisation, cystic, ballon and glandular
degeneration. Bibliogr.: 4 titles.
Keywords: virus of Marek disease, immunodefence
changes, delymphotisation, cystic destruction of follicles.

UDC 636.4.082
Zeldin V. Correlation of breeding efficiency of animals
and duration of service-period for sows//News of ag-
rarian sciences. — 2013. — № 4. — P. 41–43.
Use in selection process of indexes of insemination and
genesial worth of sows, index of breeding efficiency of
sows from the first insemination has allowed to get in
the subsequent generations of pigs repair sows which
in a smaller measure react in summer season to a risen
temperature, depression of breeding efficiency and
genesial qualities. The calculated regression coefficients
between fertilizing capacity and service-period have
shown that at change in herd for 1% of breeding effi-
ciency of sows the service-period changes for 2,19
days, and at change of service-period for 1 day bree-
ding efficiency varies for 0,32%. Bibliogr.: 13 titles.
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Keywords: the sow, reproduction, impregnation ca-
pacity, service-period, unproductive expenses of a
forage.

UDC 631.352
Govorov O. Procedure of determination of power con-
sumption of cutting caulises of plants//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 4. — P. 44–46.
Construction is submitted for consideration of a lever
pile-driver for determination of the energy necessary for
cutting caulises of plants with the use of energy of a
load of the set mass, raised at the proper altitude in
which the excess energy of that load remaining after
cutting of the probed specimen is accumulated by a
spring and is fixed on the scale of a sector, and also
the procedure for probe on it of power consumption of
cutting caulises of various crops, defined as difference
of potential energy of the raised load and accumulated
by spring energy. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: caulis, power consumption of cutting, pile-
driver, load, bell-crank, balances, accumulating spring,
sector, scale, probed knife, clamp of caulis.

UDC 504.064.3 (477)
Romanchuk L. Formation of exposure doses of in-
habitants of radioactively contaminated territories due
to vegetable products//News of agrarian sciences. —
2013. — № 4. — P. 47–50.
Results of investigation in importation of radionuclides
with vegetable products in forming dose commitment
on an organism of inhabitants of critical human settle-
ments of the Northern districts of Zhitomir region are
stated. It is determined that specific activity of 137Cs and
90Sr in vegetable products varied within the limits of
31,4–2,1 and 15,8–0,6 Bq/kg accordingly. Its impor-
tation into an exposure dose for 137Cs made 17,7–0,32
%, and for 90Sr — 48,1–12,4 %. Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: specific activity, 137Cs, 90Sr, vegetable pro-
ducts, exposure dose.

UDC 630*232.322.4:582.475.2
Grigoriuk I., Serediuk О., Kolesnichenko Ye. Influ-
ence of fertilizers on growth of seedlings of European
spruce//News of agrarian sciences. — 2013. — № 4.
— P. 51–53.
Effect of artificial fertilizers with different content of
nutrients on growth and development of seedlings of
European spruce in nursery of Botanic garden of NUBiP
of Ukraine is studied. The content of macro-nutrients
in needle of plants is fixed at use of artificial fertilizers.
Possibilities are determined of intensification of growth
of seedlings of European spruce by additional mineral
feed. That allows to decrease period of growing stan-
dard planting stock. Bibliogr.: 12 titles.
Keywords: European spruce, additional feeding, arti-
ficial fertilizers, seedlings.

Demidenko A., Velichko V. Management of facial
humusaccumulation of chernozems in Forest-steppes
agrocenosis and Steppes of Ukrain//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 4. — P. 54–59.
In soil-ecological subzones of Forest-Steppe and
Steppe of Ukraine conditions of facies soil formation of
typical and normal chernozems at application of minimal

processing can change in direction of chernozems of
more damp facieses concerning background soils, they
also become more fertile. Bibliogr.: 15 titles.
Keywords: Chernozems typical, chernozems ordinary,
agrocenosis, soil-protective technologies, fertility of
ground.

UDC 638.162.3; 638.16:006
Tikhonovа T., Shtangret L., Shapoval Z., Koval O.
Electric conductivity of honey//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 4. — P. 60–62.
Investigation is carried out in determination of con-
ductivity of specimens of natural honey. It is fixed that
the least values of conductivity are characteristic for
acacia honey, the greatest for lime-blossom and honey-
dew. Value of conductivity is an index of botanical
parentage and quality of honey. Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: conductivity, monofloral honey, honeydew,
standards, quality factors.

UDC 631.145:001.62:633.423
Rudyk R., Protsenko A., Svirchevska O. High-yielding
varieties as a basis of innovative development of hop
growing//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 4. — P. 63–66.
It is determined that one of derivatives of high, stable
and quality yields of hop plant is the selection of cultivar.
Implementation of high-efficient cultivars allows to gain
higher productivity at minimum expenditures and con-
siderably improve brewing values of hop plant. Analysis
of economic efficiency of substitution of the out-of-date
cultivars of hop plant with low content of bitter sub-
stances for modern high-resin high-yielding varieties is
carried out. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: innovative development, high-yielding va-
rieties, productivity, hop growing, scientific investiga-
tions, economic efficiency.

UDC 57.043:63:37.022
Otreshko L. Monitoring of contamination with 90Sr of
grain products in Ivankov district of Kiev area//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 4. — P. 67–69.
Results of radiological monitoring of contamination with
90Sr of soils and grain products in Ivankov of district of
Kiev area in 2011 are brought. Analysis of researches
is carried out, accumulation factors and conversion
factors in grain of the radionuclide are fixed, critical for
content of 90Sr fields are determined and conforming
counter-measures are offered. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: Chernobyl accident, fuel corpuscles, ra-
diological monitoring, radionuclide, counter-measures.

UDC 633.16:631.51.021:631.582 (477.74)
Voytsehovska O. Intensity of liberation of СО2 at dif-
ferent systems of basic soil cultivation in crop rotations
of the South of Ukraine//News of agrarian sciences. —
2013. — № 4. — P. 70–72.
It is shown that the greatest intensity of liberation of
carbon dioxide for 3 years of probes was observed in
alternative with moldboard system of machining and
varied within the limits of 154,3–158,9  mg/m2/hour. At
use of fine system of machining this index was the least
and made 137,8–139,6  mg/m2/hour. Application of non-
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moldboard system of soil cultivation has ensured
intensity of liberation of carbon dioxide within the limits
of 148,2–152,7 mg/m2/hour. Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: intensity of liberation of СО2, systems of soil
cultivation, winter barley, crop rotation.

UDC 636.597.082.35.085.12:55
Deineko R. Productivity and slaughter qualities of ducks
depending on sources of zinc and manganese in mi-
xed fodders//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 4. — P. 73–74.
Influence is studied of different levels of organic form
of zinc and manganese in mixed fodders on pro-
ductivity, use of forages and slaughter qualities of young
growth of ducks. It is determined that the feeding to
ducklings of mixed fodders with zinc (48 mg/kg) and
manganese (55 mg/kg) in organic form promotes in-
crease of daily average growth and decrease of forages.
Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: ducklings, zinc, manganese, mixed fodder.

UDC 574.3
Smirnov О., Fursa A. Perspective of use of ribbon
willow as renewable source of biological fuel//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 4. — P. 75–77.
Questions of perspective of use of lumber of traditional
representative of Ukrainian dendroflora — fast-growing
sort of ribbon willow — as an alternative renewable
source of solid biological fuel are surveyed. The urgency
of provision by raw material of vegetable origin of pro-
duction of biological fuel, wide use of alternative and
renewable energy sources on the basis of fast-growing
varieties of trees and expediency of building of industrial
plantations of ribbon willow in terrains with low pro-
ductivity of soil (untillable lands) is shown. Bibliogr.:
15 titles.
Keywords: biological fuel, renewable energy sources,
ribbon willow, Salix viminalis.

UDC 633.16:631.811.98:631.16:658.155 (477.74)
Voytsekhovsky I. Efficiency of fertilizers and growth
regulators at growing spring barley in South Steppe of
Ukraine//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 4. — P. 78–79.
It is shown that the greatest profit for both cultivars has
ensured Biolan + N60 (2332,9 hrn/he for cultivar Vakula,
and 1934,6 hrn/he for cultivar Comandor). At the same
time the cost price of 1 ton of grain in this alternative
has reached the minimum value, and profitableness, on
the contrary, has grown and has made 68,5 and 56,1%
for cultivars Vakula and Comandor accordingly. The
least indexes of economic efficiency have been gained
for a variant with supplementary feeding by nitrogen
fertilizer in a dose of 30 kg d.r./he, where was observed
the highest cost price (Vakula — 1203,9 hrn/he, Comandor
— 996,2 hrn/he) and the least level of profitableness
(33,8 and 31,7 % accordingly). Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: economic efficiency, biopower efficiency,
barley, yield.

UDC 638.222.2
Bekirov G. On the influence of increase of vitality on
productivity of silkworm moth//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 4. — P. 80—83.
Results are given of investigation in influence of hyb-
ridization of breeds of silkworm brought from different
regions with aboriginal breeds on increase of their
productivity. Parameters of direct and reverse hybrids
of breeds GS-143 (VX) and GS-9 (QA) with breed
Taiwan for economic significance, including duration of
bringing up, vitality of silkworm, mass of raw cocoon
and its silk-bearing, yield of silk from dry cocoon and
length of the unwound raw-silk thread from one cocoon
is above than that ones at hybrids Sheki-1 and She-
ki-2. Bibliogr.: 4 titles.
Keywords: hybrid, introduction, heterosis, index of
heterosis.

35.085.12:55
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