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ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТІВ
УКРАЇНИ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗА ВМІСТОМ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

На основі за альнонаціональної ГІС
«Мі роелементи в ґр нтах У раїни» розроблено
оцін придатності ґр нтів У раїни для
ор анічно о землеробства за вмістом р хомих
форм мі роелементів і важ их металів (ААБ 4,8).
Установлено, що переважна частина території
У раїни є повністю придатною для ор анічно о
землеробства за вмістом Co, Mn, Pb і Ni та
мовно придатною через низь забезпеченість
ґр нтів Zn і Cu. Відзначено поодино і випад и
ло ально о забр днення ґр нтів У раїни важ ими
металами, що пов’язано з вели ими
інд стріальними центрами або аномально
висо им природним містом р хомих форм цих
елементів ґр нтах.

Згідно з офіційними статистичними огляда-
ми IFOAM останнім часом кількість органічних
господарств в Україні збільшилася майже в 4
рази, а загальна площа орних земель під ор-
ганічним виробництвом зросла з 164,45 до
270,19 тис. га. Це найбільша площа сертифі-
кованої органічної ріллі в Східній Європі [9].
Вітчизняні виробники органічної продукції кори-
стуються переважно послугами європейських
органів сертифікації і збірниками стандартів ЄС
[3, 4, 6], які не передбачають урахування еко-
лого-токсикологічних показників під час серти-
фікації земель сільськогосподарського призна-
чення і орієнтуються виключно на результати
аналізів тест-рослин при сертифікації органіч-
ної сировини. Тому впродовж перехідного пе-
ріоду від традиційних методів ведення сільсько-
го господарства до правил органічного сіль-
ськогосподарського виробництва (3–5 років) і,
навіть до етапу оформлення сертифікатів
якості вирощеної сільськогосподарської сиро-

Ключові слова: органічне землеробство, оцінка придатності ґрунтів, мікроелементи, важкі
метали, картосхеми.

вини, вітчизняні аграрії не мають жодних відо-
мостей про придатність земельних ділянок (по-
лів) для вироблення органічної продукції та
щодо вмісту в ґрунтах мікроелементів (МЕ) і
важких металів (ВМ).
Уміст мікроелементів у ґрунтах може істот-

но варіювати через відмінності в літологічній
будові та спрямованість ґрунтотворних про-
цесів. Кожному різновиду ґрунту властивий пев-
ний природний мікроелементний склад, який,
як правило, є збалансованим [7]. Проте інтен-
сивний розвиток промисловості призводить до
надлишкового накопичення важких металів у
ґрунті, що особливо відчувається в індустріаль-
но розвинених регіонах країни. До того ж на
території України є певні біогеохімічні провінції
з високим природним умістом ВМ, що не дає
змоги отримати гігієнічно чисту сільськогоспо-
дарську продукцію навіть за фонових умов [8].
Проте за тривалого використання ґрунтів у сіль-
ському господарстві складається від’ємний ба-
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ланс більшості необхідних мікроелементів, що
різко знижує врожайність сільськогосподарсь-
ких культур [5]. Зазначені вище процеси при-
зводять до дисбалансу МЕ в ґрунтах, що не дає
можливості отримувати продукцію рослинниц-
тва відповідної якості і негативно позначаєть-
ся на здоров’ї людей.
Інформація про придатність ґрунтів України

для органічного землеробства за вмістом мік-
роелементів і важких металів допомагає ви-
значити зони виробництва органічної продукції
та сировини, вільні від надмірного вмісту важ-
ких металів, виявити ареали недостатньої за-
безпеченості сільськогосподарських культур
необхідними мікроелементами, орієнтовні об-
сяги і склад органічних мікродобрив для різних
адміністративних областей України.
Мета досліджень — оцінка придатності

ґрунтів України для органічного землеробства
за вмістом мікроелементів і важких металів.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нено впродовж 2011–2013 рр. на основі загаль-
нонаціональної ГІС «Мікроелементи в ґрунтах
України», розробленої в лабораторії охорони
ґрунтів від техногенного забруднення ННЦ «ІГА
імені О.Н. Соколовського». Польові досліджен-
ня просторового розподілу рухомих форм МЕ
і ВМ у ґрунтах та меж їхнього коливання вико-
нано за нерегулярною мережею з географіч-
ною прив’язкою за допомогою GPS-навігатора
з використанням базових розрізів, закладених
співробітниками ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколов-
ського» та інших організацій (мережі ДУ «Інсти-
тут охорони ґрунтів України»). Досліджували
ґрунти сполучених геохімічних ландшафтів за
різних ґрунтово-кліматичних умов. Загалом бу-
ло обстежено й проаналізовано зразки близь-
ко 2500 ґрунтових різновидів усіх адміністра-
тивних областей України. Для досягнення єд-
ності вимірювань і мінімалізації систематичної
складової похибок визначення вмісту рухомих
форм МЕ (ВМ) виконано на одному приладі —
атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Са-
турн-4».
Для побудови картосхем на основі розроб-

леної ГІС використано геостатистичний метод
дослідження — кринінг (статистична версія ін-
терполяції). За картографічну основу взято кар-
ту «Почвенная карта Украинской ССР» мас-
штабу 1:2 500 000 і «Карти ґрунтів Українсь-
кої РСР» масштабу 1:200 000 за редакцією
М.К. Крупського. Для уточнення меж адмініст-
ративних районів, населених пунктів, мережі
доріг використовували топографічні карти мас-

Оцінка придатності ґрунтів України для
органічного землеробства за вмістом мікроелементів

штабу 1:200 000. Класифікацію просторових
даних здійснено через групування числових
значень одного атрибута (умісту МЕ і ВМ).
Під час розроблення картосхем виділено 3

класи придатності ґрунтів України для органіч-
ного землеробства за вмістом рухомих форм
Zn, Cu, Co, Mn, Ni і Pb (ААБ 4,8): I клас — при-
датні для органічного землеробства ґрунти з
оптимальним умістом мікроелементів. Уміст
ВМ у таких ґрунтах не перевищує ГДК; II —
умовно придатні для органічного землеробства
ґрунти з недостатнім умістом мікроелементів.
Вирощування високих урожаїв якісної, збалан-
сованої за вмістом МЕ органічної продукції на
цих ґрунтах потребує додаткового мікроеле-
ментного живлення сільськогосподарських
культур; III клас — ґрунти, не придатні для орга-
нічного землеробства через надмірний уміст
важких металів.
Оцінку придатності ґрунтів для органічного

землеробства за вмістом Zn, Cu, Co, Mn здійс-
нено з урахуванням градацій І.Г. Важеніна що-
до потреб сільськогосподарських культур у мік-
роелементах [1] та ГДК [2], для Ni і Pb — за
допомогою ГДК.
Результати досліджень. На основі розроб-

леної ГІС побудовано картосхеми придатнос-
ті ґрунтів України для органічного землеробст-
ва за вмістом мікроелементів (важких металів),
що інтерполюють значення концентрацій МЕ
і ВМ для кожної моніторингової точки. Установ-
лено, що вміст рухомих форм мікроелемен-
тів досить істотно варіює за різними типами
ґрунтів у різних природно-кліматичних зонах
України.
Диференціація ґрунтового покриву України

за вмістом Cu має нерівномірний характер.
Найвищий її вміст спостерігається в сірих лісо-
вих і опідзолених ґрунтах Західного й Лівобе-
режного Лісостепу (до 2,0 і 1,8 мг/кг ґрунту від-
повідно). Осередки високої забезпеченості ґрун-
тів Cu виокремлюються також на чорноземах
типових (до 1,87 у малогумусних і 8,3 мг/кг ґрун-
ту в середньогумусних різновидах), дерново-
слабопідзолистих ґрунтах Західного Полісся (у
середньому 1,84 мг/кг), ґрунтах Карпатського
регіону (0,40– 2,52 мг/кг ґрунту), лучних і луч-
но-чорноземних ґрунтах Степової зони (0,41–
1,38 і 0,75–1,78 мг/кг ґрунту відповідно), чорно-
земах південних (до 1,77 мг/кг) та каштанових
солонцюватих ґрунтах (0,34–1,42 мг/кг).
Проте найчастіше вміст рухомих форм Cu

становить менше 0,5 мг/кг ґрунту, через що
придатність ґрунтів України для органічного
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землеробства за цим показником здебільшого
є умовною (рис. 1). Повністю придатною без
потреби додаткового внесення мідьумісних мік-
родобрив можна вважати близько 20–30% те-
риторії України. Також зареєстровано пооди-
нокі випадки забруднення ґрунтів рухомими
формами Cu (до 8,3 мг/кг ґрунту), що свідчить
про потребу в додатковому обстеженні ґрунтів
за сертифікації земель для ведення органічно-
го землеробства на місцевому рівні.
За вмістом рухомого Со більша частина те-

риторії України є цілком придатною для ви-
рощування якісної органічної продукції (уміст
Со — понад 0,15 мг/кг ґрунту). Зокрема, пов-
ністю придатними можна вважати ґрунти По-
ліської зони, де вміст Со найчастіше становить
0,35–0,53 мг/кг, лише іноді знижуючись за межу
оптимального вмісту. У ґрунтах Лісостепу ру-
хомий Со має досить широкий діапазон —
0,03–0,94 мг/кг. До незадовільно забезпечених
Со територій, де є потреба в додатковому жив-
ленні рослин, належить значна частина Харків-
ської, Полтавської, Черкаської та Київської об-
ластей. Подібні ареали з низьким умістом
рухомих форм Со спостерігаються в ґрунтах

Степової зони — інтервал коливань становить
0,03–0,98 мг/кг.
Низький уміст доступних рослинам сполук

Со мають Дніпропетровська, Запорізька, Ми-
колаївська та Кіровоградська області. Ареа-
лів із надмірним умістом цього елемента не ви-
явлено.
За рівнем забезпеченості Мn ґрунти Украї-

ни є придатними для органічного землероб-
ства. За винятком локальної нестачі або над-
лишку, в окремих випадках його кількість є оп-
тимальною для одержання якісної сировини.
Локальна нестача цього мікроелемента може
спостерігатися в піщаних ґрунтах Полісся —
5,64– 6, 33 мг/кг. Уміст рухомих форм Мn в
Правобережному Лісостепу є найвищим і ста-
новить 3,51–190,28 мг/кг ґрунту. Дещо нижчим
є його вміст у Лівобережного Лісостепу — за-
паси його рухомої форми становлять 2,68–
113,2 мг/кг ґрунту. Найменший уміст рухомого
Мn спостерігається в ґрунтах Західного Лісо-
степу — 0,89–70,71 мг/кг ґрунту. Для зональних
ґрунтів степової зони України концентрація ру-
хомих форм Мn найчастіше становить 20–
30 мг/кг. Найменший уміст рухомого Мn спо-

Рис. 1. Картосхема придатності ґр нтів У раїни для ор анічно о землеробства за вмістом
р хомих форм Сu (ААБ 4,8), м / ґр нт : — мовно придатні (менше 0,5 м / ); —
придатні (0,5–3 м / ); — непридатні (понад 3 м / )
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стерігається в каштанових ґрунтах — 8,82 мг/кг
ґрунту, найбільший — у гідроморфних.
На відміну від Mn, територію України за рів-

нем забезпеченості рухомими формами Zn
можна охарактеризувати як дефіцитну та умов-
но придатну для органічного землеробства, що
потребує застосування органічних цинкових
добрив. Найвищий уміст рухомих форм Zn спо-
стерігається в дерново-середньопідзолистих
ґрунтах — 1,79 мг/кг та бурих гірсько-лісових —
близько 1,36 мг/кг. До найбільш Zn-дефіцитних
належать дерново-слабопідзолисті піщані ґрун-
ти Волині — 0,08 мг/кг. У ґрунтах Лісостепової
зони України вміст рухомого Zn становить
0,03–8,9 мг/кг ґрунту. Максимальні його значен-
ня виявлено на чорноземних ґрунтах Лівобе-
режного Лісостепу (8,9 мг/кг ґрунту) та сірих
лісових ґрунтах західної підзони (до 6,14 мг/кг
ґрунту). Середній уміст Zn в ґрунтах Степу най-
частіше становить 0,10–0,23 мг/кг із нечислен-
ними максимумами. Найнижчою концентрацією
рухомого Zn у ґрунтах (0,11–0,13 мг/кг) харак-
теризуються ґрунти Донбасу, дещо вищою —
Криму. Темно-каштанові ґрунти в комплексі із
солонцями містять близько 0,67 мг/кг доступ-

ного рослинам Zn, а чорноземи солонцюваті на
важких глинах та щільних породах — близько
0,54 мг/кг ґрунту.
Незначні площі, де оптимальна забезпече-

ність ґрунтів Zn (1–23 мг/кг), розміщені на тери-
торії Київської, Чернігівської, Вінницької, Харків-
ської, Волинської, Івано-Франківської та Львів-
ської адміністративних областей. Також спо-
стерігаються невеликі ареали з надвисоким
умістом рухомих форм Zn, що пов’язано з тех-
ногенним його надходженням (найчастіше в
індустріально розвинених областях).
За вмістом рухомих форм Рb (0,88–2,67 мг/кг

ґрунту) переважна частина території України є
придатною для органічного землеробства
(рис. 2).
Характер розподілу рухомих форм Рb в

ґрунтовому покриві різних ґрунтово-кліматичних
зон є більш-менш однорідним, його вміст у
ґрунтах, як правило, становить 0,01–5,5 мг/кг,
що передусім зумовлюється вузькістю діапазо-
ну його валового вмісту.
Проте зафіксовано поодинокі випадки над-

мірного вмісту Рb — до 9,2–17,7 мг/кг і, навіть
до 103 мг/кг у ґрунтах Донбаського регіону. По-

Рис. 2. Картосхема придатності ґр нтів У раїни для ор анічно о землеробства за вмістом
р хомих форм Рb (ААБ 4,8), м / ґр нт : — придатні (менше 6 м / ); — непридат-
ні (понад 6 м / )
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ходження таких ареалів забруднення Рb є до-
сить відмінним. Так, їх поява в районі Запо-
різької області та Донбасу насамперед пов’я-
зана з локальним індустріальним забруднен-
ням, тоді як у Криму підвищеним умістом Рb
характеризуються ґрунти, сформовані на щіль-
них породах Кримських гір. Для них високий
геохімічний фон свинцю — цілком природне
явище. Оскільки незначні випадки свинцевого
забруднення мають виключно локальний ха-

Переважна частина території України є
повністю придатною для органічного зем-
леробства за вмістом Co, Mn, Pb, Ni і умовно
придатною через низьку забезпеченість
ґрунтів Zn, Cu.
Одержання якісної, збалансованої за вміс-

том мікроелементів органічної продукції мож-
ливе із застосуванням допоміжних заходів
живлення культур Zn, Cu, локально Co, Mn.
Відзначено ареали локального забруднення

ґрунтів України важкими металами, пов’язані

Висновки

з великими індустріальними центрами та
аномально високим природним умістом рухо-
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Оцінка придатності ґрунтів України для
органічного землеробства за вмістом мікроелементів

рактер, вважаємо, що підстав для обмеження
органічного виробництва через уміст Рb в Ук-
раїни немає.
Аналогічні результати встановлено і для ру-

хомих форм Ni. Ознак забруднення ґрунтів Ni
(>4 мг/кг ґрунту) у переважній більшості проана-
лізованих ґрунтових зразків не виявлено. Мож-
на констатувати, що ґрунти України є повністю
придатними для органічного землеробства за
вмістом цього елемента.
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УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
ЗАЛЕЖНО ВІД КОМБІНОВАНОЇ
СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ В ЗОНІ
ПОЛІССЯ

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив омбінованої системи добрення на
врожайність нових перспе тивних сортів артоплі
різних р п сти лості в зоні Полісся.
Установлено, що омпле сна на ово
обґр нтована система добрення арант є
отримання висо о о врожаю артоплі за
зменшення собівартості 1 т б льб та зростання
рівня рентабельності.

Картопля — один з основних продуктів хар-
чування людини. Вона займає 5 місце у світі
серед джерел енергії в харчуванні людей після
пшениці, кукурудзи, рису та ячменю. 100 г сві-
жої маси картоплі в середньому містить близь-
ко 295 кДж, або приблизно 70 кКал, залежно
від умісту крохмалю показники становлять 65–
90 кКал. Вона є цінною кормовою культурою
для всіх видів сільськогосподарських тварин.
Поживність 1 кг картоплі — 0,3 к.од., 16 г пе-
ретравного протеїну. Бульби картоплі є сиро-
виною для виробництва крохмалю, спирту, па-
токи тощо. Картопля — важлива продовольча,
кормова і технічна культура, вона є хорошим
попередником для зернових та інших культур,
зокрема моркви, столових буряків тощо.
Нині галузь картоплярства потребує вдоско-

налення технології в напрямі ресурсозбережен-
ня, поліпшення якості товарної продукції без
шкідливого впливу на екологічний стан довкіл-
ля [4].
Одержання високих урожаїв картоплі без

застосування добрив практично неможливе [1].
Основними добривами під картоплю були ор-
ганічні. У зв’язку з реформуванням сільського
господарства і значним зменшенням поголів’я
великої рогатої худоби різко скоротилося їх
виробництво та застосування під картоплю.
Тому на сучасному етапі домінують мінеральні
добрива.
Значна частка вартості мінеральних добрив

у структурі собівартості картоплі (19–22%) по-
требує постійного пошуку нових заходів зде-

Ключові слова: картопля, сорти, добрива, урожайність, окупність добрив, собівартість,
рентабельність.

шевлення продукції [2]. Одним із таких заходів
є застосування локального внесення мінераль-
них добрив у зменшених дозах (до 50%), що
дає можливість отримати практично такий са-
мий урожай картоплі, як і за внесення повної
дози врозкид [5]. Питання ефективного вико-
ристання добрив під час вирощування картоп-
лі завжди було актуальним, оскільки вони істот-
но впливають на продуктивність і якість про-
дукції, а також на її собівартість і рентабельність.
Мета досліджень — вивчити вплив комбі-

нованої системи удобрення на врожайність но-
вих сортів картоплі різних груп стиглості і про-
аналізувати економічну ефективність застосу-
вання добрив.
Методика досліджень. Експериментальну

частину досліджень здійснювали впродовж
2007–2012 рр. у 4-пільній технологічній сіво-
зміні Інституту картоплярства НААН, землі яко-
го розміщені в центральній частині Полісся.
Ґрунти дослідної ділянки — дерново-середньо-
підзолисті супіщані з товщиною орного шару
20–22см.
Досліджували ранньостиглі сорти селекції

Інституту картоплярства НААН Скарбниця і
Глазурна, середньоранні Левада і Зелений гай,
середньостиглий Калинівська та середньопізній
Червона рута.
З мінеральних добрив використовували ніт-

роамофоску з умістом NPK 16%, нестачу калію
компенсували калійно-магнієвим композицій-
ним добривом з умістом К2О 43% (співвідно-
шення NPK — 1:1:1,5), які вносили локально в
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Урожайність та ефективність
перспективних сортів картоплі залежно
від комбінованої системи удобрення в зоні Полісся

рядки перед садінням бульб картоплі. Для по-
закореневого підживлення у фазі повних сходів
та бутонізації картоплі застосовували комп-
лексні водорозчинні добрива (КВД) Акварін (Ро-
сія) з умістом N — 7%, P2О5 — 11%, К2О —
30% та Ferticare (Фінляндія) з умістом N —
14%, P2О5 — 11,5%, К2О — 25%. Крім того, у
своєму складі ці добрива містять комплекс мік-
роелементів. Норма витрати препаратів згідно
з інструкцією — 2 кг/га.
Схема варіантів: контроль — сидеральний

пар; N45P45K68–70; N60P60K90; N70–90P70–90K112–

135; N45P45K68–70 + КВД; N60P60K90 + КВД; N70–

90P70–90K112–135 + КВД.
Сидеральний пар — потрійний сидерат (под-

війна люпино-вівсяна суміш, зароблена в ґрунт
восени + озиме жито, приоране навесні).
Повторність варіантів — 3-разова. Площа

облікової ділянки — 42 м2.
Результати обліку врожаю обробляли мето-

дом дисперсійного аналізу, статистична оброб-
ка даних — стандартна [3,6].
Результати досліджень. Установлено, що

врожайність сортів картоплі була неоднаковою
і значною мірою залежала від сортових особ-
ливостей, погодних умов року, норм і способів
унесення добрив.
За результатами досліджень, найвищу вро-

жайність бульб картоплі забезпечили сорти
ранньої та середньоранньої груп стиглості, де-
що нижчу врожайність мали сорти середньо-
стиглої та середньопізньої груп (табл. 1). Із за-
стосуванням добрив істотно зросла врожай-
ність бульб. Так, середньоранній сорт Зелений
гай найкраще відреагував на внесення добрив,
забезпечивши в середньому по сорту найвищу
врожайність — 34,6 т/га, що на 9,1 т/га більше, ніж
у середньораннього сорту Левада — 25,5 т/га;
на 8,8 т/га більше, ніж у середньопізнього сор-
ту Червона рута — 25,8 т/га; на 5,9 т/га більше,
ніж у середньостиглого сорту Калинівська —
28,7 т/га.
Усі норми та способи внесення добрив істот-

но підвищували врожайність бульб картоплі
всіх досліджуваних сортів. Так, основне внесен-
ня різних норм мінеральних добрив локальним
способом забезпечило значний приріст бульб
картоплі в ранньостиглих сортів — 3,4–6,3 т/га,
середньоранніх — 4,7–7,2 т/га та середньостиг-
лого і середньопізнього — 1,3–5,0 т/га.
Максимальна врожайність бульб картоплі

була у варіантах, де основне внесення поєдну-
валося з позакореневим підживленням рослин
картоплі КВД упродовж вегетації. У цих варіан-С
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тах досліджувані сорти забезпечили приріст
урожаю бульб порівняно з варіантами, де за-
стосовували лише основне удобрення.
У середньому за роки досліджень для сортів

Скарбниця, Глазурна, Левада і Червона рута
найкращим виявився варіант N60P60K90 + КВД,
урожайність становила відповідно 35,5; 36,6;
27,2 та 26,9 т/га. Для сортів Зелений гай та
Калинівська оптимальним був варіант N70–

90P70–90K112–135 + КВД, в якому одержали вро-
жайність 39,9 та 36,2 т/га відповідно.
З огляду на те, що в процесі виробництва

картоплі удобрення потребує значних затрат і
альтернативи цьому немає, важливо, щоб доза
внесення певного добрива була науково об-
ґрунтованою. Сучасний стан і перспективи роз-
витку картоплярства передбачають не лише
одержання високого врожаю, а й якомога вищу
окупність одиниці внесених добрив цим уро-
жаєм. Окупність добрив значною мірою зале-
жить від сортових особливостей картоплі. Од-
нією з найважливіших ознак реакції сорту на
рівень живлення є показник окупності 1 кг д.р.
приростом урожаю бульб картоплі. Як прави-
ло, сорти картоплі за вирощування на опти-
мальному агрохімічному фоні забезпечують
вищу окупність добрив, ніж низькопродуктивні.
Різниця між окремими сортами в оплаті 1 кг
мінеральних добрив урожаєм бульб може до-
сягти 25 кг.
У наших дослідженнях оплата мінеральних

добрив значною мірою залежала від сорту,
норм та способів унесення мінеральних добрив
(рисунок).
Окупність мінеральних добрив у технології

вирощування картоплі в середньому в ранньо-
стиглих сортів становила 7–30 кг; середньо-
ранніх — 8–37; середньостиглого — 4–20 та се-
редньопізнього — 6–13 кг бульб. Найменшу
окупність добрив урожаєм відзначено в сортів

О пність несених добрив рожаєм б льб
артоплі залежно від норм та способів їх за-
стос вання: – – — С арбниця; – – — Гла-
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Глазурна, Зелений гай, Калинівська та Черво-
на рута за внесення мінеральних добрив у нор-
мі N45P45K68–70 — відповідно 7; 8; 4 та 8 кг бульб,
сортів Скарбниця, Левада — 17 і 19 кг бульб
відповідно за норми N70–90P70–90K112–135. Слід
зазначити, що найвища окупність добрив уро-
жаєм картоплі спостерігалася в сорту Скарб-
ниця — 30 кг бульб за внесення добрив у нормі
N60P60K90; у сортів Левада і Червона рута —
відповідно 33 і 13 кг бульб із застосуванням
N45P45K68–70+КВД. Для сортів Глазурна і Кали-
нівська найефективнішою була норма N60P60K90+
КВД, яка забезпечила по 20 кг бульб у кожно-
го сорту на 1 кг д.р. внесених добрив.
Вирощування картоплі є досить трудоміст-

ким і потребує порівняно з іншими сільськогос-
подарськими культурами більших капітало-
вкладень. В умовах ринкової економіки дуже
важливо одержувати високий урожай товарної
продукції за зниження матеріально-технічних і
грошових затрат. Економічний аналіз резуль-
татів досліджень дає можливість визначити
економічну доцільність застосування комбіно-
ваної системи удобрення на сортах картоплі
різних груп стиглості (табл. 2).
У досліджуваних сортів найменшою собі-

вартість була у варіантах, де застосовували

комбіновану систему удобрення, яка передба-
чала внесення основного удобрення в нор-
мі N60P60K90 + підживлення КВД (табл. 2).
За такого удобрення собівартість 1 т картоплі
становила в ранньостиглих сортів Скарбниця
661,6 грн, Глазурна — 710,1; середньоранніх
Левада — 863,5 і Зелений гай — 659,8; серед-
ньостиглого — 794,8 та середньопізнього —
879,7 грн, що відповідно на 108,5; 212,6; 234,5;
236,2; 279,7 та 56,2 грн менше, ніж у конт-
рольному варіанті. Підживлення рослин кар-
топлі КВД забезпечувало зменшення собі-
вартості 1 т картоплі порівняно з варіантами,
де використовували добрива як основне удоб-
рення.
Установлено, що з усіх досліджуваних сортів

найбільшу собівартість 1 т картоплі мав серед-
ньостиглий сорт Калинівська — 939,6 грн, най-
меншу — ранньостиглий сорт Скарбниця —
606,9 грн.
Найвищий рівень рентабельності в серед-

ньому був у сортів ранньої та середньоранньої
груп стиглості і становив 154–170%.
Рівень рентабельності в усіх досліджуваних

сортів зростав з 108 до 209% від поєднаного
застосування основного удобрення з позакоре-
невим підживленням рослин картоплі КВД.

Основне внесення мінеральних добрив у
поєднанні з позакореневим підживленням рос-
лин картоплі КВД упродовж вегетації забез-
печило найвищу врожайність бульб картоплі
сортів усіх груп стиглості. Окупність міне-
ральних добрив урожаєм бульб значною мірою

Висновки

залежала від сортових особливостей кар-
топлі, норм і способів застосування добрив.
Використання комбінованої системи удобрен-
ня сприяло зменшенню собівартості 1т бульб
картоплі та зростанню рівня рентабельнос-
ті усіх досліджуваних сортів.
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Висвітлено основні рез льтати реалізації
енеративно о потенціал рослин васолі
звичайної в мовах Правобережно о Лісостеп
У раїни. Наведено рез льтати
е спериментальних досліджень та е ономі о-
математичних розрах н ів. Ви ористано модель
про ноз вання зміни іль ості енеративних
ор анів васолі звичайної залежно від способ
сівби та стоти рослин. По азано, що
ви ористання дослідж ваних техноло ічних
фа торів посівах васолі звичайної (я сорт
Мав а, та і сорт Надія) має вплив на творення
іль ості віто , іль ості бобів після
зав’яз вання та бобів на період дозрівання.

Ключові слова: квасоля, спосіб сівби, густота рослин, кількість квіток, кількість бобів,
регресія.

Квасоля звичайна — цінна однорічна висо-
кобілкова зернобобова культура. Вона нале-
жить до родини Fabaceae роду Phaseolus, який
охоплює близько 200 видів. Квасолю, як і го-
рох, поділяють на овочеву та зернову. В ово-
чевої квасолі в їжу використовують дозрілі боби
та насіння, а в зернової — дозріле насіння.
Урожайність зернобобових культур, зокрема

квасолі звичайної, значно залежить від особли-
востей утворення генеративних органів — кіль-
кості квіток, бобів, що сформувалися та зберег-
лися на рослині до фази повної стиглості. На
генеративні органи рослин, у свою чергу, впли-
вають гідротермічні умови і технологічні прийо-
ми вирощування [7].
Густота рослин сприяє змінам у процесі ут-

ворення генеративних органів. Більша кількість
квіток і бобів формується за меншої щільності

рослин на 1 га відповідно з більшим відсотком
бобів, що збереглися [6, 2]. Опадання квітів і
бобів спостерігається як у сухі, так і у вологі
роки, але певний мінімум бобів зберігається за
будь-яких умов, що забезпечує отримання до-
сить високого врожаю [1, 4]. Під впливом ви-
сокої температури та надлишкової вологи в
період вегетації на рослинах формується знач-
но менше квітів і бобів. Цвітіння та формуван-
ня бобів у кущових сортів відбувається доволі
інтенсивно.
На рослинах одночасно може налічуватися

до 70 квіток і бобів, нормально розвивається
одночасно близько 36 шт. [5]. Процес утворен-
ня генеративних органів залежить від біологіч-
них особливостей сорту, гідротермічних умов,
а також від досліджуваних факторів, тому по-
дальше вивчення процесу плодоутворення має
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теоретичну та практичну цінність для умов Пра-
вобережного Лісостепу України.
Методика досліджень. На базі відділу се-

лекції та технології вирощування зернобобових
культур Інституту кормів та сільського госпо-
дарства Поділля НААН у 2006–2008 рр. були
проведені наукові дослідження, в яких вивча-
ли дію та взаємодію трьох факторів: А — сор-
ту; В — способу сівби (широкорядного — з
шириною міжрядь 45 см та звичайного рядко-
вого — з шириною міжрядь 15 см); С — густо-
ти рослин (500, 600, 700, 800 тис./га). Співвідно-
шення цих факторів — 2:2:4. Повторність у
досліді — 3-разова. Розміщення варіантів —
систематичне у 2 яруси.
Попередником у досліді була пшениця ози-

ма. Підготовка та обробіток ґрунту — загаль-
ноприйняті для лісостепової зони України. Під
передпосівну культивацію вносили мінеральні
добрива в розрахунку N30P60K60. Сівбу прово-
дили у 2-й декаді травня, коли ґрунт був доб-
ре прогрітий і вже минула загроза весняних

Особливості формування генеративних органів
квасолі звичайної залежно від способу сівби та густоти
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заморозків. Збирання врожаю здійснювали у
фазі повної стиглості (коли дозрівало насіння
нижнього і середнього ярусів) при збиральній
вологості насіння комбайном «Сампо-130».
Результати досліджень було систематизо-

вано та опрацьовано за допомогою регресій-
ного аналізу (апроксимації). Апроксимація дає
змогу досліджувати числові характеристики та
якісні властивості об’єкта, зводячи завдання до
вивчення більш простих чи більш зручних
об’єктів [3].
В аналітичному дослідженні впливу техноло-

гічних прийомів впровадження квасолі звичай-
ної важливим є обґрунтування математичної
моделі впливу випадкового процесу на утво-
рення генеративних органів залежно від спосо-
бу сівби та густоти рослин. Така модель допо-
магає якомога адекватніше відобразити реаль-
ний процес зміни кількості генеративних органів
культури і дає можливість провести досліджен-
ня відомими теоретичними методами. Ймовір-
нісний підхід до оцінки технології вирощуван-

Сорт Мавка

Широкорядний, 500 44,7±1,02 20,3±0,61 13,5±1,07 30,2 66,5

45 см 600 41,3±1,14 19,3±0,61 12,3±0,84 29,8 63,7

700 36,0±1,01 18,7±0,63 10,3±0,78 28,6 55,1

800 34,3±1,02 17,0±0,58 8,9±0,55 25,9 52,4

Звичайний 500 41,1±1,07 19,3±0,64 12,0±0,79 29,2 62,2

рядковий,15 см 600 37,8±1,12 18,4±0,62 10,7±0,78 28,3 58,2

700 31,6±1,06 17,9±0,57 8,7±0,58 27,5 48,6

800 28,2±0,99 15,9±0,62 7,3±0,55 25,9 45,9

Сорт Надія

Широкорядний, 500 34,2±0,92 19,7±0,61 12,4±0,88 36,3 62,9

45 см 600 30,5±0,99 18,5±0,65 10,8±0,72 35,4 58,4

700 27,7±0,96 17,3±0,57 9,4±0,62 33,9 54,3

800 26,2±0,92 16,5±0,64 8,4±0,62 32,1 50,9

Звичайний 500 30,8±1,05 18,4±0,62 10,8±0,77 35,1 58,7

рядковий, 15 см 600 27,9±1,06 17,3±0,55 9,5±0,64 34,1 54,9

700 26,9±0,96 16,1±0,53 8,5±0,57 31,6 52,8

800 20,3±0,77 15,3±0,59 6,1±0,53 30,0 39,9

Коефіцієнт варіації (V), % 30 26 20,0

1. Особливості творення енеративних ор анів залежно від способ сівби та стоти рос-
лин васолі звичайної, (М±м) ( середньом за 2006–2008 рр.)

Середня кількість, шт./рослину Кількість достиглих бобів, %

квіток бобів після
зав’язування

бобів на період
достигання

від утворених
бобів

від кількості
квіток

Спосіб сівби
Густота
рослин,
тис./га
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ня квасолі залежно від тенденції змін експери-
ментальних даних спроможний найдостовірні-
ше описати зміну генеративних органів культу-
ри за допомогою апроксимації у вигляді рівнянь
експоненціальної, степеневої, логарифмічної,
лінійної або поліноміальної залежності. Вели-
чина достовірності апроксимації (R2) є одним
з найважливіших показників, за яким можна
судити про правомірність використання рівнян-
ня лінії тренду: значення 0,9–1,0 показують, що
цю функцію можна використовувати для про-
гнозування результату. Чим ближчим до оди-
ниці є квадрат коефіцієнта кореляції (R2), тим
більш достовірною є обрана модель. Якщо зна-
чення наближається до мінус 1, то наявна
обернена залежність.
Результати досліджень. Отримані експе-

риментальні дані за 2006–2008 рр. свідчать, що
досліджувані нами способи сівби та густота
рослин мають істотний вплив на особливості
утворення генеративних органів (табл. 1).
Широкорядний спосіб сівби з шириною між-

рядь 45 см має більш сприятливий вплив на
утворення кількості квіток і бобів на рослині

порівняно зі звичайним рядковим способом
сівби з шириною міжрядь 15 см.
Так, у сорту Мавка за широкорядного спо-

собу сівби з густотою рослин 500 тис./га кіль-
кість квіток становила 44,7 шт./рослину, а кіль-
кість достиглих бобів від кількості квіток —
30,2%, від утворених бобів — 66,5%.
При загущенні посівів до 800 тис. рослин/га

спостерігалося зменшення кількості квіток на
23,3%, а кількості достиглих та утворених бобів
відповідно — до 25,9 та 52,4%.
При звичайному рядковому способі сівби за

густоти рослин 800 тис./га, кількість достиглих
бобів від утворених була меншою на 6,5% по-
рівняно з варіантом досліду, де застосовували
широкорядний спосіб сівби.
Ці результати підтверджуються лінійними

рівняннями апроксимації, з яких видно, що на
всі генеративні органи квасолі звичайної як при
широкорядному, так і при звичайному рядко-
вому посіві значний вплив має густота посіву
(рис. 1). Достовірність досліду підтверджуєть-
ся значенням коефіцієнта кореляції R2, який
становив при широкорядному способі сівби у
кількості квіток — 0,97, у кількості бобів після
зав’язування — 0,96, у кількості бобів на пері-
од дозрівання —- 0,99.
При звичайному рядковому способі сівби R2

становив у кількості квіток — 0,98, у кількості
бобів після зав’язування — 0,92, у кількості
бобів на період дозрівання — 0,93.
Умовно розширивши спектр густоти від 300,

400 до 900, 1000 тис./га можна з досить висо-
кою точністю спрогнозувати кількість генера-
тивних органів.
Установлено, що розрідження посівів зумов-

лює збільшення кількості генеративних органів,
і навпаки, при загущенні посівів спостерігаєть-
ся зменшення кількості (шт./рослину) всіх гене-
ративних органів.
У сорту Надія (табл. 1) підвищення густоти

рослин від 500 до 800 тис./га незалежно від
способу сівби також призвело до зменшення
кількості квіток і бобів.
Так, при застосовуванні широкорядного спо-

собу сівби з густотою рослин 500 тис./га у сор-
ту Надія кількість квіток становила 34,2 шт./рос-
лину, а кількість достиглих бобів від кількості
квіток — 36,3%, від утворених бобів — 62,9%.
У міру загущення посівів до 800 тис. рослин/га
кількість достиглих бобів зменшилася відпові-
дно до 32,19 і 50,9%.
У варіанті досліду, де висівали сорт Надія

звичайним рядковим способом з густотою рос-

Рис. 1. Залежність іль ості енеративних
ор анів васолі звичайної сорт Мав а від -
стоти рослин, шт./рослин : — віто ; —
бобів після зав’яз вання; — бобів на пері-
од дости ання; 1 — лінійна ( віто ); 2 —
лінійна (бобів після зав’яз вання); 3 — лінійна
бобів на період дости ання). Позначення да-
но для рис. 1–2

Широкорядний спосіб сівби (45 см)

Ш
т.

/р
ос
л
ин
у

Густота рослин, тис./га

У=–3,65х+55,5
R2=0,9675

У=–1,05х+23,55
R2=0,9591

У=–1,58х+18,36
R2=0,9914

Звичайний рядковий спосіб сівби (15 см)

Ш
т.

/р
ос
л
ин
у

Густота рослин, тис./га

У=–1,61х+16,92
R2=0,9933

У=–4,49х+54,88
R2=0,9841

У=–1,07х+22,69
R2=0,9222
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лин 500 тис./га, кількість бобів у фазу повної
стиглості була 10,8 шт./рослину, що станови-
ло 35,1% від кількості квіток у фазі повного
цвітіння і 58,7% від кількості бобів, що утвори-
лися.
У результаті здійснення економіко-матема-

тичних розрахунків було встановлено, що не-
залежно від способу сівби густота рослин впли-
ває на кількість генеративних органів квасолі
звичайної (шт./рослину).
Рівняння апроксимувальної залежності по-

будовані у вигляді алгебраїчних поліномів
(рис. 2).
У варіантах досліду, де квасолю сорту Надія

висівали широкорядним способом, у міру загу-
щення посівів кількість квіток зменшувалася з
коефіцієнтом регресії 2,68, кількість бобів, що
зав’язались, — 1,08, а кількість бобів на пері-
од достигання — 1,34. При цьому R2 становив
відповідно: 0,97, 0,99 і 0,99.
На ділянках досліду, де сівбу квасолі звичай-

ної проводили звичайним рядковим способом,
кількість квіток зменшувалася з коефіцієнтом
3,25, кількість бобів, що зав’язались, — 1,05,
кількість бобів на період достигання — 1,51.
Достовірність моделей становить 89, 99 і 96%
відповідно.
Побудувавши лінію тренду, можна визначи-

ти ступінь адаптивності досліджуваних сортів
квасолі Мавка та Надія до кліматичних умов,
враховуючи всі технологічні фактори, які вив-
чалися. У цих дослідженнях апроксимація має
лінійний характер (табл. 2).
З отриманих даних видно, що у сорту Мав-

ка наявний досить високий біологічний потен-
ціал (закладений у сорт генетично) порівняно
із сортом Надія. Величину достовірності апрок-
симації відзначено у сортів Мавка на рівні 92%,
Надія — 88%.
Проте за кількістю бобів після зав’язування

можна зробити висновок, що біологічний потен-
ціал сорту Мавка реалізується не повною мі-
рою. Причиною цього може бути гірша адап-
тивність до численних технологічних факторів,
які впливають на сорт, та ґрунтово-кліматичних
умов, у яких вирощується цей сорт (зокрема в
умовах Правобережного Лісостепу України),
порівняно із сортом Надія. При цьому показни-
ки величини достовірності апроксимації стано-
вили у сортів Мавка 92%, Надія — 93%. Спос-
терігається висока абортивність квіток у сорту
Мавка.
Найбільша кількість бобів на період дозрі-

вання була відзначена у сорту Мавка з коефі-

Рис. 2. Залежність іль ості енеративних
ор анів васолі звичайної сорт Надія від -
стоти рослин, шт./рослин

Кількість:

  квіток 46,53–2,15х 35,09–1,56х 0,92 0,88

  бобів після
  зав’язування 20,82–0,55х 19,93–0,565х 0,92 0,93

  бобів на період
  достигання 14,21–0,83х 12,86–0,75х 0,95 0,93

2. Рівняння апро сим вальної залежності енеративних ор анів васолі звичайної відповідно
до застосов ваних моделей техноло ії вирощ вання, шт./рослин ( середньом за 2006–
2008 рр.)

Фактор (ознака).
Генеративні органи

Рівняння лінії тренду, У — прогнозоване Величина достовірності апроксимації, R2

Сорт Мавка Сорт Надія Сорт Мавка Сорт Надія

Широкорядний спосіб сівби (45 см)

Ш
т.

 /
ро
сл
ин
у

Густота рослин, тис./га

У=–1,34х+16,28
R2=0,9899

У=–2,68х+41,71
R2=0,9672

У=–1,08х+22,86
R2=0,9918

Ш
т.

 /
ро
сл
ин
у

Густота рослин, тис./га

Звичайний рядковий спосіб сівби (15 см)

У=–3,25х+41,1
R2=0,8944

У=–1,05х+21,5
R2=0,9937

У=–1,51х+15,52
R2=0,9623
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Особливості формування генеративних органів
квасолі звичайної залежно від способу сівби та густоти
рослин в умовах Правобережного Лісостепу України

Сорт Мавка має високий генетичний по-
тенціал, який реалізується не повністю через
високу абортивність квіток. Цей сорт у по-
дальших дослідженнях потребує ретельнішо-
го моніторингу щодо пошуку різних елементів
технології вирощування з тим, щоб повністю
розкрити свій потенціал і, як наслідок, отри-
мати ще вищу урожайність зерна квасолі зви-
чайної. Виявлено, що в умовах Правобережно-
го Лісостепу України просторове та кількісне
розміщення рослин на площі впливає на харак-

Висновки

тер утворення плодоелементів у рослин ква-
солі звичайної. Краще виявив себе варіант
досліду, де застосовували широкорядний
спосіб сівби з меншою густотою стояння рос-
лин. Найбільшу кількість квіток — 44,7 шт./
рослину, бобів після зав’язування — 20,3 шт./
рослину, зрілих бобів на період достигання —
13,5 шт./рослину було відзначено у сорту
Мавка у варіанті досліду, де квасолю висіва-
ли широкорядним способом сівби із густо-
тою 500 тис. рослин/га.
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цієнтом достовірності апроксимації 95%, а в
сорту Надія — 93%.
На третьому етапі визначали залежність

урожайності від генеративних органів. Резуль-
тати регресійного аналізу залежності описують-
ся рівнянням:

      У = 5,1149+0,3706х1+0,7021х2–0,5374х3,

де У — прогнозована урожайність, т/га; х1 —
кількість квіток, шт./рослину; х2 — кількість
бобів після зав’язування, шт./рослину; х3 —

кількість бобів на період достигання, шт./рос-
лину.
Достовірність рівняння підтверджується зна-

ченням R2=0,7579, яке засвідчує залежність
урожайності від обраних факторів на 76%.
Це рівняння показує, що урожайність збіль-

шується за рахунок кількості квіток на рослині
з коефіцієнтом 0,3706 та кількості бобів після
зав’язування з коефіцієнтом 0,7021, і змен-
шується залежно від кількості бобів на період
достигання з коефіцієнтом 0,5374.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЬОВОГО
ДОСЛІДУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬОНУ
ОЛІЙНОГО

На основі 3-фа торно о дослід з льоном
олійним здійснено статистичний аналіз, я ий дав
змо встановити точність і однозначність
ст пенів ймовірності та надійності виснов ів
щодо оптимальних норм висів , несення і
вплив мінеральних добрив на запро рамований
рожай та адаптованість і пластичність сортів до
мов Полісся.

На всіх етапах сучасних наукових дослі-
джень передбачається широке використання
методів статистичного аналізу, який дає мож-
ливість установити приховані залежності, вла-
стиві багатьом біологічним явищам.
Застосування математичної статистики в

галузях сільськогосподарської науки вносить
точність і однозначність, дає змогу глибше оці-
нювати ступінь науково-виробничих завдань,
виявляти раніше невідомі закономірності.
Мета досліджень — розроблення сортової

технології вирощування льону олійного в еколо-
гічних умовах Полісся залежно від норми міне-
ральних добрив на запрограмований урожай.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали впродовж 2010–2012 рр. на дослідно-
му полі Житомирського національного агроеко-
логічного університету в с. Велика Горбаша
Черняхівського району.
Ґрунт дослідного поля — ясно-сірий лісовий,

супіщаний; материнська порода — водно-льо-
довикові відкладення, ступінь окультурення —
середній.
В орному шарі ґрунту (18–20 см) міститься

гумусу (за Тюріним) 1,1–1,4%; легкогідролізова-
ного азоту (за Корнфілдом) — 48,5–51,5 мг/кг
ґрунту; рухомого фосфору (за Кірсановим) і
обмінного калію (за Масловою) — відповідно
70–80 і 80–100 мг/кг ґрунту. Реакція ґрунтово-
го розчину кисла — рН 5,2–5,9; Нг — 2,2–
2,5 мг·екв./100 г ґрунту; сума поглинутих основ —
2,55 мг·екв./100 г ґрунту.
Схема досліджень містить 3-факторний до-

слід з вивчення сортів, норм висіву і доз доб-
рив на запрограмований урожай.
Фактор А — сорти льону олійного: Блакит-

но-помаранчевий, Симпатик, Еврика.

Ключові слова: льон олійний, сорт, норма внесення мінеральних добрив, дисперсійний аналіз,
метод рендомізованих повторень, частка факторів, урожайність.

Фактор В — норма мінеральних добрив: без
добрив — 0,9 т/га; N34P10K21 — 1,0 т/га;
N52P16K36 — 1,5; N71P22K51 — 2,0 т/га.
Фактор С — норма висіву: 6 млн шт./га; 8;

10 млн шт./га.
Головна мета статистичного аналізу — ви-

значити результати досліджень, на які впливає
багато різноманітних передбачених і випадко-
вих факторів і якими не може повною мірою
управляти дослідник. Польові стаціонарні дов-
готривалі досліди потребують великих затрат
часу і коштів, а в короткотривалих пошукових
дослідах отримані сумнівні різниці між варіан-
тами часто залишаються без достатнього ана-
лізу і пояснень.
Статистика — один із найважливіших ме-

тодів польових досліджень, оскільки дає змогу
порівняти й оцінити досить незначні відмінності.
Інтерпретація та оцінка саме таких різновидів
є набагато складнішими, ніж демонстрація тих,
що не викликають ніяких сумнівів.
До закладання досліду потрібно чітко сфор-

мувати межу експерименту, яка визначатиме
оптимальне використання експериментальної
техніки і наперед заплановані методи приклад-
ної статистики. Методика досліджень, що об’єд-
нує всі технологічні процеси виконання дослі-
ду, передбачає автоматизований облік і своє-
часне корегування самої технології, забезпечує
економію часу, трудових ресурсів, коштів, екс-
периментального матеріалу тощо. На прикладі
визначення достовірних факторів впливу на
продуктивність льону олійного як сільськогос-
подарської культури, невластивої Поліссю Ук-
раїни, показано вплив елементів технології на
врожайність.
Результати досліджень. За розрахунками
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НІР05 за методиками [2, 3] отримано такі ре-
зультати у 2010 і 2011 рр.: фактор А=0,04,
фактор B=0,03 і фактор C=0,03 т/га. В умо-
вах 2012 р. НІР05) факторів А, В і С становили
0,04 т/га.
Результати дисперсійного аналізу 3-фактор-

ного польового досліду свідчать про те, що у
2010 р. сорт льону Симпатик (фактор В) за
удобрення в дозі N71P22K51 не забезпечив іс-
тотного приросту врожаю (НІР05=0,03 т/га; різ-
ниця між середніми врожайностями стандарт-
ного сорту і сорту Симпатик становить 0,01 т/га).
За інших варіантів удобрення сорти Симпатик
і Еврика забезпечили достовірні прирости вро-
жаю. Сорт Еврика порівняно із сортом Симпа-
тик забезпечив достовірні прирости врожаю
насіння в контрольному варіанті і за доз доб-
рив N34P10K21 і N52P16K36. (НІР05=0,03 т/га; різ-
ниця між середніми врожайностями сортів
Симпатик і Еврика за доз добрив N34P10K21 і
N52P16K36 становить 0,10 т/га).
Слід додати, що в цьому самому році фак-

тор А за удобрення в дозі N34P10K21 мав ста-
тистично достовірний вплив на врожайність
насіння сортів льону олійного (НІР05=0,04 т/га;
різниця між середніми врожайностями сортів
без добрив і за удобрення в дозі N34P10K21 до-
рівнює 0,11 т/га). За підсумковою таблицею
оцінки істотності різниць, удобрення в дозах
N52P16K36 і N71P22K51 забезпечило статистич-
но достовірні прирости врожаю (НІР05=0,04 т/га;
різниця між середніми врожайностями сортів
без добрив і за удобрення в дозах N52P16K36
і N71P22K51 відповідно дорівнює 0,24 та
0,26 т/га). Проте аналіз різниці середніх уро-
жайностей насіння льону олійного цих рівнів
фактора А виявляє відсутність істотного впли-
ву (НІР05=0,04 т/га; різниця між середніми вро-
жайностями сортів за удобрення в дозах
N52P16K36 і N71P22K51 відповідно становить
0,26–0,24= 0,02 т/га).
Подібна тенденція склалася і стосовно норми

висіву (фактор С). Норми висіву 8 і 10 млн шт./га
забезпечили достовірні прирости врожайності
насіння порівняно з висівом 6 млн шт./га (НІР05=
0,03 т/га; різниця між середніми врожайностя-
ми сортів за норми висіву 6 млн шт./га і нор-
мами висіву 8 і 10 млн шт./га відповідно дорів-
нює 0,08 та 0,10 т/га). За аналізу різниці між
середніми врожайностями насіння льону олій-
ного за норм висіву 8 і 10 млн шт./га виявлено
відсутність істотного впливу на врожайність за
збільшення норми висіву до 10 млн шт./га
(НІР05=0,03 т/га; різниця між середніми врожай-

ностями сортів за висіву 8 і 10 млн шт./га відпо-
відно дорівнює 0,08–0,06=0,02 т/га).
Тенденція стосовно впливу сортів на вро-

жайність льону олійного зберігалася і в 2011 р.
Так, у сорту Симпатик (фактор В) за дози доб-
рив N52P16K36 знизилася врожайність насіння
на рівні статистично достовірної (НІР05=0,03 т/га;
різниця між середніми врожайностями сортів
Блакитно-помаранчевий і Симпатик становила
–0,03 т/га). Сорти Симпатик і Еврика порівня-
но із сортом-стандартом забезпечили досто-
вірні прирости врожайності насіння за доз доб-
рив N34P10K21 і N71P22K51 порівняно із сортом
Блакитно-помаранчевий. Проте різниця між
середніми врожайностями сортів Симпатик і
Еврика за цих самих рівнів удобрення вияви-
лася неістотною.
Дози добрив N52P16K36 і N71P22K51 (фактор А)

забезпечили значні прирости врожайності
(НІР05=0,04 т/га; різниця між середніми врожай-
ностями сортів без добрив і з удобренням у до-
зах N52P16K36 і N71P22K51 відповідно дорівнює
0,28 та 0,25 т/га). Різниця між середніми вро-
жайностями насіння льону олійного за удобрен-
ня N52P16K36 і N71P22K51 виявляє недостовірний
вплив (НІР05=0,04 т/га; різниця між середніми
врожайностями сортів за удобрення в дозах
N52P16K36 і N71P22K51 відповідно дорівнює 0,25–
0,28=–0,03 т/га). Норми висіву (друга і третя
градація фактора С) 8 і 10 млн шт./га, як і в
2010 р., забезпечили достовірні прирости врожай-
ності насіння порівняно з висівом 6 млн шт./га
(НІР05=0,03 т/га; різниця між середніми врожай-
ностями сортів за норми висіву 6 млн шт./га і
норм висіву 8 і 10 млн шт./га відповідно дорів-
нює 0,09 та 0,11 т/га). Різниця між середніми
врожайностями насіння льону олійного за норм
висіву 8 і 10 млн шт./га виявилася неістотною
(НІР05=0,03 т/га; різниця між середніми врожай-
ностями сортів за висіву 8 і 10 млн шт./га відпо-
відно дорівнює 0,11–0,09=0,02 т/га).
Дисперсійний аналіз 3-факторного польово-

го досліду свідчить про те, що в 2012 р. сорт
Симпатик (фактор В) без удобрення і з унесен-
ням добрив у дозах N34P10K21 і N71P22K51 за-
безпечив неістотний приріст урожаю (НІР05=
0,04 т/га; різниця між середніми врожайностя-
ми сортів Блакитно-помаранчевий і Симпатик
становить 0,02–0,03 т/га відповідно до варіан-
та з удобренням у досліді). Сорти Симпатик і
Еврика за рівня удобрення N52P16K36 забезпе-
чили істотні різниці врожайності порівняно із
сортом Блакитно-помаранчевий. Проте пере-
вагу за вирощування слід надати сорту Еври-

Факторний аналіз польового
досліду на прикладі льону олійного
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А1(контроль) В1 (Блакитно-
помаранчевий) С1(6) 0,95 0,71 1,16 2,82 0,94

С2(8) 0,97 0,94 1,12 3,03 1,01

С3(10) 1,00 0,98 1,17 3,15 1,05

В2 (Симпатик) С1 1,11 1,06 1,19 3,36 1,12

С2 1,01 1,08 1,18 3,27 1,09

С3 1,19 1,07 1,16 3,42 1,14

В3 (Еврика) С1 1,31 1,11 1,22 3,64 1,21

С2 1,38 1,14 1,27 3,79 1,26

С3 1,37 1,16 1,28 3,81 1,27

А2 В1 С1 1,12 0,98 1,17 3,27 1,09

С2 1,20 1,15 1,24 3,59 1,20

С3 1,23 1,15 1,26 3,64 1,21

В2 С1 1,21 1,13 1,25 3,59 1,20

С2 1,24 1,18 1,24 3,66 1,22

С3 1,30 1,16 1,26 3,72 1,24

В3 С1 1,29 1,1 1,23 3,62 1,21

С2 1,37 1,2 1,32 3,89 1,30

С3 1,38 1,19 1,37 3,94 1,31

А3 В1 С1 1,21 1,21 1,28 3,70 1,23

С2 1,30 1,3 1,41 4,01 1,34

С3 1,32 1,32 1,32 3,96 1,32

В2 С1 1,27 1,23 1,34 3,84 1,28

С2 1,44 1,21 1,49 4,14 1,38

С3 1,45 1,29 1,46 4,20 1,40

В3 С1 1,46 1,36 1,44 4,26 1,42

С2 1,50 1,42 1,48 4,40 1,47

С3 1,51 1,43 1,49 4,43 1,48

А4 В1 С1 1,28 1,12 1,32 3,72 1,24

С2 1,41 1,23 1,5 4,14 1,38

С3 1,43 1,35 1,42 4,20 1,40

В2 С1 1,28 1,22 1,4 3,90 1,30

С2 1,42 1,32 1,46 4,20 1,40

С3 1,44 1,35 1,45 4,24 1,41

В3 С1 1,47 1,35 1,46 4,28 1,43

С2 1,52 1,59 1,5 4,61 1,54

С3 1,50 1,53 1,51 4,54 1,51

Суми р 46,84 43,32 47,82 137,98 1,28

N=108; С=176,282; Су=2,71; Ср=0,3111; Сс=0,17; Сv=2,15591; Сz=0,24; Са=1,3801;Св=0,51;Сав=
0,0554315;Сас=0,01818;Свс=0,01284.

1. Вплив сорт , норми висів і добрення на врожайність льон олійно о 2010–
2012 рр., т/ а

СереднєСуми V
2010  2011 2012удобрення сорт норма

Фактор Повторення
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ка, який порівняно із сортом Симпатик забез-
печив приріст середньої врожайності 0,04 т/га.
Дози добрив (фактор А) N34P10K21, N52P16K36

і N71P22K51 забезпечили істотні прирости вро-
жаю (НІР05=0,04 т/га; різниця між середніми
врожайностями сортів без добрив і за удобрен-
ня в дозах N34P10K21, N52P16K36 і N71P22K51
відповідно дорівнює 0,06; 0,22 та 0,25 т/га).
Прирости врожайності льону олійного за удоб-
рення в дозі N34P10K21 є мінімальними. Різни-
ця між середніми врожайностями насіння льо-
ну олійного за удобрення N52P16K36 і N71P22K51
є неістотною (НІР05=0,04 т/га; різниця між се-
редніми врожайностями сортів за удобрення в
дозах N52P16K36 і N71P22K51 відповідно дорів-
нює 0,25–0,22 = 0,03 т/га).
Норми висіву (друга і третя градація факто-

ра С) 8 і 10 млн шт./га, як і в 2010 та 2011 рр.,
забезпечили істотні прирости врожаю насін-
ня порівняно з висівом 6 млн шт./га (НІР05=
0,03 т/га; різниця між середніми врожайностя-
ми сортів за норми висіву 6 млн шт./га і норм
висіву 8 і 10 млн шт. /га відповідно дорівнює
0,06 та 0,06 т/га). Різниця між середніми вро-
жайностями насіння льону олійного за норм ви-
сіву 8 і 10 млн шт./га дорівнює нулю (НІР05=
0,03 т/га; різниця між середніми врожайностя-
ми сортів за норм висіву 8 і 10 млн шт./га відпо-
відно дорівнює 0,06–0,06=0).
Отже, сорт Еврика впродовж 3-х років дос-

ліджень давав статистично істотні прирости
врожаю насіння льону олійного порівняно із
сортом-стандартом (фактор В). Істотною була
й різниця між середніми врожайностями сортів
Еврика і Симпатик. Для сорту Еврика різниці
між середніми врожайностями за внесення
добрив у дозах N52P16K36 і N71P22K51 (фак-
тор А) та врожайностями за норм висіву (фак-
тор С) 8 і 10 млн шт./га менші, ніж НІР05.
Дисперсійний аналіз багатофакторного по-

льового досліду здійснено за Б.А. Доспєховим.
За результатами досліджень з вивчення

впливу елементів технології вирощування льо-
ну олійного на насіння в умовах Полісся вста-
новлено, що найвпливовішими з них є міне-
ральні добрива, внесені на запрограмований
урожай, добір сортів з урахуванням біологічних
особливостей та екологічних умов вирощуван-
ня, формування оптимальної густоти стояння
рослин (табл. 1).
Найбільший вплив на рівень урожайності

льону олійного мали мінеральні добрива. По-
рівняно з контролем без добрив приріст уро-
жайності насіння за внесення доз добривК
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Част а вплив фа торів на врожайність насін-
ня льон олійно о (середнє за 2010–2012 рр.):
1 — добрення А (51%); 2 — сорт В (19%);
3 — норма висів С (6%); 4 — взаємодія АВ
(2%); 5 — інші (22%)

N52P16K36 становив 0,24 т/га, N34P10K21 —
0,15 т/га. Збільшення дози до N71P22K51 не
сприяло адекватному зростанню врожайності
насіння льону олійного, порівняно з дозою
N52P16K36 приріст був у межах похибки дослі-

ду. Для умов Полісся кращим виявився сорт
льону олійного Еврика. На фоні без добрив за
врожайністю він перевищував контрольний сорт
Блакитно-помаранчевий на 0,25 т/га, з унесен-
ням добрив — на 0,09–0,10 т/га.
Оптимальною нормою висіву льону олійно-

го є 8 млн насінин/га, яка порівняно з конт-
рольною 6 млн насінин/га забезпечує приріст
урожайності 0,08 т/га.
За норми висіву льону олійного 10 млн на-

сінин/га істотного приросту врожайності насіння
не спостерігалося.
У середньому за 2010–2012 рр. на рівень

урожайності насіння льону олійного найбільше
впливали добрива і сорт — відповідно 51 і 19%;
істотно впливали норма висіву та взаємодія
добрив і сорту — відповідно 6 і 2%; інші фак-
тори — 22% (рисунок).

12

3

4

5

За результатами 3-річних польових дослі-
джень на ясно-сірих лісових грунтах Полісся
встановлено, що найбільш пластичним та
адаптованим до абіотичних факторів є сорт
Еврика з нормою висіву 8 млн шт. схожого на-
сіння на 1 га. У середньому за 3 роки дослі-
джень максимальна врожайність насіння льо-
ну олійного сорту Еврика на фоні внесення
мінеральних добрив у дозі N52P16K36 станови-

Висновки

ла 1,46 т/га.  За дисперсійного аналізу бага-
тофакторного польового досліду з викорис-
танням методу рендомізованих повторень
з’ясувалося, що частка впливу удобрення на
врожайність насіння льону олійного стано-
вить 51%, сорту — 19%, норми висіву — 6%,
за статистично достовірної різниці (НІР0,5) за
впливом на врожайність удобрення — 0,04,
норм висіву — 0,03 т/га.
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РОЛЬ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ГІБРИДІВ
БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ РІЗНОГО
ПОХОДЖЕННЯ

Висвітлено рез льтати досліджень з визначення
вплив режимів воло озабезпечення ґр нт на
динамі чисельності лист ів і площі лист ової
поверхні, міст хлорофіл в літинах,
на опичення в леводів лист ах рослин б ря ів
ц рових вітчизняної, зар біжної та спільної
селе цій продовж період ве етації. Найвищим
біоло ічний потенціал сортів та ібридів б в
за режим 75% повної польової воло оємності.
Ма симальний збір ц р в досліді забезпечив
ібрид спільної селе ції КВ Збр ч —
213 /пос дин .

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

Буряки цукрові економно використовують
вологу і є відносно посухостійкою культурою.
На одиницю сухої речовини вони споживають
350–450 од. води, але за недостатнього забез-
печення вологою продуктивність їх різко зни-
жується. Особливо це виявляється в період
інтенсивного росту коренеплодів, коли росли-
на використовує 50–55% води від загальної
витрати за весь період вегетації [3]. Наростан-
ня маси гички і коренеплоду залежить від жив-
лення рослин, яке найефективнішим є в роки
з кращими умовами зволоження [2]. При цьо-
му встановлено тісну кореляцію між кількістю
опадів за вегетаційний період, ступенем засво-
єння поживних речовин із добрив та врожайніс-
тю буряків цукрових [5, 7].
Мета досліджень — вивчити вплив різних

режимів вологозабезпечення на агробіологічні
показники гібридів буряків цукрових.
Матеріали та методика досліджень. Дос-

лідження здійснювали на вегетаційному май-
данчику лабораторії діагностики та оптимізації
живлення Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН у 2001–2003 рр. Вико-
ристовували посудини Вагнера (d — 21 см,
h — 35 см) ємністю 14 кг повітряносухого ґрун-
ту на посудину, які наповнювали чорноземом
типовим вилугуваним з такими агрохімічними
характеристиками: гумус — 3,8–4,0%; рН со-
льове — 6,4–6,6; Нг — 1,4–1,7 мг·екв/100 г ґрун-
ту; рухомий фосфор та обмінний калій (за Чи-
ріковим) — 184–197 та 81–89 мг/кг ґрунту, луж-
ногідролізований азот — 159–163 мг/кг ґрунту

Ключові слова: гібриди, листкова поверхня, хлорофіл, зольні елементи, вуглеводи, збір цукру.

(за Корнфільдом). Сівбу насіння буряків цукро-
вих різних гібридів здійснювали наприкінці
квітня — на початку травня, збирання — на по-
чатку жовтня. У ґрунт кожної посудини вноси-
ли 3 г д.р. NPK (оптимальна норма). Вологість
ґрунту підтримували на рівні 45, 60 та 75% від
повної польової вологоємності (ППВ) поливом
ґрунту в посудинах за масою. Повторність до-
слідів — 7-разова. Збирали та обліковували
врожай уручну окремо з кожної посудини. Зва-
жували коренеплоди на вагах Шалькова. Аг-
рохімічні дослідження рослинних зразків вико-
нували в лабораторії діагностики та оптимізації
живлення ІБКіЦБ НААН згідно з методичними
вказівками ВНІЦ «Сучасні методи хімічного
аналізу ґрунтів і рослин» [4].
Результати досліджень. Установлено, що

за повної польової вологоємності на рівні 45%
максимальна кількість листків на 1-й рослині в
усіх досліджуваних гібридів формувалася на
період серпня — у середньому 22,8 шт./росли-
ну, від 21 шт. у гібрида КВ Збруч до 24 шт. у
гібридів Український МС 70 та Роберта. З під-
вищенням повної вологоємності до 60% чи-
сельність зелених листків на 1-й рослині зрос-
тала порівняно з попередньою (45% ППВ) на
8,3; 14,4; 7,3 та 15,1% у червні, липні, серпні
та вересні відповідно. При цьому найбільша
кількість листків на різних гібридах буряків цук-
рових була у вересні — 25,2 шт./рослину, від
24 шт. — у гібрида Уладівський однонасінний
35 до 26 шт. — у гібридів Роберта та КВ Збруч.
Подальше підвищення ППВ до 75% позитивно
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впливало на утворення листків упродовж усьо-
го вегетаційного періоду буряків цукрових. Їх
чисельність у середньому по гібридах за 4 міс.
зросла на 8,1; 16,2; 12,3 та 23,6% порівняно з
ППВ 45%. Максимальну чисельність зелених
листків на 1 рослину в цьому варіанті зафіксо-
вано у вересні — у середньому 28 шт./росли-
ну, від 27 шт. у гібридів Екстра та Роберта до
29 шт. у гібридів Уладівський однонасінний 35
і Український ЧС 70.
Крім кількості листків, не менш важливу

роль у життєздатності рослини відіграє площа
асиміляційної поверхні. Чим потужніший лист-
ковий апарат, тим швидше органічна речови-
на накопичується рослинами, що сприяє збіль-
шенню врожайності з одиниці площі [1, 6].
У червні на початку вегетації культури най-

краще наростання листкової поверхні в усіх
гібридів відбувалося у варіанті з ППВ 60%, де
лідерами були гібриди Екстра (1087 см2) та
Роберта (1117 см2). Площа листкової поверхні
1 рослини в інших гібридів була в межах 914–
994 см2. За вологоємності 45% площа листя

Роль вологозабезпечення в життєздатності
гібридів буряків цукрових різного походження

1 рослини в середньому по гібридах станови-
ла 687,2 см2, що на 31,9% менше за макси-
мально накопичену в червні. Площа листя гіб-
ридів різного походження в посудинах з 75%
ППВ становила 866–959 см2.
До середини липня спостерігалося інтенсив-

не наростання листкової поверхні всіх гібридів.
Порівняно з попереднім обліком вона зросла
у 3,3–4,1 раза в усіх варіантах вологозабезпе-
чення. При цьому максимальна площа листя
формувалася за ППВ 75% і становила 3302–
3789 см2, крім гібрида Екстра, який найбіль-
шу площу листя сформував за вологоємності
60% — 3564 см2. У варіанті з мінімальним за-
безпеченням ґрунту вологою (45%) буряки всіх
гібридів відставали в нарощуванні площі лис-
тя на 53–57% порівняно з іншими режимами
вологозабезпечення (рис. 1).
До середини серпня гібриди сформували

найбільшу листкову поверхню за період веге-
тації за всіх режимів вологозабезпечення . Так,
у посудинах із насиченням ґрунтових капілярів
вологою на 45% площа листя в середньому по
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Рис. 1. Вплив воло озабезпечення на динамі наростання лист ової поверхні 1 рослини
ібридів різно о походження
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гібридах становила 2433,6 см2. Найбільш посу-
ховитривалим виявився гібрид Роберта, який
сформував 2564 см2 площі листя. Найістотні-
ше на нестачу вологи в ґрунті реагував гібрид
КВ Збруч, листкова поверхня якого виявилася
мінімальною на цей період обліку — 2305 см2.
Характерним для цього гібрида є те, що з підви-
щенням ППВ до 60% за площею асиміляційної
поверхні він поступався лише гібриду Роберта
на 120 см2, за подальшого збільшення вологи
в ґрунті до 75% ППВ став лідером і сформував
площу листя 4316 см2, що стало максималь-
ним у досліді. Під час серпневого обліку най-
більше наростання поверхні листя спостері-
галося у варіанті 75% ППВ в усіх гібридів і в се-
редньому становило 4111 см2, що на 7,7%
перевищує варіант 60% ППВ.
До вересня зі зменшенням потоку фотосин-

тетично активної радіації (ФАР) закономірно
зменшувалася площа асиміляційної поверхні в
гібридів буряків цукрових порівняно з поперед-
німи обліками в липні та серпні. Так, за мі-
німального насичення ґрунту вологою площа
листя гібридів в середньому зменшилася на
13,3%, середнього — на 22,5, за максимально-
го — на 13,7% порівняно з найбільшою в до-
сліді за відповідного режиму вологозабезпе-
чення. При цьому найвищий показник розмірів
листкової поверхні в усіх гібридів утримувався
за ППВ 75% — у середньому 3549 см2, що не
поступалося розмірам площі листя за обліку в
липні (3530 см2). Розміри асиміляційної поверх-
ні на цей період за ППВ 75% становили від
3264 см2 у гібрида Уладівський однонасінний
35 до 3894 см2 у гібрида КВ Збруч (див. рис. 1).

Енергетичною основою фотосинтезу є по-
глинання ФАР зеленим пігментом хлороплас-
тів — хлорофілом, зосередженим у хлоропла-
стах клітин листків. Дослідженнями встановле-
но, що впродовж вегетації в усіх гібридів
буряків цукрових найбільша концентрація хло-
рофілу спостерігалася в середині липня. Мак-
симальний її показник був у варіанті з насичен-
ням ґрунту вологою на 75% і коливався у ме-
жах від 2,20% на суху речовину в гібрида
Уладівський однонасінний 35 до 2,51% у гібри-
да КВ Збруч (рис. 2).
У варіанті із середнім насиченням ґрунту

вологою (60% ППВ) у липні вміст хлорофілу в
листках був на рівні 2,15–2,42% на суху речо-
вину. Найбільший його вміст виявлено в гібри-
да КВ Збруч (2,42%), дещо меншу частку хло-
рофілу в сухій речовині містили гібриди Екст-
ра (2,32%) та Роберта (2,31%), мінімаль-
ну —Український МС 70 (2,17%) та Уладівсь-
кий однонасінний 35 (2,15%).
На середину червня, серпня та вересня

вміст хлорофілу поступався липневим показни-
кам у всіх варіантах і становив у липні 1,60–
1,91% на суху речовину в посудинах з 45%
ППВ; 1,60–2,00% — 60% ППВ та 1,97–2,27% —
з 75% ППВ. У серпні зі зменшенням інтенсив-
ності потоку ФАР уміст хлорофілу в листках
гібридів буряків цукрових знизився на 11,2% у
варіанті 75% ППВ і на 15,5% — у варіанті 60%
ППВ порівняно з попереднім обліком. У серпні
лідером за вмістом хлорофілу був гібрид Ек-
стра (1,63%) за насичення капілярів вологою на
рівні 60% ППВ.
За результатами досліджень, уміст вугле-

водів у листках гібридів буряків цукрових зале-
жав від кількості води в ґрунті та динамічно
змінювався в різні фази розвитку культури. На
період формування гібридами 20–22 листків
уміст моноцукрів був максимальним за весь
період вегетації на всіх фонах вологозабезпе-
чення (0,6–0,9% на суху речовину). При цьому
в посудинах з 75%-м насиченням капілярів во-
логою їх накопичення було найінтенсивнішим
у досліді — від 0,79% у гібридів Роберта до
1,04% — Екстра (табл. 1).
Показники накопичення дицукрів здебільшо-

го були найвищими на період формування
культурою 20–22 листків (0,9–1,3% на суху ре-
човину), за винятком гібридів Уладівський од-
нонасінний 35, Український ЧС 70 та Екстра, які
найбільше накопичували дицукрів у фазі 30–
32 листків на фоні 45% ППВ, а також гібридів
Роберта та КВ Збруч, максимум дицукрів у яких

Рис. 2. Вплив воло и ґр нт на вміст хло-
рофілів а та в лист ах б ря ів ц рових
різних ібридів липні: -- -- — Уладівсь ий
однонасінний 35; – – — У раїнсь ий МС 70;
– –     — Е стра; --х-- — Роберта; –ж–     — КВ
Збр ч; НІР05 фа тор А ( ібриди) — 0,20; фа -
тор В (режим ППВ) — 0,16; за альна АВ —
0,35
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був у фазі 30–32 листків у варіанті 60 % ППВ.
Збільшення води в ґрунті до 75% ППВ позитив-
но вплинуло на утворення моно- та дицукрів,
уміст яких зростав на 29%, 50 та 22, 44% по-
рівняно з ППВ 45 та 60% відповідно.
Уміст азоту в рослині залежить від реакцій

білкового обміну. Дослідженнями було встанов-
лено його частку в сухій речовині в динаміці за
фазами розвитку культури та за різних режимів
вологозабезпечення ґрунту.
Найбільший уміст білкового та небілкового

азоту спостерігався на час утворення культу-
рою 4–6 листків у всіх варіантах вологозабез-
печення. У цей період за 45% ППВ показник
білкового азоту був на рівні від 4,44% на суху
речовину в гібрида КВ Збруч до 4,82% у гібри-
да Український ЧС 70. Уміст небілкового азоту
становив 0,60–0,67% на суху речовину в усіх
гібридів. З підвищенням рівня води до 60% ППВ
уміст білкового азоту в листках зменшував-
ся до 4,38–4,60% на суху речовину, небілково-

го — зростав до 0,63–0,82% порівняно з ППВ
45% (табл. 2).
З подальшим підвищенням води в ґрунті до

75% ППВ тенденція до зменшення частки біл-
кового азоту в сухій речовині листків зберіга-
лася (4,29–4,50%), небілкового — залишалася
на рівні показників варіанта 60% ППВ. У фазі
розвитку 10–12 листків уміст небілкового азо-
ту в листках культури у варіанті 60% ППВ був
на рівні від 3,75% на суху речовину в рослин
гібрида Екстра до 4,15% у гібрида Уладівський
однонасінний 35. Діапазон небілкового азоту в
цей період становив 0,48–0,56%. Аналізи,
здійснені у фазі розвитку рослин буряків цук-
рових 20–22 та 30–32 листків, свідчать про те,
що частка білкового і небілкового азоту в сухій
речовині листків поступово зменшується до
2,87–3,09% та 0,26–0,33% відповідно під час
останнього обліку.
Аналіз результатів досліджень підтверджує

значний вплив рівня вологозабезпечення рос-

Уладівський
однонасінний 35 0,64 1,02 0,71 1,24 1,00 1,35

Український ЧС 70 0,57 0,94 0,66 1,12 0,84 1,29

Екстра 0,65 0,85 0,69 1,06 1,04 1,44

Роберта 0,53 0,84 0,57 1,00 0,79 1,17

КВ Збруч 0,62 1,00 0,84 1,24 0,89 1,23

НІР05 по моноцукрах: А (гібриди) — 0,34; В (режим ППВ) — 0,26; АВ — 0,58; НІР05 по дицукрах: А (гібри-
ди) — 0,53; В (режим ППВ) — 0,41; АВ — 0,91.

1. Уміст в леводів лист ах ібридів залежно від воло озабезпечення ґр нт фазі 20–22
лист ів, % на с х речовин

Гібрид

Повна польова вологоємність, %

45 60 75

моноцукри дицукри моноцукри дицукри моноцукри дицукри

Уладівський
однонасінний 35 4,55 0,63 4,15 0,48 3,93 0,46 3,02 0,26

Український ЧС 70 4,48 0,72 3,93 0,55 3,93 0,57 3,05 0,25

Екстра 4,60 0,66 3,75 0,48 3,74 0,54 2,87 0,29

Роберта 4,60 0,65 4,05 0,48 3,61 0,46 3,08 0,30

КВ Збруч 4,38 0,82 3,93 0,56 3,75 0,49 3,09 0,33

  НІР05 0,17 0,18 0,29 0,11 0,23 0,11 0,30 0,04

2. Динамі а вміст форм азот в лист ах різних ібридів б ря ів ц рових за повної польо-
вої воло оємності 60%, % на с х речовин

Гібрид

Фаза розвитку листків

4–6 10–12 20–22 30–32

білковий небілковий білковий небілковий білковий небілковий білковий небілковий
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лин культури на її продуктивність. Так, найвищі
показники збору цукру всі гібриди забезпечи-
ли за ППВ ґрунту 75% — від 166 г/посуд. в
гібридів Український ЧС 70 до 213 г/посуд. у КВ
Збруч. Зі зменшенням води в ґрунті до 60%
ППВ у гібридів Роберта, Уладівський однона-
сінний 35 та Український ЧС 70 збір цукру зни-
зився на 15–17 г/посуд., гібрид Екстра виявив-
ся більш посухостійким, збір цукру в нього зни-
зився на 8 г/посудину. Гібрид КВ Збруч був
вибагливим до забезпечення вологою, тому
збір цукру зменшився аж на 30 г/посуд. порівня-
но з максимальним рівнем вологозабезпечен-
ня ґрунту (рис. 3).
Найстійкішими до посухи були гібриди бу-

ряків цукрових Екстра, Роберта та КВ Збруч, які
забезпечували максимальний збір цукру (155,
152 і 147 г/посуд. відповідно) за мінімального
насичення ґрунтових капілярів водою (45%).

Підвищення повної польової вологоємності
ґрунту до 75% позитивно впливає на динамі-
ку утворення листків у рослин буряків цукро-
вих. Найкращим режимом вологозабезпечен-
ня для формування листкової поверхні в
червні є 60% ППВ, липні та серпні — 60 і 75%
ППВ, вересні — 75% ППВ.
Максимальний уміст хлорофілу в клітинах

листків буряків цукрових за всіх режимів воло-
гозабезпечення спостерігався в середині лип-
ня (2,1–2,3% на суху речовину). Процес нако-

Висновки

пичення вуглеводів у листках буряків цукрових
досягав максимального значення у фазі 20–22
листків культури за насичення ґрунту воло-
гою на рівні 75% ППВ.
Від початку вегетації до збирання вміст

загального азоту поступово зменшувався
зі зростанням співвідношення білкової його
форми до небілкової. Максимальний збір цук-
ру у досліді забезпечив гібрид спільної селек-
ції КВ Збруч у варіанті 75% ППВ (213 г/посу-
дину).
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Рис. 3. Вплив воло озабезпечення на збір
ц р в б ря ів ц рових різної селе ції:
— 45% ППВ; — 60% ППВ; — 75% ППВ;

точність дослід — 1,91%; НІР05 — фа тор А
( ібриди) — 5,36; фа тор В (режим ППВ) —
4,15; взаємодія фа торів АВ — 9,29
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ
СИРОГО ТОВАРНОГО МОЛОКА КОРІВ
З ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
Наведено рез льтати досліджень
мі робіоло ічних, радіоло ічних і хімі о-
то си оло ічних по азни ів безпечності сиро о
товарно о моло а орів, я их трим ють в
мовах особистих селянсь их осподарств
Київсь ої області. Встановлено невідповідність
дея их по азни ів безпечності сиро о
оров’ячо о моло а вимо ам чинних нормативно-
правових а тів. Та , міст важ их металів
дослідних пробах перевищ вав ма симально
доп стимі по азни и за рівнем плюмб м та
ідрар і м . Ба теріоло ічними дослідженнями
виявлено обсіменіння моло а ба теріями р пи
иш ових паличо .

Різке погіршення екологічної ситуації прак-
тично в усіх регіонах світу, пов’язане з антро-
погенною діяльністю, вплинуло на безпечність
і якість споживаної їжі. З харчовими продукта-
ми, зокрема молоком, в організм людини по-
трапляє значна частка хімічних речовин [1, 2].
У разі порушення санітарних правил доїння в
молоко потрапляють мікроорганізми з навко-
лишнього середовища: брудних рук, води, пилу
та ін. Щороку мільйони людей у світі хворіють
на харчові токсикоінфекції та токсикози, зумов-
лені патогенними та токсигенними мікроорга-
нізмами [3, 4].
Мета роботи — дослідити безпечність мо-

лока, отриманого від корів з ОСГ.
Матеріал і методи досліджень. Проби си-

рого товарного молока корів української чорно-
рябої молочної породи 2–4-го періоду лактації від-
бирали в ОСГ с. Іванковичі Васильківського
району Київської обл. в кількості 1 дм3 для ра-
діологічних, 0,5 дм3 — для мікробіологічних,
0,1 дм3 — для хіміко-токсикологічних дослі-
джень за методикою відбору проб, нормованою
національним стандартом України [5]. Показни-

Ключові слова: молоко, безпечність, мікробіологічні, радіологічні та хіміко-токсикологічні
показники, особисті селянські господарства.

ки безпечності молока досліджували раз на 10
днів протягом вересня та жовтня 2012 р. Для до-
сліду відібрали 6 проб збірного молока корів ОСГ.
Визначали показники безпечності сирого то-

варного молока в умовах наукової лабораторії
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи
ННІ ветеринарної медицини та якості і безпе-
ки продукції тваринництва НУБіП України, ок-
ремі фрагменти досліджень проведено в Регіо-
нальній державній лабораторії ветеринарної
медицини Київської обл. Під час досліджень
були використані основні методи, які застосо-
вуються під час проведення ветеринарно-сані-
тарної експертизи молока (мікробіологічні, ра-
діологічні та хіміко-токсикологічні), згідно з чин-
ними нормативними документами, а саме:
бактерії групи кишкових паличок (БГКП) визна-
чали за ГОСТ 30518–97; сальмонели — ДСТУ
ISO 6579:2006; Listeria monocytogenes — ДСТУ
ISO 11290–1:2003; Staphylococcus аureus —
ГОСТ 30347–97; молочнокислі бактерії —
ГОСТ 10444.11–89; токсичні елементи — ГОСТ
30178–96. Радіологічні показники (90Sr, 137Cs)
вимірювали на приладі УСК Гамма Плюс U.
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Результати досліджень. У разі порушення
санітарних правил доїння в молоко потрапляє
значна кількість мікроорганізмів з навколишньо-
го середовища: брудних рук, води, пилу та ін.
З молока та молочних продуктів можна виділи-
ти БГКП. Серед бактерій E. coli поряд з непа-
тогенними (сапрофітними) штамами трапля-
ються ентеропатогенні, здатні спричиняти
шлунково-кишкові захворювання людей і тва-
рин. У досліджуваних нами пробах молока кіль-
кість БГКП в 1 см3 становить <1·104 (табл. 1).

Аналіз показників безпечності сирого товарного
молока корів з особистих селянських господарств

Згідно з нормативно-правовими актами в тако-
му об’ємі молока їх наявність неприпустима.
Досить небезпечними для здоров’я людей є

сальмонельозні токсикоінфекції, стафілококові
отруєння, а також інтоксикація організму, спри-
чинена L. monocytogenes. У дослідних пробах
молока згаданих вище мікроорганізмів не ви-
явлено. Слід зазначити, що молоко не є сте-
рильним продуктом навіть за умов отримання
його в належних санітарних умовах. Нами було
визначено наявність у молоці таких сапрофітів,
як молочнокислі бактерії. Їх кількість у молоці
корів із ОСГ в середньому становила >1·104.
Досить актуальним нині є дослідження хар-

чових продуктів на вміст радіонуклідів. Дослі-
дженнями встановлено, що рівень радіоактив-
них елементів у дослідних пробах молока не
перевищував державних гігієнічних нормативів.
Так, уміст 90Sr становив 0,45±0,98 Бк/кг (ДР —
20), а 137Cs — 1,96±5,45 (ДР — 100).
Особливо небезпечними для здоров’я лю-

дей є солі важких металів. Дослідженнями
встановлено перевищення МДР плюмбуму в
1,38 і гідраргіуму в 1,8 раза (табл. 2).

БГКП (коліформи) в 1 см3 <1·104 ГОСТ 30518–97

Сальмонели в 25 см3 Не виявлено ДСТУ ISO 6579:2006

L. monocytogenes у 25 см3 » ДСТУ ISO 11290–1:2003

St. аureus у 0,1 см3 » ГОСТ 30347–97

Молочнокислі бактерії в 1 см3 >1·104 ГОСТ 10444.11–89

1. Рез льтати ба теріоло ічних досліджень моло а орів

Показник Нормативні документи
на метод випробуванняРезультат дослідження

Cu <0,01 1,0

Zn <0,01 5,0

Pb 0,138±0,027 0,1

Hg 0,009±0,003 0,005

Cd 0,013±0,003 0,03

As 0,053±0,008 0,06

2. Рез льтати досліджень моло а на вміст
важ их металів (М±m, n=6), м /

Елементи Результат дослідження МДР

Молоко, отримане від корів з особистих се-
лянських господарств, зазнало обсіменіння
бактеріями групи кишкових паличок, що свід-
чить про порушення санітарно-гігієнічних
умов отримання та первинної обробки, а та-
кож значно знижує його промислову цінність.

Висновки

Показники вмісту важких металів у пробах
дослідного молока перевищували максималь-
но допустимі за рівнем плюмбуму та гідрар-
гіуму. Молоко з перевищеним умістом цих
елементів для харчових потреб не допус-
кається.
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НОВІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ
ПРОДУКТИВНОЇ ДІЇ ПРОТЕЇНУ
КОРМІВ ЯК ОСНОВИ ВИСОКОЇ
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
КОРІВ

Висвітлені нові принципи оцін и прод тивної
дії протеїн ормів одівлі
висо опрод тивних орів баз ються на
зіставленні вміст незамінних аміно ислот
біл моло а і мі робіальном біл порівняно

з містом та их ислот ормів раціон .
Одержання середньодобово о надою до 20 л
моло а забезпеч ється завдя и мі робіальном
біл за збалансованості раціон за сирим
протеїном об’ємистих і онцентрованих ормів
та рохмалем із ц ром відповідно до норм
одівлі висо опрод тивних орів.

Сучасна оцінка продуктивної дії протеїну
різних видів кормів для корів базується на по-
казниках розчинності, розщеплюваності та за-
хищеності в рубці.
Більша частина протеїну різних кормів та

інших азотовмісних речовин розщеплюється в
рубці. Розщеплення відбувається під дією про-
теолітичних ферментів мікроорганізмів до пеп-
тидів, а потім до амінокислот, які далі розщеп-
люються до летких жирних кислот, аміаку і діок-
сиду вуглецю (СО2). Небілкові азотовмісні
речовини також розпадаються з утворенням
аміаку, який переходить у катіон NH4+ [3]. Мік-
роорганізми рубця частково використовують
для утворення власного протеїну амінокисло-
ти і пептиди ферментованих кормів, а значна
частина амінокислот (власне мікроорганізмів)
утворюється з зазначених вище джерел амо-
нію та азотовмісних сполук мікроорганізмів руб-
ця. У середньому 15 г мікробіального протеїну
припадає на 1 МДж чистої енергії лактації кор-
му, який ферментується в рубці. При цьому
мікроорганізми синтезують усі незамінні аміно-
кислоти, тому склад сирого протеїну кормів для
жуйних не має такого значення, як для моно-
гастричних тварин [3].
Розщеплюються у межах 55–75% сирого

протеїну в рубці корів соєвий шрот, сухий жом,
кукурудзяний глютеновий концентрат, пивна
дробина і зерно кукурудзи. На 65–85% розщеп-
люється сирий протеїн кукурудзяного силосу,

Ключові слова: незамінні амінокислоти, білок молока, мікробіальний білок, соєва макуха,
соняшникова макуха, екструдована соя, продукування молока.

соняшникового і ріпакового шроту, а також кор-
мові дріжджі. Високу розщеплюваність на рівні
75–95% має свіжа трава, трав’яний силос, зер-
но пшениці, ячменю, вівса, гороху і кормових
бобів [3].
В основу нового принципу оцінки продуктив-

ної дії протеїну кормів для високопродуктивних
корів покладено вміст незамінних амінокислот
у білку молока до їх умісту в кормах раціону.
Так, уміст незамінних амінокислот у білку мо-
лока один до одного збігається з умістом цих
самих амінокислот у мікробіальному протеїні
рубця (рис. 1).
Матеріал і методи досліджень. Базою для

проведення досліджень було дослідне госпо-
дарство «Олександрівське» Інституту кормів та

Рис. 1. Уміст незамінних аміно ислот біл
моло а і мі робіальном біл : — моло о;
— мі робний біло
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сільського господарства Поділля НААН. У гос-
подарстві було сформовано 3 технологічні гру-
пи корів-аналогів української молочної чорно-
рябої породи з продуктивністю 30 л середньо-
добового надою. Корови були на 2–3-му місяці
лактації. У кожній групі — по 30 гол. Контрольні
надої проводили щодекади від 10 корів з кож-
ної групи.
Раціон для корів усіх 3-х груп і його оцінку в

продукуванні молока наведено в табл. 1. В ос-
нові високобілкових кормів була макуха соняш-
никова і соя екструдована. З метою вивчення
впливу макухи соняшникової і соєвої та сої екс-
пандованої на молочну продуктивність, вміст
білка, жиру і сечовини в молоці коровам І гру-
пи індивідуально кожній із 30 корів після роз-
дачі суміші кормів раціону в період ранкової і
вечірньої годівлі давали по 0,5 кг макухи соняш-
никової (тобто 1 кг); ІІ групі за такою самою схе-
мою — 1 кг макухи соєвої і ІІІ — аналогічно
1 кг сої експандованої повножирової. Дослід
проводили з березня до червня місяця 2013 р.

Зрівняльний період тривав 10 днів, а основний —
із 23 березня по 25 травня 2013 р.
Контрольні надої проводили щодекади інди-

відуально від 10 корів кожної групи, а також
валовий надій молока у групі. Вміст білка і жиру
в молоці визначали на приладі «Екомілк», а
сечовини — за розробленою нами методикою.
У макусі соняшниковій і соєвій, сої екстру-

дованій і експандованій визначено вміст сиро-
го протеїну, а в об’ємистих кормах і зерні куку-
рудзи — вміст цукрів і сирого протеїну. Вста-
новлено також уміст незамінних амінокислот
у кормах, білку молока і мікробіальному білку
[4–6].
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Після проведення 4-х контрольних надоїв
від 10-ти облікових корів із кожної групи і ва-
лового надою молоко від 30-ти корів від усіх 3-х
груп було встановлено, що найвищу молочну
продуктивність мали корови ІІ групи, які одер-
жували додатково до основного раціону 1 кг
макухи соєвої, а найнижчу — корови ІІІ групи,

Нові принципи оцінки продуктивної дії протеїну
кормів як основи високої молочної продуктивності корів

Кукурудзяний силос 25,0 6,25 7,6 5,6 30,0 2,64 10,1 2,92 10,2

Сінаж люцерновий 12,0 5,4 15,2 5,5 28,3 4,83 18,4 2,47 8,6

Сіно люцернове 1,0 0,83 14,3 3,5 30,5 0,65 2,5 0,24 0,85

Січка ячмінно-пшенична 2,0 1,66 5,9 0,3 39,9 0,41 1,6 0,41 1,45

Дерть кукурудзяна 4,0 3,4 9,8 68,2 5,0 3,81 14,5 19,3 67,35

Макуха соняшникова 2,5 2,25 36,0 9,7 14,3 9,26 35,3 1,82 6,35

Соя екструдована 1,5 1,35 30,0 13,3 6,0 4,63 17,6 1,5 5,2

Сіль 0,12 0,11 0,0 0,0 0,0 – – – –

Бікарбонат натрію 0,08 0,07 0,0 0,0 0,0 – – – –

Усього 48,2 21,1 – – – 26,23 100,0 28,66 100,0

Додаткове згодовування:

І група — макуха
соняшникова 1,0 0,9 36,0 9,7 14,3 3,70 0,73

Усього 49,2 22,0 29,93 29,39

ІІ група —

макуха соєва 1,0 0,9 38,0 13,3 6,0 3,91 1,0

Усього 49,2 22,0 30,14 29,66

ІІІ група — соя
експандована
повножирова 1,0 0,9 25,0 5,8 7,8 2,57 0,43

Усього 49,2 22,0 28,80 29,09

1. Раціон та оцін а ормів прод ванні моло а за сирим протеїном і рохмалем із ц -
ром

У кормі міститься,
% на суху речовину

Продукування
молока (кг) за

СП Кр.+Ц. СК СП % Кр.+Ц. %

Корми Натурального
корму, кг

Сухих
речовин, кг
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які одержували додатково 1 кг сої експандова-
ної. Аналогічними були й показники валового
надою у кожній групі. Стосовно вмісту білка в
молоці корів усіх 3-х груп різниця була неістот-
ною, тоді як уміст жиру був найвищим у корів,
які додатково одержували сою експандовану
(табл. 2). Логічно виникає питання. Яка ж при-
чина в нижчому продукуванні молока і вищо-
му вмісті жиру? Адже корови цієї групи одер-
жували менше сирого протеїну і на таку саму
величину більше сирого жиру. В 1 кг сої екс-
пандованої повножирової містилося менше си-
рого протеїну і більше сирого жиру порівняно
до 1 кг макухи соєвої, яку одержували корови
ІІ групи. Для відповіді на це питання коровам ІІ
групи макуху соєву замінено на сою експандо-
вану повножирову, а ІІІ групі — сою експандо-
вану замінено на макуху соєву. За такої замі-
ни соєвих кормів проведено 2 контрольні надої
з визначенням умісту білка, жиру і сечовини в
молоці корів усіх груп. Результати проведених
контрольних надоїв підтвердили попередню
закономірність, а саме: молочна продуктивність
корів ІІІ групи, які одержували додатково макуху
соєву замість сої експандованої повножирової,
була найвищою. Вміст жиру в молоці корів ІІ гру-
пи також був найвищим. Отже, макуха соєва
підвищує молочну продуктивність корів, тобто
стимулює синтез молока в молочній залозі, а

Нові принципи оцінки продуктивної дії протеїну
кормів як основи високої молочної продуктивності корів

соя експандована повножирова зменшує про-
дукування молока, але підвищує вміст жиру.
Оцінка кормів у продукуванні молока за си-

рим протеїном і крохмалем із цукром свідчить,
що раціон збалансовано за сирим протеїном і
легкоферментованими вуглеводами і забезпе-
чує одержання середньодобового надою на
рівні 26 л молока за сирим протеїном і 28,7 л
за крохмалем із цукром (див. табл. 1). Додат-
кове згодовування І групі корів 1 кг макухи со-
няшникової підвищує продуктивність до 29 л
молока за показниками контрольних надоїв, а
аналогічне згодовування 1 кг макухи соєвої
ІІ групі підвищує продукування молока до 30 л

І (контрольна група)

Добовий надій, л 28,35±0,67 28,85±0,86 29,40±0,65 29,20±0,84 29,0

Жир, % 3,71±0,19 3,83±0,19 3,79±0,11 3,70±0,18 3,80

Білок, % 3,03±0,04 2,94±0,06 3,03±0,04 3,02±0,04 3,00

Сечовина, мг% 27 30 28 27 28

ІІ (дослідна група)

Добовий удій, л 29,90±1,01 29,20±0,84 30,20±0,81 30,10±1,29 29,9

Жир, % 3,53±0,17 3,68±0,13 3,50±0,11 3,40±0,07 3,52

Білок, % 3,00±0,06 3,02±0,08 3,00±0,06 3,00±0,06 3,00

Сечовина, мг% 24 27 28 25 26

ІІІ (дослідна група)

Добовий удій, л 26,90±0,74 27,60±0,96 28,00±0,62 28,10±1,40 27,7

Жир, % 3,67±0,17 3,92±0,16 3,77±0,09 3,70±0,08 3,76

Білок, % 2,96±0,05 2,98±0,06 2,96±0,05 2,90±0,04 2,95

Сечовина, мг% 17 16 17 18 17

2. Прод тивність орів за онтрольними надоями

1-ше 2-ге 3-тє 4-те
Показник

Контрольне доїння
Середнє

Рис. 2. Уміст незамінних аміно ислот біл
моло а і соняшни овій ма сі: — моло о;
— ма ха соняшни ова
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середньодобового надою також за показника-
ми контрольних надоїв, тоді як за згодовуван-
ня коровам ІІІ групи такої самої кількості сої
експандованої повножирової продукування мо-
лока становило тільки 27,7 л.
Уміст незамінних амінокислот у макусі со-

няшниковій на графіку (рис. 2) паралельно з
умістом таких кислот білка молока наочно свід-
чить, що в макусі є дефіцит лізину і частково
метіоніну, тому синтез молока в молочній за-
лозі корови відбуватиметься на рівні лізину.
Підтвердженням цьому є збіг вмісту незамінних
амінокислот у білку молока і сої (рис. 3). Ма-
куха соєва містить вищу кількість нерозщеплю-
ваного в рубці протеїну, ніж соя екструдована
повножирова. Цим пояснюється вища продук-
тивність корів ІІ групи за додаткового згодову-
вання їм макухи соєвої. Соя експандована пов-
ножирова містить «захищені» від біогідрогені-
зації в рубці жирні кислоти, які всмоктуються в
тонкому кишечнику і підвищують уміст жиру в
молоці.
Отже, сою експандовану повножирову потріб-

но використовувати в годівлі високопродуктив-
них корів для підвищення вмісту жиру в молоці.

Зіставлення на графіку вмісту незамінних
амінокислот у білку молока і в сухому зерні ку-
курудзи свідчить про те, що низький вміст лізи-
ну в зерні кукурудзи є підтвердженням необхід-
ності максимального ферментного розщеплен-
ня поживних речовин і сирого протеїну в руб-
ці корів для синтезу мікробіального протеїну
(рис. 4). Так, за потрапляння термічнообробле-
ного зерна кукурудзи в тонкий кишечник коро-
ви протеїн розщеплюватиметься до амінокис-
лот, які будуть всмоктуватись у кров’яне рус-
ло, але синтез білка молока буде низьким —
на рівні лізину в ньому. Сухе зерно кукурудзи,
висушене на будь-яких сушарках, за згодову-
вання високопродуктивним коровам матиме
меншу продуктивну дію, ніж консервоване во-
логе зерно.
Уміст незамінних амінокислот білка молока,

силосу кукурудзи та її зерна практично ідентич-
ний (рис. 5). Високий уміст лейцину і низький
лізину свідчать, що силос із кукурудзи також
має бути максимально ферментованим у рубці
для синтезу мікробіального протеїну.
Протеїн (білок) кормів ферментується мік-

роорганізмами через стадію амінокислот до
аміаку, який використовується бактеріальною
популяцією для росту. Рівень використання
аміаку на синтез бактеріального протеїну
(білка) залежить від кількості доступної енергії,
звільненої під час ферментації вуглеводів. У
середньому на кожні 100 г органічних речовин,
ферментованих у рубці, синтезується 20 г бак-
теріального протеїну (білка), кількість яко-
го може змінюватися від 400 до 1500 г за добу.
Вміст протеїну в бактеріях становить 38–
55%. Протеїн об’ємистих кормів розщеплюєть-
ся в рубці на 60–80%, а концентратів — на 30–
60% [1].

Рис. 3. Уміст незамінних аміно ислот біл
моло а і зерні сої: — моло о; — соя
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Рис. 5. Вміст незамінних аміно ислот біл
моло а і силос р дзи: — моло о;
— силос р дзяний
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Рис. 4. Вміст незамінних аміно ислот біл
моло а і зерні р дзи: — моло о; —

р дза
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Нові принципи оцінки продуктивної дії протеїну
кормів як основи високої молочної продуктивності корів

Нові принципи оцінки продуктивної дії про-
теїну кормів у годівлі високопродуктивних
корів базуються на зіставленні вмісту неза-
мінних амінокислот у білку молока і мікробі-
альному білку порівняно із вмістом таких кис-
лот кормів раціону. Вміст незамінних аміно-
кислот у білку молока є тотожним їх вмісту
в мікробіальному білку рубця і близьким до
таких кислот у зерні сої. Одержання середньо-
добового надою на рівні 20 л молока забезпе-
чується завдяки мікробіальному білку за зба-
лансованості раціону за сирим протеїном об’є-
мистих і концентрованих кормів та крохма-

Висновки

лем із цукром відповідно до норм годівлі висо-
копродуктивних корів. За ферментації в рубці
концентрованих кормів на рівні 60% амінокис-
лоти лізин і метіонін стають критичними
для синтезу молока. Об’ємисті корми є необ-
хідними для фізіологічної функції мікробіально-
го синтезу білка, а соняшникова макуха част-
ково і зерно злаків значною мірою стимулю-
ють цей синтез. Сою, горох і соняшникову
макуху слід згодовувати коровам після тер-
мічної обробки з метою зменшення розщеп-
лення в рубці та збільшення ферментації в ки-
шечнику для забезпечення синтезу молока.
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Під час лактації молочні залози потребують
значної кількості амінокислот, метаболізм яких
є досить складним процесом. Одні амінокис-
лоти можуть бути перетворені в інші або ви-
користані для одержання енергії в процесі окис-
нення, проте переважна більшість амінокис-
лот, які всмокталися з крові молочними за-
лозами, використовуються для синтезу білка
молока [1].
Розщеплюваний у рубці протеїн є джерелом

азоту для мікроорганізмів, які використовують
його для синтезу амінокислот і власного білка.
Після розщеплення в тонкому кишечнику він

забезпечує 50–90% потреби корів у амінокис-
лотах [7]. За високої молочної продуктивності
синтез білків молока з амінокислот білків мікро-
організмів становить лише 40–50% [2], решта
має забезпечуватися негідролізованим у рубці
протеїном раціону. Досягти цього добором кор-
мів, як правило, неможливо. Тому з метою за-
хисту протеїну від розщеплення в рубці прово-
дять обробку кормів, особливо високобілкових,
різними фізичними та хімічними способами.
Одним із найпоширеніших методів зменшен-
ня розщеплюваності протеїну є екструдування
[8–10].
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ПІДЩЕПИ ВИШНЯ СТУДЕНИКІВСЬКА

Доведено, що лонова підщепа вишня
Ст дени івсь а, виділена в Інстит ті садівництва
НААН, на 30–45% зниж є сил рост дерев
черешні, добре адаптована до а ро ліматичних
мов вирощ вання в У раїні. З о ляд на
перспе тивність і с ладність розмноження
традиційними методами дослідження б ло
спрямовано на визначення оптимально о
мінерально о та ормонально о с лад
живильно о середовища для її мі ро лон вання.
Установлено, що пре-стерилізація 70%-м
етанолом (45 с) з наст пною дезінфе цією
0,1%-м розчині хлорид рт ті
(3 хв) дає змо істотно знизити онтамінацію.

Оскільки черешня є найбільш сильнорослою
серед кісточкових культур, для створення інтен-
сивних насаджень потрібно використовувати
карликові та напівкарликові клонові підщепи, які
забезпечують слаборослість і зимостійкість
дерев, високу врожайність, довговічність та
прискорюють вступ у плодоносіння.
Науково обґрунтоване використання слабо-

рослих клонових підщеп є одним із вирішаль-
них факторів підвищення ефективності садів-
ництва, про що свідчить світовий і вітчизняний
досвід [2].
Найпоширенішими карликовими підщепами

для черешні є підщепи Edabriz, що добре за-
рекомендували себе у Франції, Weiroot 158 —
на півдні Німеччини, підщепи серії Гізела вели-
кої популярності набувають у Європі та США
[3]. Наявні клонові підщепи дають змогу знижу-
вати крону щеплених дерев з 20 до 90% від
висоти дерева, щепленого на насіннєвій силь-
норослій підщепі. Проте отримані в більш м’я-
кому кліматі вони здебільшого мають низьку
зимостійкість та ряд інших недоліків: значне
ушкодження бактеріальним раком, сприйнят-
ливість до кокомікозу, повільний ріст на важких
ґрунтах, недостатню посухостійкість та меншу

Ключові слова: клонові підщепи, вишня Студениківська, in vitro.

продуктивність, ніж на насіннєвих підщепах [5].
Як одну з перспективних слаборослих під-

щеп в Інституті садівництва НААН було виділе-
но підщепу вишня Студениківська [1]. Це —
природна гібридна форма між вишнею степо-
вою та вишнею звичайною (Cerasus fruticosa
(Раll.) × Cerasus vulgaris Мill.). Дерева черешні
на цій підщепі відзначаються довговічністю,
морозостійкістю, доброю сумісністю, мають на
25–30% нижчу силу росту, ніж на антипці, і на
35–45% — ніж на черешні дикій. За питомою
продуктивністю у 2,2–4,3 раза перевищують
показники на антипці. Однією з причин дефіци-
ту саджанців черешні на цій підщепі є склад-
ність її розмноження зеленим живцюванням
через низьку укорінюваність відсадків (22–40%)
[1]. Актуальність використання традиційних спо-
собів розмноження підщеп не піддається сум-
ніву, проте за продуктивністю показники роз-
множення в культурі in vitro набагато вищі. За-
стосування технології культивування in vitro
може бути альтернативним методом розмно-
ження, що не залежить від пори року і дає змо-
гу підвищити якість садивного матеріалу та
обсяги виробництва.
Мета досліджень — вивчення впливу типу
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та концентрації регуляторів росту на парамет-
ри пагоноутворення та вкорінення підщепи
вишня Студениківська в культурі in vitro. Акту-
альність дослідження зумовлена необхідністю
вдосконалення методики клонального мікро-
розмноження з урахуванням генетичних особ-
ливостей досліджуваної підщепи.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали у відділі вірусології, оздоровлення та
розмноження плодових і ягідних культур Інсти-
туту садівництва НААН. Для ініціювання куль-
тури in vitro використовували верхівкові та па-
зушні бруньки з рослин, перевірених на вірусо-
носійство класичним сендвич-методом імуно-
ферментного аналізу [6]. Було застосовано
сертифіковані специфічні антитіла виробницт-
ва Loewe Phytodiagnostica (Німеччина). У до-
слідженнях використовували лише безвірусні
рослинні зразки. Як стерилізувальний агент
брали 70%-й етанол та сулему (0,1% HgCl2).
Експозиція стерилізації: 70%-й спирт — 45 с і
0,1%-й розчин HgCl2 — 3 хв. На етапі введення
в культуру, проліферації та вкорінення засто-
совували модифіковане живильне середовище
Мурасіге-Скуга (MS) з додаванням вітамінів та
фітогормонів, pH=5,7. Кількість пагонів (>10 мм)
на ініціальний експлант підраховували через
місяць культивування. Для індукції ризогенезу
разом із індолілмасляною кислотою (ІМК), яку
додавали в живильне середовище в концент-
рації 0,5 мг/л, 1,0 мг/л та 1,5 мг/л, випробо-
вували дію нафтилоцтової кислоти (НОК), наф-
тилацетаміду (НАД) та нафтилацетаміду в
комплексі з індолілоцтовою кислотою (ІОК).
Контролем було середовище МS без регуля-
торів росту.

Мікроклональне розмноження
підщепи вишня Студениківська

Кількість укорінених пагонів, загальний від-
соток укорінених рослин та довжину коренів
для кожного варіанта підраховували через мі-
сяць культивування. Усі середовища стерилі-
зували автоклавуванням за температури 120°С
і 1 атм впродовж 20 хв. Мікропагони культиву-
вали за 16-годинного світлового дня з освітлен-
ням 2000–2500 лк за температури 23–25°С і
вологості повітря 50–60%.
Результати досліджень. Спосіб мікрокло-

нування рослин, що базується на активації па-
зушних меристем через зняття апікального до-
мінування, набув широкого застосування для
швидкого розмноження генетично однорідного
матеріалу багатьох видів, особливо для отри-
мання цінних безвірусних сортів, вільних від
вірусів [7]. Оскільки черешня дуже чутлива до
ураження патогенами, ключовим етапом для
мікроклонального розмноження є добір рослин-
ного матеріалу без симптомів грибних і бакте-
ріальних хвороб та вірусів. Для цього колекційні
насадження підщепи вишня Студениківська бу-
ло перевірено на відсутність вірусів класичним
сендвич-методом імуноферментного аналізу, і
експланти для введення в культуру in vitro до-
бирали лише з безвірусних рослин. Добір екс-
плантів здійснювали на початку липня, коли
спостерігався максимальний приріст одноріч-
них пагонів. Слід зазначити, що цей час ви-
явився не дуже вдалим, оскільки рівень бакте-
ріальної контамінації був високим, що істотно
вплинуло на отримання стерильної культури.
Загалом вихід стерильних експлантів був дуже
низьким і становив 30–33,3% (рис. 1).

Рис. 1. Ініціювання стерильної льт ри під-
щепи вишня Ст дени івсь а

Рис. 2. Проліферація підщепи вишня Ст де-
ни івсь а в льт рі in vitro
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Мікроклональне розмноження
підщепи вишня Студениківська

Застосування більш жорсткого режиму сте-
рилізації призводило до збільшення кількості
некротизованих експлантів та тих, що не роз-
винулися в пагони. Мікропагони культивували
на модифікованому середовищі MS, що місти-
ло бензиламінопурин (БАП) у концентрації 0,5
мг/л. Коефіцієнт пагоноутворення при цьому
становив у середньому 3,98 пагона на екс-
плант. Збільшення вмісту гіберелової кислоти
(ГК) до 0,5 мг/л у складі живильного середови-
ща дало можливість підвищити цей показник до
4,13 (рис. 2).

MS б/г 10 0 0 – 0

MS+1 мг/л ІМК 10 2 1 4,75 20

MS+0,2 мг/л НАД 10 0 0 – 0

MS+2 мг/л НОК 10 3 5 4,9 30

MS+1 мг/л ІОК+
0,1 мг/л НАД 10 0 0 – 0

Основну увагу в розробленні методики мік-
роклонального розмноження підщепи вишня
Студениківська було зосереджено на дослі-
дженні ризогенезу в умовах культури in vitro.
Для вкорінення відбирали мікропагони довжи-
ною >10 мм після 8-го пасажу. Було випробу-
вано різні типи та концентрації ауксинів як ін-
дукторів ризогенезу (таблиця).
За даними таблиці, ефективність ризогене-

зу в тих варіантах, де він спостерігався, була
дуже низькою. За використання як індуктора
ризогенезу НОК у концентрації 2 мг/л отрима-
ли 30% укорінених мікропагонів, але корені в
них були гіпертрофованими, а самі мікропаго-
ни — слаборозвиненими (рис. 3, б). Викорис-
тання ІМК за цих умов забезпечувало вкорінен-
ня лише 20% мікропагонів, але рослини і корені
мали нормальну морфологію. Інші ауксини та
їх комбінації виявилися неефективними в ін-
дукції ризогенезу досліджуваної підщепи як і
середовище, що не містило регуляторів росту.
Щоб зняти інгібувальний вплив БАП на процес
ризогенезу, мікропагони після 8-го пасажу було
пересаджено на середовище, яке не містило
жодних регуляторів росту. Культивування за
таких умов тривало 2 тижні, після чого росли-
ни пересаджували на середовище з дода-
ванням ІМК в різних концентраціях (0,5, 1,0 та
1,5 мг/л). За обліками, виконаними через мі-
сяць, укорінені рослини становили 80–90% за-
лежно від концентрації ауксину. Максимальну
кількість укорінених мікропагонів спостерігали
на середовищі, що містило 1 мг/л ІМК, дещо
меншу (87%) — за використання 0,5 мг/л аук-
сину. Рослини і корені при цьому мали нор-
мальну морфологію (рис. 3, а) й були придат-
ними для подальшої адаптації та акліматизації.
Відзначено, що зі збільшенням концентрації

ІМК у середовищі для вкорінення мікропагонів
довжина коренів зменшувалася, а їх кількість
збільшувалася (рис. 4). Оптимальні парамет-

Рис. 3. У орінення підщепи вишня Ст дени-
івсь а на середовищі з різними інд тора-
ми ризо енез : а — MS б/ + 1 м /л ІМК;
б — MS + 2 м /л НОК

Рис. 4. Вплив онцентрації ІМК на іль ість
та довжин оренів підщепи вишня Ст дени-
івсь а за в орінення в мовах in vitro: —
середня довжина оренів, мм; — середня
іль ість оренів, шт.

м
г/
л

Вплив тип та онцентрації а синів на в орінення підщепи вишня Ст дени івсь а в льт рі
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рослин
у досліді
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з коренями
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Мікроклональне розмноження
підщепи вишня Студениківська

За результатами досліджень було вста-
новлено, що відбір зразків для введення в куль-
туру in vitro на початку липня пов’язаний з під-
вищеним рівнем бактеріальної контамінації,
що знижує вихід стерильних експлантів. Екс-
позиція стерилізації (70%-й спирт — 45 с і
0,1%-й розчин HgCl2 — 3 хв) забезпечувала
вихід стерильних експлантів 30–33,3%. За куль-
тивування мікропагонів на модифікованому

Висновки

середовищі Мурасіге-Скуга з підвищеним до
0,5 мг/л умістом ГК коефіцієнт пагоноутво-
рення зріс з 3,98 до 4,13. Додавання 1 мг/л ІМК
після 2-х тижнів культивування мікропагонів
на середовищі без регуляторів росту забез-
печує оптимальні параметри вкорінення під-
щепи вишня Студениківська. Рівень адаптації
підщепи до умов ex vitro становив 87% на суб-
страті «Florabalt» за температури 18–21°С.
.

1. Кіщак О.А. Добір підщепи має найактуальні-
ше значення//Дім. Сад. Город. — 2003. — № 7. —
С. 34–35.

2. Кіщак О.А., Кіщак Ю.П. Проблеми та перспек-
тиви вирощування кісточкових//Садівництво. —
2007. — Вип. 60. — С. 127–137.

3. Кіщак О.А., Сухойван О.М. Сорто-підщепні ком-
бінування черешні в розсаднику у північному Лісо-
степу України//Там само. — 2005. — Вип. 57. —
С. 218–222.

4. Медведєва Т.В. Проблеми акліматизації куль-
тивованих in vitro рослин//Фізіологія і біохімія куль-

Бібліографія

турних рослин. — 2008. — Т. 40, № 4. — С. 299–
309.

5. Мельник О.М. Російські клонові підщепи для
вишні і черешні//Новини садівництва. — Умань,
1999. — Вип. 4. — 18 с.

6. Clark M.F., Adams A.N. Characteristics of the
microplate method of the enzymelinked immunosorbent
аssay for the detection of plant virus//J. Gen. Virol. —
1977. — №34(3). — P. 475–483.

7. Read P.E. Micropropagation: Past, Present and
Future//Acta Hort. (ISHS). — 2007. — № 748. —
P. 17–27.

Надійшла 5.02.2014.

ри за кількістю та довжиною коренів і за відсот-
ком укорінених мікропагонів забезпечує дода-
вання до складу живильного середовища ІМК
в концентрації 1 мг/л після зняття інгібувально-
го впливу БАП культивуванням їх на безгормо-
нальному середовищі впродовж 2-х тижнів.
Головною проблемою мікроклонального

розмноження є адаптація мікропагонів до не-

стерильних умов. Рослини, вирощені в умовах
in vitro, мають слаборозвинені провідну систе-
му ксилеми і продиховий апарат. Приживлю-
ваність регенерантів насамперед залежить від
здатності мікропагонів витримувати низьку во-
логість. Оскільки листкові пластинки позбавлені
епікутикулярного воску, вони швидко зневодню-
ються за перенесення з умов in vitro в умови
ex vitro і гинуть [4]. Тому вибір умов адаптації
має велике значення.
Укорінені рослини досліджуваної підщепи

розміром 1,5–2 см адаптували в квітні в хо-
лодній теплиці на торф’яному субстраті «Flo-
rabalt» з балтійського торфу, збагаченого каль-
цієм та іншими необхідними макро- і мікроеле-
ментами, фракція 0–7 мм, рН=5,4–6,0. У пер-
ший тиждень адаптації підтримували рівень
вологості до 90%, накриваючи касети з росли-
нами поліетиленовою плівкою. Поступово плів-
ку відкривали, знижуючи рівень вологості, а
через 2 тижні її знімали повністю. Слід зазна-
чити, що під час адаптації підщепа є дуже чут-
ливою до температури. Найсприятливіший діа-
пазон температур — 18–21°С. За таких умов
вихід адаптованих рослин підщепи вишня Сту-
дениківська становив 87% (рис. 5).

Рис. 5. Адаптовані рослини підщепи вишня
Ст дени івсь а — вихідний матеріал для за-
ладання маточни ів
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Найважливіше завдання будь-якої галузі тва-
ринництва — забезпечення ринку продукцією
вітчизняного виробництва. Конярство є не лише
однією з традиційних галузей аграрного комплек-
су України, а й об’єктом збереження біологічного
різноманіття, визначеним Міжнародною продо-
вольчою організацією FAO [9,10] і законодавством
України. Проте з початком економічного реформу-
вання в Україні, зокрема її аграрного комплексу,
популяція коней в Україні зазнала значного ско-
рочення (майже на 50% за останні 20 років) пе-
реважно через недосконалість інфраструктури
кіннозаводства і кінного спорту.
Мета роботи — висвітлити сучасний стан га-

лузі конярства в Україні і дати докладну характе-
ристику генетичних ресурсів, що використовують-
ся в удосконаленні кінських порід різних напрямів
використання.
З усього поголів’я коней близько 80% утри-

мується у селянсько-фермерському секторі, отже,
основним напрямом їх використання залишаєть-
ся робочо-користувальний. Водночас зростає
цікавість населення до коней різних порід і типів
для спорту, відпочинку і розваг: агротуризму, вер-
хової їзди як хобі, іпотерапії та ін. Зі зростаючими
можливостями експорту дієтичної конини, популя-
ризації кумису у санаторно-лікувальній сфері по-
вертається актуальність розведення коней ваго-
возних порід.
В Україні на початку 1990 р. було 754 тис. гол.

коней, працювало 11 державних кінних заводів, 4
іподроми, 132 племінні конеферми, кінноспортивні
комплекси, школи і клуби. Якщо у перші роки не-
залежності (1990–1999 рр.) поголів’я коней мало
змінилося, то в подальшому (особливо з 2003 р.)
вітчизняне конярство, як і більшість інших тварин-
ницьких галузей, зазнало значного скорочення, що
триває і понині [3].
Визначено динаміку загального поголів’я коней

за останні 23 роки (рис. 1). На 1 січня 2014 р. загаль-

Ключові слова: конярство, генетичні ресурси, тваринництво, селекція.

не поголів’я коней в Україні становило 376,6 тис.
гол.
Сучасне поголів’я коней розподілено по обла-

стях України нерівномірно. Так, згідно зі статистич-
ними даними, найбільшу кількість коней утриму-
ють у господарствах різних форм власності Во-
линської області (13% від усього поголів’я
України), а найменшу — в Луганській (0,43%).
Щодо географічних зон України, то найбільшу
кількість коней утримують у західному регіоні (234
тис. гол., або 52,8%), меншу — у центральному
(165,9 тис. гол., або 37,4%) і найменшу — у
південно-східному (43,5 тис. гол., або 9,8%).
Змінилась і структура перерозподілу поголів’я

коней у сільськогосподарських підприємствах і гос-
подарствах населення. Так, якщо на початку полі-
тичного й економічного відокремлення України
(1991 р.) основне поголів’я коней (700,9 тис. гол.,
93%) утримувалось у сільськогосподарських під-
приємствах, тобто — у державній та коопера-
тивній власності, то нині більшість поголів’я пере-
йшла у приватну власність населення, що пов’я-
зано з розпаюванням землі і майна.
Поряд із позитивними моментами цього пере-

ходу виникає і цілий ряд негативних: некероване
відтворення, збут за кордон та неефективне ви-
користання кращого селекційного матеріалу, галь-
мування селекційного процесу із породами і кори-
стувальним поголів’ям, низький економічний

Рис. 1. Динамі а за ально о по олів’я оней
в У раїні, тис. ол.
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ефект або збиток від використання коней у різних
сферах господарської діяльності, часто відсутність
обліку та ін. [8].
Якісне удосконалення коней усіх напрямів ви-

користання можливе лише за наявності потужної
племінної бази. Загальний генофонд племінного
конярства в Україні складається з 12 порід (рис.
2).
Найпоширенішими породами в Україні є тради-

ційно районовані українська та чистокровна вер-
хові, російська та орловська рисисті, новоолексан-
дрівська ваговозна, гуцульська. Інші породи (вес-
тфальська, тракененська, арабська, будьонівська,
ганноверська, бельгійська теплокровна, ольден-
бурзька, ахалтекинська, фризька, голландська
напівкровна та ін.) разом становлять менш ніж 7%.
Найчисленнішою породою коней є вітчизня-

на — українська верхова. Роботу зі створення та
удосконалення української верхової породи коней
в Україні здійснюють з 1952 р. Порода спортив-
ного напряму роботоздатності, створена способом
відтворювального схрещування складних генетич-
них комплексів за участі російської верхової, чис-
токровної верхової, тракененської, угорської,
арабської, ганноверської порід коней. Коні україн-
ської верхової породи характеризуються високим
зростом, мають розвинений тулуб, гармонійний
склад будови тіла, міцну конституцію. У них про-
порційна голова, довга з високим виходом шия,
глибокі та широкі груди, рівні середні за довжиною
спина та поперек, довгий широкий нормального
нахилу круп, міцні правильної постави кінцівки,
енергійний темперамент, продуктивні рухи на
різних алюрах, висока здатність до засвоєння еле-
ментів вищої школи верхової їзди. Середні про-
міри жеребців-плідників, см: 167,5–168,0–195,4–
21,0; маток — 163,8–164,0–192,8–20,3.
Завдяки притаманним якостям коні задоволь-

няють високі вимоги класичних видів кінного
спорту, використовуються як коні хобі-класу. Роз-

Генетичні ресурси коней в Україні
і напрями їх ефективного використання

водять українську верхову породу у 6 кінних за-
водах: ТОВ «Харківський кінний завод» філії  —
Лозівський, Олександрійський, Деркульський,
Дніпропетровський кінні заводи ДП «Конярство Ук-
раїни», Нагірнянській філії ЗАТ «Райз-Максимко»,
а також у 18 племінних репродукторах.
За останні роки рейтинг породи за результата-

ми виступів наших вершників у міжнародних зма-
ганнях з класичних видів кінного спорту істотно не
поліпшився. Основною проблемою розвитку
вітчизняного спортивного конярства є недоскона-
ла система кінного спорту, яка раніше займала
пріоритетні позиції у світі. Нині федерація кінного
спорту займає малоактивну позицію, розформо-
вано кінноспортивні школи, втрачено традиції
підготовки вітчизняних спортсменів-кіннотників і
тренерський склад, який був спроможний реалі-
зувати генетичний потенціал коней вітчизняної
селекції. Саме тому невелика кількість видатних
спортсменів України віддають перевагу коням, що
пройшли спортивну підготовку в Європі.
Водночас є значні досягнення. Українські спорт-

смени-кіннотники увійшли до рейтингу Європейсь-
кої федерації кінного спорту (FEI) на конях вітчиз-
няної селекції. Вперше за часи незалежності Ук-
раїни вітчизняна пара виступала на Олімпійських
іграх (Лондон-2012, Велика Британія) у виїздці (С.
Кисельова і Париж (УВП), народж. у Лозівському
к.з.). За останні 3 роки українські кіннотники нео-
дноразово брали участь у міжнародних змаганнях
високого рівня, займали призові місця, зокрема за
кордоном: Міжнародні змагання з виїздки CDI***
(Ахляйтен, Австрія), Міжнародні змагання з ви-
їздки CDI*** (Вроцлав, Польща), Міжнародний
турнір CDI-W (Мехелен, Угорщина), Кубок Прези-
дента Російської федерації (Москва, Росія),
Міжнародний турнір з триборства ССІ1* (Москва,
Росія), Міжнародний турнір з виїздки CDI-W
(Нижній Новгород, Росія), Етап Кубка світу з три-
борства ССІ1* (Білорусь).
Племінну роботу з породою спрямовано на

збереження характерних особливостей породи, її
оригінального типу, поліпшення статей екстер’є-
ру, удосконалення племінних якостей, підвищен-
ня спортивної роботоздатності [7]. Досягти цього
плануємо, насамперед, завдяки чистопородному
розведенню за широкого використання породних,
типових жеребців-плідників, які мають у родово-
дах предків орлово-ростопчинської породи (з умов-
ною кровністю у межах 1/8–3/16 та вище).
Розведення української верхової породи за

дотримання технології вирощування, годівлі, тре-
нінгу та заводських випробувань коней за рухови-
ми і стрибковими якостями є рентабельним. Коні
української верхової породи завдяки оригінально-
му типу, гарним зовнішнім формам, високій

Рис. 2. Питома ва а порід оней, районова-
них в У раїні: 1 — раїнсь а верхова
(29,9%); 2 — російсь а рисиста (16,5%);
3 — орловсь а рисиста (19,7%); 4 — чисто-
ровна верхова (14,3%); 5 — новооле санд-
рівсь а ва овозна (9,4%); 6 — ц льсь а
(3,3%); 7 — інші (6,9%)
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спортивній роботоздатності користуються широ-
ким попитом для племінного розведення, кінного
спорту, прокату та експорту.
Чистокровна верхова порода коней — про-

відна у світі, як краща порода призового напряму.
Понад 300 років тому назад способом спрямова-
ного схрещування місцевих кобил з жеребцями
східного походження (варварійськими, турецьки-
ми, арабськими) були отримані верхові коні з ви-
сокими показниками жвавості та дистанційності у
гладких скачках. Завдяки видатним робочим яко-
стям та стійкій передачі їх нащадкам цю породу
визнано поліпшувачем для багатьох верхових
порід коней. В Україні коней цієї породи розводять
з XVIII ст. і в сучасній структурі порід вони займа-
ють 14,3%. За весь період розведення генеалогіч-
ний склад породи змінювався під тиском завезен-
ня жеребців імпортної селекції.
У вітчизняних кінних заводах і племінних реп-

родукторах нараховується 478 коней чистокровної
верхової породи, зокрема племінних кобил — 180
гол.
З огляду на те, що племінну роботу з чисто-

кровною верховою породою можна здійснювати
лише методом чистопородного розведення за лі-
ніями, досконала генеалогічна структура сприяє
прогресу породи, що доведено світовим досвідом.
За останні роки спостерігається велика різно-
манітність поголів’я коней чистокровної верхової
породи за походженням. Все більше набуває за-
стосування метод розведення — крос ліній і,
відповідно, менше використовується споріднене
розведення з інбридингом на перевірених, цінних
саме для наших умов представників породи [4].
Нині в Україні активно розвиваються 2 лінії —

Норсерн Дансера та Нейтів Дансера, представни-
ки яких мають найвищі показники жвавості. Вод-
ночас втрачено цінні дистанційні лінії, представ-
ники яких універсальніші за роботоздатністю,
міцніші за конституцією і характеризуються високою
адаптаційною здатністю. Інтенсифікація селекції —
необхідна умова розведення чистокровної породи,
особливо коли поставлено завдання значно поліп-
шити роботоздатність і племінні якості коней, що
дасть змогу вітчизняному поголів’ю конкурувати з
кіньми інших країн.
Новоолександрівська ваговозна порода коней

поряд з українською верховою є національним
надбанням і золотим фондом українського кіноза-
водства. Роботу з ваговозними породами коней в
Україні здійснюють з 1868 р., в подальшому сфор-
мувалися кілька породних типів ваговозів. З 1960 р.
робота з новоолександрівським типом ваговозів
зосередилася на трансформуванні типу в нову
породу, затверджену у 1998 р. [2].
Понад 20 представників породи отрима-

ли звання чемпіонів і рекордистів. Жеребець Па-
кет вивіз вантаж вагою 24 т на відстань 5 м
55 см, Тамбур (рекордист породи за тягловою вит-
ривалістю) — 9,4 т на 1147 м, кобила Геральди-
ка (рекордсменка СРСР з доставки вантажу рис-
сю) пройшла дистанцію 2000 м з тягловим зусил-
лям 50 кг за 5 хв 20,4 с. У випробуваннях на
максимальну силу тяги кобила Любіміца виявила
тяглове зусилля, відповідне вазі на колесах 31 т.
Сучасні представники новоолександрівського

ваговоза — це коні правильного екстер’єру, ма-
сивні, гармонійно складені, сухої міцної консти-
туції, енергійного і водночас урівноваженого тем-
пераменту, високої працездатності, вирізняються
життєздатністю і високими показниками відтворен-
ня. Середні проміри жеребців, см: 154–165–207–
23,5; кобил — 150–159–193–21.
Останніми роками попит на племінний молод-

няк новоолександрівської ваговозної породи зро-
стає, про що свідчить стабільний рівень продажу.
І це не дивно, адже новоолександрівський ваго-
воз завдяки невибагливості, скороспілості, високій
роботоздатності, урівноваженому темпераменту,
нарядним формам користується популярністю як
сільськогосподарський кінь. Один з напрямів рен-
табельного ваговозного конярства — продуктив-
ний, адже завдяки високій енергії росту молодняк
віком 1,5 року за живою масою досягає 75 % від до-
рослого коня, до 3-х років майже повністю закін-
чує свій розвиток. Забійні якості коней
новоолександрівської ваговозної породи вищі, ніж
у коней інших порід, за забою в оптимальні періо-
ди (1,5; 2,5; 3,5 року) забійний вихід становить 51,1%.
Новоолександрівські ваговози характеризують-

ся високою молочністю — від кобил за лактацію
одержують до 2500–3000 кг молока, причому ак-
тивно лактувати вони здатні до 15-річного віку. На
фоні екологічно нестабільної ситуації в деяких
регіонах України галузь кумисовиробництва і ви-
робництва сухого кобилячого молока для галузей
медицини, косметології, дієтичного харчування
набуває перспективного напряму в плані устатку-
вання спеціалізованих ферм на промисловій ос-
нові, укомплектованих високопродуктивними мат-
ками новоолександрівської ваговозної породи.
Орловська рисиста порода створена в XVIII–

XIX ст. в Хреновському кінному заводі (Воронізька
обл.) графа О.Г. Орлова способом складного відтво-
рювального схрещування кращих на той час порід
коней — арабської, датської, голландської, чисто-
кровної англійської, мекленбурзької та ін. Сучас-
ний орловський рисак — це високий, гармонійно
складений, нарядний кінь запряжного типу зі своє-
рідною красою форм: суха голова, довга, вигнута
шия, висока холка, широка спина, мускулистий
поперек, широкий круп, сухі ноги.
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Генетичні ресурси коней в Україні
і напрями їх ефективного використання

Роботоздатність орловського рисака досить ви-
сока, окремі представники успішно змагаються на
іподромах із жвавішими російськими, аме-
риканськими та французькими рисаками. Кількість
орловських рисаків у суб’єктах племінної справи
становить 500 гол., у т.ч. 260 кобил. Середня
жвавість жеребців — 2.08,9; кобил — 2.20,4. Се-
редні проміри жеребців, см: 162,1–164,9–187,3–
20,7; кобил — 160,5–162,6–184,6–20,0. Найбільше
поширення в породі за наявністю жеребців і ко-
нематок мають лінії Піона, Пілота, Отбоя, Іспол-
нітєльного, Барчука.
Унікальність орловської рисистої породи по-

требує чистопородного розведення з використан-
ням кросів ліній, удосконалення щодо укрупнен-
ня калібру, типовості, нарядності зі збереженням
адаптаційних властивостей і високої роботоздат-
ності [6].
Російська рисиста порода (трансформується

в українській внутрішньопородний тип рисистих
коней) створена в результаті схрещування ор-
ловських кобил з американськими рисистими же-
ребцями. Перші спроби схрещування, проведені
наприкінці ХІХ ст., свідчать, що помісний молод-
няк здебільшого жвавіший, ніж чистопородний
орловський рисак, що зумовило розширення за-
возу американських жеребців та їх інтенсивне ви-
користання. З 1927 р. здійснювалась цілеспрямо-
вана робота з орлово-американськими помісями
з метою створення вітчизняної рисистої породи на
основі використання зворотного схрещування по-
місей з орловськими рисаками та відтворюваль-
ного схрещування. Добір проводили за жвавістю
та бажаним запряжним типом і в результаті ба-
гаторічної племінної роботи виведено породу, яка
задовольняла вимоги до поліпшувача масового
конярства з високими показниками жвавості. В
1949 р. породу було затверджено.
Російським рисакам притаманні високий зріст,

міцна суха конституція, пряма спина, достатня
довжина і глибина грудей, добре виповнений по-
перек, правильної будови кінцівки, міцні сухожил-
ки та зв’язки суглобів [1].
Нині в Україні кількість російських рисаків в суб’єк-

тах племінної справи становить близько 400 гол.,
у т.ч. 250 племінних кобил. Середня жвавість же-
ребців — 2.03,5; кобил — 2.11,1. Середні проміри
жеребців, см: 161,0–163,9–189,0–20,7; кобил —
160,8–162,9–185,0–20,1. Найбільше поширення в
породі мають лінії Воломайта та Скотланда з чис-
ленним гілковим відгалуженням.
У сучасних умовах розведення російської ри-

систої породи головна мета добору за роботоздат-
ністю набуває все більшого значення у зв’язку з
підвищеною орієнтацією породи на біговий спорт.
Водночас призовий рисак повинен бути конститу-

ційно міцним, здатним витримувати високі наван-
таження та спортивну витривалість під час випро-
бування на іподромах і бути конкурентоспромож-
ним серед представників світових рисистих порід.
Гуцульська порода — локальна порода гірських

коней. Батьківщиною гуцульських коней є гу-
цульський район Східних Карпат (територія сучас-
ної України, Румунії, Польщі). Предками породи
вважаються тарпани гірського типу. Також є дум-
ка, що породу виведено способом схрещування
місцевих буковинських і галицьких коней з жереб-
цями норійської, пінцґаузької, арабської та деяких
угорських порід. Перше згадування про гуцульсь-
ких коней належить до 1603 р. У 1856 р. недале-
ко від Радовецького кінного заводу був побудова-
ний кінний завод Лучина (Luczina) — перший з
розведення гуцульських коней. За часів Австро-
Угорської монархії, влада якої поширювалася і на
початкову зону проживання гуцульських коней,
вони зазнавали систематичної цілеспрямованої
селекції для використання в кавалерії. До того ж
періоду належать і найстарші лінії гуцульських
коней. У 1915 р. табуни гуцульських коней були
переведені у Вальдорф (Австрія). Після закінчен-
ня війни і розпаду Австро-Угорської імперії цент-
ри розведення гуцульських коней перемістилися
в Україну, Румунію, Словаччину і Польщу. З 1979
р. гуцульські коні перебувають під охороною фон-
ду захисту тварин рідкісних місцевих і примітивних
порід. Для цих цілей у 1994 р. була створена Міжна-
родна федерація гуцульських коней (HIF), до якої
входить і Україна.
Гуцульські коні невисокі, середня висота в хол-

ці жеребців — 139–145 см, кобил — 137–142 см.
Коні міцної статури, голова виразна з великими
очима і маленькими рухливими вухами, груди гли-
бокі і широкі, круп добре розвинений, спина міцна,
шия мускулиста і сильна. Копита маленькі і міцні
— зазвичай гуцульські коні не вимагають куван-
ня. Масть у більшості гніда з темним ременем по
спині, також може бути булана, ворона, руда, сіра,
мишаста. Метод розведення гуцульських коней —
чистопородний за основними типами: оригіналь-
ний (первинний), верховий, верхово-запряжний.
Лінії, за якими здійснюють племінну роботу в Ук-
раїні: Ґробі, Ґорала, Ґургула, Оусора, Піетросу [5].
Провідним племінним репродуктором гуцульської
породи в Україні є селекційний центр НВА «Плем-
конецентр» Закарпатської області.
Коні гуцульської породи добре пристосовані

для роботи в гірських районах, можуть викорис-
товуватися для гірського туризму. Останніми ро-
ками вони набули високої популярності у центрах
іпотерапії через свій спокійний темперамент, не-
високий зріст та дуже зручні для вершника рухові
якості.
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Галузь конярства, як і інші галузі тваринницт-
ва, безумовно, має бути конкурентоспроможною,
рентабельною і самоокупною. Однак в умовах еко-
номічної кризи, коли ринок збуту вітчизняної про-
дукції загальмований, збереження й удосконален-
ня поголів’я тварин потребує державних дотацій,
що широко застосовується і в країнах розвинено-
го тваринництва. Так, у Норвегії аграрна галузь
датується державою на 63%; у Швейцарії — на 56,6;
Японії — на 55,9; Кореї — на 53,8%; Китаї — на 17;
Канаді — на 14,3% (за даними Української аграр-
ної конфедерації).
Конкуренція коней зарубіжної селекції з віт-

чизняними, малочисленними, але добре адапто-
ваними до господарсько-кліматичних умов різних
регіонів України, соціально-економічна перебудо-
ва, зміни форм власності, економічна криза та інші
чинники визначили проблему збереження цінних
порід вітчизняної селекції особливо важливою. Від
вирішення цього питання залежить доля порід ко-
ней, яких традиційно протягом багатьох років роз-
водили на території нашої країни, особливо порід,

Генетичні ресурси коней в Україні
і напрями їх ефективного використання

Різноманітні вимоги до коней зумовлюють
необхідність вивчення методів отримання
найбажаніших типів і груп коней, що задоволь-
няють ті чи інші потреби населення, залучен-
ня надійних інвесторів до виконання програм,
що забезпечать підтримання конкуренто-
спроможності конярства в Україні з урахуван-
ням соціальних та економічних умов.
Рентабельність конярства залежатиме

насамперед від інтенсивності розвитку ін-
фраструктури областей України, в якій знач-

Висновки

ну позицію займатимуть спорт, дозвілля і оз-
доровлення людини. За умови розвитку кін-
ного спорту, туризму, іпотерапії, кумисо-
виробництва та інших перспективних сфер
коневикористання поголів’я коней у гос-
подарствах усіх категорій буде нарощува-
тись і якісно удосконалюватись, з цього вже
вбачається і перспектива збагачення гене-
тичного різноманіття галузі новими порода-
ми і типами коней для різних сфер викорис-
тання.
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створених в Україні, що характеризуються най-
кращими ознаками, притаманними коням світово-
го генофонду. За удосконалення порід коней з
обмеженим племінним ядром особливо важливим
є визначення оптимальної статево-вікової та ге-
неалогічної структури, запровадження комплексу
селекційних, технологічних, генетичних, кліматич-
них, соціально-економічних факторів, які вплива-
ють на формування ліній та заводських типів з
урахуванням чистопородного розведення та схре-
щування з кращими представниками світового ге-
нофонду.
Коні вітчизняної селекції ще не так давно ста-

вали чемпіонами Олімпійських ігор і користували-
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кадри, віра людей в те, що справа їх життя по-
трібна вітчизні.
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ПІДВИЩЕНИМ УМІСТОМ
РАДІОНУКЛІДІВ

Наведено рез льтати досліджень ви онання
техноло ічних операцій, що застосов ються
вирощ ванні польових а ро льт р, з

ви ористанням серійних та е спериментальних
зраз ів машин і знарядь в зоні відч ження після
аварії на ЧАЕС, я а сталася в 1986 р.
Ці рез льтати б ли взяті за основ в
обґр нт ванні найефе тивніших способів
обробіт ґр нт на різн либин , внесення
твердих та рід их мінеральних добрив і хімічних
меліорантів на поверхню ґр нт та номен лат ри
технічних засобів для їх реалізації, що
забезпеч ють мінімально доп стимий рівень
вторинно о забр днення прод ції рослинництва.

Після аварії на Чорнобильській АЕС виник-
ла потреба не допускати забруднення у ви-
рощуванні сільськогосподарських культур.
Відновлення способів забезпечення радіацій-
ного захисту населення й довкілля, розвитку
продуктивних сил забруднених регіонів, а також
виробничої та соціальної інфраструктури на
цих територіях є основними стратегічними за-
садами державної екологічної політики Украї-
ни на період до 2020 р. [6, 7].
Питання зменшення чи запобігання повтор-

ному забрудненню у вирощуванні сільськогос-
подарських культур на полях з підвищеним
умістом канцерогенних хімічних сполук, біоло-
гічних об’єктів або розчинів та радіонуклідів ста-

Ключові слова: щільність забруднення ґрунту, радіаційне забруднення, технічні засоби,
вирощування сільськогосподарських культур.

ло актуальним у дослідженнях, що проводи-
лися після воєнних дій із застосуванням відпо-
відної зброї, випробувань ядерної зброї, аварій
на АЕС, а також після використання хімічних
препаратів для боротьби з бур’янами, шкідни-
ками та хворобами. До цього напряму дослі-
джень було залучено значну кількість наукових
установ, об’єднань і виробничих формувань
після аварії на АЕС в США, Великій Британії,
СРСР і, зокрема, після аварії на ЧАЕС у 1986 р.
Вивчення вітчизняних та зарубіжних джерел,

в яких висвітлювались проблеми забруднення
радіонуклідами сільськогосподарської продукції
рослинництва, свідчать, що ймовірні шляхи
забруднення зазначеної продукції радіонукліда-
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ми описані досить повно. Зокрема, наведено
структурні схеми можливих видів переміщення
радіонуклідів та визначено очевидні способи
запобігання повторному забрудненню продукції
рослинництва завдяки призупиненню механіч-
ного та біологічного видів переміщення [1–5, 8–
11] і засвоєнню рослинами радіонуклідів під час
застосування різних норм добрив.
Мета досліджень — сформувати наукові

Рис. 1. Схема перенесення радіон лідів в
а роландшафтах, спричинено о механічними
фа торами: А — силами тяжіння; В — твари-
нами, рослинами, механізмами; С — ви ля-
ді опадів; Д — ви ляді дефляції; Е, Ж,
З — ви ляді змивання забр днено о ґр нт

Переміщення
механізмами

Поверхневе
стікання

Внутрішньоґрунтове
стікання

Дефляція

Змивання

ДА С

Е

Рис. 2. Техноло ічні схеми можливих способів
поховання (розміщення) забр днено о радіо-
н лідами шар ґр нт : 1 — землерийною
техні ою; 2 — пл ами за ально о призначен-
ня; 3 — яр сними пл ами; 4 — спеціальним
знаряддям; 5 — спеціальним знаряддям після
переміш вання забр днено о шар ґр нт з
меліорантами ( онсервантами); РШ — радіо-
а тивний шар; ПШ — шар родючо о ґр нт ;
Гр — шар ґр нт (підґр нтя); L — відстань пе-
реміщення шар
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ПШ

РШ ПШ

РШ
ПШ
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засади застосування технологічних операцій і
технічних засобів для вирощування сільсько-
господарських культур в зоні радіоактивного
забруднення.
Методика досліджень. У зоні відчуження

на спеціальних полігонах вивчали ефективність
різних технологічних операцій з використан-
ням комплексу наявних і нових технічних за-
собів для вирощування сільськогосподарських
культур згідно з чинною нормативною докумен-
тацією.
Ефективність технологічних операцій і ма-

шин визначали прямим методом визначення
елементів цезію 137Cs і стронцію 90Sr в ґрунті,
де вирощувались культури, а після збирання
врожаю непрямим методом визначали наяв-
ність цих радіонуклідів у рослинах (в зерні та
стеблах).
Результати досліджень. На рис. 1 наведе-

но схему механічного переміщення радіонук-
лідів в агроландшафтах від потенційних дже-
рел. Цими джерелами можуть бути атомні
станції, використана ядерна зброя, паливо
атомних реакторів, руда і рудники, прилади,
устаткування та ін. Завдяки дії сил гравітації
частинки осідають на поверхню, над якою вони
переміщуються у вигляді хмари. Під час опадів
вода або сніг, забруднені радіонуклідами, по-
трапляють на поверхню поля, рослин, доріг,
будівель, водойм тощо. Якщо не провести дез-
активації території, відбувається переміщення
радіонуклідів тваринами, рибами, водоплавни-
ми птахами, механізмами, рослинами, а також
через поверхневе і внутрішньоґрунтове стікан-
ня, повторну дефляцію розчинних і нерозчин-
них форм радіонуклідів. Механічному пере-
міщенню, особливо нерозчинних форм, можна
запобігти, застосувавши відомі і нові перспек-
тивні способи й технологічні процеси похован-
ня забрудненого шару ґрунту, схеми яких на-
ведено на рис. 2.
Перша схема передбачає зняття забрудне-

ного радіоактивними елементами шару ґрунту
землерийними технічними засобами, перене-
сення і закладання його в такі місця, де не пе-
реміщуються сільськогосподарські агрегати,
мобільні засоби, тварини, де немає повітряних
і водяних струменів, куди не зможе сягнути ко-
ріння рослин.
Друга схема — це розподіл забрудненого

радіоактивними елементами шару пo товщині
обробленого горизонту ґрунту сільськогоспо-
дарським знаряддям.
Третя схема передбачає заорювання спеці-

Ж

Гр

Гр

З
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альними плантажними чи болотними плугами
на глибину до 50 см забрудненого радіоактив-
ними елементами шару ґрунту з обертанням
скиби на 140–160° і переміщенням (виорюван-
ням) на поверхню підґрунтя або неродючого
шару при загальній глибині оранки 60–65 см.
Четверта схема може бути здійснена новим,

розробленим в ННЦ «ІМЕСГ», знаряддям, яке
дає можливість зняти забруднений радіоак-
тивними елементами шар ґрунту і помістити
його на задану глибину в нижні горизонти під-
ґрунтя.
П’ята схема може бути застосована після

перемішування забрудненого радіонуклідами
шару ґрунту з хіммеліорантами або консерван-
тами, a далі все відбувається за четвертою
схемою з використанням технічного засобу,
розробленого ННЦ «ІМЕСГ».
Аналіз можливих технологічних операцій по-

ховання радіоактивного шару ґрунту свідчить,
що описана в першій схемі послідовність опе-
рацій може бути реалізована тільки землерий-
ною технікою (бульдозерами, грейдерами,
скреперами, метальниками із застосуванням
пилопридушення). Такі технологічні операції
можна рекомендувати для використання на
невеликих (до 1 га) площах за високого рівня
забруднення (понад 40 Кі/км2), коли виникає
загроза прямого контакту людини або тварини
з цією ділянкою. Забруднений шар ґрунту скла-
дують з наступним покриттям шаром родючо-
го ґрунту. Як правило, на площах, де ґрунт має
за товщиною малий (менше 0,2 м) родючий
шар, покривати слід також і ті ділянки, де був
знятий верхній забруднений шар, і захищати їх
від дефляції (ерозії) доцільно посівом злакових
трав (найбільше підходять посіви пирію).
На рис. 3 наведено схему перерізу орного

шару ґрунту з товщиною забрудненого радіо-

нуклідами шару Δрш., параметри якого впли-
ватимуть на енергомісткість процесу похован-
ня. При ймовірності майже 100 % необхідно
зняти шар ґрунту, загальна товщина якого ста-
новить 6σ.
Графічна залежність на рис. 4 свідчить, що

за відстані між осьовою лінією ОХ і крайньою
точкою нерівностей, наприклад, 1 см, і за тов-
щини забрудненого шару 0,1 см необхідно зня-
ти шар ґрунту завтовшки понад 12см.
Слід враховувати, що технологічні операції

в цьому процесі надзвичайно енергомісткі (від
0,5 до 2,5 кВт⋅год/м3 переміщеного ґрунту) за-
лежно від відстані переміщення. При цьому
переміщувати потрібно від 100 до 1000 м3/га,
до того ж бурти забрудненого шару займати-
муть великі території, тобто необхідно відводи-
ти землі під бурти, що також позначиться на
вартості робіт. Шар чистого ґрунту, яким слід
покрити бурти, повинен мати товщину понад
0,5 м, щоб до радіоактивного шару не змогла
дістати основна маса коріння рослин.
Наведений на другій схемі спосіб може бути

реалізований під час застосування плугів за-
гального призначення та фрез, коли виникає
потреба розмістити радіоактивні елементи по
всьому орному шару. Цей спосіб дає змогу
зменшити дозу опромінення, але не виключає
повторного забруднення поверхні поля, а також
прилеглих територій і сільськогосподарських
рослин, що там вирощуються.
Наведений на третій схемі спосіб може бути

реалізований під час застосування плугів ярус-
них, плантажних та болотних, а також плугів
для оранки солонцевих ґрунтів, коли виникає
потреба поховати радіоактивні елементи під
орним шаром. Застосовуючи такий спосіб на
ґрунтах з малим гумусовим горизонтом, особ-
ливо на дерново-підзолистих ґрунтах зони від-

Рис. 3. Схема до визначення параметрів забр днено о шар ґр нт : РШ — радіоа тивний
шар; ΔΔΔΔΔ РШ — товщина радіоа тивно о шар ; h .з — товщина шар ґр нт , я ий знімається
при майже 100%-й імовірності; L1… Ln — відстань між армоні ами; hв і hн — відстань від
розмах напрям ів вниз і в ор східної лінії профілю до мовної лінії ОХ; f(hв,н) — ф н ція
розподіл ; σσσσσ — дисперсія; m — математичне очі вання
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чуження, на поверхню поля піднімають неро-
дючий ґрунт, тому рослини, які проростатимуть
на таких ділянках, отримуватимуть продукти
живлення з більш родючих горизонтів, тобто із
заораного, забрудненого радіонуклідами, шару
ґрунту, що призведе до повторного забруднен-
ня рослин і поверхні поля. Крім того, на неро-
дючому ґрунті рослини розвиваються погано,
тому він за часом довше залишається відкри-
тим і стає джерелом дефляції.
Застосування запропонованого способу

дасть можливість чітко відокремити забрудне-
ний радіонуклідами верхній шар ґрунту і пе-
ремістити його на дно борозни. Глибина за-
орювання за використання плугів ПНЯ-4-40,
ПНЯ-4-42 може досягати 25–35 см. Таку схе-
му взято за основу під час перевірки ґрунтооб-
робних машин і знарядь.
У 1988–1993 pp. ІМЕСГ спільно з УкрНДІСГР

та УкрНДІЗГЕ проводив перевірку комплексу
машин для вирощування сільськогосподарсь-
ких культур в зоні відчуження.
Відповідно до програми робіт було розроб-

лено схему польового стаціонарного досліду.
У селах Копачі і Чистогалівка (10-кілометрова
зона відчуження) були виділені площі (поліго-
ни), де виконувались порівняльні технологічні
процеси обробітку ґрунту різними робочими
органами, вносились різні дози органічних і

мінеральних добрив та хіммеліорантів під ос-
новні культури сівозміни.
Рельєф поля був відносно рівний з крутиз-

ною до 1,5
о
, ґрунт — супіщаний дерново-підзо-

листий, гумусовий горизонт сягав глибини 18–
23 см, ботанічний склад рослинності — 98%
пирію повзучого, 1,5% свиріпи і 0,5% займали
інші види бур’яну (лобода, щирій тощо). Маса
сухої речовини становила 2200 кг/га (800 кг/га
листостеблової частини і 1400 кг/га коріння).
Ефективність технологічних операцій визнача-
лася прямим і непрямим методами. Прямим
методом визначали наявність елементів цезію
137Сs та стронцію 90Sr у зразках ґрунту до ви-
конання операцій обробітку ґрунту і після. Не-
прямим методом визначали наявність радіо-
нуклідів у рослинах, які вирощувались на полі-
гоні зони відчуження в селах Копачі та Чисто-
галівка.
Наявність елементів 137Сs до проходу агре-

гатів становила 1,21Е–8–2,7Е–7, а загальний
гамма-фон — 680–1230 млР, або експозицій-
на доза випромінювання.
Нами здійснено лабораторно-польові дослі-

дження і порівняльні випробування способів
поховання (рис. 2) з використанням робочих
органів, наведених у табл. 1: вирівнювачів (кот-
ків), розпушувальних робочих органів, стрілчас-
тих лап, лемішно-полицевих корпусів, суціль-
них і вирізних дисків, фрезерних ножів та інших
робочих органів.
Експозиційна доза випромінювання із засто-

суванням робочих органів для поверхневого
обробітку (глибина 6–8 см) зменшилась у 2,5–
3 рази, передусім цьому сприяло активне пе-
ремішування радіонуклідів із ґрунтом. Дані що-
до перемішування шарів наведено на рис. 5.
Залежно від типу робочих органів ґрунтооброб-
них машин і знарядь верхній шар ґрунту зав-
товшки 2 см, який містився на поверхні поля,
був перемішаний з оброблюваним горизонтом,
як це показано на рис. 5. Ймовірність розподі-
лу забрудненого радіонуклідами шару ґрунту,
обробленого робочими органами, свідчить, що
після зуба борони і стрілчастої лапи забрудне-
ний шар майже рівномірно розподілився по
глибині, суцільні диски розподіляють забрудне-
ний шар у горизонті 3–7 см, пружинні лапи —
переважно в горизонті 2–4 см і незначну час-
тину зміщують у нижній горизонт до 8 см, ви-
різні диски розподіляють забруднений шар по
всьому обробленому горизонту.
Значно знижується (у 8 разів) експозиційна

доза випромінювання на ділянці, де проведе-

Рис. 4. Залежність імовірності зрізання за-
бр днено о радіон лідами шар ґр нт від
величини ребенів (борозен) на поверхні поля
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но оранку на глибину 20–25 см плугами загаль-
ного призначення, а із застосуванням ярусних
плугів доза знижується у 12–15 разів.
На підставі аналізу літературних джерел,

аналізу результатів досліджень роботи ґрунто-
обробних знарядь, машин та агрегатів в умо-
вах зони відчуження встановлено, що наявні
способи рекультивації забруднених радіонуклі-
дами ґрунтів мають істотні недоліки, про які заз-
началося вище. Тому водночас із перевіркою
виконання операцій з рекультивації ґрунтів на-
явним ґрунтообробним знаряддям ІМЕСГ спіль-
но з УНДІГНР та ІБОНХ НАН України розробив
нові способи внесення й перемішування мелі-
орантів і консервантів із забрудненим радіонук-
лідами шаром ґрунту та розміщення у вигляді
екранів під неродючим шаром. Технологічні
схеми такого способу наведено на рис. 2 (варі-
анти 4 і 5) . Цей спосіб може бути застосова-
ний, коли виникає потреба залишати на по-
верхні поля родючий шар ґрунту. Для цього
забруднений радіонуклідами шар ґрунту, мо-
дель якого подано на рис. 3, знімається робо-
чим органом. Завдяки цьому випромінювання
знижується у 15–20 разів. Ці показники лягли
в основу створення машин для заорювання
забрудненого шару ґрунту.

Рис. 5. Ймовірність і фа тична величина роз-
поділ верхньо о (0–2 см) шар ґр нт по
либині ход робочих ор анів: а — розп ш -
вальні лапи, з би борін; б — стрілчасті лапи;
в — дис и с цільні; — дис и вирізні; —
швид ість р х — 2 м/с; — швид ість р х
— 2,8 м/с; — швид ість р х — 3,6 м/с

Р

в г

см

10 20 30 40 50   60 10 20 30 40 50   60 %

см

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

а б

Р На основі проведених досліджень і резуль-
татів перевірки наявних комплексів ґрунтооб-
робних знарядь, машин і агрегатів було розроб-
лено рекомендації з ефективного використан-
ня засобів механізації за вирощування сіль-
ськогосподарських культур на територіях із
щільністю забруднення 15 Кі/м2.
Недостатнє забезпечення рослин елемента-

ми живлення призводить до підвищення радіо-
активного забруднення їх через інтенсивніше
засвоєння радіоактивних елементів. З огляду
на це одним із важливих завдань цих дослі-
джень було створення технічних засобів, які за-
безпечували б внесення підвищених доз мі-
неральних добрив та хіммеліорантів суцільним
способом по поверхні поля з високою рівно-
мірністю.
У процесі пошуку ефективних методів роз-

в’язання зазначеної проблеми були проаналі-
зовані різні можливі варіанти виконання цього
завдання технічними засобами, наприклад, від
удосконалення наявних машин до створення
спеціальних машин для внесення мінеральних
добрив та хіммеліорантів у зоні радіоактивно-
го забруднення ґрунту.
В обґрунтуванні номенклатури машин, які

належало модернізувати, а також типів та кон-
струкційних схем створюваних для цього нових
робочих органів було враховано такі чинники.
По-перше, зазначені машини мають бути

вітчизняного виробництва і широко застосову-
ватись у сільськогосподарському виробництві.
По-друге, машини, вибрані для модернізації,

повинні мати такі конструкційно-технологічні
схеми, які легко можна адаптувати до застосу-
вання нових робочих органів.
По-третє, створювані робочі органи не ма-

ють призводити до зміни конструкції базової
машини і за потреби їх можна було б викорис-
товувати як змінні.
За результатами техніко-економічного об-

ґрунтування було ухвалено:
для виконання операцій, зокрема внесення

твердих мінеральних добрив у гранульованій і
великокристалічній формах, як базові машини
доцільно використовувати машини для внесен-
ня мінеральних добрив, вапна і гіпсу МВУ-5 і
МВУ-8;
внесення вапна — машини для внесення

твердих органічних добрив ПРТ-7 і ПРТ-11;
внесення рідких мінеральних добрив — ма-

шини для внесення рідких органічних добрив
МЖТ-6 і МЖТ-10.
У результаті виконаних науково-дослідних і

h

h
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Обґрунтування технологічних операцій та засобів
механізації для вирощування сільськогосподарських
культур на полях із підвищеним умістом радіонуклідів

дослідно-конструкторських робіт було створе-
но такі змінні робочі органи:
змінний пневмовідцентровий робочий орган

СПРО до машин МВУ-5 і МВУ-8;
приставку шнекову ПШ-9 до машин ПРТ-7 і

ПРТ-10;
змінну штангу ЗШ-18 до машин МЖТ-6 і

МЖТ-10.
Конструкція СПРО захищена a.c. СРСР

№ 1752234, 1802987 та патентами України
№№ 23866A, 23874A. СПРО успішно пройшов
державні приймальні випробування й отри-
мав рекомендацію до серійного виробництва
(Протокол № 29-74-91 (417000092) від 18.11.
1991 p. Серійно машини, обладнані СПРО, ви-
пускав завод «Башсельмаш» (Росія), а на за-
мовлення господарств України серійні машини
МВУ-5 і МВУ-8 дообладнував СПРО завод
ДКТБ «ІМЕСГ».
Крім того, машини МВУ-5, обладнані СПРО,

успішно використовувались під час сівби зер-
нових колосових культур розкидним способом
(Протокол № 29-10-92-1 (900570006) від
06.10.1992 р.). Технологія розкидної сівби зер-
нових колосових культур була розроблена в
ІМЕСГ і широко використовувалась у господар-
ствах Сумської, Київської, Чернігівської та ін.
областей.
Машини МВУ-5 і МВУ-8, обладнані СПРО,

забезпечували внесення гранульованих видів
добрив у межах 100–1000 кг/га з нерівномірніс-
тю до 20%. Робоча ширина захвату на внесенні
добрив становила до 22 м, а на сівбі зернових
культур — понад 18 м.
Конструкція приставки шнекової ПШ-9 захи-

щена а.с. СРСР №№ 1083943; 1095893;
1230506 і патентом України № 23975А. Вона

успішно пройшла відомчі випробування, за ре-
зультатами яких заводом ДКТБ «ІМЕСГ» було
виготовлено дослідну партію.
Машини типу ПРТ, обладнані приставкою,

забезпечували внесення вапна дозами від 1 до
10 т. Нерівномірність його внесення на робочій
ширині захвату не перевищувала 20%.
Для внесення вапна в умовах вітру конструк-

ція ПШ-9 передбачала можливість установлен-
ня спеціальних тукопроводів, які виключали б
вплив вітру на якість внесення вапна.
Однак з огляду на різке зменшення обсягів

використання вапна для зниження кислотності
ґрунтів в Україні ПШ-9 не знайшла широкого
застосування в агровиробництві.
Застосування змінної штанги ЗШ-18 на ма-

шинах типу МЖТ забезпечувало внесення рід-
ких мінеральних добрив дозами від 50 до
1000 кг/га з нерівномірністю до 20%. При цьо-
му робоча ширина захвату становила 18 м.
Результати проведених досліджень було

взято за основу для розроблення рекомендацій
з ефективного використання машин у вирощу-
ванні сільськогосподарських культур у зоні ра-
діоактивного забруднення. Ці рекомендації ак-
туальні й нині.
Виконуючи сільськогосподарські роботи в

зоні радіоактивного забруднення, слід викорис-
товувати всі мобільні технічні засоби (енерге-
тичні, транспортні, вантажні, збиральні та ін.)
з пилозахисними кабінами, які мають пило-
вловлювачі в системі вентиляції та кондиціоне-
ри кабін. Робочі місця операторів мають бути
забезпечені санітарно-гігієнічними засобами та
обладнанням (пилозахисні маски, вентилятори,
термоси, фляги для питної води, технічна вода,
миючі засоби, рушники, серветки тощо).

Загальний гамма-фон після поверхневого
обробітку ґрунту на глибину 6–8 см робочи-
ми органами зменшився у 2,5–3 рази завдяки
перемішуванню верхнього шару ґрунту з об-
робленим горизонтом.
Загальний гамма-фон знизився у 8 разів на

ділянці, де було проведено оранку плугом за-
гального призначення на глибину 20–25 см, а

Висновки

із застосуванням ярусних плугів загальний
фон на ділянці знизився у 12–15 разів.
З метою зменшення засвоєння рослина-

ми радіоактивних елементів створено тех-
нічні засоби для рівномірного внесення доб-
рив та хіммеліорантів, високу ефективність
яких було підтверджено в умовах вироб-
ництва.

1. А.с. 315267 СССР, МКИ3 (закрытое, в бюл-
летне не печатается) В.В. Благоев, Н.С. Левчук,
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ
РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Обґр нтовано омпле с ритеріїв ефе тивності і
на йо о основі проаналізовано ретроспе тивний
та с часний стан ефе тивності ф н ціон вання
Прид найсь их рисових зрош вальних систем.
Визначено напрями підвищення їх за альної
ефе тивності. Уза альнено рез льтати оцін и
даних з виробництва рис на Прид найсь их
рисових зрош вальних системах.

У 60—70-ті роки ХХ ст. у будівництво та
інфраструктуру спеціалізованих рисосійних гос-
подарств вкладено великі кошти, завдяки чому
було створено потужний виробничий потенці-
ал галузі. Проте через відсутність власного
досвіду проектування, будівництво та подаль-
ша експлуатація Придунайських рисових зро-
шувальних систем (РЗС) проводилися на ос-
нові технічних норм, розроблених і апробова-
них для умов Краснодарського краю півдня
Росії, без урахування та пристосування до по-
годно-кліматичних і складних гідрогеологічних
умов території дельти р. Дунай.
На початку 90-х років минулого століття

більшість рисових систем України, зокрема і
Придунайські РЗС, перестали відповідати су-
часним техніко-економічним та екологічним
вимогам.
Мета досліджень — проведення аналізу

ретроспективного й сучасного стану ефектив-
ності функціонування Придунайських РЗС і по-
шук перспективних напрямів підвищення ефек-
тивності їх функціонування.
Загальні положення. Сучасні аспекти роз-

витку галузі рисівництва, а також підвищення
загальної ефективності функціонування рисо-
вих систем України висвітлено в багатьох нау-
кових працях [1, 2, 5, 7, 9].

Ключові слова: рисова сівозміна, зрошувальна система, критерії ефективності, комплексні
показники, водоспоживання.

Оскільки результатом функціонування РЗС
є отримання високих стійких економічно вигід-
них та екологічно прийнятних урожаїв вирощу-
ваних культур, оцінку ефективності їх функціо-
нування доцільно проводити на основі відповід-
ного аналізу продуктивності культур рисової
сівозміни, еколого-меліоративного стану земель,
затрат води та електроенергії на зрошення.
Поняття ефективності функціонування РЗС

(як складної природно-технічної системи) до-
цільно розглядати у поєднанні таких складових
[6]: технічної; технологічної; економічної; еколо-
гічної.
Матеріали та методи досліджень. Виходя-

чи із загальної постановки, в основу оцінюван-
ня покладено багаторічні ретроспективні та су-
часні дані з виробництва рису на Кілійській РЗС
у складі Придунайських РЗС, які за конструк-
цією, природними умовами й умовами експлу-
атації є типовими для більшості рисових сис-
тем України. Обґрунтування критеріїв еколого-
економічної та технологічної ефективності
функціонування Придунайських РЗС за період
1966–2011 рр. здійснювалось проведенням
багатокритерійного регресійного аналізу з по-
будовою матриці коефіцієнтів парної кореляції,
при цьому загальний коефіцієнт детермінації
R2 = 0,9348:
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1) врожайність рису (Y, ц/га) — як головний
показник економічної ефективності виробниц-
тва;

2) тепло- й вологозабезпеченість періоду
вегетації (р, %) — показник, що відображає
ефективність кліматичного ресурсу виробниц-
тва;

3) зрошувальна норма рису (М, тис. м3/га) —
меліоративний (технологічний) ресурс вироб-
ництва;

4) показник агро-еколого-меліоративних
умов формування врожаю рису (А, бали) —
екологічний ресурс виробництва;

5) частка рису в сівозміні (θ, %) — ступінь
впливу меліоративного (технологічного) ресур-
су, що безпосередньо впливає на екологічну
складову процесу формування врожаю;

6) загальний об’єм перекачаної води (WП,
тис. м3/га) — як головний показник технологіч-
ної ефективності виробництва; включає в себе
зрошувальну норму, як основний чинник фор-
мування врожаю рису, та норму водовідведен-
ня (відкачування води), що забезпечують відпо-
відний агро-еколого-меліоративний стан зрошу-
ваних земель рисової системи;

7) загальна кількість електроенергії, викори-
станої насосними станціями для забезпечення
технологічного процесу вирощування рису (Q,
кВт⋅год) — показник енергозабезпеченості функ-
ціонування РЗС.
Результати досліджень. Визначено дина-

міку зміни отриманого комплексу критеріїв
ефективності за абсолютними та приведеними
значеннями порівняно з їх проектними та се-
редніми величинами (рис. 1).
Абсолютні значення критеріїв відображають

реальну ситуацію, що має місце на зрошува-
них землях тієї частини системи, яка безпосе-
редньо зайнята під посівами затоплюваної
культури рису, і де забезпечується підтриман-
ня необхідного промивного водного режиму
засолених ґрунтів та їх сприятливого еколого-
меліоративного стану.
У межах розглянутого періоду функціонуван-

ня Придунайських РЗС частка рису в сівозміні
(як показник ступеня впливу меліоративного
ресурсу) істотно змінювалася, що відповідно
позначилося як на загальній ефективності
функціонування РЗС, так і на її найважливіших
складниках. Тому, представляє інтерес розгля-
нути обґрунтовані критерії ефективності в при-
веденому щодо цього показника вигляді, що
відображають ситуацію по системі загалом.
Згідно з проведеним аналізом динаміки
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зміни розглянутих критеріїв ефективності нами
виділено 3 характерні періоди функціонування
Придунайських РЗС, які мають низку особли-
востей, пов’язаних, насамперед, з часткою за-
топлюваної культури рису в рисовій сівозміні,
а також соціально-економічними аспектами,
погодно-кліматичними умовами, прийнятими
режимами зрошення рису та супутніх культур,
агро-еколого-меліоративними умовами на зро-
шуваних землях тощо: 1) 1966–1992 рр. — пе-
ріод з високим умістом рису в сівозміні (100–
75%); 2) 1993–2001 рр. — період з низьким
умістом (33–30%); 3) 2002–2011 рр. — період
із середнім умістом (60–50%).
Динаміка різнорідних показників в абсолют-

ному та приведеному вигляді наочно відобра-
жає характерні особливості виробництва рису
у досліджуваних умовах за наведеними періо-
дами щодо їх технологічної, економічної та еко-
логічної ефективності.
Узагальнено результати з визначення абсо-

лютних і приведених значень показників ефек-
тивності виробництва рису порівняно з їх про-
ектними значеннями на Придунайських РЗС за
виділеними періодами та результати диспер-
сійного аналізу, що підтверджують правомір-
ність такого поділу (табл. 1).
Наявність бази даних з виробництва рису на

досліджуваному об’єкті практично за 50-річний
період (1966–2011 рр.) за розглянутими різно-
рідними критеріями ефективності дає змогу
визначити раціональні величини цих показників
на перспективу. Для вирішення цього питання
нами використано комплексні показники у від-
носному їх вигляді (питомі), отримані на основі
співвідношення між абсолютними їх значення-
ми, і які поєднують у собі таким чином еко-
номічні та технологічні складники загальної
ефективності. Одним з таких показників є пи-
томе водоспоживання рису (ау, тис. м3/ц), яке
відображає кількість зрошувальної води (М,
тис. м3/га), що витрачається на виробництво
одиниці врожаю рису (Y, ц/га).
У межах розглянутого загального періоду

виробництва рису на Придунайських РЗС зна-
чення ау коливається у досить значних межах
від 0,25 до 1,12 тис. м3/ц та змінюється у се-
редньому в 2,4–3,2 раза, що свідчить про по-
требу раціоналізації режиму зрошення та ве-
личини зрошувальної норми рису з урахуван-
ням необхідності забезпечення сприятливого
агро-еколого-меліоративного стану зрошуваних
земель рисової системи [3].
Вирішували поставлене завдання способом
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Рис. 1. Динамі а зміни ритеріїв ефе тивності ф н ціон вання Прид найсь их РЗС за пері-
од 1966–2011 рр. (на при ладі Кілійсь ої РЗС): – – — абсолютні значення по азни ів;
-- -- — приведені значення по азни ів на площі системи
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апроксимації залежності між абсолютними по-
казниками врожайності рису (Y, ц/га), зрошу-
вальної норми (М, тис. м3/га), показником агро-
еколого-меліоративних умов (А, бали) та пито-
мим показником водоспоживання рису (ау,
тис. м3/ц).

 Спочатку було визначено раціональні для
досліджуваних умов величини питомого водо-
споживання рису а0у = 0,42 тис. м3/ц, зрошу-
вальної норми М0=18 тис. м3/га (рис. 2) та по-
в’язаного з ними врожаю рису Y0=47 ц/га, за
яких забезпечується підтримання сприятливо-
го агро-еколого-меліоративного стану зрошува-
них земель в умовах досліджуваного об’єкта
А0=44 бали за величини сумарної водоподачі
WП0=27,5 тис. м3/га та затратах електроенергії
Q0=1681 кВт⋅год/га.
З огляду на наявність чіткої тенденції до

зміни клімату [8] існує потреба перерахунку
отриманих результатів з урахуванням можли-
вих змін погодно-кліматичних умов для зони
рисосіяння України. Це питання вирішували за
допомогою визначених параметрів зміни погод-

но-кліматичних показників за моделями Ка-
надського кліматологічного центру (СССМ), а
також Метеорологічного бюро Об’єднаного ко-
ролівства (UKMO), за якими очікується підви-

Проектне
значення 47 23 48 36,0 1950

Критерій
Фішера (F05=3,13) 92,5/435,35 11,14/88,70 112,58/531,53 10,62/– 79,25/–

1) Частка рису в сівозміні 100–75%

Максимум 45,8/35,7 37,1/28,9 48/37 56,000/44,240 2407,25/1901,72

Мінімум 30,6/23,9 11,5/9,0 32/25 22,000/17,380 1363,82/1077,42

Середнє
значення 37,4/29,2 25,5/19,9 39/31 38,300/30,257 1947,62/1538,62

2) Частка рису в сівозміні 33–30%

Максимум 36,6/12,1 36,2/12,0 40/13 55,440/18,295 2356,49/777,64

Мінімум 28,9/9,5 15,3/5,1 31/10 23,500/7,755 1460,12/481,84

Середнє
значення 33,1/10,9 22,3/7,4 36/12 33,889/11,183 1796,53/592,86

3) Частка рису в сівозміні 60–50%

Максимум 55,8/30,1 36,2/19,6 60/32 44,000/23,760 1998,26/1076,06

Мінімум 37,6/20,3 13,4/7,3 41/22 23,000/12,420 1411,88/762,41

Середнє
значення 46,5/25,1 18,4/9,9 50/27 29030/15676 1716,79/927,07

Прим і т к а . У чисельнику наведено абсолютні значення показників, у знаменнику — приведені.

1. Уза альнені рез льтати оцін и даних з виробництва рис на Прид найсь их РЗС про-
довж 1966–2011 рр. за наведеними періодами

Показник
Спожито

електроенергії,
кВт•год/га

Урожайність
рису,
ц/га

Зрошувальна
норма,
тис. м3/га

Показник
агро-еколого-
меліоративних
умов, балів

Загальна
перекачана вода,
тис. м3/га

Рис. 2. Визначення раціональних по азни ів
ефе тивності ф н ціон вання Прид найсь их
РЗСМ0=18,0 тис. м3/ц

,

, , ,

,,,

М, тис. м3/ц

ау = 0,42 тис. м3/ц
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Сучасні раціональні
величини 43 18,0 44 0,42 27,5 1681

Прогнозовані
раціональні величини:

  СССМ 50 24,0 51 0,45 37,0 1971

  UKMO 51 23,0 52 0,48 35,0 1884

щення середньорічної температури повітря на
4°С та 6°С відповідно [8].
За нашим прогнозом та на підставі даних

інших авторів [4, 8], передбачаються такі зміни
вегетаційних значень основних метеорологіч-
них чинників щодо їх середньобагаторічних
норм у зоні функціонування Придунайських
РЗС:

 підвищення температури повітря на 22% за
моделлю СССМ та 26,9% за моделлю UKMO,

і, як наслідок, підвищення ФАР на 15,5 та 18,9%
відповідно, що свідчить про можливий приріст
потенційної врожайності вирощуваних культур
у регіоні на рівні 15–19%;
зниження коефіцієнта вологозабезпеченості,

як обмежувального фактора, на 34,4% за мо-
деллю СССМ та 29,6% — за моделлю UKMO.
Визначено прогнозовані раціональні величи-

ни ефективності функціонування Придунайсь-
ких РЗС в умовах зміни клімату (табл. 2).

Нині важливим питанням є розробка раціо-
нальних режимів зрошення культур рисової
сівозміни з урахуванням як економічного, так
і екологічного аспектів їх вирощування, що
має ґрунтуватися на засадах ресурсо- та
енергозбереження, а визначені раціональні
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ГУМУСНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМУ
ТИПОВОГО ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ
ОБРОБІТКУ В АГРОЦЕНОЗАХ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Доведено, що в ґр нтово-е оло ічних мовах
Лівобережно о Лісостеп за дов остро ово о
ви онання безполицево о обробіт ефе тивніше
м с на опич ється шарі чорнозем 0–20 см зі

збільшенням йо о міст в нижній частині
оброблювано о шар . За поверхнево о обробіт
спостері аються виражена диференціація в
на опиченні м с і поліпшення йо о я існо о та
енер етично о стан .

Недостатнє внесення ор-
ганічних добрив, відсутність у
господарствах гною та його
заміна побічною продукцією,
застосування інтенсивних спо-
собів обробітку призвели до
значного навантаження на гу-
мус у процесі виробництва
сільськогосподарської продук-
ції, унаслідок чого різко зрос-
ли темпи його мінералізації.
Процеси дегуміфікації поши-
рилися на екологічно стійкі і
цінні в сільськогосподарсько-
му виробництві ґрунти — чор-
ноземи типові малогумусні
Лівобережного Лісостепу [2,
3]. Актуальність питання від-
творення гумусу зростає у
зв’язку з недостатньою ком-
пенсацією мінералізаційних

Ключові слова: гумус, глибина гуміфікації, безполицевий
обробіток, біоактивний гумус, запас енергії в гумусі.

втрат органічної речовини в
сучасних агроценозах і необ-
хідністю подальшого відтво-
рення ґрунтової родючості —
найважливішої умови всебіч-
ної інтенсифікації сільсько-
господарського виробництва.
Практика свідчить про те, що
лише ґрунтозахисний обробі-
ток чорноземів створює більш
сприятливі умови для гуміфі-
кації органічних добрив по-
рівняно з оранкою і найбільше
сприяє стабілізації продуктив-
ності агроценозів [4, 5].
Мета досліджень — дослі-

дити довгостроковий вплив
різних способів обробітку чор-
нозему типового малогумус-
ного на вміст і якісний склад
гумусу, спрямованість про-
цесів трансформації органіч-
них добрив в умовах Лівобе-
режного Лісостепу.
Методика досліджень.

Дослідження здійснювали в
умовах центральної частини
Лівобережного Лісостепу в
довгостроковому (понад 36
років) стаціонарному досліді
Драбівського дослідного поля
Черкаської сільськогосподар-
ської дослідної станції ННЦ
«Інститут землеробства НААН».
Чорноземи типові малогумусні

легкосуглинкові є основним різ-
новидом ґрунтів. Вивчали дов-
гостроковий (1995–2010 рр.)
вплив різних способів обробіт-
ку ґрунту на гумусний стан
чорнозему в короткоротацій-
ній сівозміні: горох — пшени-
ця озима — буряки цукрові —
кукурудза — кукурудза. Спо-
соби обробітку ґрунту: різно-
глибинна оранка на 22–25 см;
безполицевий обробіток на
22–25 см; поверхневий обро-
біток на 10–12 см. Система
удобрення, кг д.р. на 1 га сі-
возміни: 6 т/га побічної про-
дукції + N62Р66К82. Показники
гумусного стану визначали за
Д.С. Орловим [6]. Запас енер-
гії в гумусі розраховували за
С.А. Алієвим, енергії, удоско-
наленої якісними показниками
гумусу, — за В. Козіновим.
Результати досліджень.

Уміст загального гумусу в ша-
рі чорнозему типового 0–20 см
у 1995 р. (період закінчення
внесення 6 т/га гною) за оран-
ки становив 3,98%, безполи-
цевого обробітку — 4,02, за по-
верхневого — 3,98%, у 2010 р.
(період використання 6 т/га
побічної продукції) уміст гуму-
су за оранки знизився на
0,13%, безполицевого обро-
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бітку — 0,10, за поверхневого
обробітку — на 0,09%. Порів-
няно з початком досліджень
уміст гумусу за оранки знизив-
ся на 0,11%, за безполицево-
го обробітку — зріс на 0,06, за
поверхневого — на 0,17%. У
шарі ґрунту 20–40 см різни-
ця між показниками 2010 і
1995 рр. не перевищувала 5%
(уміст гумусу у 1995 р. стано-
вив 3,73%, 3,74 та 3,42% від-
повідно). Порівняно з 1976 р.
[6] уміст гумусу зріс на 0,13 і
0,10% за оранки та безполи-
цевого обробітку і зменшився
на 0,15% за поверхневого об-
робітку (рис. 1).
За 1995–2010 рр. у шарі

ґрунту 0–40 см різниця між по-
казниками умісту гумусу не пе-
ревищувала 5%. За система-
тичного виконання поверхне-
вого обробітку впродовж 34 ро-

Гумусний стан чорнозему
типового за різних способів обробітку
в агроценозах Лівобережного Лісостепу

ків відбувається процес дифе-
ренціації в накопиченні: у шарі
чорнозему 0–20 см гумусу на-
копичувалося 0,005% за рік, у
шарі ґрунту 20–40 см уміст гу-
мусу зменшувався на 0,004%
за рік, різниця умісту гумусу
між шарами ґрунту 0–20 та
20–40 см у 2010 р. становила
0,48%, або була меншою на
115%. За безполицевого об-
робітку та оранки подібного
явища не спостерігалося.
Якщо зміни загального

вмісту гумусу не перевищува-
ли 5%, то довготривале засто-
сування безполицевого об-
робітку найбільшою мірою
призвело до збільшення спів-
відношення Сгк:Сфк, що зумов-
лено застосуванням органіч-
них добрив і зростанням гу-
міфікації рослинних решток
побічної продукції. Так, у ша-

рі ґрунту 0–20 см за безпо-
лицевого обробітку співвід-
ношення зросло на 110–
112 %, поверхневого — на
105%.
За даними [1], співвідно-

шення Сгк:до Сфк у цьому
досліді в 1994 р. за оранки
становило 1,18–1,24, безполи-
цевого обробітку — 1,18–1,32,
за поверхневого — 1,15–1,28
та 1,21; 1,27; 1,22 відповідно
до обробітків для шару ґрунту
0–30 см. У 2010 р. співвідно-
шення Сгк:Сфк зросло за оран-
ки в 1,37 раза; безполицевого
обробітку — 1,43, за поверх-
невого обробітку — у 1,41 ра-
за. Це свідчить про формуван-
ня кращих умов гуміфікації за
безполицевих обробітків, коли
відбувається істотне поліп-
шення ґрунтового і фракційно-
го складу гумусу (рис. 2).

Рис. 1. Динамі а за ально о м с залежно від способ обробіт чорнозем типово о ма-
ло м сно о в 5-пільній зернопросапній сівозміні. НІР0,05: 0–20 см — 0,056%, 20–40 см —
0,045; 0–40 см — 0,03%; — оран а; — поверхневий; — е споненціальний (безполи-
цевий); —— — безполицевий; — - — — е споненціальний (оран а); –– — е споненціальний
(поверхневий)

% %

Рік

Рис. 2. Дов остро овий вплив
різних способів обробіт
чорнозем типово о мало -
м сно о на р повий та
фра ційний стан м с :

— фра ція мінових ис-
лот 1; — фра ція міно-
вих ислот 2; — фра ція
мінових ислот 3; —

фра ція ф льво ислот 1а;
— фра ція ф льво ислот 1;
— фра ція ф льво ислот 2;
— фра ція ф льво ислот 3;
— не ідролізований зали-
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Довгострокове застосуван-
ня різних систем обробітку
чорнозему типового призво-
дить до зміни не лише вмісту
загального гумусу, а і його
якісного складу. За визначен-
ня вмісту лабільного біоактив-
ного гумусу фракцій ФК-1а,
ФК-1, ГК-1 з’ясувалося, що під
впливом систематичного без-
полицевого обробітку в шарі
ґрунту 0–30 см їх утворилося
на 113% менше, ніж за оран-
ки та поверхневого обробітку.
Уміст фракцій стабільного біо-
активного гумусу (ГК-2, ФК-2)
під впливом безполицевого та
поверхневого обробітків зріс
на 104–106%, у шарі ґрунту
20–30 см за поверхневого об-
робітку — на 106%. За без-
полицевого і поверхневого об-
робітків уміст фракцій ста-
більного біоактивного гуму-
су перевищував 50%, тоді як

за оранки він був меншим за
50%.
За систематичної оранки в

шарі ґрунту 0–30 см значення
Пг було в 1,19 раза вищим,
ніж за безполицевого та в 1,09
раза вищим, ніж за поверхне-
вого обробітків. За пошаро-
вою оцінкою, у шарі ґрунту 0–
10 см величина Пг за оранки
була у 1,4 раза, а в шарі 10–
20 см — у 1,18 раза вищою,
ніж за систематичного безпо-
лицевого обробітку та в 1,19
раза вищою порівняно з по-
верхневим обробітком у шарі
ґрунту 20–30 см. Показник Пг
свідчить про те, що за глибо-
кого безполицевого обробітку
процес залучення фракцій ла-
більного біоактивного гумусу у
фракції стабільного біоактив-
ного гумусу відбувається най-
більш інтенсивно, ніж за оран-
ки. За поверхневого обробітку

зазначені процеси послаблю-
ються в шарі ґрунту 0–20 см,
а в шарі 20–30 см набувають
такого рівня, як і за безполи-
цевого обробітку.
За систематичного вико-

нання безполицевого обробіт-
ку найвищий уміст фракцій ГК-
3 гумусу виявлено в шарі ґрун-
ту 0–10 см, тоді як з глибиною
уміст ГК-3 знижувався і був
меншим, ніж за оранки. Неза-
лежно від способу обробітку
чорнозему нерозчинний зали-
шок становив 21,6–22,3%.
Слабка тенденція до знижен-
ня його умісту була за безпо-
лицевого обробітку — 21,4–
21,9% у шарі ґрунту 0–30 см,
у шарах ґрунту 20–30 см за
оранки та 0–10 см за поверх-
невого обробітку — відповідно
21,5 і 21,7%. Зазначені зміни
свідчать про те, що за безпо-
лицевого обробітку лабільний

Оранка

0–10 0,21 2,22 3,82 0,21 1,66

10–20 0,21 2,09 3,60 0,19 1,65

20–30 0,20 1,96 3,38 0,19 1,68

0–30 0,21 2,09 3,60 0,21 1,66

Безполицевий обробіток

0–10 0,23 2,39 4,12 0,15 1,86

10–20 0,22 2,26 3,90 0,19 1,73

20–30 0,22 2,15 3,71 0,18 1,83

0–30 0,22 2,27 3,91 0,17 1,81

Поверхневий обробіток

0–10 0,23 2,35 4,04 0,19 1,73

10–20 0,21 2,09 3,60 0,20 1,71

20–30 0,19 1,92 3,31 0,17 1,67

0–30 0,21 2,12 3,65 0,18 1,71

* Відносна рухомість гумусних речовин.

1. Дов остро овий вплив різних способів обробіт на м сний стан шар чорнозем 0–
30 см типово о мало м сно о

Потужність шару
ґрунту, см Сгк:Сфк*ПгГумус, %Сорг.Nзаг.

Гумусний стан чорнозему
типового за різних способів обробітку
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Оранка

0–10 32,8·103 30,7 100

10–30 74,2·103 69,3 100

0–30 107·103 100 100

Безполицевий обробіток

0–10 46,8·103 35,4 143

10–30 86,0·103 64,6 116

0–30 132,8·103 100 124

Поверхневий обробіток

0–10 42,2·103 35,8 129

10–30 75,6·103 64,2 102

0–30 117,8·103 100 110

біоактивний гумус інтенсивні-
ше залучається до складу
фракцій стабільного біоактив-
ного гумусу. При цьому відбу-
вається диференціація оброб-
люваного шару чорнозему за
вмістом ГК-3. Довгострокове
застосування поверхневого
обробітку істотно вплинуло на
вміст фракцій біоінертного гу-
мусу (ГК-З). Так, у шарі ґрун-
ту 0–30 см уміст зазначеної
фракції у 1,23 раза був мен-
шим, ніж за оранки та 1,18 ра-
за меншим, ніж за безполице-
вого обробітку.
За безполицевого обробіт-

ку між співвідношенням Сгк:Сфк
та умістом гумусу виявлено
тісний кореляційний зв’язок (R=
0,62–0,67±0,03), а між Сгк:Сфк
та умістом загального азоту
він був на рівні прямої сильної
кореляції (R=0,59±0,02). За
систематичної оранки кореля-
ційний зв’язок набував обер-
неної сильної кореляції. Між
показниками Пг та умістом за-
гального азоту, Сфк та умістом
гумусу виявлено обернений

зв’язок на рівні сильної ко-
реляції за умови виконання
безполицевого обробітку. За
оранки та поверхневого обро-
бітку зв’язок був прямим.
Дослідженнями [5] установ-

лено, що за безполицевого об-
робітку в шарі ґрунту 0–20 см
біогенність була найвищою по-
рівняно з біогенністю за оран-
ки та поверхневого обробітку.
Між умістом гумусу та рівнем
біогенності виявлено пряму
сильну кореляцію (R=+0,82±
0,03; R2=0,67). Саме цим мож-
на пояснити найвищий уміст
гумусу в шарі ґрунту 0–20 см
за безполицевого обробітку:
3,92%, що вище на 0,07%, ніж
за оранки та на 0,03% вище,
ніж за поверхневого обробітку.
Між рівнем біогенності ша-

ру чорнозему 0–20 см та гли-
биною гуміфікації (Сгк:Сфк) ви-
явлено пряму сильну кореля-
цію (R=0,88±0,03, R2=0,77),
що пояснює збагачення ґрун-
ту гумусом та глибину гуміфі-
кації за безполицевого обро-
бітку порівняно з оранкою та

безполицевим обробітком. Між
фракціями стабільного біо-
активного гумусу та біогенніс-
тю виявлено прямий кореля-
ційний зв’язок (R=0,81±0,03);
за показником відносної рухо-
мості зв’язок сильний оберне-
ний (R=–0,93±0,03). Глибина
гуміфікації пов’язана з кіль-
кістю мікроорганізмів–деструк-
торів органічних сполук азоту
(R=–0,97±0,03), мікроорганіз-
мів–асиміляторів мінеральних
сполук азоту (R=0,98±0,01) та
умістом легкогідролізованих
сполук азоту (R=0,95±0,02).
За безполицевого обробітку у
шарі чорнозему 0–20 см між
умістом фосфатмобілізуваль-
них мікроорганізмів, деструк-
торами органічних форм азо-
ту, азотом легкогідролізованих
сполук та глибиною гуміфікації
органічної речовини гумусу
виявлено пряму залежність на
рівні сильної кореляції, за
оранки вона послаблюється
до середнього рівня.
За безполицевого обробіт-

ку запас енергії гумусу в шарі

2. Дов остро овий (34 ро и) вплив різних способів обробіт на запас енер ії м с в шарі
чорнозем типово о мало м сно о ле ос лин ово о 0–30 см

%

Приріст щодо оранкиПерерозподіл у межах
шару ґрунту 0–30 смПотужність

шару ґрунту, см
Запас енергії

гумусу, млн ккал/га
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В умовах довгострокового виконання без-
полицевого обробітку за внесення 6 т/га гною
і 7 т/га побічної продукції найефективніше
гумус накопичується у шарі чорнозему 0–
20 см з одночасним збільшенням його умісту
в нижній частині оброблюваного шару без ви-
яву диференціації в накопиченні.
Із застосуванням безполицевого обробіт-

ку співвідношення СГк:Сфк у шарі ґрунту 0–
20 см збільшилося на 110–112%, що зумовле-

Висновки

но зростанням гуміфікації рослинних решток
побічної продукції, за поверхневого обробіт-
ку — на 105%.
За безполицевого обробітку порівняно з

оранкою запас енергії гумусу в шарі ґрунту 0–
30 см збільшився на 124%, за поверхневого —
на 110%, у шарі ґрунту 0–10 см за безпо-
лицевого обробітку запас енергії гумусу
збільшився на 143%, за поверхневого обробіт-
ку — на 129%.
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ґрунту 0–30 см порівняно з
оранкою зріс на 124%, за по-
верхневого обробітку — на
110%. У шарі ґрунту 0–10 см

за безполицевого обробітку
запас енергії гумусу збільшив-
ся на 143%, за поверхнево-
го — на 129%. У шарі ґрунту

10–30 см запас енергії за без-
полицевого обробітку збіль-
шився на 116%; за поверхне-
вого — на 102% (табл. 2).
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в агроценозах Лівобережного Лісостепу
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С часні рин ові мови потреб ють підвищення
рівня по азни ів я ості с шено о листя стевії
(Stevіa rebaudіana bertonі). Проведені на ові
дослідження дають змо ре оменд вати
необхідний рівень вміст домішо та фізи о-
хімічних по азни ів, що посилить онтроль за
я істю листя стевії в У раїні. Вивчено мови
виробництва порош з листя стевії та
можливості збереження я існих по азни ів.
Встановлено, що з подрібненням лист а
збільш ється йо о і рос опічність. Визначення
жорст іших ритеріїв я ості й запровадження
посилено о онтролю забезпечить виробництво
прод ції арантованої я ості та захистить
вітчизняний рино від низь оя існої імпортованої
прод ції.

У світі набуває розвитку напрям виробниц-
тва і переробки сушеного листя стевії (Stevіa
rebaudіana Bertonі). За даними Міжнародної
організації цукру, 75–80% від світового вироб-
ництва листя стевії здійснює Китай, який має
6 підприємств для його переробки, 60–70%
продукції зі стевії експортується саме з цієї
країни [5]. Збільшення попиту на натуральні
цукрозамінники у світі сприяє зростанню площ
під плантаціями стевії в Китаї, США (штат Ка-
ліфорнія), Новій Зеландії, В’єтнамі та інших
країнах. Згідно зі світовими прогнозами у
2014 р. потреба в продуктах переробки листя
стевії становитиме 11 тис. т (2,75 млн т wse),
що приведе до збільшення виробництва лис-
тя стевії втричі і дасть змогу, за даними світо-
вих експертів, замінити 20% цукру у світовому
просторі [1].
Переважно листя стевії реалізується у фа-

сованому вигляді або переробляється на інтен-
сивні цукрозамінники ребаудиозид А (Rebaudio-
side A, Reb-A) та стевіозид (STV), що мають

Ключові слова: стевія, якість, стевіол-глікозиди, денне добове споживання, цукрозамінник.

різний ступінь чистоти, яка становить 60–
97%. Чинні відповідні міжнародні стандарти на
виробництво цієї продукції відомі як STV 60,
Reb-A80, Reb-A95, Reb-A97 і т.ін. Більшість з
очищених від FDA стевіол-глікозидів отримали
статус GRAS, що надало право світовим ком-
паніям виробляти та реалізовувати цю продук-
цію [5].
Інтенсивному розвитку і зростанню вироб-

ництва замінників цукру з сушеного листя стевії
(Stevіa rebaudіana Bertonі) сприяє розширення
напрямів його застосування. Якщо нещодавно
штучний цукрозамінник використовували для
підсилення смаку та зниження витрат цукру у
виробництві харчових продуктів, то з 2010 р.
відомий у світі виробник стевії Компанія Red-
poinr Bio налагодила виробництво натурально-
го підсилювача смаку на основі одного зі стеві-
ол-глікозидів — ребаудиозиду С (PR 44). Також
Компанія GLG Life Tech отримала статус GRAS
за виробництво підсолоджувача Rebpure 97,
підсолоджувальної системи BlendSure та очи-
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щеного стевіозидного продукту PureSTV [5].
Цей напрям у 2012 р. сприяв утворенню нових
формувань в агропромисловому комплексі, де
спільно працюють виробники цукру та вироб-
ники стевіол-глікозидів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Рослина стевія (Stevіa rebaudіana Bertonі) прак-
тично не вивчена як з агрономічного, так і з
фізіологічного та біохімічного боку. Сушене
листя стевії (Stevіa rebaudіana Bertonі), призна-
чене для реалізації в торговельній мережі або
використання у виробництві цукрозамінників,
має відповідати вимогам чинних нормативно-
технічних документів.
За органолептичними показниками листя

стевії має бути однорідним з умістом домішок
не більше 7% [3]. Крім того, колір листя має
бути від світло-зеленого до зеленого із влас-
тивим для стевії запахом та смаком. В Україні
та світі вимоги щодо органолептичних показ-
ників ідентичні. Проте проблемою є встановле-
ний граничний вміст домішок. Вивчення вмісту
домішок у листі стевії та його впливу на ефек-
тивність переробки свідчить, що показник 7%
є високим і потребує уточнення. За такого зна-
чення вмісту домішок збільшуються втрати ре-
човин дитерпенових глікозидів та флавоноїдів
під час екстрагування, знижується товарна
якість і за наявності піску та часток добрив уне-
можливлює пряму реалізацію або переробку
листя на порошки. За нашими дослідженнями,
імпортована сировина може містити до 16%
домішок. Така сировина надмірно забруднена
піском та залишками добрив, і переробка по-
требує посилення процесу очищення листя
стевії. Зазвичай ця сировина має значну кіль-
кість дрібного листка та «здерев’янілих» стебел
(більше на 18%) [10].
Органолептичні та фізико-хімічні властивості

досліджували К. Філіпс, А. Кінгхорн і Д. Соєар-
то, М. Саліман, П. Нісіяма, С. Чанг і О. Танакі,
Е. Абу-Араб, А. Абу-Араб, М. Абу-Сулім, І. Мар-
корік, З. Дарматі та ін. Проте залишається ряд
не вивчених питань.
В Україні чинна нормативно-технічна доку-

ментація потребує уточнення, зокрема у вироб-
ництві стевіол-глікозидів. Впровадження сучас-
ної ефективної системи контролю за відповід-
ністю показникам якості листя стевії і продуктів
її переробки в Україні забезпечить виробницт-
во конкурентоспроможної продукції та підви-
щить якість імпортованої продукції.
Мета досліджень — установлення відповід-

ності вітчизняного сушеного листя стевії (Stevіa

Виробництво сушеного листя стевії
(Stevіa rebaudіana Bertonі) гарантованої якості

rebaudіana Bertonі) вітчизняним та європейсь-
ким показникам якості.
Методи та методика досліджень. У 2013 р.

здійснювали збір стевії з дослідної ділянки Дер-
жавного підприємства «Агрофірма «Веселинів-
ка» (Київська обл.), яку сушили в конвективній
сушарці ТСУ до досягнення граничного вмісту
масової частки вологи в листі стевії 7,1%.
Відбір проби для аналізу здійснювали згідно з
чинною Загальною фармакопейною статті ГФ
XI (В.1, с. 267). Органолептичні показники ви-
значали згідно з ДСТУ 4776:2007 [7] та мето-
дичними рекомендаціями [4]. Уміст речовин ди-
терпенових глікозидів встановлювали згідно з
ТУ У 15.8-31591453-002:2005 [12]. Уміст фла-
ваноїдів досліджували за розробленою нами
методикою [7]. Уміст білка визначали згідно з
ДСТУ 7169:2010.
Результати досліджень. Післязбиральна

обробка стевії (Stevia rebaudiana Bertonі) пе-
редбачає такі технологічні етапи: скошування,
очищення від домішок, конвективне сушіння,
відділення листової маси від стебел, пакуван-
ня та зберігання. Вирощену на ділянці площею
0,12 га стевію скошували 9–12 вересня 2013 р.,
промивали проточною водою та сушили в кон-
вективній сушарці ТСУ за температури 100/
60°С до досягнення граничного вмісту вологи
в листі стевії 6–10%. Загальна тривалість су-
шіння 48 кг стевії становила 78 хв. Витрати на
сушіння 1 кг стевії в конвективній сушарці ТСУ
становлять 1,04 грн. Після сушіння листя відок-
ремлювали від стебел та аналізували на від-
повідність показникам якості.
Отримане листя оцінювали за показниками

якості згідно з чинною нормативно-технічною
документацією та методичними рекомендація-
ми щодо критеріїв оцінки якості сушеного лис-
тя стевії (Stevia rebaudiana Bertonі) як сирови-
ни для подальшого використання у харчовій
промисловості. Результати аналізу подано в
табл. 1.
Згідно з отриманими результатами сушене

листя стевії (Stevia rebaudiana Bertonі), вироб-
лене в Державному підприємстві «Агрофірма
«Веселинівка», за органолептичними показ-
никами відповідає чинним вимогам. Завдяки
ефективному очищенню листя не містить таких
домішок як залишки землі або добрив.
Відібрано проби листя для аналізу на від-

повідність вимогам якості за фізико-хімічними
показниками (табл. 2), які були встановлені у
спеціалізованій лабораторії (м. Київ).
За результатами випробування встановле-
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но, що отримане сушене листя стевії (Stevia
rebaudiana Bertonі) відповідає вітчизняним ви-
могам якості і може використовуватись у ви-
робництві фіточаїв, концентратів та інших про-
дуктів.
Велике та середнє ціле листя пакували в

паперові пакети, які складали у гофровані кар-
тонні ящики і направляли у приміщення, де
здійснювали його зберігання. Дрібне листя та
листя, що має зруйновану структуру листово-
го апарату, направляли для виробництва по-
рошку.
Технологія виробництва порошку передба-

чає такі етапи: сортування, очищення від домі-
шок, подрібнення та пакування. Після сортуван-
ня відбирали залишки стебел, і в результаті
після очищення уміст домішок становив 0,13%.
Подрібнення сушеного листя стевії (Stevia re-
baudiana Bertonі) здійснювали на кульовому
млині. Було отримано фракцію з розміром час-

ток менше 0,5 мм. Втрати листя становили
1,55% від загальної маси. Одержаний порошок
пакували в паперові пакетики по 5 г і складали
в гофровані картонні ящики для зберігання.
У приміщенні, де зберігалися ціле фасова-

не листя та порошки, температуру підтримува-
ли на постійному рівні (не більше 16°С), здійс-
нювали періодичне вентилювання.
Через 5 місяців зберігання відібрали проби

отриманої продукції для аналізу на відповід-
ність показникам якості. Було встановлено, що
під час зберігання органолептичні показники
всіх зразків не змінились. Визначення на від-
повідність якості за фізико-хімічними показни-
ками проводили в спеціалізованій лабораторії
з установлення відповідності показників якості
(м. Київ). Зміни фізико-хімічних показників ли-
стя стевії цілого та подрібненого (порошок) по-
дано в табл. 3.
Одержані результати свідчать, що під час

Уміст:

  масової частки вологи, % 7,1 6,8±0,15 6,75±0,2

  речовин дитерпенових глікозидів, % 10,82 10,39±0,08 10,37±0,1

  флавоноїдів, мг/л 568 556±0,12 549±0,01

Уміст:

 речовин дитерпенових глікозидів, % Не менше 10 10,82±0,08

 флавоноїдів, мг/л Не менше 400 568±0,1

 білка, % Не більше 16 7,9±0,02

 золи, % (550 °С) Не більше 8,5 8,21±0,06

1. Хара теристи а с шено о листя стевії (Stevia rebaudiana Bertonі)

2. Фізи о-хімічні по азни и я ості с шено о листя стевії (Stevia rebaudiana Bertonі)

Уміст домішок, %                          7                     2,3±0,1

Колір Від світло-зеленого до зеленого Від світло-зеленого до зеленого

Запах Властивий стевії, без стороннього Властивий стевії, без стороннього

Смак Солодкуватий, властивий стевії Солодкуватий, властивий стевії

Уміст масової частки
вологи, % Не більше 10                    7,1±0,18

Показник
Найменування

ФактичнийНормативний

Показник
Найменування

ФактичнийНормативний

3. Збері ання отриманої прод ції

Найменування

Показник

До зберігання
Після зберігання

ПорошокЦіле листя
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зберігання листя, сушене конвективним спосо-
бом, не втрачає якісних властивостей. Зміна
основних фізико-хімічних показників протягом
п’яти місяців зменшується на 3–4%. Це нормо-
вані витрати речовин, які відбуваються в про-
цесі дихання листового апарату. Під час збері-
гання листя для забезпечення рівномірного
процесу дихання відбуваються природні втра-
ти біологічно цінних речовин: дитерпенових
глікозидів та флавоноїдів [2]. При цьому в по-
рошку ці втрати зростають для речовин дитер-
пенових глікозидів на 0,2%, флавоноїдів — на
1,26%.
В Україні вимоги до якості листя стевії за

фізико-хімічними показниками представлено
тільки на рівні технічних умов та методичних
рекомендацій. На основі аналізу досліджень
вирощеної в Україні стевії та чинних вимог до
якості нами було запропоновано оцінку суше-
ного листя стевії (Stevіa rebaudіana Bertonі) за
фізико-хімічними показниками, які викладено в
методичних рекомендаціях [4] і Технічних умо-
вах 10.62.13-90.00:2013 «Листя стевії (Stevіa
rebaudіana Bertonі) сушене (ціле, подрібнене,
порошки)».
Відповідність сушеного листя стевії (Stevіa

rebaudіana Bertonі) за показниками якості євро-
пейським вимогам визначали за встановлени-
ми Європейською асоціацією стевії (ЄАС) ви-
могами й до якості стевії NF 1.1 звичайної,
органічної та з підвищеним вмістом ребаудио-
зиду А (табл. 4).
За отриманими результатами порівняння

оцінки сушеного листя стевії (Stevіa rebaudіana
Bertonі) встановлено, що вітчизняне листя від-

повідає європейським вимогам і може бути ек-
спортно-орієнтованою продукцією. Технології
післязбиральної обробки та виробництва по-
рошків захищені двома патентами України на
корисну модель [8, 9].
Норми токсичних елементів та їх визначен-

ня в Україні викладено в ГОСТ 26927, ГОСТ
26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178,
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000, МУ № 2142, МУ 5778,
МУ 5779, МВ № 6.6.1-10.10.1.7.158; у світі — в
стандартах комісії Кодекс Аліментаріус: CO-
DEX STAN 193-1995, Rev.2-2006, CODEX STAN
248-2005; CAC/GL 39-2001; СODEX STAN 230-
2001, Rev.1, 2003; для країн ЄС — у Регламенті
Комісії ЄС № 1881/2006. За даними Європейсь-
кої асоціації стевії, вміст нікелю має становити
2 мг/кг, миш’яку — 3 мг/кг і кадмію — 2 мг/кг [13].
Уміст пестицидів і фунгіцидів має бути не
більшим за рівень, установлений EU 396/2005,
тоді як в Україні вміст миш’яку має становити
0,5 мг/кг і кадмію — 1 мг/кг. Порівнюючи вітчиз-
няні та європейські вимоги, можна констатува-
ти, що українські нормативи мають вищий рі-
вень і є жорсткішими. Україна додатково здійс-
нює аналіз на вміст токсичних елементів (сви-
нець, ртуть), який не проводиться в країнах ЄС
та інших країнах світу.
Європейський офіційний орган з харчової

безпеки (EFSA) оцінив безпеку використання
стевіол-глікозидів і встановив для них допусти-
ме добове споживання (ДДС) — 4,4 г на добу
для дорослих і дітей, або 75 мг/кг людського
тіла (ЛТ). Згідно з результатами наукових дос-
ліджень оптимальним нормованим значенням
споживання листя стевії є 5–15 г, тобто відпо-

Масова частка вологи, % не більше 7,1 12 12 12

Уміст:

  білка, % не більше 7,99 16 16 16

  клітковини, % не більше 5,03 6,8 6,8 6,8

  речовин дитерпенових глікозидів, % не менше 10,82 10 10 15

  у т.ч. стевіозиду, % ** 6 6 5

  ребаудиозиду А, % ** 3 3 9

  стевіолу, мг/г СР ** 10 10 **

Уміст золи, % не більше (550 °С) 8,21 8,5 8,5 8,5

* Експериментальні дані; ** дані відсутні.

4. По азни и я ості листя стевії

За вимогами ЄАС

З підвищеним
умістом

ребаудиозиду А
ОрганічнаЗвичайна

Назва показника Україна*
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Виробництво сушеного листя стевії
(Stevіa rebaudіana Bertonі) гарантованої якості

відно до ДДС це становить 250 мг сухого лис-
тя на кг ЛТ [13]. Це узгоджується з установле-
ними в 2008 р. Об’єднаним експертним коміте-
том ФАО/ВООЗ нормами на харчові добавки
(JECFA). Є також дані щодо ДДС ребаудиози-
ду А зі ступенем чистоти 98,7%, яка має ста-
новити 5 мг/кг [6]. Токсикологічні дослідження

продемонстрували, що ці речовини не геноток-
сичні, не канцерогенні і не пов’язані зі шкідли-
вими наслідками для репродуктивної системи
або розвитку дітей. За дослідженнями вчених,
глікемічний індекс стевії становить для нор-
мальної людини 55,5, для людини, хворої на
цукровий діабет, — 61,12 [6].

Чинна нормативно-технічна документація
щодо вирощування, реалізації та використан-
ня стевії у виробництві цукрозамінників, по-
требує вдосконалення. Розроблений спосіб
післязбиральної обробки стевії на основі зас-
тосування конвективного сушіння дає змогу

Висновки

виробляти сушене листя стевії (Stevіa re-
baudіana bertonі) гарантованої якості, яка не
втрачається впродовж зберігання. Вітчизня-
не сушене листя стевії (Stevіa rebaudіana ber-
tonі) за показниками якості відповідає чинним
європейським вимогам.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ

Роз лян то с часний стан виробництва моло а
в а ропідприємствах У раїни. Основний а цент
спрямований на пош вн трішніх резервів
підвищення ефе тивності виробництва моло а
в осподарствах орпоративно о се тор .
Запропоновано способи збільшення
приб т овості молочно о с отарства
в а ропідприємствах.

Молочне скотарство посідає одне з провід-
них місць серед галузей аграрного сектору еко-
номіки, значення якого зумовлено не лише
високою часткою у виробництві валової про-
дукції, а й неабияким впливом на економіку
сільського господарства та рівень забезпечен-
ня населення продуктами харчування. Як відо-
мо, проведені аграрні перетворення не забез-
печили стійкого розвитку молочного скотар-
ства, внаслідок чого виробництво молока на
душу населення скоротилося з початку 90-х
років минулого століття з 373 до 217,3 кг (за
попередніми даними 2013 р.), що становить
57,2% від науково обґрунтованої норми спожи-
вання. Відбулося скорочення обсягів не лише
виробництва молока, а й поголів’я дійного ста-
да, відновлення якого потребує багатьох років.
Отже, галузь була не підготовленою до різ-

кої зміни економічних умов, оскільки харак-
теризувалася низьким потенціалом і високою
залежністю від переробних підприємств. Де-
формація економічних відносин, послаблення
державного регулювання і фінансової підтрим-
ки розвитку молочного скотарства, посилення
диспаритету цін на промислову та сільськогос-
подарську продукцію призвели до зниження не
лише економічного зростання в галузі, а й еко-
номічної ефективності виробництва молока [5].
Отже, зміни економічних умов господарюван-

Ключові слова: молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, ефективність,
відтворення.

ня, необхідність забезпечення конкурентоспро-
можного розвитку молочного скотарства в Ук-
раїні потребують обґрунтування напрямів ак-
тивізації процесів інтенсифікації виробництва
молока.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемам розвитку молочного підкомплексу
та підвищення ефективності інтенсифікації ви-
робництва молока присвячені праці вітчизня-
них учених: П. Березівського, М. Ільчука, М. Пар-
хомця, Н. Оляднічук, Т. Божидарніка, І. Свино-
уса, Т. Рудої та багатьох інших.
Методи досліджень. У роботі було викори-

стано сучасні загальнонаукові та спеціаль-
ні методи економічних досліджень, зокрема: си-
стемний підхід — у вивченні зв’язків між яви-
щами і процесами в системі забезпечення
інтенсивного розвитку; економіко-статистичні
методи у визначенні динаміки, структури та
результативності розвитку молочного скотар-
ства.
Результати досліджень. Молочна галузь

відіграє важливу роль у забезпеченні населен-
ня молоком і молочною продукцією, однак нині
ця галузь опинилась у складній ситуації. Посту-
пове зменшення поголів’я вкрай негативно по-
значилося на обсягах виробництва і продажу
молока, відповідно вплинуло на зміну структу-
ри й асортименту виробництва молочної про-
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дукції, скорочення споживання молочної про-
дукції на внутрішньому ринку через низьку ку-
півельну спроможність населення.
Виробництво молока всіма категоріями гос-

подарств за 2013 р. збільшилося на 1,1%
(122,9 тис. т), зокрема на сільськогосподарсь-
ких підприємствах — на 2% (50,3 тис. т), у гос-
подарствах населення — на 0,8% (72,6 тис. т).
У 2013 р. сільськогосподарськими підприєм-

ствами було вироблено 2585,6 тис. т молока,
господарствами населення — 8914,9, усіма
категоріями господарств — 11500,5 тис. т.
У виробництві молока в агропідприємствах

спостерігається чітка зональність.
Провідними регіонами з виробництва моло-

ка в усіх категоріях господарств у грудні 2013 р.
залишаються Полтавська та Вінницька області
(відповідно виробили 56,5 і 55,2 тис. т), а най-
нижчі показники — у Кіровоградській, Запо-
різькій та Херсонській областях (відповідно 14;
14,4 і 14,9 тис. т).
Найвищі показники за обсягами виробницт-

ва молока у грудні 2013 р. спостерігалися на
агропідприємствах Полтавської, Черкаської,
Київської, Харківської та Чернігівської областей
(відповідно: 30,9; 21,3; 17,5; 17; 15,2 тис. т), а
найнижчі — Закарпатської, Чернівецької та Іва-
но-Франківської областей (0,6; 1; 1,2 тис. т).
Аналізуючи динаміку виробництва молока в

агропідприємствах, необхідно відзначити, що
чітко виявляється нерівномірність обсягів про-
позиції молока впродовж року, що зумовлено
сезонним характером його виробництва. Така
ситуація спричиняє значні коливання закупі-
вельних цін, що безпосередньо впливає на
кінцеві результати.
Для нівелювання впливу сезонності на ви-

робництво молока в агропідприємствах по-
трібно здійснити комплекс зооветеринарних
заходів, а також мають бути використані важе-
лі економічного характеру, передусім це заку-
півельна ціна на молоко [4]. Прикладом ефек-
тивних заходів економічного характеру з ні-
велювання сезонності виробництва молока є
діяльність деяких господарств Хмельницької
області, які уклали договори з переробними
підприємствами на постачання молока, де ціну
на календарний рік було встановлено на рів-
ні зимових цін з дотриманням графіка поста-
чання [3].
Розглядаючи динаміку поголів’я корів — го-

ловного чинника формування валового вироб-
ництва молока, необхідно відзначити, що ста-
ном на 01.01.2014 в агропідприємствах усіх

форм власності налічувалося 565,7 тис. гол.,
у господарствах населення — 1979,2, у всіх
категоріях господарств — 2544,9 тис. гол.
За грудень 2013 р. порівняно з попереднім

місяцем поголів’я корів було зменшено усіма
категоріями господарств на 20,9 тис. гол.,
господарствами населення — на 21,1, а
агропідприємствами, навпаки, збільшено на
0,2 тис. гол.
Сільськогосподарські підприємства зменши-

ли поголів’я корів порівняно з 1 січня 2013 р.
на 9,5 тис. гол., усі категорії господарств — на
9,4, а господарства населення збільшили на
0,1 тис. гол.
На 1 січня 2014 р. в агропідприємствах утри-

мувалося 532,7 тис. гол. корів молочного на-
пряму, що на 6,6 тис. гол. менше порівняно з
відповідним періодом минулого року.
Надій молока від корів, які перебували на

початок року в агропідприємствах, у 2013 р.
становив 4861 кг, що на 151 кг більше порівня-
но з 2012 р.
Лише у 9-ти областях — Київській, Полтав-

ській, Черкаській, Херсонській, Харківській,
Дніпропетровській, Тернопільській, Вінницькій
та Хмельницькій — надій був більшим за се-
редній по Україні.
Найвищий показник (5844 кг) спостерігали у

Київській області, а найнижчий — у Закарпат-
ській (2981 кг).
Найбільший приріст надою молока від коро-

ви порівняно з минулим роком одержано в
Дніпропетровській області (524 кг), а наймен-
ший — у Черкаській (17 кг).
Слід зазначити, що у 2013 р. надій молока

порівняно з 2012 р. збільшили усі регіони, крім
Чернігівської, Закарпатської, Волинської, Запо-
різької, Житомирської, Чернівецької та Рівнен-
ської областей.
Одним із важливих показників раціонально

організованого відтворення стада є підтриман-
ня його оптимальної структури. Структура ста-
да — це відсоткове співвідношення кількості
тварин різних статевих і вікових груп до загаль-
ного поголів’я стада.
Структура стада залежить від його госпо-

дарського призначення (племінне і товарне),
напряму продуктивності (молочне, м’ясне, ком-
біноване), рівня його спеціалізації (спеціалізо-
ване та із закінченим оборотом), характеру
відтворення (просте і розширене). Для забез-
печення відтворення у структурі стада на по-
чаток року має бути 30–35 нетелей і 35–40 те-
лиць, старших за 1 рік на 100 корів (табл. 1).

Підвищення ефективності
виробництва молока в агропідприємствах
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Як свідчать дані, частка корів у стаді стано-
вить 49,5%, що є недостатнім для обґрунтова-
ного процесу відтворення поголів’я молочного
скотарства (у господарствах молочного скотар-
ства обґрунтована частка корів становить 60%).
Головні причини, які стримують темпи від-

творення великої рогатої худоби, — безпліддя
і яловість маточного поголів’я. З огляду на це
багато господарств недоотримують значної
кількості молодняку та продукції, зазнають
збитків від утримання неплідних тварин. Втра-
ти у відтворенні худоби в багатьох господар-
ствах залишаються високими — щороку агро-
підприємства недоотримують приплід від 30–
40% маточного поголів’я [1].
Основним показником, який характеризує

процес відтворення поголів’я корів в агропід-
приємствах, є вихід телят на 100 корів. У 2013 р.
в агропідприємствах було отримано від корів
та нетелей 571,8 тис. гол. телят, що на 4,6 тис.
гол. менше порівняно з 2012 р. Так, у 2013 р.
на 100 корів було отримано по 73 гол. припло-
ду телят, що відповідає рівню 2012 р.
У 2032 господарствах вихід телят не за-

безпечує простого відтворення дійного стада
(норматив 85 телят на 100 корів). І лише 800
агропідприємств, або 24,6% від загальної чи-
сельності, мають можливість здійснювати роз-
ширення відтворення поголів’я корів, викорис-
товуючи власні ресурси. Це свідчить про на-
явність істотних внутрішньогалузевих резервів

щодо стабілізації та нарощування поголів’я ве-
ликої рогатої худоби, зокрема й корів. Розв’я-
зання цієї проблеми можливе лише за умови
активізації інвестиційних процесів у сільському
господарстві та посилення державної підтрим-
ки відтворювальних процесів у галузі.
Інтенсифікація галузі неможлива без підви-

щення темпів оновлення маточного поголів’я.
Наприклад, рівень вибракування корів внаслі-
док низької продуктивності в середньому по
США становить близько 30%, а в штаті Пен-
сильванія — 36,9, у Великій Британії — 24,5–
28,8% корів від загальної кількості вибракувань
[2]. Так, введення у стадо 10% високопродук-
тивних первісток бажаних результатів не дає,
оскільки при цьому ми маємо можливість замі-
нити лише незначну кількість корів із найниж-
чою продуктивністю.
По Україні у 2013 р. на 100 корів введено

26,9 гол. нетелей, 12 регіонів мають показник,
вищий за середній по Україні, зокрема Кірово-
градська, Запорізька, Тернопільська, Харківсь-
ка, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Херсон-
ська, Дніпропетровська, Київська, Львівська та
Хмельницька області, які ввели від 37,7 до
27 гол. нетелей. Гірший показник (від 4,3 до
19,1 гол.) у Закарпатській, Одеській, Волин-
ській, Миколаївській, Житомирській областях та
Автономній Республіці Крим.
Як свідчать результати вивчення діяльності

сільськогосподарських підприємств, які вироб-

Корови 624,3 49,2 604,6 49,0 589,1 50,9 583,7 50,5 575,2 49,5

Телята
до 1-го року 425,2 33,5 413,4 33,5 369,6 32,0 370,7 32,1 376,1 32,4

Телиці від 1-го
до 2-х років 85,2 6,7 88,3 7,2 84,6 7,3 90 7,8 99,6 8,6

Телиці
від 2-х років
і старші 132,7 10,4 125,6 10,2 111,4 9,6 109,9 9,5 109,5 9,4

Бугаї-плідники 2,5 0,2 2,4 0,2 1,9 0,2 2,1 0,2 1,7 0,1

Усього 1269,9 100,0 1234,3 100,0 1156,6 100,0 1156,4 100,0 1162,1 100,0

Джерело: складено та розраховано за даними Державного комітету статистики України.

1. Динамі а та стр т ра стада в молочном с отарстві в а ропідприємствах У раїни (ста-
ном на 1 січня)

Рік

2009 2010 2011 2012 2013

тис. гол.
у % до
всього
стада

тис. гол.
у % до
всього
стада

тис. гол.
у % до
всього
стада

тис. гол.
у % до
всього
стада

тис. гол.
у % до
всього
стада
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ляють молоко, для покриття потреби в поголів’ї
дійного стада обстежені сільськогосподарські
підприємства планують здійснювати закупівлю
тварин у вітчизняних товаровиробників, вітчиз-
няних племінних підприємств і господарств та
закордонних виробників племінної продукції.
Очевидно, що в нинішніх умовах особливо

слід приділити увагу збільшенню поголів’я корів
за рахунок власного відтворення.
Слід назвати ще одну з першопричин, які

вплинули на вияв нехарактерних для цивілізо-
ваних країн відносин між виробниками і пере-
робниками молока, — це відсутність можливос-
тей реалізувати продукти переробки за межа-
ми України в достатній кількості [6]. Враховую-
чи низьку купівельну спроможність населення
держави та вимоги законодавства щодо якості
молокосировини, молокопереробні підприєм-
ства закуповують молоко для переробки за
ціною І ґатунку, що стимулює нарощення об-
сягів його надходження від агропідприємств
(табл. 2).
Так, впродовж досліджуваного періоду част-

ка молока класу екстра зросла майже в 5 разів.
Спостерігаються позитивні тенденції у зрос-
танні частки молока вищого ґатунку.
Проте з урахуванням нинішніх вимог до

якості молока виникає потреба здійснити істот-
ну модернізацію технологічного процесу та під-
вищити якість менеджменту в молочному ско-
тарстві, зокрема середньої ланки.
Одним зі стимулів до підвищення рівня тех-

нологічного процесу є підвищення рівня жир-
ності молока, реалізованого агропідприємства-
ми для переробки, оскільки це є додаткові гро-
шові надходження.
Ця обставина стимулює зооветслужбу агро-

підприємств здійснювати заходи з підвищення
жирності молока.
Відповідно до чинних нормативів переробні

підприємства вводять надбавку до закупівель-
ної ціни за термостійкість молока. Згідно з

ДСТУ температура молока має бути в межах
8–10°С. З вищими показниками молоко за по-
годженням сторін приймається як неохолодже-
не зі знижкою до ціни відповідного ґатунку згід-
но з калькуляцією на доохолодження.
Згідно з ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче

незбиране. Вимоги при закупівлі» доплата за
термостійкість молока становить надбавку в
розмірі 5% до закупівельної ціни на молоко
вищого і першого ґатунку. Нині розмір доплати
становить 0,03–0,05 грн/кг, або 0,8% від вели-
чини закупівельної ціни 1-го ґатунку.
Витрати на обслуговування холодильної ус-

тановки й охолодження молока значно переви-
щують рівень грошових доплат. Проте наявні
вимоги потребують від агротоваровиробників
реалізувати молоко для переробки з темпера-
турою до 10°С.
Щоб одержати якісне молоко, необхідно ре-

конструювати приміщення для утримання корів,
побудувати доїльні зали, закупити холодильне
устаткування тощо. Зміна підходів до розвитку
галузі молочного скотарства з гарантією одер-
жання якісної продукції можлива за умови над-
ходження великих сум інвестицій в інфраструк-
туру «кормовиробництво — одержання якісної
конкурентоспроможної молочної продукції».
Сьогодні спостерігається негативна тенден-

ція до зниження обсягів закупівлі технологічно-
го обладнання для механізації виробничих про-
цесів у молочному скотарстві.
Нестабільність закупівельних цін на молоко

призводить до зростання ризику окупності ін-
вестицій, адже в молочному скотарстві термін
окупності капіталу найдовший, на відміну від
інших підгалузей тваринництва.
Нині трапляються непоодинокі випадки, коли

переробні підприємства в односторонньому по-
рядку змінюють закупівельні ціни. Необхідно
створити єдині «правила гри» на ринку молока,
скажімо, через створення узгоджувальних комі-
сій. Має зростати роль професійних об’єднань.

2009 1,9 29,1 62,3 5,7 1

2010 4,4 31,3 59,3 4,1 0,9

2011 5,6 32,9 57 4,1 0,4

2012 5,3 31,2 57,6 5,6 0,3

2013 9,8 34,3 50,8 4,9 0,2

2. Стр т ра реалізації моло а для перероб и за рівнем ґат н овості моло а

Рік НеґатунковеІІ ґатунокІ ґатунокВищий ґатунокЕкстра
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Найголовнішими пріоритетними напряма-
ми підвищення економічної ефективності від-
творювального процесу молочного стада є:
скорочення тривалості відтворювального
циклу; оптимізація структури молочного
стада; скорочення кількості ялових корів з
метою збільшення інтенсивності відбору те-
лиць для ремонту й розширеного відтворен-
ня продуктивної худоби; інтенсифікація виро-
щування ремонтних (племінних) телиць; міні-
мізація витрат на вирощування молочних ко-
рів за рахунок раціонального використання ви-
робничих ресурсів.
Для забезпечення стабільного виробницт-

ва молока з високим рівнем поживних і тех-

Висновки

нологічних властивостей доцільно запровади-
ти на молочнотоварних фермах інтегровану
систему управління якістю та безпечністю
молока, щоб не допустити зниження його
якості нижче певного рівня.
Розроблено алгоритм процесу впроваджен-

ня інтегрованої системи управління якістю
та безпечністю продукції на молочнотовар-
них фермах, який передбачає послідовне ви-
конання підприємством сукупності організа-
ційно-управлінських заходів, а саме: побудову
блок-схеми процесів виробництва, аналіз ме-
ханізму контролю за виробничим процесом та
якістю продукції, розроблення реєстраційно-
облікової документації тощо.
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Безперечно, нинішня цінова ситуація ста-
вить у невигідне становище вітчизняних вироб-
ників молока порівняно з товаровиробниками

країн світу, оскільки молокопродукція, виготов-
лена з вітчизняної молокосировини, є неконку-
рентоспроможною в ціновому сегменті.
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Наведено рез льтати мі ропольово о дослід
з вивчення вплив оптимальних параметрів
щільності б дови піднасіннєво о та стр т рно о
с лад наднасіннєво о шарів ґр нт на
проростання і врожайність рослин р дзи,
пшениці ярої та проса. Установлено, що
оптимальні а рофізичні параметри посівно о
шар чорноземно о ґр нт сприяють збільшенню
енер ії, швид ості та др жності проростання,
а та ож підвищенню врожайності за алом.

Отримання своєчасних та дружніх сходів
сільськогосподарських культур залежить від
цілої низки умов. Головну роль у цьому відігра-
ють фізичні властивості: структурний склад та
щільність будови ґрунту в межах посівного ша-
ру. На ґрунтах із несприятливими агрофізични-
ми умовами рослини розвиваються гірше і ма-
ють слаборозвинену кореневу систему.
Агрофізичні властивості ґрунту зумовлюють

співвідношення води і повітря, закріплення еле-
ментів живлення в ґрунті, їх надходження з
ґрунту в рослини та безперешкодне освоєння
необхідного для них ґрунтового простору.
Структурний ґрунт легко засвоює вологу на-

віть найінтенсивнішої зливи без утворення вод-
ної ерозії. Такий ґрунт здатний утримувати во-
логу, зменшувати непродуктивне випарову-
вання та стимулювати транспірацію рослин
завдяки раціональному її розміщенню все-
редині агрегатів [5].
Основним завданням сучасного сільськогос-

подарського виробництва є досягнення макси-
мальних урожаїв, що неможливо без нормаль-
ного розвитку рослин, особливо на початкових
стадіях. Аналіз літературних джерел свідчить
про те, що висока щільність ґрунту призводить
до зменшення врожайності рослин [4, 6]. Ходові

Ключові слова: ґрунт, структурний склад, щільність будови, посівний шар.

частини машинно-тракторних агрегатів згубно
діють на структуру ґрунту, зменшуючи кількість
агрономічно корисних грудочок, міжагрегатну й
внутрішньоагрегатну шпаруватість. Остання є
основною причиною сповільнення розущіль-
нення ґрунту за рахунок слабкого проникання
вологи та коренів рослин, які розпушують ґрунт.
Вивчення зв’язку між щільністю ґрунту й роз-

витком культурних рослин — одне з найважли-
віших завдань теоретичного обґрунтування ра-
ціональних способів обробітку ґрунту. Вирішен-
ня цього питання полягає у визначенні
оптимальної будови орного шару ґрунту, за якої
контакт насіння з ґрунтом був би найтіснішим і
водночас у ньому містилися б оптимальні об’є-
ми вологи і повітря, що є вагомим аргументом
на користь урожаю [2].
Чинні на цей час агровимоги до передпосів-

ного обробітку ґрунту передбачають лише
параметри припустимої брилистості ґрунту в
оброблюваному шарі та вміст у ньому агроно-
мічно корисних агрегатів. Агровимоги не дифе-
ренціюють щодо ґрунтів і сільськогосподарсь-
ких культур [3]. Тривале застосування ґрунто-
захисної системи обробітку позитивно впливає
на параметри основних агрофізичних власти-
востей чорноземних ґрунтів різного грануло-
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метричного складу [1], тому потреба в удоско-
наленні агровимог до передпосівного обробіт-
ку не викликає сумніву.
Мета роботи — визначити оптимальні па-

раметри щільності будови в піднасіннєвому та
структурного складу в наднасіннєвому шарах
ґрунту для культур із різним розміром насіння
та сформулювати агровимоги до ґрунтооброб-
них знарядь.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження здійснено в умовах мікропольового
досліду на Слобожанському дослідному полі
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», розміще-
ному на території Харківського району Харків-
ської області. Об’єкти досліджень — 3 польові
культури з різним розміром насіння: кукурудза
(гібрид Моноліт МВ), яра пшениця (сорт Харків-
ська-30) та просо (сорт Слобожанське). Дослі-
джуваний ґрунт — чорнозем типовий малогу-
мусний важкосуглинковий на лесі з такими па-
раметрами: рН сольовий — 6,5, гідролітична
кислотність — 0,96 ммоль/100 г, загальний уміст
гумусу — 3,3 %, мінерального азоту — 23 мг/кг
ґрунту, фосфору та калію (за Чиріковим) —
відповідно 319 та 513 мг/кг ґрунту.
У досліді для кожної культури було створе-

Потреби рослин із різним розміром насіння в щільності
будови та структурному складі посівного шару ґрунту

но контрольні ділянки з використанням тради-
ційної технології вирощування культур та варі-
анти з оптимальними агрофізичними парамет-
рами. У варіантах штучно створено оптимальні
параметри структурного складу ґрунту в надна-
сіннєвому та щільності будови в піднасіннєво-
му шарах ґрунту.
Модель посівного шару ґрунту сформовано

за результатами серії вегетаційних досліджень
[7, 8]. Для підвищення точності за визначення
приросту врожаю було використано багаторяд-
ковий метод розміщення досліду за шаховим
розміщенням стандартних варіантів. Площа
однієї ділянки становила 1 м2, повторення в
досліді — 4-разове. Досліджувані культури ви-
сівали на різну глибину залежно від розміру
насіння: для кукурудзи — на 6–7 см, пшениці
ярої та проса — 4–5 см, а також моделювали
параметри щільності будови і структурного
складу ґрунту. На модельних ділянках було
знято весь наднасіннєвий шар ґрунту і просія-
но через сита з різним діаметром отворів за-
лежно від вирощуваної культури. Піднасіннєвий
шар ущільнювали дерев’яним товкачиком до
щільності ґрунту в межах 1,0–1,27 г/см3. На цей
шар висівали насіння культури і зверху прикри-
вали шаром просіяного ґрунту. Для кукурудзи
та ярої пшениці переважний розмір агрегатів у
наднасіннєвій частині ґрунту становив 1–10 мм,
проса — 0,5–7 мм.
У досліді вивчали 2 варіанти:
1. Модель: щільність будови ґрунту в підна-

сіннєвому шарі — 1,0–1,27 г/см3; розмір струк-
турних агрегатів ґрунту в наднасіннєвому ша-
рі — 0,5–10 мм залежно від культури.

2. Контроль параметрів щільності будови та
структурного складу ґрунту за традиційною тех-
нологією обробітку ґрунту.
Результати досліджень. Доведено, що

створення оптимальних параметрів посівного
шару ґрунту є неодмінною складовою отриман-
ня високих урожаїв сільськогосподарських
культур. На контрольних ділянках порівняно з
модельними варіантами спостерігали запізнен-
ня на кілька днів появи сходів усіх досліджува-
них культур. Слід зазначити, що оптимальні
агрофізичні параметри в посівному шарі чор-
ноземного ґрунту сприяють не лише поліпшен-
ню схожості, а й збільшенню загальної кількості
проростків. У рослин з великим розміром на-
сіння (кукурудза) на ділянках з оптимальними
параметрами посівного шару ґрунту спосте-
рігали збільшення майже на 20% загальної
кількості пророслих рослин. Для рослин із се-

Рис. 1. Параметри ореневої системи рос-
лин: — модель оптимально о посівно о
шар ; — онтроль (для рис. 1, 2)
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реднім (пшениця яра) розміром насіння загаль-
на кількість проростків зросла на 30%, невели-
ким розміром насіння (просо) — на 40%.
На рис. 1 наведено параметри кореневої сис-

теми вирощуваних культур за контрольного та
модельованого посівного шарів ґрунту.
Аналіз даних свідчить про тенденцію до

збільшення довжини і діаметра коренів кукуруд-
зи та пшениці ярої за оптимальних параметрів
посівного шару ґрунту порівняно з контролем.
Для проса спостерігається протилежна залеж-
ність, хоча параметри коренів культури (довжи-
на та діаметр) були більшими на контрольних
ділянках. Коефіцієнт продуктивності коренів,
який характеризує продуктивність роботи коре-
невої системи та вимірюється як співвідношен-
ня надземної маси до маси кореневої системи,
у цих варіантах зменшувався. Це свідчить про
зниження здатності коренів забезпечувати рос-
лини поживними елементами та вологою. Для
рослин кукурудзи та пшениці ярої відзначено
збільшення коефіцієнта продуктивності за оп-
тимальних параметрів посівного шару ґрунту
порівняно з контрольними ділянками. Загалом

за створення оптимальних параметрів посівно-
го шару ґрунту підвищується показник продук-
тивності кореневої системи вирощуваних рос-
лин (рис. 2).
За результатами попередніх досліджень [7,

8] та даних мікропольового досліду встановле-
но оптимальні параметри щільності будови в
піднасіннєвому та структурного складу в над-
насіннєвому шарах ґрунту для кожної культури
окремо. Щільність будови піднасіннєвого ша-
ру має становити 1,0–1,27 г/см3. Для рослин із
дрібним насінням бажано, щоб ґрунт був більш
ущільненим, для рослин із середнім та вели-
ким розмірами насіння — менш ущільненим,
проте має бути в межах припустимих пара-
метрів. Для кращого проростання та розвит-
ку рослин необхідне створення наднасіннєвої
частини з відповідним розміром структурних
агрегатів. Для рослин з дрібним насінням струк-
турний склад має бути 0,5–7 мм, рослин із се-
реднім та великим розмірами насіння — 1–
10 мм.
Створення оптимальних агрофізичних пара-

метрів посівного шару ґрунту збільшує не лише
загальну кількість проростків, а й сприяє під-
вищенню врожайності сільськогосподарських
культур. На рис. 3 наведено врожайні дані, от-
римані в результаті виконання мікропольового
досліду.
Установлено, що за звичайних умов виро-

щування (контроль) порівняно з ділянками, де
створено оптимальний посівний шар ґрунту,
спостерігалося зниження врожайності всіх дос-
ліджуваних культур. Проте для рослин кукуруд-
зи ця залежність виявилася слабкою. Зі ство-
ренням оптимальних параметрів структури і
щільності будови в посівному шарі для рослин

Кукурудза Модель посівного шару 1697 170

Контроль 1213 121

                                                    r = – 0,38; p = 0,75; r2 = 0,15

Пшениця яра Модель посівного шару 151 15,01

Контроль 118 11,76

                                                 r = 0,98; p = 0,12; r2 = 0,97

Просо Модель посівного шару 132 13,18

Контроль 82 8,19

                                                r = 0,58; p = 0,61; r2 = 0,33

Рис. 2. Коефіцієнт прод тивності ореневої
системи рослин: r=0,98; р=0,06; r2=0,98

%

Кукурудза Пшениця яра Просо

Урожайність сільсь о осподарсь их льт р за різно о посівно о шар ґр нт

Урожайність сільськогосподарських культур

ц/гаг/ м2
ВаріантКультура



76 Вісник аграрної науки квітень 2014 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Потреби рослин із різним розміром насіння в щільності
будови та структурному складі посівного шару ґрунту

кукурудзи забезпечується приріст урожаю по-
рівняно зі стандартною технологією обробітку

Для своєчасних та дружніх сходів сільсько-
господарських культур щільність будови під-
насіннєвого шару ґрунту має становити 1,0–
1,27 г/см3.
Розмір структурних агрегатів посівного

шару ґрунту є впливовим показником пророс-
тання та розвитку проростків рослин. Для
рослин із дрібним насінням структурний склад
наднасіннєвої частини ґрунту має бути 0,5–
7 мм, рослин із середнім та великим розміра-
ми насіння — 1–10 мм.

Висновки

Створення оптимального за структурним
складом і щільністю будови ґрунту в посівно-
му шарі з урахуванням розміру насіння сіль-
ськогосподарських культур є важливим засо-
бом підвищення врожайності польових куль-
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урожаю на ділянках із оптимальними агро-
фізичними параметрами ґрунту порівняно з
контрольними становив 61%, рослин із се-
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відно 28 та 40%.
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на 40%. Для рослин пшениці ярої та проса
приріст становить відповідно 28 та 61%.
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Проведено порівняльн оцін стій ості
11 деревних видів рослин до висо их температ р
і пос хи. Визначено відмінності площі
лист ово о апарат деревних видів рослин за
мов переход від зони онтролю до в личних
насаджень. Встановлено оливальний хара тер
пош одженості лист ів деревних видів рослин
висо ими температ рами та пос хою. Я
перспе тивні для вирощ вання иївсь ом
ме аполісі ре омендовано рослини P. nigra,
A. pavia та R. pseudoacacia.

Стресовий вплив високих температур повітря
індукує зневоднення й висихання, появу опіків, по-
рушення процесів синтезу хлорофілу, дихання,
теплову денатурацію білків, коагуляцію цитоплаз-
ми та загибель рослин [2, 6, 7]. Атмосферна і ґрун-
това посуха зумовлює значну затримку росту та
масове пошкодження листків. Посухостійкість ви-
являється у здатності рослин витримувати знач-
ний водний дефіцит за умов підтримання високо-
го водного потенціалу тканин та функціональної
стабільності клітинних структур.
Мета досліджень — установлення ступеня по-

шкодження листків деревних видів рослин висо-
кими температурами і посухою у різних екологіч-
них зонах зростання.
Матеріали і методи досліджень. Вибір еко-

логічних умов зростання здійснювали за методи-
кою [1, 4]. Об’єктами досліджень слугували де-
ревні види рослин (7-10 особин кожного виду) 30–
40-річного віку, які є найпоширенішими у вуличних
та паркових насадженнях м. Києва, зокрема гірко-
каштан звичайний (Aesculus hippocastanum L.),
гіркокаштан червоний, або павія (Aesculus pa-
via L.), липа серцелиста (Tilia cordata L.), липа ши-
роколиста (Tilia platyphyllos Scop.), клен гостроли-
стий (А′cer platanoі′des L.), клен сріблястий (А′cer
saccharі′num L.), дуб звичайний (Quercus robur L.),
тополя чорна (Populus nigra L.), ясен звичайний
(Fraxinus excelsior L.), робінія псевдоакація (Robi-
nia pseudoacacia L.) та береза повисла (Betula
pendula Roth.). Як контроль нами було обра-
но умовно чисті зони: № 1 — Ботанічний сад
НУБіП України; № 2 — Голосіївський і Маріїн-
ський парки м. Києва та Ботанічний сад ім. акад.
О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка; № 3 —
вуличні зелені насадження поблизу автомагістра-
лей з інтенсивним рухом транспорту (вулиці Чер-
воноармійська, Горького, Глушкова, Заболотного,

Ключові слова: високі температури повітря, посуха, стійкість, адаптація, деревні види рослин.

Васильківська, проспекти 40-річчя Жовтня та На-
уки).
Для дослідження морфологічних показників

було відібрано 5 сформованих неушкоджених
листків з південно-східного боку деревних видів
рослин о 9–10 год ранку. Їхню стійкість до висо-
ких температур і посухи визначали за методикою
візуальної оцінки пошкодженості листків згідно з
5-бальною шкалою П’ятницького [8].
Оцінку ступеня пошкодженості крони деревних

видів рослин проводили за такою шкалою:
I. Крона дерев непошкоджена: листки зелені,

термальні опіки поодинокі або відсутні — 1 бал.
II. Крона дерев слабо пошкоджена: 15–25% з

висохлими або термально пошкодженими листка-
ми — 2 бали.

III. Крона дерев середньопошкоджена: 25–50%
з висохлими або термально пошкодженими лист-
ками — 3 бали.

IV. Крона дерев сильно пошкоджена: 50–75%
з висохлими або термально пошкодженими лист-
ками, з наявністю незначної суховершинності —
4 бали.

V. Крона дерев дуже сильно пошкоджена: 75–
100% крони з висохлими, термально пошкодже-
ними або всохлими листками — 5 балів. Резуль-
тати досліджень було оброблено статистично [3].
Результати досліджень та їх обговорення.

Клімат Києва є помірно континентальним, з м’я-
кою зимою і спекотним літом. Середньорічна тем-
пература повітря у 2013 р. становила в денний час
+10,4°C, у нічні години +4,2°C. Максимальний тем-
пературний показник зареєстровано в липні
(+37°C), а мінімальний — у січні (–19,9°C). За ос-
танні 100–120 років температура повітря в Києві
характеризується підвищенням температури на
1,5–2°C за рік. У літній сезон 2013 р. було зареє-
стровано підвищення температури повітря і дефі-
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циту вологи, що супроводжувалося розбалансу-
ванням фізіолого-біохімічних процесів, гальмуван-
ням процесів росту та розвитку рослин [4].
З’ясовано, що взаємодія деревних рослин з ат-

мосферним повітрям здебільшого забезпечуєть-
ся через сумарну площу листків, яка в середньо-
му становить 4–7 м2 на 1 кг маси сирої речовини
[5]. Тому площа листкових пластинок відіграє знач-
ну роль у процесі засвоєння світлової енергії та
асиміляції органічних і мінеральних речовин. Наші
дослідження продемонстрували динамічність по-
казників сумарної площі листкового апарату рос-
лин у різних екологічних зонах. У проведених екс-
периментах сумарна площа листкового апарату
деревних видів рослин зменшувалася від зони
№ 1 (контроль) до № 2, тоді як найнижчі величи-
ни площі листків були характерні для вуличних на-
саджень зони № 3.
Нами було встановлено відмінності у розмірах

площі поверхні листкового апарату деревних видів
рослин в різних екологічних зонах зростання. Так,
найістотніше зменшення загальної площі листків
зафіксовано у гіркокаштана звичайного (зона
№ 1 — 691 см2, № 3 — 444 см2) та клена гостро-
листого (589 см2 проти 459 см2). Водночас знач-
не зменшення площі поверхні листкового апара-
ту виявлено у деревних видів рослин, площа по-
верхні листків яких у контрольній зоні № 1 була
більшою порівняно з іншими видами. З переходом
від паркової зони № 2 до зони контролю № 1 су-
марна площа листків зростала, а у вуличних на-
садженнях — зменшувалася (табл. 1).
Нашими дослідженнями визначено, що за

впливу високих температур і посухи відбувається
зневоднення, висушування, відмирання органів та
зменшення загальної поверхні листків деревних
видів рослин. Різні аномалії були специфічними
для окремих видів рослин і значною мірою зале-
жали від особливостей умов середовища їх зрос-
тання. Так, рослини P. nigra виявилися стійкіши-

Оцінка стійкості деревних
видів рослин до високих температур та посухи

ми до впливу високих температур і посухи, які в
міських вуличних насадженнях (зона № 3) мали
середній бал пошкодженості — 3, а в парковій зо-
ні — 2. В умовах контролю рослини P. nigra не за-
знавали істотних теплових пошкоджень та опіків,
які були на рівні 1 бала (табл. 2).
Рослини A. pavia також виявилися досить стій-

кими до впливу високих температур і посухи не-
залежно від умов зростання, ступінь пошкодже-
ності яких практично не змінювався: контрольні
насадження мали 1 бал, а в парковій зоні та ву-
личних насадженнях — 2. Водночас рослини
A. platanoides були надзвичайно чутливими до
впливу високих температур, з яких на контролі
(зона № 1) майже половина (48%) виявилася з
пошкодженою кроною, а у вуличних насаджен-
нях — 90%. Рівень пошкодженості у контрольній
зоні № 1 становив 3 бали, у міській — 5 балів.
Водночас рослини A. saccharum відзначалися

вищим ступенем стійкості до впливу високих тем-
ператур повітря, ніж A. platanoides. Рівень пошко-
дженості крони A. saccharum у міських вуличних
насадженнях становив 4 бали, у парковій зоні та
зоні контролю — 2. Рослини B. pendula в екологіч-
них умовах зростання виявилися найчутливіши-
ми до тривалої відсутності атмосферних опадів і
впливу високих температур повітря. На контролі
за шкалою пошкодженості вони мали 3 бали, а в
парковій зоні та вуличних насадженнях — 5.
Нами простежено динаміку фізіологічної реакції

рослин Q. robur на високу температуру повітря й
посуху. Так, у контрольній зоні пошкодження лист-
кових пластинок і термальні опіки були зафіксо-
вані у 30 % рослин, що відповідає 2 балам. Про-
те в зонах № 2 і № 3 стійкість рослин Q. robur до
високих температур та посухи залежала від умов
місця зростання. У парковій зоні і в Ботанічному
саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шев-
ченка деревні види рослин мали пошкодження,
що відповідають 4 балам. У жорсткіших екологіч-

A. hippocastanum 691,3±4,7 554,2±7,8 443,8±6,1
A. pavia 502,5±6,5 466,3±3,2 404,0±7,0
A. saccharum 584,9±3,4 508,6±4,3 477,1±4,0
A. platanoides 589,2±2,8 513,9±6,5 458,7±4,6
T. platyphyllos 311,6±5,5 278,5±5,8 221,0±2,5
T. cordata 270,9±3,1 227,1±2,8 201,4±3,0
P. nigra 241,4±1,2 198,4±3,0 168,5±6,4
B. pendula 122,1±1,4 113,7±2,5 104,7±1,3
Q. robur 277,1±6,8 236,8±3,6 199,3±1,2
F. excelsior 264,1±4,8 215,3±2,8 176,3±5,7
R. pseudoacacia 102,4±1,7 90,5±3,1 78,3±3,7

1. Площа поверхні лист ово о апарат деревних видів рослин в е оло ічних зонах зростан-
ня № 1, 2, 3, см2

№ 1 № 2 № 3

Площа листкової пластинки
Види деревних рослин
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Оцінка стійкості деревних
видів рослин до високих температур та посухи

них умовах зростання (вуличні насадження) бал
пошкодження був аналогічний, а в деяких випад-
ках — до 5.
Більшість рослин A. hippocastanum були дуже

сильно пошкоджені високою температурою і по-
сухою (5 балів), що свідчить про низьке їх пристосу-
вання до змін умов існування. Показано, що в кон-
трольних насадженнях цей показник становив 4
бали, а в міських умовах 95% деревних видів рос-
лин були з усохлими листками та суховершинністю.
Рослини T. platyphyllos та T. cordata відзнача-

лися низьким ступенем пошкодженості крони
(1 бал) в зоні № 1, середнім (3 бали) — у парко-

вих зонах і дуже сильним (5 балів) — у вуличних
насадженнях поблизу автомагістралей. Незалеж-
но від місця зростання у рослин R. pseudoacacia
нами виявлено низький ступінь пошкодженості
крони високими температурами і посухою — до 2
балів в екологічних умовах зростання. Ступінь по-
шкодженості крони рослин F. excelsior істотно за-
лежала від екологічних умов зростання. Наймен-
шу кількість не уражених високою температурою
і посухою рослин F. excelsior нами виявлено в
умовах контрольної зони — 2 бали. У міській зоні
вуличних насаджень в рослин цього виду зафік-
совано в’янення листків, що становить 4 бали.
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A. hippocastanum 4 5 5
A. pavia 1 2 2
T. platyphyllos 1 3 5
T. cordata 1 3 5
A. platanoides 3 3 5
A. saccharum 2 2 4
P. nigra 1 2 3
Q. robur 2 4 5
B. pendula 3 5 5
F. excelsior 2 4 4
R. pseudoacacia 1 2 2

2. Життєздатність деревних видів рослин в е оло ічних зонах зростання № 1, 2, 3, бали

№ 1 № 2 № 3

Площа листкової пластинки
Види деревних рослин

Площа листкового апарату деревних видів
рослин за умов переходу від зони контролю до
паркової зони зростає, проте у вуличних на-
садженнях — зменшується. Найменшим сту-
пенем коливання сумарної площі листків
відзначились рослини R. pseudoacacia та
A. pavia. Деревні види рослин істотно відрізня-
ються від інших за ступенем пошкодженості
листків високими температурами та посу-
хою. Найстійкішими до цих стресових абіо-

Висновки

тичних чинників виявилися рослини P. nigra та
A. pavia. Високим ступенем пошкодженості
високою температурою і посухою в міських
умовах відзначились рослини B. pendula,
A. platanoides і A. hippocastanum. Отже, у зе-
леному будівництві рекомендовано викорис-
товувати рослини R. pseudoacacia, P. nigra
та A. pavia., які відзначаються високим сту-
пенем стійкості до високих температур по-
вітря та посухи.
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Аграрна наука зазнала ве-
ликої втрати. 20 березня 2014 р.
на 64-му році пішов з життя
доктор сільськогосподарських
наук, професор, член-корес-
пондент НААН Іван Адамович
Рудик.
Іван Адамович народився

11 січня 1951 р. у с. Сокіл Чер-
нівецького району Вінницької
області. У 1972 р. закінчив з
відзнакою зоотехнічний фа-
культет Білоцерківського сіль-
ськогосподарського інституту
за спеціальністю вченого зоо-
техніка.
Свою трудову діяльність

почав з посади головного зоо-
техніка колгоспу на Чернігів-
щині. Уся подальша діяльність
Івана Адамовича була пов’я-
зана з Білоцерківським сільсь-
когосподарським інститутом
(згодом Білоцерківський на-
ціональний аграрний універси-
тет), в якому він пройшов
шлях від аспіранта до профе-
сора та завідувача кафедри
розведення і генетики сільсь-
когосподарських тварин.
У 1978 р. Іван Адамович за-

хистив кандидатську дисерта-
цію «Хозяйственно-биологи-
ческая оценка семейств крас-
ной степной породы и методы
их дальнейшего совершен-
ствования», у 1997 р. — док-
торську на тему: «Методи
підвищення ефективності се-
лекції плідників молочної ху-
доби». Вчене звання профе-
сора отримав у 2000 р.
Наукова діяльність І.А. Ру-

дика охоплювала теоретичні і
практичні аспекти селекції
сільськогосподарських тварин.
Розроблена ним методика оцін-
ки бугаїв-плідників за міжпо-
родного схрещування вико-
ристовувалась в Україні під
час створення нових молоч-
них порід великої рогатої ху-
доби. Ним удосконалено ме-
тодики оцінки і добору потен-

ПАМ’ЯТІ І.А. РУДИКА

ційних матерів та батьків бу-
гаїв, моделювання селекцій-
но-генетичних процесів у по-
пуляціях молочної худоби та
генетико-економічної оптимі-
зації програм селекції, орга-
нізації великомасштабної се-
лекції молочних порід худоби.
Іван Адамович Рудик був

одним з провідних учених у
галузі розведення і селекції
тварин, членом комісій Мінаг-
рополітики України та Націо-
нальної академії аграрних на-
ук України з розроблення нор-
мативних документів на вико-
нання Закону України «Про
племінне тваринництво»; го-
ловою державної експертної
комісії Мінагрополітики Украї-
ни та Української академії аг-
рарних наук з апробації типів
червоної молочної породи, що
створювалась (1998), прикар-
патського типу української
червоно-рябої молочної поро-
ди (1999), червоної молочної
породи та південного внутріш-
ньопородного типу української
чорно-рябої молочної породи
(2004), української бурої мо-
лочної породи (2005); членом
комісії з апробації південної
м’ясної породи та знам’янсь-

кого внутрішньопородного ти-
пу поліської м’ясної породи
(2008) та ковельського типу
волинської м’ясної породи ве-
ликої рогатої худоби (2009).
І.А. Рудик був членом спе-

ціалізованих рад Білоцерків-
ського національного аграрно-
го університету та Інституту
розведення і генетики тварин
НААН. Викладав дисципліни
для студентів: генетика у вете-
ринарній медицині, генетика
сільськогосподарських тварин,
біотехнологія відтворення, ге-
нетика популяцій.
У 2010 р. був керівником

Міжнародної науково-практич-
ної конференції «Методи під-
вищення ефективності се-
лекції у тваринництві», при-
свяченої 75-річчю від дня
народження доктора сільсько-
господарських наук, члена-ко-
респондента УААН, про-
фесора М.З. Басовського.
Ученим опубліковано 159

наукових праць, у тому числі —
2 монографії, 3 підручники,
1 навчальний посібник.
Під його керівництвом під-

готовлено 10 кандидатів наук
і одного доктора наук.
У 2007 р. А.І. Рудика обра-

но членом-кореспондентом
УААН (Відділення ветеринар-
ної медицини та зоотехнії). У
2010 р. він нагороджений По-
чесною відзнакою НААН.
Наукові доробки І.А. Руди-

ка широко відомі серед нау-
ковців і практиків тваринницт-
ва. Як великий ентузіаст своєї
справи він назавжди зали-
шиться одним з найкращих
фахівців із розведення та се-
лекції тварин в Україні.
Світла пам’ять про Івана

Адамовича назавжди збере-
жеться в наших серцях.

Відділення зоотехнії
Національної академії
аграрних наук України
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УДК 631.147; 631.416.9; 631.81.095.337
Фатеев А.И., Смирнова Е.Б., Семенов Д.А., Луч-
никова Е.В., Шемет А.М. Оценка пригодности почв
Украины для органического земледелия по содер-
жанию микроэлементов//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 4. — С. 5–9.
На основе общенациональной ГИС «Микроэлемен-
ты в почвах Украины» разработана оценка пригод-
ности почв Украины к органическому земледелию по
содержанию подвижных форм микроэлементов и
тяжелых металлов (ААБ 4,8). Установлено, что
большая часть территории Украины является пол-
ностью пригодной для органического земледелия по
содержанию Co, Mn, Pb, Ni и условно пригодной
вследствие низкой обеспеченности почв Zn и Cu.
Отмечены единичные случаи локального загрязне-
ния почв Украины тяжелыми металлами, что связа-
но с крупными индустриальными центрами или ано-
мально высоким естественным содержанием под-
вижных форм этих элементов в почвах. Библиогр.:
9 названий.
Ключевые слова: органическое земледелие, оцен-
ка пригодности почв, микроэлементы, тяжелые ме-
таллы, картосхемы.

УДК 635.21:631.8
Вишневская О.А., Кармазина Л.Е., Петренко А.Н.
Урожайность и эффективность перспективных сор-
тов картофеля в зависимости от комбинированной
системы удобрения в зоне Полесья//Вісник аграрної
науки. — 2014. — № 4. — С. 10–13.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния комбинированной системы удобрения на
урожайность новых перспективных сортов картофе-
ля разных групп спелости в зоне Полесья. Установ-
лено, что комплексная научно обоснованная систе-
ма удобрения гарантирует получение высокого уро-
жая картофеля при уменьшении себестоимости 1 т
клубней и увеличении уровня рентабельности. Биб-
лиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: картофель, сорта, удобрения,
урожайность, окупаемость удобрений, себестои-
мость, рентабельность.

УДК 635.652/654:633/635
Воронецкая И.С., Мовчан Е.И. Особенности фор-
мирования генеративных органов фасоли обыкно-
венной в зависимости от способа посева и густоты
растений в условиях Правобережной Лесостепи Ук-
раины//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. —
С. 14–18.
Описаны основные результаты реализации генера-
тивного потенциала растений фасоли обыкновенной
в условиях Правобережной Лесостепи Украины.
Приведены результаты экспериментальных иссле-
дований и экономико-математических расчетов. Ис-
пользована модель прогнозирования изменений ко-
личества генеративных органов фасоли обыкновен-
ной в зависимости от способа посева и густоты
растений. Показано, что использование исследуе-
мых технологических факторов в посевах фасоли
обыкновенной (как сорта Мавка, так и сорта Надия)
имеет влияние на создание: количества цветков,
количества бобов после завязи и на период созре-

вания. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: фасоль, способ посева, густота
растений, количество цветков, количество бобов,
регрессия.

УДК 633.52:631.5 (477.41/.42)
Шеремет Ю.В., Деребон И.Ю., Дидора В.Г. Фактор-
ный анализ полевого опыта на примере льна мас-
личного//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. —
С. 19–23.
На основе 3-факторного опыта с льном масличным
применен статистический анализ, позволяющий ус-
тановить точность и однозначность степеней досто-
верности и надежности выводов относительно оп-
тимальных норм посева, внесения и влияния мине-
ральных удобрений на программированный урожай,
а также адаптированность и пластичность сортов в
условиях Полесья. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: лен масличный, сорт, норма вне-
сения минеральных удобрений, дисперсионный ана-
лиз, метод рендомизированных повторностей, доля
факторов, урожайность.

УДК 633:63:631.81
Ионицой Ю.С. Роль влагообеспечения в жизнеде-
ятельности гибридов свеклы сахарной разного про-
исхождения//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 4. — С. 24–28.
Приведены результаты исследований влияния ре-
жимов влагообеспечения почвы на динамику чис-
ленности листьев и площади листовой поверхнос-
ти, содержания хлорофилла в клетках, накопления
углеводов в листьях свеклы сахарной отечествен-
ной, зарубежной и совместной селекции на протя-
жении периода вегетации. Максимально раскрылся
биологический потенциал сортов и гибридов при
режиме 75% ППВ почвы. Наивысший сбор сахара
в опыте обеспечил гибрид совместной селекции КВ
Збруч — 213 г/сосуд. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: гибриды, листовая поверхность,
хлорофилл, зольные элементы, углеводы, сбор са-
хара.

УДК 619:614.31:637.12
Якубчак О.Н., Кобыш А.И. Анализ показателей бе-
зопасности сырого товарного молока коров с личных
крестьянских хозяйств//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 4. — С. 29–30.
Приведены результаты исследований микробиоло-
гических, радиологических и химико-токсикологичес-
ких показателей безопасности сырого товарного
молока коров, содержащихся в условиях личных
крестьянских хозяйств Киевской области. Установ-
лено несоответствие некоторых показателей безо-
пасности сырого коровьего молока требованиям
действующих нормативно-правовых актов. Так, со-
держание тяжелых металлов в исследуемых пробах
превышало максимально допустимые показатели по
уровню плюмбума и гидраргиума. Бактериологичес-
кими исследованиями выявлено обсеменение моло-
ка бактериями группы кишечных палочек. Библиогр.:
5 названий.
Ключевые слова: молоко, безопасность, микроби-
ологические, радиологические и химико-токсиколо-
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гические показатели, личные крестьянские хозяй-
ства.

УДК 636.085:636.22/28
Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромная О.И., Без-
носюк Е.Ю., Яковчук Е.С., Хрипливый В.В. Новые
принципы оценки продуктивного действия протеина
кормов как основы высокой молочной продуктив-
ности коров//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 4. — С. 31–35.
Освещенные новые принципы оценки продуктивно-
го действия протеина кормов в кормлении высоко-
продуктивных коров базируются на сопоставлении
содержания незаменимых аминокислот в белке мо-
лока и микробиальном белке по сравнению с содер-
жанием таких кислот кормов рациона. Получение
среднесуточного надоя до 20 л молока обеспечива-
ется за счет микробиального белка при сбаланси-
рованности рациона по сырому протеину объемис-
тых и концентрированных кормов и крахмалу с са-
харом в соответствии с нормами кормления
высокопродуктивных коров. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: незаменимые аминокислоты,
белок молока, микробиальный белок, соевый жмых,
подсолнечный жмых, экструдированная соя, проду-
цирование молока.

УДК 518.143.6:634.2:632.38
Медведева Т.В., Тряпицына Н.В., Рябый В.Я. Мик-
роклональное размножение подвоя вишня Студэны-
кивська//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. —
С. 36–39.
Доказано, что клоновый подвой вишня Студэны-
кивська, выделенная в Институте садоводства
НААН, на 30–45% снижает силу роста деревьев че-
решни, хорошо адаптирована к агроклиматическим
условиям выращивания в Украине. Учитывая перс-
пективность и сложность размножения традицион-
ными методами, исследования были направлены на
определение оптимального минерального и гормо-
нального состава питательной среды для его мик-
роклонирования. Установлено, что пре-стерилиза-
ция 70%-м этанолом (45 с) с последующей дезин-
фекцией в 0,1%-м растворе хлорида ртути (3 мин)
позволяет существенно снизить контаминацию. Биб-
лиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: клоновые подвои, вишня Студэ-
ныкивська, in vitro.

УДК 636.1.082
Ткачова И.В. Генетические ресурсы лошадей в Ук-
раине и направления их эффективного использо-
вания//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. —
С. 40–44.
Одной из весомых проблем мирового общества яв-
ляется управление разнообразием генетических
ресурсов. Коневодство является специфической
отраслью, наиболее перспективные направления
которого в современных условиях — спорт, хобби,
досуг человека, лечебно-оздоровительные функции,
обработка усадеб. Средством сохранения и усовер-
шенствования коневодства является эффективное
использование племенного материала. Библиогр.: 4
названия.

Ключевые слова: коневодство, генетические ре-
сурсы, животноводство, селекция.

УДК 631.31
Адамчук В.В., Донец С.М., Брык Н.И., Козырев С.Н.,
Левчук Н.С., Линник Н.К., Романенко Д.И., При-
стер Б.С. Обоснование технологических операций
и средств механизации для выращивания сельско-
хозяйственных культур на полях с повышенным со-
держанием радионуклидов//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 4. — С. 45–52.
Приведены результаты исследований выполнения
технологических операций, применяемых при выра-
щивании полевых сельскохозяйственных культур, с
использованием серийных и экспериментальных
образцов машин и оборудования в зоне отчуждения
после аварии на ЧАЭС, случившейся в 1986 г. По-
лученные результаты были взяты за основу при обо-
сновании наиболее эффективных способов обра-
ботки почвы на различную глубину, внесения твер-
дых и жидких минеральных удобрений и химических
мелиорантов на поверхность почвы и номенклату-
ры технических средств для их реализации, обес-
печивающих минимально допустимый уровень вто-
ричного загрязнения продукции растениеводства.
Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: плотность загрязнения почвы,
радиационное загрязнение, технические средства,
выращивание сельскохозяйственных культур.

УДК 631.559:633.18.03
Рокочинский А.Н., Турченюк В.А., Заец В.В., При-
ходько Н.В. Повышение эффективности функциони-
рования Придунайских рисовых оросительных систем
//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. —С. 53–57.
Обоснован комплекс критериев эффективности и на
его основе проанализировано ретроспективное и
современное состояние эффективности функциони-
рования Придунайских рисовых оросительных сис-
тем. Определены пути повышения их общей эффек-
тивности. Обобщены результаты оценки данных по
производству риса на Придунайских рисовых оро-
сительных системах. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: рисовый севооборот, ороситель-
ная система, критерии эффективности, комплексные
показатели, водопотребление.

УДК 631.41
Демиденко А.В., Шаповал И.С., Тонха О.Л., Велич-
ко В.А., Бойко П.И. Гумусное состояние чернозема
типичного при различных способах обработки в аг-
роценозах Левобережной Лесостепи//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 4. — С. 58–62.
Доказано, что в почвенно-экологических условиях
Левобережной Лесостепи при длительном выпол-
нении безотвальной обработки более эффективно
гумус накапливается в слое чернозема 0–20 см с од-
новременным увеличением его содержания в ниж-
ней части обрабатываемого слоя. При поверхност-
ной обработке наблюдаются выраженная диффе-
ренциация в накоплении гумуса, а также улучшение
его качественного и энергетического состояния. Биб-
лиогр.: 7 названий.
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Ключевые слова: гумус, глубина гумификации,
безотвальная обработка, биоактивный гумус, запас
энергии в гумусе.

УДК 633.3:658.562
Кузнецова И.В. Производство сушеных листьев сте-
вии (Stevіa rebaudіana Bertonі) гарантированного ка-
чества//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. —
С. 63–67.
Современные рыночные условия требуют повыше-
ния уровня показателей качества сушеных листьев
стевии (Stevіa rebaudіana Bertonі). Проведенные на-
учные исследования позволяют рекомендовать не-
обходимый уровень содержания примесей и физи-
ко-химических показателей, что усилит контроль ка-
чества листьев стевии в Украине. Изучены условия
производства порошка из листьев стевии и возмож-
ности сохранения качественных показателей. Уста-
новлено, что с дроблением листа увеличивается его
гигроскопичность. Установление более жестких кри-
териев качества и усиленного контроля обеспечит
производство продукции гарантированного качества
и защитит отечественный рынок от низкокачествен-
ной импортированной продукции. Библиогр.: 13 на-
званий.
Ключевые слова: стевия, качество, стевиол-глико-
зиды, дневное суточное потребление, сахарозаме-
нитель.

УДК 338.43:636.2.082.4.003.13 (470.11)
Радько В.И. Повышение эффективности производ-
ства молока в агропредприятиях//Вісник аграрної
науки. — 2014. — № 4. — С. 68–72.
Рассмотрено современное состояние производства
молока в агропредприятиях Украины. Основной ак-
цент направлен на поиск внутренних резервов по-
вышения эффективности производства молока в
хозяйствах корпоративного сектора. Предложены
пути увеличения прибыльности молочного скотовод-
ства в агропредприятиях. Библиогр.: 6 названий.

Ключевые слова: молочное животноводство, сель-
скохозяйственное предприятие, эффективность, вос-
производство.

УДК 631.43
Хекало С.И. Потребность растений с разным раз-
мером семян в плотности сложения и структурном
составе посевного слоя почвы//Вісник аграрної на-
уки. — 2014. — № 4. — С. 73–76.
Представлены результаты микрополевого опыта по
изучению влияния оптимальных параметров плотно-
сти строения подсеменного и структурного состава
надсеменного слоев почвы на прорастание и уро-
жайность растений кукурузы, пшеницы яровой и про-
са. Установлено, что оптимальные агрофизические
параметры посевного слоя черноземной почвы спо-
собствуют увеличению энергии, скорости и дружно-
сти прорастания, а также повышению урожайности
в целом. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: почва, структурный состав, плот-
ность сложения, посевной слой.

УДК 58.04:582
Нестерова Н.Г. Оценка устойчивости древесных
видов растений к высоким температурам и засухе//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 4. — С. 77–79.
Проведена сравнительная оценка устойчивости 11
древесных видов растений к высоким температурам
и засухе. Определены отличия в площади листово-
го аппарата древесных видов растений в условиях
перехода от зоны контроля к уличным насаждени-
ям. Установлен колебательный характер повреж-
денности листьев древесных видов растений высо-
кими температурами и засухой. Как перспективные
для выращивания в киевском мегаполисе рекомен-
дованы растения P. nigra, A. pavia и R. pseudoacacia.
Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: высокие температуры воздуха,
засуха, устойчивость, адаптация, древесные виды
растений.
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UDC 631.147; 631.416.9; 631.81.095.337
Fateev A., Smirnova Ye., Semenov D., Luchnikova
Ye., Shemet A. Assessment of fitness of soils of
Ukraine for an organic farming under the contents of
trace substances//News of agrarian sciences. —
2014. — № 4. — P. 5–9.
On the basis of national GIS «Micro elements in soils
of Ukraine» the assessment of fitness of soils of Ukraine
to organic farming under the content of mobile forms
of micro elements and heavy metals (ААБ 4,8) is
developed. It is fixed that the majority of terrain of
Ukraine is completely suitable for organic farming in
view of content of Co, Mn, Pb, Ni and conditionally
suitable owing to low content of Zn and Cu. Single
instances are registered of local pollution of soils of
Ukraine with heavy metals that is connected to the large
industrial centers or anomalously high natural level of
mobile forms of these elements in soils. Bibliogr.:
9 titles.
Key words: organic farming, assessment of fitness of
soils, micro elements, heavy metals, skeleton maps.

UDC 635.21:631.8
Vishnevska O., Karmazina L., Petrenko А. Produc-
tivity of perspective varieties of potato and their
economic efficiency depending on the combined
fertilizer system in Polissya//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 4. — P.  10–13.
Results of study of influence of combined fertilizer
system on productivity of new perspective varieties of
potato of different groups of ripeness in Polissya are
brought. It is fixed that the complex scientifically justified
fertilizer system secures high yield of potato at decrease
of the cost price of 1 ton of tubers and increase of the
level of profitableness. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: potato, varieties, fertilizers, productivity,
crop return, cost price, profitableness.

UDC 635.652/654:633/635
Voronetska I., Movchan K. Features of forming gene-
rative organs of a bean depending on method of sowing
and thickness of plants in conditions of Right-bank
Forest-Steppe of Ukraine//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 4. — P.14–18.
Basic results of implementation of generative potential
of plants of a bean in conditions of Right-bank Forest-
Steppe of Ukraine are presented. Results of expe-
rimental researches and economic-and-mathematical
calculations are brought. The model of prediction of
changes of amount of generative organs of a bean
depending on method of sowing and thickness of plants
is used. It is shown that usage of probed technology
factors in sowings of a bean (Varieties: Mavka, Nadiya)
has effect on amount of flowers, legumes after ovary
and legumes at ripening. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: bean, method of sowing, thickness of
plants, amount of flowers, amount of legumes, regres-
sion.

UDC 633.52:631.5 (477.41/.42)
Sheremet Yu., Derebon I., Didora V. Factor analysis
of field experiment on an instance of flux//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 4. — P. 19–23.
On the basis of 3-factor experiment with flux statistic

analysis is carried out which has allowed to determine
accuracy and uniqueness of degrees of reliance and
reliability of outputs concerning optimum dozes of
sowing, importation and effect of artificial fertilizers on
the programmed yield, adaptedness and pliability of
varieties in conditions of Polissya. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: flux, variety, doze of importation of artificial
fertilizers, analysis of variance, method of randomized
repeatability, share of factors, productivity.

UDC 633:63:631.81
Ionitsoy Yu. Role of watering in vital activity of hybrids
of sugar-beet of different parentage//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 4. — P. 24–28.
Results of probes of influence of watering regimens on
dynamics of quantity of leaves and leaf area, content
of chlorophyll pigment in cells, accumulation of car-
bohydrate in leaves of beet of domestic, foreign and
joint selection during the season of vegetation are
brought. Biological potential of cultivars and hybrids has
as much as possible revealed at a regimen of 75 % of
soil PPV. The best sugar yield in experiment has a
hybrid of joint selection of KV Zbruch — 213 g/pot.
Bibliogr.: 7 titles.
Key words: hybrids, leaf area, chlorophyll pigment,
carbohydrate, sugar yield.

UDC 619:614.31:637.12
Yakubchak O., Kobysh A. Analysis of indexes of
safety of crude trade milk of cows from personal
peasant farms//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 4. — P. 29–30.
Results of probes of microbiological, radiological and
chemical-and-toxicological indexes of safety of crude
trade milk of the cows growing in conditions of personal
peasant farms of Kiev region are brought. Some
disharmony is fixed of indexes of safety of crude cow
milk to demands of acting normative-and-legal acts. So
the content of some heavy metals (Pb and Hg) in pro-
bed samples exceeded admissible level. Bacteriological
examinations tap dissemination of milk by bacteria of
coliform bacilli. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: milk, safety, microbiological, radiological
and chemical-and-toxicological indexes, personal
peasant farms.

UDC 636.085:636.22/28
Kulik M., Obertiuh Yu., Skoromna O., Beznosiuk Ye.,
Yakovchuk Ye., Hryplyvyi V. New principles of
assessment of productive action of protein of feedstuffs
as a basis for high milk productivity of cows//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 4. — P. 31–35.
New principles are described of assessment of pro-
ductive action of protein of feedstuffs in feeding highly
productive cows. They are based on comparison of the
content of essential amino acids in protein of milk and
microbial protein in comparison with the content of such
acids of feedstuffs of a ration. Daily average milk yield
up to 20 l is ensured due to the microbial protein at
balanced on crude protein ration of voluminous and
concentrated feedstuffs, and starch with sugar ac-
cording to dozes of feeding of highly productive cows.
Bibliogr.: 10 titles.
Key words: essential amino acids, protein of milk,
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microbial protein, soybean cake, sunflower cake, milk
manufacture.

UDC 518.143.6:634.2:632.38
Medvedeva T., Triapitsyna N., Riabyi V. Microclonal
reproduction of stock of cherry Studenykivska//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 4. — P. 36–39.
It is proved that clonal stock of cherry Studenykivska
created in Institute of gardening of NAAS, reduces for
30–45% growing energy of trees of cherry, it is also well
adapted for agroclimatic conditions of cultivation in
Ukraine. Considering perspectives and complexity of
reproduction by traditional methods, probes were aimed
at determination of optimum mineral and hormonal
content of nutrient medium for its microcloning. It is fixed
that pre-sterilization with 70% ethanol (45 sec) with the
subsequent disinfection in 0,1% solution of mercurous
chloride (3 min) allows to reduce essentially conta-
mination. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: clonal stocks, cherry Studenykivska, in vitro.

UDC 636.1.082
Tkachova I. Genetic resources of horses in Ukraine and
directions of their effective use//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 4. — P. 40–44.
One of weighable problems of World Company is
control of diversification of genetic resources. Horse
breeding is specific branch, which most perspective
directions in modern conditions are sport, hobby, and
leisure of a person, medical-improving functions, and
work at farms. The means preservation and de-
velopment of horse breeding is the effective usage of
pedigree material. Bibliogr.: 4 titles.
Key words: horse breeding, genetic resources, animal
husbandry, selection.

UDC 631.31
Adamchuk V., Donets S. , Bryk M. , Kozyrev S., Lev-
chuk M., Linnik M., Romanenko D. , Prister B. Justi-
fication of production operations and means of
mechanization for growing crops on fields with
increased content of radio nuclides//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 4. — P. 45–52.
Results are brought of probes of production operations
at growing field crops, with the use of serial and
experimental specimens of machines and equipment in
the working area of alienation after Chernobyl disaster
of 1986. Gained results are taken for a basis at just-
ification of the most efficient methods of soil cultivation
on different depth, importation of solid and weak artificial
fertilizers and chemical improvers on a surface of soil
and the spectrum of means for their implementation,
ensuring minimum allowable level of secondary
contamination of products of plant growing. Bibliogr.:
11 titles.
Key words: density, soil pollutions, radiation conta-
mination, means, growing of crops.

UDC 631.559:633.18.03
Rokochinskyi A., Turcheniuk V., Zayets V., Prihod-
ko N. Raising efficiency of Danube rice irrigation
systems//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 4. — P. 53–57.
Complex of criteria of efficiency is justified and on its

basis retrospective and modern Danube rice irrigation
systems is analyzed. Ways of raising their general
efficiency are specified. Results of assessment of data
on production of rice on is analyzed rice irrigation sys-
tems are generalized. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: rice crop rotation, irrigation system, criteria
of efficiency, complex indexes, water requirement.

UDC 631.41
Demidenko A., Shapoval I., Tonha О., Velichko V.,
Boyko P. Humus state of black earth at different me-
thods of machining in agro-ecosystems of Left-bank
Forest-Steppe//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 4. — P. 58–62.
It is proved that in soil-ecological conditions of Left-bank
Forest-Steppe at long use of sub-soiling the humus
collects more effectively in a stratum of black earth of
0–20 cm with simultaneous increase of its content in
lower layer of treated stratum. At surface treatment the
expressed differentiation in accumulation of humus is
observed, as well as improvement of its quality and
power state. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: humus, depth of hymification, sub-soiling
machining, bioactive humus, margin of energy in humus.

UDC 633.3:658.562
Kuznetsova I. Production of dried leaves of Stevіa
rebaudіana Bertonі of warranted quality//News of ag-
rarian sciences. — 2014. — № 4. — P. 63–67.
Modern market conditions demand raised level of qua-
lity indexes of dried leaves of Stevіa rebaudіana Bertonі.
The conducted researches allow recommending a ne-
cessary level of admixing content and physicochemical
parameters that will reinforce quality control of leaves
of Stevia in Ukraine. Conditions are studied of pro-
duction of dust from leaves of Stevia and opportunities
of preservation of quality indicators are investigated. It
is fixed that kibbling of a leaf increases its hyg-
roscopicity. Implementation of more rigid criteria of
performance and reinforced supervisory control will
ensure production of warranted quality and will protect
domestic market from low-quality import products.
Bibliogr.: 13 titles.
Key words: Stevia, quality, steviol-glycosides, diurnal
daily consumption, sugar-replacer.

UDC 338.43:636.2.082.4.003.13 (470.11)
Radko V. Increase of efficiency of milk manufacture in
agriculture//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 4. — P. 68–72.
Up to date state of milk manufacture in Ukraine is
surveyed. The basic accent is referred on searching
inner redundancies of raising efficiency of milk ma-
nufacture in equipments of corporate sector. Ways of
augmentation of profitableness of dairy husbandry are
offered. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: dairy husbandry, agricultural factory, effi-
ciency, reproduction.

UDC 631.43
Hekalo S. Necessity of plants with different size of
seeds in density and structural composition of sowing
layer of soil//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 4. — P. 73–76.
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Results of micro field experiment on study of influence
of optimum parameters of density of under-seed and
structural composition of over-seed layers of soil upon
germination and productivity of corn, spring wheat and
millet are given for consideration. It is fixed that optimum
agro-physical parameters of sowing layer of chernozem
soil promotes augmentation of energy, rate and
friendliness of growth, and also increase of yield as a
whole. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: soil, structural composition, density of soil,
sowing layer.

UDC 58.04:582
Nesterova N. Assessment of fastness of woody sorts

of plants to heats and drought//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 4. — P. 77–79.
The comparative assessment of fastness of 11 woody
sorts of plants to heats and drought is made. Dif-
ferences in the area of the leaf apparatus of woody sorts
of plants in conditions of transferring from inspection
area to street plantations are specified. It is fixed that
damages of leaves of woody sorts of plants caused by
heat and drought have oscillating character. As per-
spective for growing in the Kiev megacity the following
plants are recommended: P. nigra, A. pavia and
R. pseudoacacia. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: heats of air, drought, fastness, acclima-
tization, woody sorts of plants.
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