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КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ
ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ
УКРАЇНИ

Роз лян то методоло ічні основи, принципи
та методичні підходи щодо вдос оналення
охорони ґр нтів У раїни за рах но
впровадження страте ії правління е оло ічним
ризи ом їх де радації. Визначено механізми
та мови реалізації зазначеної страте ії;
сформ льовано план першочер ових дій,
спрямованих на подолання де радації ґр нтово о
по рив раїни.

Значна увага, яка приділяється останнім ча-
сом проблемі деградації ґрунтового покриву в
усьому світі, зумовлена інтенсивністю та мас-
штабністю прояву цих процесів і важливістю
збереження структурно-функціональних харак-
теристик ґрунтових систем для забезпечення ста-
лого (збалансованого) розвитку [4, 8, 15—17].
Основні причини зростання деградації ґрун-

тового покриву, на думку провідних фахівців,
полягають у збільшенні кількості аварій на ви-
робництвах внаслідок зростання складності
технологій і техніки та недостатнього контролю
за нею; зростанні антропогенного, головним
чином, техногенного навантаження на довкіл-
ля, яке призводить до порушення структури і
умов функціонування ландшафтів; накопиченні
негативних змін у природі, які сприяють розвит-
ку важкозворотних та незворотних процесів у
ландшафтах [1—4].
Усвідомлюючи небезпечність існуючої ситу-

ації, у «Порядку денному на XXI сторіччя», який
було прийнято на конференції в Ріо-де-Жаней-
ро (1992 р.), указано на необхідність вживан-
ня термінових заходів щодо «раціонального
використання і управління земельними ресур-
сами».
На жаль, деградація ґрунтового покриву на-

була значних масштабів і в Україні [3, 4, 10, 15].
Найбільш розповсюдженими видами деградації
земельних ресурсів країни є такі: ерозія, втра-
та ґрунтами гумусу, зменшення вмісту пожив-
них речовин, переущільнення, підтоплення,
забруднення. Такі види деградації ґрунтів як
підкислення, підлуження, засолення, осолон-

цювання та інші (всього близько 17 видів) по-
ширені на менших площах [10].
Однією з головних причин деградації ґрун-

тового покриву в Україні є інтенсивне викорис-
тання земельних ресурсів, надзвичайно висо-
кий рівень господарського освоєння території.
Сільськогосподарські угіддя становлять 53,9%
загальної площі, їх розораність становить
78,1%, а в деяких областях і районах країни
навіть — 90%, що набагато вище екологічно
допустимих норм. Для порівняння, орні землі
становлять: у Великій Британії — 18,5%, США
— 25, в Угорщині — 37% [10].
До переліку причин деградації земельних

ресурсів України слід віднести також недоско-
налість технологій та техніки, які застосовують-
ся; недостатню захищеність угідь агротехнічни-
ми та лісомеліоративними заходами; дефіцит
добрив і хімічних меліорантів; помилки, допу-
щені при проведенні земельної реформи; май-
же повну відсутність юридичної відповідаль-
ності за недбале землекористування та низь-
кий рівень фінансового забезпечення заходів з
охорони ґрунтів [3, 4, 9, 15]. Крім того, дегра-
дація ґрунтів пов’язана з небезпечними екзо-
генними геологічними процесами (селі, зсуви,
обвали, карст, просідання ґрунту та ін.), активі-
зація яких відбувається останнім часом на
значній частині території України, а також із
глобальною зміною клімату [10].
Виходячи з позитивного міжнародного до-

свіду та досягнень наукового пізнання зако-
номірностей еволюції природних систем, ме-
тодологічною основою екологічної стратегії у
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галузі землекористування має стати системний
підхід, спрямований на мінімізацію екологічно-
го ризику деградації ґрунтів (земель). Поняття
«екологічний ризик» увійшло в наукову термі-
нологію з вересня 1990 р., коли в Кельні відбув-
ся Перший всесвітній конгрес щодо безпеки
життєдіяльності [12]. До середини 80-х років
минулого століття основним регулюючим ін-
струментом у галузі природокористування в
більшості країн світу були державні стандарти.
В Україні це були нормативні документи, в яких
наводилися гранично допустимі концентрації
забруднюючих речовин (ГДК) в окремих об’єк-
тах довкілля. Однак у подальшому, лише нор-
мативного підходу, закладеного в основу при-
родоохоронної політики, виявилося недостат-
ньо, що зумовило появу нового підходу до
вирішення природоохоронних проблем, який
засновано на управлінні екологічним ризиком.
Найбільшого поширення він набув у США, Ка-
наді, Японії та ряді країн Західної Європи [12,
14, 17—20]. При використанні цього підходу ви-
ходять з того, що антропогенний вплив на об’-
єкти навколишнього середовища створює пев-
ний ризик, якого неможливо повністю уникну-
ти, а лише знизити до прийнятних значень. Цей
підхід вважається більш глибоким, ніж «норма-
тивний» тому, що він передбачає врахування
усіх факторів антропогенного впливу, а не тіль-
ки забруднення, та розгляд тривалих, мало-
помітних, але потенційно дуже небезпечних
процесів.
Згідно стратегії мінімізації екологічного ризи-

ку величина допустимого рівня антропогенно-
го навантаження на ґрунтовий покрив має вста-
новлюватися на основі розрахунку прийнятного
екологічного ризику його деградації. Прийнят-
ним може вважатися такий ризик, який не по-
требує застосування додаткових заходів щодо
його зниження, та незначний порівняно з ризи-
ками, які існують у повсякденній діяльності або
житті людей [2, 11].
Нині ризик деградації ґрунтового покриву по-

сідає чільне місце у системі екологічних ризиків
України, і саме тому виникає необхідність по-
шуку підходів до його аналізу та створення
адекватного інструментарію для управління.
Розробку методології оцінки «ризику руйнуван-
ня складних екологічних систем» було визна-
но на конференції в Ріо-де-Жанейро (1992 р.)
найбільш пріоритетним напрямом наукових
досліджень, спрямованих на забезпечення ста-
лого розвитку. Це вказує на актуальність і важ-
ливість зазначеної проблеми.
Нині зроблено багато щодо формування ме-

тодології оцінки медико-екологічного та еколо-
го-економічного ризиків [7, 13, 14]. Методоло-
гія та методи аналізу екологічного ризику де-
градації ґрунтового покриву поки що достатньо

Концепція екологічного ризику
деградації ґрунтового покриву України

чітко не визначені. Першим кроком розв’язан-
ня цієї проблеми є розробка нормативного до-
кумента, який би визначав методологічні та
методичні засади стратегії охорони земельних
ресурсів на основі управління екологічним ри-
зиком їх деградації, умови впровадження цієї
стратегії у практику землекористування і го-
ловні напрями дій у цій сфері тощо. Таким до-
кументом, на думку авторів, має стати Концеп-
ція екологічного ризику деградації ґрунтового
покриву (далі Концепція), розроблена фахівця-
ми ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» разом із фахівцями
інших організацій, наукових установ та вищих
навчальних закладів України.
Концепцію розроблено відповідно до Кон-

ституції України з урахуванням сучасного ста-
ну соціально-економічного розвитку, існуючої
законодавчої бази, особливостей земельних
відносин у країні, основних положень стратегії
національної екологічної політики та рекомен-
даційних матеріалів Європейського Союзу, зок-
рема нормативного документа «На шляху до
тематичної стратегії захисту ґрунтів» (2002 р.)
[20]. Ця Концепція базується на сучасних нау-
кових і технологічних досягненнях у сфері охо-
рони ґрунтів (земель) та у суміжних сферах.
Вона має стати головною складовою парадиг-
ми сталого розвитку.
В основу Концепції покладено тезу про ви-

соке біосферне і соціальне значення ґрунтів та
небезпеку сучасних масштабів їх деградації. У
якості найбільш перспективного підходу до мі-
німізації та попередження деградаційних про-
цесів у агроекосистемах розглядається стра-
тегія управління екологічним ризиком. У кон-
цептуальному плані стратегія управління
екологічним ризиком є переходом від широко
розповсюдженої парадигми «контроль впливу
на навколишнє середовище» через парадигму
«мінімізація впливу на навколишнє середови-
ще» до збалансованого розвитку компонентів
навколишнього природного, соціального та тех-
ногенного середовищ.
Основними завданнями Концепції є наступ-

не: формування наукових засад стратегії досяг-
нення екологічно безпечного використання та
ефективної охорони земельних ресурсів краї-
ни як основи збалансованого розвитку; визна-
чення пріоритетних напрямів, підходів та зав-
дань щодо забезпечення мінімізації екологічно-
го ризику деградації ґрунтового покриву та
системне розв’язання існуючих у цій сфері
проблем для запобігання погіршенню агроеко-
логічного стану земельних ресурсів країни.
Концепція характеризується науковою но-

визною (вперше сформульовано головні поло-
ження стратегії управління екологічним ризи-
ком у землекористуванні та визначено перелік
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першочергових дій щодо її впровадження),
комплексністю (розглянуто законодавчі, норма-
тивно-правові, науково-методичні, фінансово-
економічні, техніко-технологічні, інформаційні,
організаційні та інші аспекти проблеми подо-
лання деградації ґрунтів), системністю (еколо-
гічний ризик деградації земельних ресурсів роз-
глядається як важлива складова екологічної та
економічної безпеки України), екологічною
спрямованістю (головною метою документа є
вдосконалення охорони ґрунтів як одного з най-
важливіших природних ресурсів).
Згідно з Концепцією, методологія стратегії

управління екологічним ризиком деградації
ґрунтового покриву має базуватися на теоре-
тичних засадах синергетики, яка має статус
міждисциплінарного підходу і нині є найбільш
загальною теорією самоорганізації всіх типів
матеріальних систем, а також на підходах не-
лінійної динаміки, які використовуються для
встановлення загальних закономірностей функ-
ціонування і розвитку складних систем на тео-
ретичних засадах загальної екології, агроеко-
логії, ґрунтознавства, екологічного ландшаф-
тознавства і економіки природокористування.
Аналіз екологічного ризику деградації ґрунтів та
ландшафтів у цілому потребує також викорис-
тання екосистемного, логіко-ймовірнісного, зо-
нально-ландшафтного та природно-історично-
го підходів.
На основі узагальнення результатів дослі-

джень вітчизняних та закордонних учених, у
Концепції визначено принципи, якими варто ке-
руватися при оцінці й управлінні екологічним
ризиком, головними з них є такі: принцип сис-
темності, потенційної екологічної небезпеки,
пріоритету екологічної безпеки, досяжності
(АLAPA — as low as practically achievable), роз-
судливості (АLARA — as low as reasonable),
збалансованості, диференціації, альтернатив-
ності, надійності та ін.
У Концепції сформульовано методичні заса-

ди аналізу екологічного ризику деградації ґрун-
тового покриву, що враховують методичні під-
ходи до оцінки та управління екологічним ри-
зиком, які запропоновані вітчизняними й
закордонними фахівцями [5—7, 14]. Зокрема,
відзначено, що аналіз екологічного ризику має
включати 3 головні елементи: визначення віро-
гідності або можливості небажаної події; оцін-
ку можливих наслідків небажаної події; управ-
ління ризиком.
Головні положення аналізу екологічного ри-

зику деградації ґрунтів, що викладені в Кон-
цепції, можна сформулювати так:

· оцінка екологічного ризику має будувати-
ся на фундаментальному, перш за все, природ-
но-науковому та техніко-економічному аналізі
джерел і чинників ризику та механізмів взає-

модії між ними з урахуванням особливостей
конкретної екологічної обстановки;

· важливими складовими аналізу екологіч-
ного ризику деградації ґрунтів мають бути ха-
рактеристики їхньої стійкості та чутливості до
впливу природних і антропогенних чинників;

· аналіз імовірності подій з негативними на-
слідками може виконуватися на основі реаль-
них статистичних даних або за допомогою
різних аналітичних методів чи експертних оці-
нок;

· важливою характеристикою екологічного
ризику, крім значень ймовірності несприятли-
вих подій, є показники розмірів наслідків та
втрат;

· прогнозування характеру несприятливих
подій, що можуть виникнути внаслідок проя-
ву певних природних явищ та техногенних
впливів, може бути виконане або на основі ма-
тематичного моделювання, або за висновками
експертів;

· поряд з аналізом окремих видів ризику по-
трібно оцінювати загальний екологічний ризик,
який враховує всю сукупність небезпек, що
існують або прогнозуються на тій чи іншій те-
риторії;

· складові екологічного ризику деградації
ґрунтового покриву визначаються двома голов-
ними параметрами — ступенем та значущістю,
низка додаткових властивостей та параметрів
екологічного ризику пов’язана з просторово-
часовими проявами його наслідків;

· інформація про різні складові екологічно-
го ризику завжди має певний ступінь невизна-
ченості, тому для оцінки комплексного екологіч-
ного ризику доцільно використовувати методи,
які базуються на теоріях ймовірності, нечітких
множин, аналізу ієрархій та ін.;

· з оцінкою екологічного ризику тісно пов’я-
зані аналіз небезпеки деяких природних явищ,
окремих виробництв, технологій, речовин та
інших чинників і комплексна характеристика
антропогенного впливу на ґрунтовий покрив;

· основне завдання управління екологічним
ризиком — визначення способів мінімізації ри-
зику в умовах дефіциту часу та технічних і фі-
нансових ресурсів, по суті управління екологіч-
ним ризиком є завданням багатокритеріальної
оптимізації;

· управління ризиком має виконуватися з
урахуванням цільового призначення ґрунтів,
правових важелів, агроґрунтового, ґрунтово-
екологічного та ґрунтово-технологічного райо-
нування території, соціально-економічних по-
казників регіону;

· найважливішим елементом управління
екологічним ризиком є порівняльна характерис-
тика та ранжирування окремих видів ризиків за
пріоритетами;
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· аналіз екологічного ризику деградації ґрун-
тового покриву має стати складовою частиною
екологічної експертизи, екологічного аудиту та
екологічного страхування;

· впровадження управління екологічним ри-
зиком деградації ґрунтів та ландшафтів у ціло-
му слід виконувати поетапно, з урахуванням
небезпеки різних джерел екологічного ризику
та рівня розвитку деградаційних процесів на
окремих територіях.
Усі елементи аналізу ризику деградації ґрун-

тів у Концепції пропонується об’єднати в 2
структурні блоки: етап оцінки ризику, кінцевою
метою якого є визначення кількісних показників
ризику, які відповідають різним сценаріям роз-
витку несприятливих подій, та етап управлін-
ня ризиком, метою якого є визначення заходів,
що дають можливість зменшити рівень ризику
до прийнятної величини, і контролювання на-
слідків їх упровадження. Перший блок включає
наступне: ідентифікацію ризику, структуризацію
оцінки, формування бази даних, визначення
пріоритетів (вагових коефіцієнтів), оцінку ймо-
вірності несприятливих подій, оцінку міри ри-
зику. До другого блока входять такі: аналіз мож-
ливих збитків, втрат; аналіз витрат на мінімі-
зацію ризику, визначення меж прийнятного
ризику, оцінка ефективності методів та заходів
впливу на величину ризику, прийняття рішень
щодо впровадження конкретного набору за-
ходів управління ризиком, організація виконан-
ня прийнятих рішень, контроль результатів
впровадження заходів із мінімізації ризику. На-
ведена структура аналізу ризику ставить чіткі
вимоги до характеру та обсягу інформації, не-
обхідної для забезпечення процесу прийняття
управлінських рішень, дає змогу розглядати
окремі заходи в єдиному контексті, як складові
частини досягнення загальних стратегічних
цілей.
Оцінка ризику деградації ґрунтового покри-

ву, згідно з Концепцією, може виконуватися за
допомогою як якісного, так і кількісного аналі-
зу. Якісний аналіз може бути виконаний за до-
помогою спеціально розроблених систем кла-
сифікації ґрунтів на основі комплексу показ-
ників, найбільш пріоритетних для кожного виду
деградації; використання нормативів та інтег-
ральних індексів небезпеки окремих видів дег-
радаційних змін ґрунтів, експертних висновків
та інших засобів. Прикладом якісного аналізу
екологічного ризику деградації ґрунтів може
слугувати оцінка водно-ерозійної небезпеки за
допомогою спеціально розробленої шкали [4].
Кількісний аналіз екологічного ризику дегра-

дації ґрунтів може бути здійснений за допомо-
гою широкого арсеналу методів та їх комплек-
сів [5—7, 14]. Як приклад, виконання кількісного
аналізу екологічного ризику за допомогою кіль-

кох методів може бути наведена оцінка ризику
ерозії ґрунтів Іспанії [18].
Ефективне управління використанням та

охороною земельних ресурсів на основі стра-
тегії мінімізації екологічного ризику їх деградації
потребує відповідного забезпечення, тому в
Концепції цьому питанню приділено значну
увагу.
Законодавче і нормативно-правове забез-

печення. Втілення методології аналізу еколо-
гічного ризику в практичну ґрунтоохоронну ді-
яльність можливе лише за випереджувальної
розробки законодавчого і нормативно-правово-
го забезпечення. Розробка нових та корегуван-
ня діючих законодавчих і нормативно-правових
документів з урахуванням необхідності регла-
ментації антропогенного навантаження на ґрун-
товий покрив на основі управління екологічним
ризиком їх деградації має супроводжуватися
розробленням комплексу нормативних доку-
ментів різних рівнів, які дадуть змогу забезпе-
чити гарантоване функціонування прийнятих
законів і підзаконних актів.
Потрібно також на законодавчому рівні за-

провадити особливий режим охорони найбільш
цінних і зникаючих ґрунтових об’єктів та обо-
в’язкову оптимізацію співвідношення земельних
угідь; визначити порядок консервації деградо-
ваних і малопродуктивних земель та перелік
зобов’язань з боку землевласника чи землеко-
ристувача щодо охорони та ощадливого вико-
ристання земель; визначити заходи відпові-
дальності за використання родючих земель не
за призначенням або з порушенням екологіч-
них вимог. У правовому регулюванні земельних
відносин потрібно враховувати родючість ґрун-
тів та екологічний ризик їх деградації.
Найважливішим завданням у галузі норма-

тивного забезпечення реалізації Концепції є
формування в Україні системи екологічного
нормування антропогенного навантаження на
ґрунтовий покрив та його якісного стану як ос-
новної умови досягнення екологічної безпеки.
Актуальним завданням є також подальше вдос-
коналення вітчизняної системи стандартизації
у сфері охорони і раціонального використання
земель (ґрунтів), уніфікації цієї системи з міжна-
родними та європейськими стандартами тощо.
Науково-методичне забезпечення. Реаліза-

ція стратегії управління екологічним ризиком
деградації ґрунтів (земель) має базуватися на
теоретичних засадах низки наукових дисциплін;
на результатах різнопланових досліджень, що
виконуються у науково-дослідних, навчальних
і проектно-пошукових установах, а також на
аналізі виробничої діяльності організацій окре-
мих відомств.
Науково-методичне забезпечення реалізації

Концепції передбачає подальше вдосконален-
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ня таких методів: моделювання, діагностики і
прогнозування умов функціонування ґрунтових
систем на основі сучасних інформаційних тех-
нологій; одержання, передачі, акумулювання,
обробки і картографування інформації щодо
деградації ґрунтового покриву; трансформації
та консервації деградованих земель; реабілі-
тації порушених агроландшафтів; економічної
оцінки земельних ресурсів та економічних по-
казників збитків, які виникають унаслідок дегра-
дації ґрунтів тощо.
Важливими елементами науково-методично-

го забезпечення реалізації Концепції є:

· проведення ґрунтовних наукових дослі-
джень, спрямованих на вивчення причин, ме-
ханізмів, масштабів, інтенсивності та наслідків
процесів деградації ґрунтового покриву;

· формування низки методичних документів
(посібників, методик, інструкцій та ін.), що ви-
значають і регламентують порядок проведен-
ня різнопланових робіт у сфері оцінки та управ-
ління екологічним ризиком;

· визначення територій з підвищеним ризи-
ком деградації ґрунтового покриву;

· опрацювання засобів мінімізації екологіч-
ного ризику деградації ґрунтів та ін.
Для ефективнішої реалізації Концепції по-

трібна також розробка науково-консультативно-
го забезпечення виконання робіт із встановлен-
ня екологічних ризиків деградації ґрунтів конк-
ретних територій.
Фінансово-економічне забезпечення. Успіш-

ність та строки реалізації Концепції значною
мірою залежать від фінансового забезпечення
виконання комплексу робіт, необхідних для
втілення методології аналізу екологічного ризи-
ку в ґрунтоохоронну практику, а також від удос-
коналення та напрацювання нової цілісної сис-
теми економічних регуляторів землекористу-
вання.
Фінансування робіт, спрямованих на покра-

щення охорони земельних ресурсів за допомо-
гою стратегії управління екологічним ризиком,
має здійснюватися за рахунок коштів Держав-
ного бюджету, відповідних місцевих бюджетів,
міжнародних організацій, приватного бізнесу та
інших незаборонених законодавством джерел.
За рахунок відрахувань з плати за землю й
інших джерел потрібно створити центральний
і обласні фонди коштів для реалізації іннова-
ційних проектів з подолання деградації ґрунтів
та відновлення їх родючості.
Потребує вдосконалення механізм визна-

чення видатків на стабілізацію екологічної си-
туації в межах територій з підвищеним ризиком
деградації ґрунтів унаслідок небезпечних сти-
хійних явищ, а також система штрафних санк-
цій за порушення чинного земельного законо-
давства. Потрібно розробити механізми пільго-

вого кредитування та економічного стиму-
лювання діяльності, спрямованої на знижен-
ня екологічного ризику деградації ґрунтово-
го покриву, вирішити питання щодо фінансо-
вого забезпечення виконання робіт із консер-
вації земель.
Інформаційне забезпечення. Інформацій-

не забезпечення реалізації Концепції включає
системну продукцію моніторингу об’єктів дов-
кілля; матеріали екологічної експертизи про-
ектів різних видів діяльності, які можуть впли-
вати на ґрунтовий покрив; дані екологічного
аудиту стану використання й охорони земель-
них ресурсів; результати паспортизації та сер-
тифікації земель.
Основою інформаційного забезпечення ре-

алізації Концепції є моніторинг ґрунтового по-
криву, тому необхідно виконати комплекс за-
ходів, спрямованих на його вдосконалення.
Актуальним є також формування банку знань
та багатофункціональних банків даних, розра-
хункових і прогнозних програм для забезпечен-
ня управління екологічними ризиками. Доціль-
ним є створення загальнодоступного банку на-
уково-технічної, нормативної та методичної
інформації у галузі екологічної безпеки приро-
докористування, а також державного архівно-
го земельного фонду. У зв’язку з достатньо
швидким розвитком деградаційних процесів
необхідно періодично поновлювати земельно-
кадастрову інформацію.
Для практичної реалізації Концепції важли-

вим є також математичне, програмне та карто-
графічне забезпечення виконання робіт з ана-
лізу екологічного ризику деградації ґрунтового
покриву різних територій. Актуальним завдан-
ням є розробка відповідних програмних моду-
лів (ПМ), які дадуть можливість автоматизува-
ти оцінювання ризиків деградації ґрунтів (зе-
мель).
Техніко-технологічне забезпечення. Ефек-

тивність, конкурентоспроможність і, що особли-
во важливо, екологічна безпека аграрного ви-
робництва значною мірою визначаються його
матеріально-технічною базою, основною скла-
довою якої є машини та устаткування. Перехід
до ринкової економіки негативно позначився на
технічному забезпеченні сільського господар-
ства країни. Виходячи з цього, потрібно вжити
таке: здійснення комплексу заходів на держав-
ному і регіональному рівнях з метою активізації
інвестиційних й інноваційних процесів з техні-
ко-технологічного переоснащення аграрного
виробництва; налагодження випуску техніки
четвертого покоління; вдосконалення конст-
рукцій осушувальних і зрошувальних систем та
модернізація існуючих; оновлення матеріально-
технічної бази досліджень якості ґрунтів.
Організаційне забезпечення. Для практичної
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реалізації Концепції необхідно здійснити комп-
лекс організаційних заходів, у тому числі:

· сформувати центральний орган (Держав-
ну службу охорони ґрунтів), у обов’язки якого
входило б забезпечення зниження екологічного
ризику деградації земельних ресурсів країни;

· відобразити у загальнодержавній програмі
використання та охорони земель, у інших при-
родоохоронних програмах та програмах еколо-
гічного моніторингу питання аналізу екологічно-
го ризику деградації ґрунтового покриву;

· визначити перелік наукових закладів та ус-
танов, які спроможні виконувати роботи, пов’я-
зані з розробкою екологічних нормативів допу-
стимого антропогенного впливу на ґрунтовий
покрив і аналізом екологічних ризиків його дег-
радації на рівні, який відповідає міжнародним
вимогам; установити порядок акредитації цих
установ;

· створити Раду експертів для розгляду та
затвердження матеріалів з аналізу екологічних
ризиків і встановлення екологічних нормативів
у галузі землекористування;

· організувати інформаційно-консультатив-
ну допомогу для прийняття управлінських рі-
шень у галузі землекористування на основі
аналізу екологічного ризику;

· здійснити ознайомлення землекористу-
вачів усіх форм власності, фахівців державних
і місцевих органів, організацій та установ з но-
вим підходом до використання й охорони зе-
мельних ресурсів на основі стратегії управлін-
ня екологічним ризиком;

· виконати необхідний комплекс робіт з ін-
формування населення про небезпеку дегра-
дації ґрунтів та засоби її подолання.
Міжнародне співробітництво. Ефективна

організація захисту ґрунтового покриву України
на засадах управління екологічними ризиками
неможлива без широкого й активного міжнарод-
ного співробітництва. Серед завдань цього на-
прямку діяльності, згідно з Концепцією, найваж-
ливішими є:

· вивчення міжнародного досвіду в питан-
нях захисту ґрунтового покриву від деградації
та використання його для удосконалення віт-
чизняних підходів до охорони ґрунтів (земель);

· гармонізація національних екологічних
норм і правил встановлення прийнятного еко-
логічного ризику деградації ґрунтового покриву
з європейськими і міжнародними, пряме впро-
вадження міжнародних стандартів;

· розширення транскордонних екологічних
взаємозв’язків, у тому числі підготовка спо-
лучених електронних картографічних мате-
ріалів;

· спільне виконання досліджень у галузі ма-
тематичного моделювання і прогнозування
еволюції наземних екосистем, охорони земель
та ін.
У Концепції сформульовано план першочер-

гових дій з її реалізації. Всю різноманітність
запропонованих дій можна об’єднати у 5 голов-
них напрямів:

1. Удосконалення системи управління охо-
роною ґрунтового покриву.

2. Покращення інформаційної бази агроеко-
логічного стану земель.

3. Створення нормативно-правових та еко-
номічних умов реалізації Концепції.

4. Напрацювання та впровадження ефектив-
них засобів боротьби з деградацією ґрунтово-
го покриву й відновлення деградованих ґрунтів
(земель).

5. Виконання комплексу організаційних та
пропагандистсько-виховних заходів.
Для успішної реалізації нового підходу до

охорони та управління екологічною безпекою
використання земельних ресурсів, який запро-
поновано у Концепції, необхідні такі умови:

1. Природоохоронна діяльність у галузі зем-
лекористування має стати однією з найбільш
важливих функцій законодавчої, виконавчої та
судової влади країни.

2. Охорону ґрунтового покриву треба буду-
вати на основі інтеграції екологічної, економіч-
ної і соціальної політики держави.

3. Подолання деградації земельних ресурсів
потрібно розглядати як основу збереження го-
ловного національного багатства країни, тому
рівень ресурсного забезпечення охорони
ґрунтів (земель) має відповідати важливості та
масштабності проблеми.
Упровадження положень Концепції у приро-

доохоронну практику сприятиме поліпшенню
екологічної ситуації в Україні та підвищенню
рівня екологічної безпеки. Управління екологіч-
ним ризиком деградації ґрунтів (земель) має
стати основою ресурсозберігаючого землеко-
ристування, максимально адаптованого до зо-
нальних ґрунтово-кліматичних і соціально-еко-
номічних умов, яке відповідає потребам забез-
печення екологічної безпеки населення та
навколишнього середовища.

Висновки

Перспективним підходом до вирішення
проблеми удосконалення охорони земельних

ресурсів країни є впровадження у природоохо-
ронну практику стратегії управління еко-
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логічним ризиком. Запропонована Концепція
екологічного ризику деградації ґрунтового по-
криву визначає методологічні та методичні

засади цієї стратегії і може розглядатися як
основний документ, необхідний для її реа-
лізації.
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НОРМАТИВНІ ТА МЕТОДИЧНІ УМОВИ
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ
ДІАГНОСТИКИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Обґр нтовано, що нині в світі зросло значення
точної інформації про стан родючості ґр нтів.
Запропоновано шляхи рішення проблеми
підвищення точності діа ности и забезпеченості
ґр нтів мі роелементами живлення рослин

Дослідження лабораторії агрохімії ННЦ
«ІҐА», які проводилися останнім часом, були
присвячені широкому колу питань, спрямова-
них на рішення проблеми підвищення ефектив-
ності застосування добрив і збереження родю-
чості ґрунтів, зокрема теоретичному обґрунту-
ванню стану родючості ґрунтів відносно вмісту
рухомих сполук азоту, фосфору та калію; вста-
новленню основних закономірностей еволюції
їх родючості в сучасних умовах; розробленню
технологій ефективного застосування мелених
фосфоритів родовищ України тощо [1, 2, 5].
Матеріали досліджень використано у роз-

робці концепції «Невідкладні заходи щодо за-
безпечення добривами землеробства України
й оптимізації мінерального живлення рослин»,
концепції хімізації землеробської галузі на пе-
ріод до 2015 р., щорічної доповіді про стан нав-
колишнього середовища в Україні та інших зав-
дань.
Але основні зусилля були зосереджені на

рішенні проблеми підвищення точності діагно-
стики родючості ґрунтів, оскільки було встанов-
лено, що застосування більшості стандартних
методів колишнього СРСР для визначення
вмісту рухомих сполук поживних речовин у
ґрунтах у багатьох випадках призводить до
значних похибок (100% і більше). Це пов’яза-
но з тим, що більшість цих методів заснована
на використанні розчинів сильних кислот
(«жорсткі» методи). В нинішніх умовах методи
аналізів ґрунтів, які засновані на застосуванні
чистих розчинів мінеральних або органічних
кислот, у світі, окрім України і кількох країн
СНД, не використовуються.
Відсутність об’єктивної інформації про по-

живний режим ґрунтів призводить до вкрай
неефективного використання дуже дорогих

добрив (вартість яких, до того ж постійно зрос-
тає), тобто фактично до «закопування грошей
у землю».
Якраз теоретичні розробки дали можливість

нам першими з країн СНД істотно покращити
методичну базу і запропонувати систему вдос-
коналених хімічних методів і нових нормативних
документів. На цей час розроблено 8 націо-
нальних стандартів України і 5 остаточних про-
ектів ДСТУ, які встановлюють методи визна-
чення рухомих сполук азоту, фосфору і калію
в ґрунтах. На жаль, ці документи дуже повільно
впроваджуються у практику землеробства.
Досвід показує, що тільки за рахунок підви-

щення точності діагностики родючості ґрунтів і
уточнення доз добрив їх ефективність зростає
в середньому на 30%. Крім того, знання реаль-
ного стану родючості ґрунтів дає можливість
без істотних додаткових витрат значно підви-
щити урожай культур і поліпшити його якість;
звести до мінімуму негативну дію агрохімікатів
на навколишнє середовище і, нарешті, точніше
визначати вартість землі в грошовому еквіва-
ленті.
Мета роботи — висвітлити стан проблеми

підвищення точності діагностики родючості
ґрунтів і обґрунтувати необхідність її найшвид-
шого рішення.
Результати досліджень. На основі теоре-

тичних розробок та одержаних математичних
рівнянь проведено моделювання процесів ево-
люції фосфатного і калійного режимів ґрунтів.
Визначено регіони і типи ґрунтів, де засто-

сування конкретних хімічних методів дає мож-
ливість найбільш об’єктивно встановити забез-
печеність їх рухомими формами поживних ре-
човин; встановлено норми похибки визначення
цих сполук залежно від складу і властивостей
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ґрунтів; розроблено поправки на вплив ґрунто-
вих чинників, що викривлюють результати хі-
мічного аналізу, а також удосконалено методи
визначення ґрунтів за вмістом рухомих сполук
фосфору або калію, визначених за національ-
ними стандартами.
Останнім часом з’явилася низка публікацій,

у яких фіксуються випадки відсутності знижен-
ня або навіть певне підвищення вмісту рухомих
сполук фосфору і калію за умов екстенсивно-
го використання ґрунтів. На жаль, проведені
дослідження не підтвердили можливість тако-
го явища. Так, наприклад, в досліді на чорно-
земі вилугуваному було встановлено, що за 24
роки після створення високого агрохімічного
фону (доза Р1200), вміст рухомого фосфору в
орному шарі знизився від 25,7 мг до 8,7 мг
Р2О5/100 г ґрунту, тобто від дуже високої до
середньої забезпеченості рухомим фосфором.
Дослідженнями виявлено наявність проблем

щодо методології проведення агрохімічної пас-
портизації земель сільськогосподарського при-
значення. Так, згідно даних останнього туру об-
стеження, легкі за гранулометричним складом
опідзолені ґрунти Полісся, що характеризують-
ся, як правило, кислою або слабокислою реак-
цією ґрунтового розчину, в цей час є більш ро-
дючими у відношенні до фосфору, ніж чорно-
земні ґрунти.
Установлено, що хімічні екстрагенти вилуча-

ють з піщаних ґрунтів набагато більше залиш-
кових фосфатів добрив, ніж із глинистих. Про-
те, це ще не свідчить про кращу забезпеченість
фосфором легких ґрунтів порівняно з важкими,
оскільки біологічним методом (досліди з росли-
нами) цього не підтверджено. Тобто існує висо-
ка ймовірність того, що оцінка родючості легких
піщаних і супіщаних ґрунтів Полісся, а також
ґрунтів річкових терас в інших природно-кліма-
тичних зонах, які вміщують залишкові фосфа-
ти добрив, штучно завищена. У той самий час,
за нашими даними, хімічні методи, практично
незалежно від гранулометричного складу ґрун-
ту, достатньо об’єктивно відображають калій-
ний стан удобрених ґрунтів.
Доцільно удосконалити не лише аналітичну

базу, а й методологію обстеження ґрунтів за-
галом, включаючи методику і строки відбору
зразків ґрунтів. Згідно даних обстеження, се-
редньозважений уміст рухомого фосфору в ор-
ному шарі в 2005 р. складав 10,3 мг/100 г ґрун-
ту. Згідно розробленого нами прогнозу, фос-
фатний рівень ґрунтів мав би складати на той
час 7,8 мг Р2О5 /100 г [7]. На наше глибоке пе-
реконання, якраз недосконалість методології
проведення агрохімічної паспортизації земель
і призвела до цього розходження, а також до
появи феномену «самовільного підвищення»
вмісту Р2О5 або К2О в ґрунтах в умовах різко
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від’ємного балансу поживних речовин у земле-
робстві.
Ілюзія такого явища зумовлена виведенням

з обороту і обстеження найменш родючих
ґрунтів, що автоматично штучно завищує ста-
тистичні показники (середньозважене значен-
ня вмісту Р2О5 або К2О); неодночасним термі-
ном відбору і аналізу зразків ґрунтів у межах
одного туру обстеження (дані, одержані, на-
приклад у 1998 р., зараховуються як підсумкові
дані 2002 р.); завищенням результатів хімічного
аналізу в результаті попадання у зразок ґрун-
ту, що аналізується, часток самого добрива (як
відомо, гранули суперфосфату можуть зберіга-
тися в ґрунті протягом 2—3 років).
Згідно з прогнозом, середньозважений вміст

рухомих форм фосфору і калію у 2010 і 2015 рр.
у більшості ґрунтів України залишиться прак-
тично на рівні природного [7]. Тому для одер-
жання високих і сталих урожаїв сільськогоспо-
дарських культур, на всіх без виключення не-
окультурених, або малоокультурених орних
ґрунтах потрібно вносити мінеральні та орга-
нічні добрива.
У зв’язку з невисокою природною забезпе-

ченістю ріллі поживними речовинами ефектив-
ність добрив на всіх ґрунтах України достатньо
висока. Однак на практиці окупність 1 кг доб-
рив рідко перевищує 4 кг зерна. Однією з ос-
новних причин цього є недосконалість діагнос-
тики і, як наслідок, помилкова оцінка стану ро-
дючості ґрунтів. Недосконалість методології
призводить до викривлення (завищення або,
навпаки, заниження) оцінки стану родючості не
тільки окремого поля, але і цілих регіонів. Це
добре видно на прикладі чорноземних ґрунтів.
Такі ґрунти характеризуються наявністю по-

тужного гумусованого кореневмісного шару,
високим вмістом консервативного гумусу і до-
статніх запасів поживних речовин. У наукових
роботах регулярно приводяться відомості про
високу забезпеченість цих ґрунтів рухомими
формами поживних речовин, яка іноді переви-
щує оптимальні значення. В результаті склала-
ся думка про чорноземи як одні з найродючі-
ших ґрунтів світу.
Водночас практика землеробства доводить

дещо протилежне, а саме: урожаї культур на
чорноземах значно нижчі за західноєвропей-
ські, де переважають ґрунти опідзоленого ряду;
ефективність мінеральних добрив (особливо
фосфорних) дуже висока; зрошування чорно-
земів (не дивлячись на нібито високий вміст
рухомих сполук поживних речовин) без засто-
сування добрив є економічно збитковим; реко-
мендовані в довідниках дози азотних, фосфор-
них і калійних добрив (без урахування поперед-
ника і вмісту залишкових форм поживних
речовин) практично однакові для дерново-під-
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золистих ґрунтів Полісся і чорноземів Лісосте-
пу. Саме явище чорнозему, як природно-істо-
ричного тіла, багато в чому зумовлене специ-
фічними кліматичними чинниками (певним де-
фіцитом вологи). Не слід забувати, що Україна
належить до числа держав, значна територія
яких знаходиться в зоні недостатнього та не-
стійкого зволоження і стале землеробство мож-
ливе тільки за умов зрошення.
Безумовно, чорноземи є родючими ґрунта-

ми, але оцінка їх родючості сильно завищена.
Не випадково природна продуктивність озимої
пшениці на дерново-підзолистих легкосуглинко-
вих ґрунтах зони Полісся (ГТКV—IX =1,1—1,3) не
поступається продуктивністю її на чорноземах
звичайних легкоглинистих (ГТКV—IX = 0,7—0,8)
зони Степу [3].
Ілюзія багатства чорноземів («цар» ґрунтів),

зумовлена недосконалістю теорії (неможливо
одержати об’єктивну оцінку стану родючості
ґрунту, розглядаючи його як банку з поживним
розчином), а також нормативних і методичних

аспектів проблеми підвищення точності діагно-
стики ґрунтів.
Чорноземи на лесах важкого гранулометрич-

ного складу містять підвищену кількість апа-
титів, а також польових шпатів і 3-шарових
алюмосилікатів. Фосфор або калій, що містять-
ся у цих мінералах, рослинам недоступний, але
добре екстрагуються розчинами кислот, зокре-
ма 0,2 н НСl (ГОСТ 26207—91), або 0,5 н оц-
товою кислотою (ГОСТ 26204—91), що призво-
дить до істотного завищення оцінки родючості
цих ґрунтів [6, 7]. Цю закономірність у відно-
шенні до фосфору добре видно на рисунку.
Низька ефективність калійних добрив на

чорноземах пов’язана не стільки з задовільною
забезпеченістю ґрунтів калієм, скільки з ве-
личиною гідротермічного коефіцієнта за веге-
таційній період, а точніше, з нестатком воло-
ги, що видно на прикладі кількох областей (таб-
лиця).
Використання національних стандартів Ук-

раїни (ДСТУ ISO 11263, ДСТУ 4114, ДСТУ
4115, ДСТУ 4405), які дають можливість урахо-
вувати вплив різних чинників на результат хі-
мічного аналізу ґрунтів, показує, що реальний
фосфатний рівень орних ґрунтів, які екстенсив-
но використовуються, зокрема чорноземів, зна-
ходиться на межі низьких і середніх значень
забезпеченості, а калійний — у межах серед-
ньої забезпеченості.
І пов’язано це не з їх «виснаженням» або «де-

градацією», і навіть не з властивостями ґрун-
тів, а з причинами фундаментальнішими. Фос-
фатні і калійні системи, які екстенсивно вико-
ристовуються як термодинамічні системи,
знаходяться в стані динамічної рівноваги,
рівень якої визначається фізико-хімічними умо-
вами, характерними для поверхні Землі. Орно-
му шару неудобрених ґрунтів, на відміну від
верхнього горизонту цілинних ґрунтів, просто
бракує вільної енергії, потрібної для підтримки
фосфатного або калійного рівня ґрунтів в енер-
гетично невигідному нерівноважному стані.
Що стосується азоту, то відомо, що практич-

но весь цей елемент у чорноземах знаходить-
ся в органічних сполуках. Короткочасний (про-

Пшениця озима

Закарпатська 13,6 13,5 1,8—2,0

Луганська 8,2 1,5 0,83—0,89

Цукрові буряки

Івано-Франківська 10,1 44 1,5—1,8

Полтавська 8,3 25 0,9—1,0

Уміст Р2О5 в орном шарі основних не доб-
рених ґр нтів У раїни (середнє з 10 зраз ів
ожно о ґр нт ) залежно від метод визна-
чення (стандартів СРСР або У раїни): —
міст апатитів; — Р2О5 за Кірсановим (ГОСТ
26207); — Р2О5 за Чири овим (ГОСТ
26204); — Р2О5 за ДСТУ ІSO 11263; —
Р2О5 за Мачи іним (ДСТУ 4114)
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тягом кількох місяців), підвищений або високий
вміст мінерального азоту в ґрунті відзначаєть-
ся, фактично, в 3-х випадках: при внесенні під-
вищеної дози органічних або азотних добрив,
після чорного пару і після розорювання плас-
та багаторічних бобових трав.
Невисока природна забезпеченість чорно-

земів рухомими формами поживних речовин
(N, Р, К) і визначає високу ефективність доб-
рив, що зростає з підвищенням культури зем-
леробства і ступеня зволоженості території.
Відомо, що ефективність застосування добрив
знижується від західних, більш зволожених, до
східних і південно-східних, більш посушливих
регіонів.
Таким чином, для отримання об’єктивної

оцінки стану родючості ґрунтів України віднос-
но мікроелементів живлення рослин потрібно,
в першу чергу, прискорити освоєння національ-
них стандартів фахівцями Державного техноло-
гічного центру охорони родючості ґрунтів, а та-
кож розширити дослідження, спрямовані на
розробку сучасних методів ґрунтової діагности-
ки і подальшого удосконалення нормативно-
методичної бази.
Водночас залишається ще чимало невирі-

шених проблем. Так, для встановлення норми

похибки результатів визначення рухомих спо-
лук фосфору і калію залежно від складу і вла-
стивостей ґрунтів, виникла потреба в отриманні
додаткової інформації про вміст фізичної гли-
ни і значення рН ґрунту. Для того, щоб цим не
займатися, потрібно вивчити і відпрацювати
можливість поступової відмови від застосуван-
ня «жорстких» кислотних методів, як це вже
зроблено в більшості країн світу. Потрібно та-
кож узагальнити досвід використання сольових
методів (ДСТУ 4727:2007 і методу Дашевсько-
го — проект ДСТУ) у виробничих умовах. Існує
потреба і в уточненні системи визначення за-
безпеченості ґрунтів рухомими сполуками по-
живних речовин за окремими методами.
Для рішення проблеми оптимізації живлен-

ня рослин на регіональному рівні нами розроб-
лено систему удобрення культур на основі точ-
ної діагностики стану родючості ґрунтів Лісо-
степової зони [9]. Ця система враховує такі
фактори: пріоритетність удобрення культур;
реальний рівень родючості ґрунтів, визначений
на основі сучасної нормативної і методичної
бази; середню багаторічну врожайність сіль-
ськогосподарських культур; склад і властивості
ґрунтів, рельєф місцевості; застосування сучас-
них технологій внесення добрив.

В умовах світової економічної кризи, гло-
бального зростання цін на продовольство,
добрива і енергію, точна інформація про стан
родючості ґрунтів дає можливість без істот-
них додаткових витрат значно ефективніше
використовувати обмежені ресурси. Потрібно
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ОСОБЛИВОСТІ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ
РІЗНИХ БІОТИПІВ

Досліджено залежність величини площі
лист ово о апарат , а отже, і фотосинтетичної
діяльності рослин пшениці озимої Одесь а 267
і двор ч и Соломія від мов вирощ вання,
біоло ічних особливостей сорт , стро сівби та
норми висів . Кіль ість синтезованої ор анічної
речовини на одиницю площі значною мірою
з мовлює величин врожаю.

Інтенсивність фотосинтезу залежить від ве-
ликої кількості факторів. Існує навіть думка про
відсутність істотного зв’язку між його інтенсив-
ністю та продуктивністю культурних рослин [1].
Проте переважна кількість учених вважає, що
площа листкової поверхні безпосередньо впли-
ває на формування врожаю сільськогосподар-
ських культур.
Для одержання високого врожаю потрібно,

щоб посіви мали добре розвинений листковий
апарат й до того ж він повинен перебувати в
активному стані протягом усього періоду веге-
тації. Фотосинтетична діяльність посівів включає:
величину асиміляційної поверхні, фотосинте-
тичний потенціал, чисту продуктивність фото-
синтезу. Один з основних показників фотосин-
тетичної діяльності — величина площі листко-
вої поверхні в динаміці росту і розвитку за
фазами. У пік свого розвитку (фаза колосіння
у зернових) оптимальна площа листкової по-
верхні має бути близько 50 тис. м2/га [7, 8].
Подальший ріст листкової поверхні зменшуєть-
ся через недостатню освітленість листя, зни-
жується чиста фотосинтетична активність і,
внаслідок, погіршується врожайність [4].
Упровадження у виробництво інтенсивних

технологій та створення високоінтенсивних
сортів спонукало до перегляду цієї величини.
За даними М.А. Білоніжка та М.Ф. Калівош-
ка, для забезпечення високого врожаю площа
листкової поверхні може бути близько 60 тис.
м2/га [1].
Деякі науковці одержали максимальний уро-

жай ряду сортів інтенсивного напряму за ще

вищих показників площі листкової поверхні.
Посіви з урожайністю 80 ц/га зерна формува-
ли на зрошенні у фазу колосіння площу лист-
кової поверхні 60—70 тис. м2/га [6]. Такої самої
думки дотримуються і зарубіжні вчені. Відповід-
но до їх розрахунків, найкращі умови для фор-
мування врожаю культурних рослин, коли за-
гальна площа листкової поверхні в 4—5 разів
перевищує площу, зайняту рослинами.
Велика площа листкової поверхні важлива

з 2-х причин: по-перше, вона сприяє кращому
газообміну, по-друге, забезпечує повніше по-
глинання світла [2].
На ріст і розвиток листкового апарату впли-

ває значна кількість факторів. Це зональні грун-
тово-кліматичні умови, а також агротехнічні за-
ходи: вибір сорту, внесення мінеральних, і
особливо органічних добрив (при розкладанні
органічної речовини в приземному шарі ґрунту
підвищується вміст вуглекислоти), строки та
норми висіву, та навіть напрямок рядків у по-
сівах (від цього залежить освітлення рослин
упродовж дня).
Фотосинтетична діяльність залежить від зов-

нішніх умов та фізіологічного стану рослин. У
разі неправильно вибраної норми висіву та не-
оптимального розподілення рослин по площі
посіву в полі виникає взаємне затінення та при-
гнічення. Внаслідок у частини рослин змен-
шується кількість листя, або, навіть при їх збе-
реженні, знижується фотосинтез. Від кількості
культурних рослин та їхньої рівномірності на
одиницю площі залежить ефективність вико-
ристання води, елементів живлення, сонячної
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енергії, а отже, величина листкової поверхні і,
як результат, кількість та якість майбутнього
врожаю [3].
Густота рослин має забезпечувати оптималь-

ну площу листкової поверхні протягом усього
вегетаційного періоду. На початку вегетації
продукти фотосинтезу (листкові пластинки)
«працюють» на свій ріст та забезпечують ріст
і розвиток стебел та коріння для мінерального
живлення та вологозабезпечення всієї росли-
ни в цілому. Потім розвиток листкового апара-
ту затримується, навіть припиняється, і він по-
чинає посилено «працювати» на ріст репродук-
тивних органів. Отже, чим продуктивніше та
інтенсивніше здійснюється фотосинтез кожно-
го м2 площі листкової поверхні, тим активніше
та більший період вегетації вона працює, тим
більшим буде фотосинтетичний потенціал і від-
повідно вища врожайність за умови, що так са-
мо плідно працюватимуть інші органи рослин —
корені та стебла.
Мета досліджень — визначити оптимальні

строки та норми висіву сортів пшениці озимої
Одеська 267 та дворучки Соломія; відслідкува-
ти особливості формування листкової поверхні
за фазами росту та розвитку, залежно від стро-
ку сівби, норми висіву; визначити взаємозв’я-
зок площі листкової поверхні та процесів фо-
тосинтезу з одержаним урожаєм.
Умови та методика. Досліди проводили на

полях Кримського інституту АПВ упродовж
2007—2009 рр. Ґрунти дослідного поля типові
південні малогумусні чорноземи на лесовидних
легких глинах з умістом гумусу в орному шарі
2,4—2,6%.
Клімат регіону степовий, помірно холодний

взимку та надзвичайно жаркий, засушливий,
іноді з суховіями влітку. Кількість опадів за се-
редньобагаторічними даними агрометеостанції
Клепініно — 426 мм.
Роки, впродовж яких вивчали площу листко-

вої поверхні, різнилися за агрокліматичними
умовами. 2007—2008 вегетаційний рік у ціло-
му був сприятливим для росту та розвитку ози-
мини. Осінь була засушливою, тому готували
ґрунт під сівбу в несприятливих умовах. Пері-
од сівба — сходи був досить розтягнутим, але
до припинення осінньої вегетації сходи одер-
жали за всіма строками сівби. Зима виявилася
сприятливою для перезимівлі озимих. Вегета-
ція пшениці озимої з часу весняного поновлен-
ня вегетації до повної стиглості, завдяки дос-
татній кількості опадів, відбувалася в оптималь-
них умовах.
Вегетація озимих 2008—2009 рр. відбувала-

ся в досить несприятливих умовах. Сходи за
строками сівби одержали своєчасно. Взимку
пшениця двічі поновлювала вегетацію, але
умови для нагромадження вологи в ґрунті були

Особливості фотосинтетичної
діяльності рослин пшениці різних біотипів

незадовільні. На період відновлення росту і
розвитку озимих ґрунт містив 59% продуктив-
ної вологи від середньобагаторічної норми. На-
весні випало всього 3 господарсько корисні
дощі, а в III декаді квітня спостерігались при-
морозки. З кінця травня і до збирання озимих
погода характеризувалася високою температу-
рою повітря (36оС) та вітрами зі швидкістю до
16 м/с, що призвело до значного зниження во-
логості повітря та запалу зерна.
Досліджено 6 строків сівби — з 25.09 по

15.11 з інтервалом 10 днів і 6 норм висіву —
4—6,5 млн зерен з інтервалом 0,5 зерен, що
зійшли, на 1 га. Повторність у дослідах 4-ра-
зова. Загальна площа ділянки — 30, облікова
— 25 м2. Агротехніка в дослідах загальноприй-
нята для Степової зони.
Площу листкової поверхні визначали згідно

з методикою А.А. Ничипоровича [4]. Вимірю-
вання листкової поверхні проводили в фази
кущіння, вихід у трубку, колосіння, молочна та
воскова стиглість.
Урожай на дослідних ділянках збирали ком-

байном Sampo-130 з подальшим обробленням
одержаних даних за статистичним методом
дисперсійного аналізу за Б.О. Доспеховим.
Результати досліджень. Сорти пшениці

Одеська 267 і Соломія кожного року формува-
ли високу площу листкової поверхні, що забез-
печувало високі показники фотосинтетичної
діяльності: фотосинтетичний потенціал і чисту
продуктивність фотосинтезу. Ці показники за-
лежали більшою мірою від умов року, особли-
востей сорту, меншою — від норми та строку
сівби (табл. 1).
В оптимальних умовах весняно-літнього пе-

ріоду 2008 р. сформувалась значна площа ли-
сткового апарату, який активно працював до
досягнення фази воскової стиглості зерна та
становив у цей період: Одеська 267 — 6,7—9,5,
Соломія — 9,4—10,25 тис. м2/га.
Особливість 2009 р. — тривала вегетація

(близько 30 днів) озимих у зимовий період, при
тимчасовому відновленні вегетації, що призве-
ло до значного накопичення вегетативної маси
в період кущіння. Листкова поверхня в обох
сортів була великою: в Одеської 267 — 13,4—
33,1, Соломії — 16,7—50,2 тис. м2/га залежно
від строку сівби. Збільшення площі листкового
апарату спостерігали до фази колосіння, а по-
тім від фази молочної стиглості асиміляційна
поверхня різко зменшилася, що зумовлено по-
годно-кліматичними умовами (атмосферна та
ґрунтова засуха, висока температура повітря та
велика швидкість вітру). У період воскової стиг-
лості листя практично не було.
Існує істотна різниця в розмірі листкової по-

верхні залежно від сорту. Значно більшою во-
на була у сорту Соломія: максимальна її ве-
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личина у фазу колосіння при сівбі в оптималь-
ні строки сягала 70,4, Одеської 267 —
56,7 тис. м2/га.
Площа листкової поверхні обох сортів зрос-

тала відповідно зі збільшенням норми висіву і
максимуму досягла за норми 6,5 млн/га, в оп-
тимальні строки: у Одеської 267 — 64,3, Со-
ломії — 80,3 тис. м2/га (табл. 2).
Через зміщення строків сівби (як до ранніх,

так і до пізніх) площа листкової поверхні на

обох сортах зменшувалася, з тією лише різ-
ницею, що в Одеської 267 вона зменшувалася
на 1—2 тис. м2/га, а на ранніх строках сівби Со-
ломії ця величина сягала 24,6 тис. м2/га, що
зв’язано в основному зі зрідженням посівів
після зимівлі.
Між площею листя і фотосинтетичним по-

тенціалом існує прямий зв’язок. Підвищення
фотосинтетичного потенціалу забезпечується
не тільки збільшенням листкової поверхні, а й

25.09 2008 19,0 18,4 36,5 29,9 46,8 42,3 30,3 22,4 6,7 9,4

2009 33,1 18,8 47,4 22,2 58,5 28,2 21,8 15,9 0 0

5.10 2008 20,5 24,1 36,8 33,7 49,3 58,2 28,6 36,3 7,8 9,8

2009 27,0 26,5 48,5 47,2 62,6 56,8 26,5 31,1 0 0

15.10 2008 23,3 25,8 40,8 35,3 51,8 65,3 28,1 42,4 7,6 9,8

2009 25,3 50,2 54,2 72,3 66,9 84,4 25,1 45,0 0 0

25.10 2008 21,0 25,5 46,9 44,5 53,8 66,8 25,2 40,6 8,2 10,0

2009 23,3 47,6 49,4 65,8 53,8 73,6 24,6 36,5 0 0

5.11 2008 15,1 22,0 41,4 45,3 56,2 65,1 31,8 37,3 8,8 10,2

2009 18,4 32,6 54,7 74,9 58,7 77,1 24,8 38,7 0 0

15.11 2008 13,3 21,6 34,2 37,9 51,1 63,2 30,0 30,7 9,5 9,8

2009 13,4 16,7 53,2 50,7 59,5 56,9 30,0 27,7 0 0

Середнє 2008 18,7 22,9 39,4 37,8 51,5 60,2 28,9 35,0 8,1 9,8

2009 23,4 32,0 51,2 55,5 60,0 62,8 25,4 32,5 0 0

1. Динамі а площі лист ової поверхні сортів пшениці озимої Одесь а 267 і двор ч и Со-
ломія залежно від стро ів та в середньом за варіантами норм висів (2008—2009 рр.),
тис. м2/ а

Фаза розвитку

Молочна стиглість Воскова стиглістьКущення Трубкування Колосіння

Соломія
Одеська

267
Соломія

Одеська
267

Соломія
Одеська

267
Соломія

Одеська
267

Соломія
Одеська

267

Дата
сівби

Рік

Ранні 25.09—5.10 Одеська 267 51,6 54,8 55,5 51,9 55,3 56,7 54,3

Соломія 46,8 40,0 43,6 48,9 46,5 48,9 45,8

Оптимальні 15.10— Одеська 267 42,1 50,4 53,7 64,8 64,6 64,3 56,7
25.10 Соломія 55,9 68,1 68,6 75,7 73,8 80,3 70,4

Пізні 5.11—15.11 Одеська 267 41,8 51,4 55,4 60,0 63,3 62,7 55,7

Соломія 56,7 57,4 67,4 56,2 66,2 69,5 62,2

Середнє Одеська 267 45,2 52,2 54,8 58,9 61,1 61,2 55,6

Соломія 53,1 55,2 59,9 60,3 62,2 66,2 59,5

2. Площа лист ової поверхні пшениці озимої Одесь а 267 і двор ч и Соломія в фаз оло-
сіння залежно від норми і стро сівби (середнє за 2008—2009 рр.), тис. м2/ а

Середнє
4,0  4,5  5,0 5,5 6,0 6,5

Норма висіву, млн/га
Строки сівби Сорт
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відносно тривалішим періодом її роботи. Посіви
з фотосинтетичним потенціалом у межах 3—
4 млн м2 дн./га можуть забезпечити врожай-
ність до 80 ц/га, а в 2 млн м2/дн./га — тільки
до 50 ц/га. У наших дослідах величина фото-
синтетичного потенціалу за сортами була ви-

сокою і становила на Одеській 267 2,35—3,78,
на Соломії — 2,9—4,5 млн м2/дн./га (табл. 3).
За нашими даними, виявлено різний вплив

на чисту продуктивність фотосинтезу всіх до-
сліджуваних факторів. Показники фотосинте-
тичної діяльності залежать від сорту. У наших

Ранні 25.09—5.10 4,0 Одеська 267 2,98 1,43

Соломія 2,93 1,49

6,5 Одеська 267 3,48 1,17

Соломія 2,90 1,25

Оптимальні 15.10—25.10 4,0 Одеська 267 2,58 1,88

Соломія 3,45 1,40

6,5 Одеська 267 3,78 1,27

Соломія 4,50 1,04

Пізні 5.11—15.11 4,0 Одеська 267 2,35 1,76

Соломія 3,08 1,34

6,5 Одеська 267 3,48 1,15

Соломія 3,88 1,10

3. По азни и фотосинтетичної діяльності сортів пшениці залежно від стро ів сівби (середнє
за 2008—2009 рр.)

Строки сівби
Чиста продуктивність
фотосинтезу,
г/тис. м2/га, дн.

Фотосинтетичний
потенціал,
млн м2/га

СортНорма висіву

Одеська 267 25.09 4,04 4,06 4,08 4,10 4,01 3,95 4,04

5.10 4,42 4.46 4,44 4,41 4,31 4.29 4,39

15.10 4,70 4,84 4,76 4,72 4,81 4,67 4,75

25.10 4,74 4,96 5,11 5,09 4,96 4,81 4,94

5.11 4,81 4,73 4,71 4,59 4,67 4,77 4,71

15.11 3,54 3,65 3,52 3,50 3,47 3,39 3,51

Середнє 4,37 4,45 4,44 4,41 4,37 4,31

Соломія 25.09 4,25 3,36 3,21 3,01 2,91 2,91 3,28

5.10 4,31 3,99 3,84 3,79 3,79 3,85 3,92

15.10 4,75 4,77 4,84 4,71 4,79 4,74 4,76

25.10 4,80 4,66 4,66 4,66 4,62 4,58 4,66

5.11 4,16 4,39 4,58 4,45 4,42 4,40 4,40

15.11 4,27 4,26 4,14 4,04 4,02 3,77 4,09

Середнє 4,42 4,24 4,21 4,11 4,09 4,05

  НІР05 для факторів: А — 0,05; В — 0,09; С — 0,09.

4. Урожайність пшениці озимої і двор ч и залежно від стро ів сівби та норми висів (се-
реднє за 2008—2009 рр.), т/ а

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Середня
врожайність

Норма висіву (С)
Сорт (А)

Строк
сівби (В)
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Основне завдання для досягнення високо-
го врожаю пшениці озимої — формування по-
сівів з оптимально розвиненим листковим
апаратом. Аналіз окремих рослин свідчить,
що величина листкової поверхні та її фото-
синтетична діяльність залежать від умов

Висновки

року, біологічних особливостей сорту, стро-
ків і норм сівби. У наших дослідах висока пло-
ща листкової поверхні сприяла підвищенню
врожайності у сортів Одеська 267 і Соломія,
яка при сівбі в оптимальні строки становила
в середньому 4,72 та 4,76 т/га, відповідно.
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лекции растений/А.С. Образцов. — М.: Колос,
1981. — 271 с.

6. Оконенко А.С. Фотосинтез, рост и устойчи-
вость растений/А.С. Оконенко, Х.Н. Починок,
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С. 28—84.

7. Пруцков Ф.М. Повышение устойчивости зер-
новых культур/Ф.М. Пруцков. — 2-е изд.,  доп. и
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8. Фотосинтетическая деятельность расте-
ний в «Методы учета в связи с формированием
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дослідах фотосинтетичний потенціал сорту Со-
ломія за всіма варіантами досліду (за винятком
сівби 25.09) вищий, ніж у Одеської 267. Загу-
щення посівів при збільшенні норми висіву при-
зводило до зниження продуктивності фотосин-
тезу в результаті інтенсивного наростання біо-
маси та взаємозатінення рослин.
За більш ранньої та пізньої сівби площа

листкового апарату зменшувалася на 15—17,
і, відповідно урожай знижувався на 17—20%.
Значно зменшувалася площа листкової по-

верхні та врожайність по сорту Соломія лише
в ранній строк сівби — на 28,4 та 29,8%. Пізні
строки меншою мірою впливали на ці показни-
ки. Чіткої залежності між нормою висіву, пло-
щею листя та їхнім впливом на врожайність не
спостерігали. Достовірне зниження врожаю ви-
явлено по озимому сорту Одеська 267 при
нормі висіву 6,5 млн/га; по сорту дворучки Со-

Особливості фотосинтетичної
діяльності рослин пшениці різних біотипів

ломія найбільший урожай одержали при нормі
4—5 млн/га. Подальше збільшення норми ви-
сіву до 6,5 млн/га зменшувало врожайність з
4,3 до 4,1 т/га.
Загальний аналіз фотосинтетичної діяльності

рослин пшениці озимої Одеська 267 і дворуч-
ки Соломія свідчить, що площа листкового апа-
рату, фотосинтетичний потенціал та чиста про-
дуктивність фотосинтезу змінюються під впли-
вом агротехнічних факторів. Збільшення цих
показників сприяє росту врожайності (табл. 4).
Найбільша асиміляційна площа формува-

лась за сортами при сівбі 15, 25.10 та 5.11,
відповідно в цей строк одержували і найвищу
врожайність по Одеській 267 у середньому —
4,8, Соломії — 4,6 т/га. За пізніх строків сівби
(15.11) сорт дворучка Соломія мав урожай до-
стовірно більший — 4,09 т/га (+0,58 т/га) по-
рівняно з озимим сортом Одеська 267.
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Вибір клонових підщеп для черешні — до-
сить актуальна та специфічна проблема, що
потребує врахування ряду факторів: стійкості ко-
реневої системи до стресових умов, обмеженої
здатності до утворення кореневої порослі, не-
обхідності зниження сили росту, стійкості до па-
тогенів.
В усьому світі садівництво переходить на

інтенсивний шлях розвитку галузі. Впроваджен-
ня карликових та напівкарликових клонових
підщеп — найбільш ефективний спосіб отри-
мання малогабаритних дерев черешні, які рано
вступають у стадію плодоношення.
У Західній Європі та США найбільш перспек-

тивною вважається напівкарликова підщепа
Гізела 6 (P. cerasus x P. canescens), що харак-
теризується скороплідністю, широким діапазо-
ном адаптивності до ґрунтових умов, сумісністю
з більшістю культурних сортів черешні, високою
стійкістю до бактеріального раку, толерантніс-
тю до вірусів некротичної кільцевої плямистості
та карликовості сливи і практично не утворює
кореневої порослі.
Культивування черешні за інтенсивними тех-

нологіями потребує якісних змін у культурі са-
дівництва, зокрема використання лише здоро-
вого садивного матеріалу. Адже вирощування
саджанців на вірусінфікованих підщепах у ком-
бінуванні з чутливими до вірусів прищепами
може не лише знизити економічну ефективність
насаджень, а й призвести до загибелі дерев.
Тому фітовірусологічний статус садивного ма-
теріалу має критичне значення. Результати
вивчення клонових підщеп типу Гізела 5 та
Гізела 6 в умовах інтродукції у вітчизняних са-
дах свідчать про досить високу їх чутливість до
інфікування вірусом скручування листя череш-
ні (Cherry leaf roll virus) (ВСЛЧ) [3]. Він спричи-
няє деформацію і скручування листя черешні
та вишні, прижилкову мозаїчність, затримку в
рості і відмирання окремих гілок або й усього
дерева.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДЩЕПИ ГІЗЕЛА 6
САЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

Наведено рез льтати досліджень з оздоровлення
підщепи Гізела 6 (P.cerasus x P.canescens) від
вір с с р ч вання листя черешні за допомо ою
додавання саліцилової ислоти середовище
для льтив вання мі ропа онів в мовах in vitro.
По азано лінійн залежність між містом
саліцилової ислоти середовищі та зниженням
онцентрації вір с в е сплантах підщепи.
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НЕПО-віруси, до яких належить і ВСЛЧ,
здатні колонізувати меристематичні тканини,
знижуючи терапевтичний ефект методу культу-
ри тканин. Тому для оздоровлення інфікованих
рослин цей метод поєднують з термо- чи хемо-
терапією. Для останньої найбільш ефективни-
ми є синтетичні аналоги пуринових і піриміди-
нових основ, ферменти рибонуклеази тощо.
Але через їх мутагенність та високу вартість
слід шукати інші препарати з антивірусною ак-
тивністю. У багатьох рослинах наявна саліци-
лова кислота (СК) — природний фенольний
компонент, що регулює фізіологічні процеси.
Доведено, що вона має прямий вплив на син-
тез вірусів, сприяє елімінації X-вірусу картоплі
[8], вірусів мозаїки банана [4] та хлоротичної
плямистості листя яблуні в експлантах цієї
культури [7] і груші [9]. СК є індуктором систем-
но набутої резистентності в тютюну та інших
рослинах [10].
Мета роботи — оцінка можливості оздоров-

лення інфікованої ВСЛЧ підщепи Гізела 6 за
допомогою додавання СК в середовище для
культивування мікропагонів.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили у відділі вірусології, оздоровлення та роз-
множення плодових і ягідних культур Інститу-
ту садівництва НААН.
Для ініціювання культури in vitro використо-

вували ювенільні бруньки, стерилізуючий агент
— сулема (0,1% HgCl2) і 70%-й етанол. Експо-
зиція стерилізації становила 2—3 хв. На етапі
введення в культуру та проліферації застосо-
вували модифіковане живильне середовище
Мурасіге-Скуга (MS) з додаванням вітамінів та
фітогормонів, pH=5,7. Експланти культивували
при 16-годинному світловому дні з освітленням
2000—2500 лк за tо=23—25оС і вологості повіт-
ря 50—60%. СК стерилізували через мембран-
ний фільтр (d=0,22 µm) і додавали в середо-
вище після автоклавування. Інфіковані лінії
розмножених пагонів було використано як ви-
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хідний матеріал для хемотерапії in vitro. На кон-
тролі СК не додавали. На кожний варіант було
використано по 10 мікропагонів. Для оцінки
впливу різних концентрацій СК на вміст ВСЛЧ
в експлантах підщепи ідентифікацію вірусу про-
водили методом напівкількісного ІФА з викори-
станням поліклональних антитіл виробництва
Loewe Phytodiagnostica (Німеччина).
При тестуванні матеріалу з культури in vitro

відбирали частину експланта, незанурену в
середовище. Розведення проби в гомогенаті ста-
новило 1:100. Контрольні зразки підщепи про-
ходили ті самі етапи культивування, що й екс-
периментальні, але без унесення в середови-
ще СК.
Після ініціювання асептичної культури реге-

неровані пагони розмножили на модифіковано-
му середовищі MS до кількості, необхідної для
проведення експерименту. Далі інфіковані мік-
ропагони, за винятком контрольних, пересади-
ли на середовище з ідентичним гормональним
складом, але з додаванням СК у різних кон-
центраціях (варіанти І — 10 мг/л, ІІ — 15, ІІІ —
20 мг/л). Тривалість пасажу становила 30 днів,
після чого всі зразки були перевірені методом
ІФА для кількісної оцінки концентрації вірусу.

Оздоровлення підщепи
Гізела 6 саліциловою кислотою

Аналогічні маніпуляції виконано на контролі.
Зміни в концентрації вірусів оцінювали як
співвідношення різниці між показниками оптич-
ної густини контрольного інфікованого (і-го) та
експериментального зразків і оптичної густини
першого з названих зразків.

   А =ODcontri — ODexpi /ODcontri %,

де ODcontri — значення оптичної густини конт-
ролю i-го зразка; ODexpi — значення оптичної
густини експериментального зразка.
Результати досліджень. Раніше було пока-

зано, що дія СК на рівень концентрації вірусів
обернено пропорційна її концентрації у живиль-
ному середовищі [4]. У нашому дослідженні
також виявлено негативну достовірну кореля-
цію між умістом СК в середовищі та концент-
рацією вірусу в експлантах (–0,948596, Р<0,05)
(табл.1). При цьому достовірної різниці між зни-
женням концентрації вірусу в сусідніх варіантах
І та ІІ, ІІ та ІІІ не виявлено. Достовірна різниця
мала місце лише між варіантами І і ІІІ.
Зниження концентрації СВЛЧ відбувалося

лінійно і було найбільш максимальним (87,03%)
за концентрації СК у середовищі 20 мг/л (ри-
сунок). За усіх досліджуваних нами концент-
рацій СК повної елімінації вірусу не досягнуто.
Вважаємо, що її доцільно відкоригувати у бік
підвищення, хоча у концентрації 30 мг/л СК
негативно впливала на ріст експлантів картоплі
[5], а при 40 мг/л — була шкідливою для екс-
плантів банана [4].
У літературі трапляються дані про те, що в

деяких випадках цитокініни (кінетин, зеатин,
6-БАП) сприяють редукції реплікації вірусів в
інфікованих рослинах [6] або діють синергічно
з віроцидами, продовжуючи дію останніх [1].
Однак культивування підщепи Гізела 6 на се-
редовищі з 6-БАП упродовж 5-ти пасажів істот-
но не змінило титр СВЛЧ. Не спостерігалось і
впливу 6-БАП на антивірусну дію СК, що узгод-
жується з раніше опублікованою інформацією
щодо синергічної дії СК з ауксинами та анта-
гонізму з цитокінінами [2].

0,207±0,0404 0,076±0,0078 0,124±0,0202** 0,100±0,0161 0,087±0,0114**

** Р<0,01.

Середні значення е стинції онтрольних та е спериментальних зраз ів за даними ІФА

Контроль Варіант

позитивний негативний ІІІІ ІІ

Під час досліджень було виявлено лінійну
залежність між умістом СК у живильному се-

Висновки

редовищі та зниженням концентрації СВЛЧ в
експлантах підщепи Гізела 6. У концентрації

Зміна онцентрації вір с СЛЧ в е сплантах
підщепи Гізела 6 за різних онцентрацій СК
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНИХ КОРІВ В ЕСТОНІЇ

У 2010 р. порівняно з 2001 р. надій корів червоної естонської породи був більшим на
51,2%, а сума молочного жиру і білка — 49,1, голштинської — відповідно на 42,5 і 39,5%.
У країні спостерігається тенденція щодо зменшення поголів’я молочних корів (таблиця).

М.С. Гавриленко,
кандидат сільськогосподарських наук

Інститут розведення
і генетики тварин НААН

Червона естонська порода

2010 19722 7237 4,20 3,39 406

2001 27981 4785 4,36 3,34 402

Голштинська порода

2010 67904 7864 4,01 3,29 427

2001 73173 5517 4,23 3,23 410

Підконтрольне поголів’я та продуктивність корів (за матеріалами ICAR)

Тривалість
міжотельного
періоду, днів

Уміст у молоці, %Надій
за 305 днів, кг

Рік Поголів’я
білкажиру

Оздоровлення підщепи
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20 мг/л СК знижує титр ВСЛЧ в інфікованих
експлантах досліджуваної підщепи Гізела 6 на
87%. 6-БАП у живильному середовищі для

культивування інфікованих експлантів підще-
пи Гізела 6 не спричиняв терапевтичного
ефекту і не посилював антивірусну дію СК.
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МІНЕРАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА
ЗА НОРМИ ТА ПАТОЛОГІЇ

Досліджено мінеральний профіль вовняно о
воло на за йо о нормально о стан
та патоло ічно о стоншення, відомо о
я « олодна тонина». Визначено вміст хімічних
елементів Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca на
поперечном зрізі воло на. Установлено, що
різні за станом воло на різняться своїм
мінеральним профілем, особливо за вмістом
сір и.

Волос у системному розумінні цього слова
(волосся, волос, вовна, щетина тощо) здавна
привертає увагу широкого кола дослідників,
об’єднаних інтересами розвитку тих напрямів,
у яких вони конкретно працюють. Біохіміків, зок-
рема, цікавить будова і окремі етапи синтезу
одного з найбільш хімічно стійких внутрішньо-
клітинних білків — кератинів (від грецького «ке-
рас» — ріг), які мають характерну кристалопо-
дібну організацію.
Медичні та ветеринарні працівники, дослід-

жуючи волос, мають змогу діагностувати різні
хвороби і загальний фізіологічний стан організ-
му, адже відомо, що волос, характеризуючись
специфічною динамікою росту, містить інфор-
мацію про обмін речовин в організмі не лише
в недалекому минулому, а й у більш віддале-
ні періоди. Аналіз волоса дає змогу просте-
жити зміни метаболізму за певний проміжок
часу і таким чином отримати високоінфор-
мативний матеріал про баланс речовин в ор-
ганізмі в динаміці. Недарма дослідження скла-
ду і динаміки «метаболізму волоса» нині пере-
творилися в особливу галузь лабораторної
діагностики [4, 5].
Виняткове значення вовни для текстильної

промисловості також зумовлює грунтовні дос-
лідження її структури, хімічного складу та фі-
зичних параметрів.
Одним з найбільш інтегральних показників

оцінювання функціонального стану організму в
цілому, як і у вовноутворювальних органах зок-
рема, є мінеральний склад волоса. Адже відо-
мо, що, будучи практично чистим білком, волос

містить і мінеральні елементи. За допомогою
нових методів дослідження, зокрема абсорб-
ційної спектрофотометрії, у волосі виявлено
приблизно 37 елементів, з поміж яких окре-
мо слід виділити сірку, вміст якої у ньому мо-
же сягати 4—5%. І це цілком закономірно, як-
що врахувати, що цьому елементу належить чи
не найголовніша роль у процесах вовноутво-
рення.
Незважаючи на значний прогрес у дослід-

женні мінерального складу волоса, у цьому
питанні залишається багато ще нез’ясованого.
Так, одним із найвужчих місць у цьому від-
ношенні є питання про локалізацію окремих
елементів, їх мінеральний профіль у різних
структурних компонентах волоса — кутикулі,
або верхньому шарі волокна, його корковому
шарі — кортексі, серцевині, або мозковому
шарі. В інтактному волокні цього можливо до-
сягти, досліджуючи поверхню його поперечно-
го зрізу [2—3].
Саме це і є предметом наших досліджень,

причому на різних за станом вовняних волок-
нах — нормальних і патологічно стоншених.
Матеріали і методи досліджень. Об’єкт

досліджень — вовна асканійських кросбредних
овець, що належали Інституту тваринництва
степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-
Нова». Для отримання поперечних зрізів ви-
користовували штапель руна із наявною ва-
дою, тобто «голодною тониною». Порівнюва-
ли нормальні (здорові) і патологічно стоншені
волокна.
Стоншення вовни найчастіше вважають ре-
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зультатом сезонної депресії вовноутворення,
суть якого полягає у тому, що в зимовий пері-
од уповільнюється ріст вовни, порушується од-
норідність структури вовнинок, що, в свою чер-

Мінеральний профіль вовняного
волокна за норми та патології

волокно, а значить і вовна загалом, поєднує в
собі дві великі групи сірковмісних білків, так
званих S-карбоксиметилкератеїнів. Власне уся
сірка вовни, а це в основному сірковмісна амі-
нокислота — цистин, перебуває у складі згада-
них кератинів, стабілізуючи їхню структурну
організацію і формуючи таким чином їхні фізи-
ко-механічні показники, особливо міцність.
Установлено, що у наших дослідженнях

уміст сірки в нормальному волокні становив
3,62—3,84%, у середньому — 3,88, у патологіч-

Рис. 1. Поперечний зріз вовняно о воло на:
а — нормальне воло но; б — стоншене во-
ло но; 1 — ти ла; 2 — орте с

1

2

а б

Натрій 0,45±0,02 0,32±0,05*

Магній 0,22±0,01 0,17±0,01*

Алюміній 0,37±0,07 0,26±0,02

Кремній 0,45±0,07 0,33±0,02

Сірка 3,88±0,1 3,19±0,2*

Калій 0,06±0,001 0,03±0,001

Кальцій 0,18±0,05 0,17±0,02

* Статистично вірогідна різниця (Р≤0,05—0,001).

Середній міст мінеральних елементів вовняном воло ні, %

Елемент
Стан волокна

гу, погіршує їх технологічні властивості. Стон-
шена вовна втрачає свою міцність на розрив.
Депресія вовноутворення підсилюється через
фізіологічне навантаження на організм твари-
ни (вагітність, лактація, хвороба).
Отже, для отримання поперечних зрізів по-

передньо промиті та знежирені волокна по-
міщали в отвори спеціально виготовленої мід-
ної касети діаметром 25 мм і висотою 8 мм. У
кожний отвір діаметром 1,5 мм вносили по 10
вовнин і заповнювали епоксидною смолою. Піс-
ля затвердіння смоли поверхню касети шліфу-
вали і полірували. Потім на її поверхню напи-
лювали вуглецеву плівку, товщиною 250 А°, що
забезпечує проходження електричного заряду.
Дослідження проводили за допомогою елект-
ронного растрового мікроскопа РЕММА-102 з
кроком 5 мкм, починаючи від середини волок-
на до його зовнішньої поверхні.
Результати й обговорення. Перш ніж дати

аналіз результатів, що характеризують міне-
ральний профіль волокна, потрібно сказати про
його товщину. Патологічно стоншене волокно
має порівняно менший діаметр (рис. 1). Якщо,
наприклад, середній діаметр волокон з нор-

мальної ділянки становив 44 мкм, то з ділянок
з наявною вадою («голодна тонина») — всьо-
го 34 мкм. Як з’ясувалось, стоншення волокна
відбувається в основному за рахунок його кор-
кового шару, тобто кортексу.
Якісний аналіз поперечних зрізів волокон

виявив у них елементи Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca
(таблиця). Їх однаковою мірою виявлено в обох
видах волокон, тобто в нормальному та з оз-
наками «голодної тонини». Серед досліджува-
них елементів найбільша частка припадає на
сірку, значно менша — на решту мінеральних
елементів.
Установлений нами факт цілком логічний,

особливо якщо виходити з того, що вовняне

з ознаками «голодної тонини»нормальний

Рис. 2. Розподіл сір и через поперечний зріз
волоса: 1 — нормальне воло но; 2 — пато-
ло ічно стоншене
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но стоншеній вовні — 3,19%. Звідси випливає,
що баланс сірки у дефектній вовні порушуєть-
ся в основному внаслідок зниження цистину 
S-карбоксиметилкератеїнів, особливо тих, які
вирізняються високим умістом цього елемента,
тобто кератин-асоційованих протеїнів [1].
Як з’ясувалось, найбільша кількість сірки

фіксувалася у центральній частині кортексу,

хоча і сам кортекс у своїй масі також виявився
неоднорідним за концентрацією цього елемен-
та, що, до речі, краще виражено у патологічно
стоншеному волокні. Загалом загальна карти-
на розподілу сірки збігається в обох видах во-
локон (рис. 2).
Кремній — елемент, який кількісно перебу-

ває на 2-му місці після сірки. Вважається, що
він потрібний для функціонування епітеліаль-
ної та сполучної тканин, яким надає міцності та
еластичності. Вміст кремнію у вовні становить
0,3—0,6%, він переважно локалізується у по-
верхневому шарі вовняного волокна — кути-
кулі. У наших дослідженнях фактично не вияв-
лено відмінностей щодо розподілу цього еле-
мента в обох видах волокон, хоча, звичайно, на
відміну від нормального волокна, вміст його у
кутикулі патологічно стоншеного волоса є дещо
нижчий (рис. 3). Подібний розподіл характерний
і для інших елементів, особливо кальцію.

Рис. 3. Розподіл ремнію через поперечний
зріз волоса: 1 — нормальне воло но; 2 — па-
толо ічно стоншене

Методом рентгенівського мікроаналізу
вдається встановити локалізацію і розподіл
макро- і мікроелементів у різних структурних
компонентах вовняного волокна, що дає ін-
формативний матеріал для розуміння меха-
нізмів формування його основних фізико-меха-
нічних властивостей за норми і патології.

Висновки

Встановлено, що різні за станом інтактні
волокна характеризуються своєрідною кар-
тиною локалізації мінеральних елементів —
їхнім характерним мінеральним профілем.
Одержані дані дають підстави вести пошук
у площині запобігання виникненню різних вад
вовни та можливої їх корекції.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ
ОДЕРЖАННЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТА
ЕМБРІОНІВ КРОЛІВ IN VITRO

Установлено, що метод одержання і дозрівання
поза ор анізмом ооцитів ролів дає змо
отримати 89% повноцінних яйце літин,
придатних для ви ористання подальших
біотехноло ічних дослідженнях, і забезпеч є
висо ий рівень (84,2%) форм вання ембріонів in
vitro.

Упродовж тисячоліть для виведення нових
порід домашніх тварин з корисними для люди-
ни ознаками використовували методи тради-
ційної селекції. Нині завдяки досягненням гене-
тики та біотехнології селекціонери можуть ці-
леспрямовано змінювати ознаки тварин на
генетичному рівні. Новий етап у селекційній
роботі започатковано світовим відкриттям
І.В. Смирнова, який у 1948 р. вперше одержав
кроленят після осіменіння самок глибокозамо-
роженою спермою [1]. Саме метод тривалого
зберігання сперми плідників сільськогосподар-
ських тварин у кріоконсервованому стані став
основою сучасних методів біотехнології, транс-
плантації ембріонів, отримання ембріонів in
vitro, трансгенезу [2]. У наш час клонування та
одержання трансгенних тварин є стратегічно
важливими напрямами досліджень.
Технологія перенесення генів застосовуєть-

ся переважно для розв’язання споживчих по-
треб людства і розвивається у 2-х головних
напрямах. Перший — спроби поліпшити гос-
подарсько корисні властивості сільськогоспо-
дарських тварин шляхом уведення їм певних
генів, що дасть змогу значно збільшити інтен-
сивність тваринництва; другий — спроби вико-
ристовувати живих тварин для «виробництва»
цінних продуктів, які важко одержувати іншим
шляхом.
Загальна схема, яку наразі використовують

у більшості досліджень зі створення трансген-
них тварин, полягає в одержанні зигот заплід-
ненням яйцеклітин in vitro. У чоловічий пронук-

леус зиготи за допомогою мікроін’єкції вводять
чужорідну ДНК (чДНК), яка вбудовується в ге-
ном. Після пересаджування таких ембріонів
самицям, у разі умонтування в геном уведеної
чДНК шляхом рекомбінації, буде одержано
трансгенне потомство [7]. Перенесення генів
намагаються здійснити практично з усіма вида-
ми тварин, які мають господарську цінність:
велика рогата худоба, свині, кози, кролі, риба.
Проте нині ефективність таких процедур зали-
шається на досить низькому рівні. Після мік-
роін’єкції в середньому виживає лише 7,8%
ембріонів, сумарна ефективність процедури,
тобто вихід, наприклад, трансгенних поросят у
розрахунку на підсаджену зиготу після мікро-
ін’єкції становить лише 0,67% [6]. На сучасно-
му етапі розвитку біотехнології дослідження з
удосконалення методик клонування, трансгене-
зу та одержання ембріональних стовбурових
клітин проводяться переважно з використан-
ням гамет кролів. Цей вид тварин є зручним
біологічним об’єктом завдяки короткому репро-
дуктивному циклу і багатоплідності. Тому існує
потреба в удосконаленні методик одержання in
vitro дозрілих яйцеклітин кролів для вивчення
генетичних закономірностей проходження ме-
йозу поза організмом, формування ембріонів і
використання їх для одержання клонованих і
трансгенних особин.
Мета роботи — оцінити ефективність різних

методів одержання яйцеклітин кролів для по-
дальшого використання в дослідженнях емб-
ріогенезу in vitro.
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Матеріали і методи досліджень. Для про-
ведення досліджень яєчники одержували від
забитих клінічно здорових статевозрілих кро-
лиць віком 6—7,5 міс. Ооцит-кумулюсні комп-
лекси (ОКК) вилучали методом розсічення сті-
нок антральних фолікулів. Відібрані гамети до-
зрівали in vitro упродовж 24 год у середовищі
ТСМ 199 (Sigma, М-5017) з додаванням 20%
еструсної сироватки корів і 3—5⋅106 клітин гра-
нульози в 1 мл. Культивування проводили за
температури 38,8°С і 4% СО2 у повітрі. Ембрі-
они отримували заплідненням яйцеклітини
свіжоотриманими сперматозоїдами, які вилуча-
ли із хвостової частини придатка сім’яника (епі-
дидиміс) кроля. Капацитовані поза організмом
епідидимальні сперматозоїди (концентрація —
1,5⋅106 в 1 мл) та ооцити разом інкубували в
середовищі ТALP-IVF упродовж 22 год. Куль-
тивування ембріонів проводили у середовищі
ТСМ 199 (Sigma, М-5017) з додаванням 10%
фетальної сироватки теляти (Sigma, F-9665).
Для визначення стану хромосом ооцитів кро-
лиць і хроматину ядер ембріонів готували су-
хоповітряні препарати за модифікованим ме-
тодом А. Тарковського [9]. Препарати фар-
бували з використанням 2%-го розчину
барвника Гімза й аналізували їх під світловим
мікроскопом.
Яйцеклітини in vivo вилучали у кролиць після

суперовуляції, стимульованої внутрішньом’язо-
вою ін’єкцією 100 IU препарату «РМSG» (Se-
rogonadotropin, Biowet) і через 72 год внут-
рішньовенною ін’єкцією 100 IU препарату
«hCG» (Віоgonadyl, Віоmed). Вимивали яйце-
клітини з яйцепроводів через 18 год після ін’єк-
ції «hCG» [8].
Аналізували ефективність різних методів

одержання дозрілих до метафази ІІ ооцитів з
метою їхнього використання для дослідження
раннього ембріогенезу у кролів. Враховували
загальну кількість вилучених ооцитів залежно
від способу одержання, а також морфологічно
нормальних ОКК.
Результати досліджень. Установлено, що

в середньому з яєчників однієї статевозрілої
кролиці можна вилучити 24—35 ОКК, а най-
більша загальна кількість незрілих ооцитів, при-
датних для культивування in vitro — 15 гамет
на один яєчник (рис. 1). За морфологічною

Ефективність методів одержання
яйцеклітин та ембріонів кролів in vitro

оцінкою та даними цитогенетичного аналізу
визначено, що через 24 год культивування
in vitro в підібраних нами умовах 89% ооцитів
кролів відновили мейотичне дозрівання і досяг-
ли стадії ядерного дозрівання — метафази II
мейозу (таблиця). Критерієм морфологічної
оцінки дозрівання ооцитів була наявність пер-
шого полярного тільця (рис. 2).
Застосований метод отримання яйцеклітин

кролів in vivo забезпечив вимивання від однієї
кролиці після штучно зумовленої суперовуляції
11—27 яйцеклітин. Установлено, що 88,5%
одержаних яйцеклітин були повноцінними за
морфологічними ознаками і перебували на
стадії розвитку метафаза II.
Отже, метод дозрівання ооцитів in vitro не

поступається способу отримання ооцитів після
їхнього природного дозрівання і є ефективним
для повнішого використання генетичного по-
тенціалу самиць. Це підтверджено подальшим
аналізом результатів формування ембріонів
кролів поза організмом.
Ембріони in vitro отримували заплідненням

яйцеклітин, дозрілих in vitro, свіжовилученими
епідидимальними сперматозоїдами кроля.
Встановлено, що такі сперматозоїди кролів ви-
являють рухливість на рівні 80%. За даними
морфологічного аналізу, рівень дроблення
ембріонів кролів in vitro становив 84,2% (64/76).
Сформовані 2-клітинні ембріони мали ознаки
повноцінного розвитку (рис. 3).
Одержаний нами рівень дроблення емб-

ріонів кролів поза організмом є вірогідно ви-
щим, порівняно із формуванням таких ембрі-

In vitro 6 64 57 89,0±3,9

In vivo 10 96 85 88,5±3,3

Ефе тивність методів одержання яйце літин ролів

морфологічно нормальні
ОКК, які досягли розвитку М ІІ

Кількість

усього ОКК

%n

Спосіб отримання Кількість яєчників

Рис. 2. Яйце літина
ролиці після льти-
в вання in vitro: →→→→→     –
ідентифі овано пер-
ше полярне тільце

Рис. 1. Зажиттєве
фото ооцит- м люс-
но о омпле с ро-
лиці
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Ефективність методів одержання
яйцеклітин та ембріонів кролів in vitro

Дослідженнями встановлено, що метод
отримання яйцеклітин кролиць, дозрілих в
умовах in vitro до стадії метафази II, не по-
ступається ефективністю методу отриман-
ня дозрілих in vivo ооцитів кролиць з викорис-
танням гормональної стимуляції самиць.
Завдяки використанню дозрілих in vitro

ооцитів кролиць відбувається ефективне

Висновки

формування ембріонів in vitro, що підтверджує
їхню повноцінність. За умови використан-
ня епідидимальних сперматозоїдів для заплід-
нення дозрілих поза організмом яйцеклітин
кролів рівень розвитку ембріонів дає змогу до-
датково використовувати генетичний по-
тенціал тварин і удосконалювати біотехно-
логічні методи.
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онів великої рогатої худоби (Р<0,05, критерій
χ2) та свиней (Р<0,001) [3]. Роздроблених емб-
ріонів великої рогатої худоби виявлено 62,9%

Рис. 4. Зажиттєве
фото ранніх мор л,
сформованих поза
ор анізмом

Рис. 3. Зажиттєве
фото 2- літинно о
ембріонa, сформова-
но о in vitro

(180/286), свиней — 52,8% (75/142) [3]. Одер-
жаний відсоток дроблення in vitro ембріонів
кролів (84,2%) також вищий, порівняно із одер-
жаними вимиванням через 48 год після осіме-
ніння кролиць (64,4%, 38/59) [4]. На 5-й день
розвитку ембріонів кролів поза організмом до
стадії ранньої морули (рис. 4) розвинулось
18,8% (12/64).
Проведений цитогенетичний аналіз препа-

ратів ембріонів кролів на різних стадіях розвит-
ку (від двох бластомерів до ранньої морули)
підтвердив, що ембріони, які за візуальною
оцінкою були визначені як морфологічно нор-
мальні, містили повноцінні ядра із ядерцями,
кількість яких відповідала кількості бластомерів
ембріонів, хроматин цих ядер також відповідав
стадії розвитку зародка.
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У селекції цукрової кукурудзи широко вико-
ристовують біохімічний ефект моногенної реце-
сивної мутації sugary-1 (su1) [7, 10, 13]. Цей
ефект полягає у підвищенні вмісту водорозчин-
них полісахаридів і цукрози в зерні та амілози
в крохмалі [8] і його причиною вважають бло-
кування активності ферментів, які каталізують
утворення амілопектину з водорозчинних роз-
галужених глюканів [9, 11].
Відомо, що ефект мутації su1 за вуглевод-

ним складом зерна не фіксований і вміст основ-
них фракцій вуглеводів у зерні різних джерел
цієї мутації виявляє досить широку мінливість,
пов’язану з ефектами полігенних комплексів,
здатних спричиняти власну дисперсію за вміс-
том вуглеводних сполук і модифікувати біохі-
мічний ефект мутації su1 [6, 12, 14].
Однак аналіз ефектів полігенних комплексів

за вуглеводним складом зерна цукрової куку-
рудзи проведено вкрай недостатньо, хоча їх мож-
на вважати перспективним методом розширен-
ня корисного генетичного різноманіття культу-
ри. Це і зумовило проведення наших досліджень.
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1

Проведено енетичний аналіз вміст основних
фра цій в леводів сти лом зерні р дзи
на основі м тації su1. Установлено, що висо ий
міст водорозчинних фра цій в леводів носіїв
цієї м тації онтролюють переважно рецесивні
алелі полі енів, а висо ий міст рохмалю —
домінантні. Виділено лінії з висо ими ефе тами
омбінаційної здатності за вмістом основних
фра цій в леводів.
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Мета досліджень — проведення генетично-
го аналізу вуглеводного складу зерна цукрової
кукурудзи на основі мутації su1.
Матеріал і методика досліджень. Матеріал

для проведення досліджень — 8 неспоріднених
за походженням ліній — носіїв мутації su1 з ге-
нетичної колекції Інституту рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН і серія простих гібридів,
отриманих унаслідок діалельних схрещувань
цих ліній за другим методом Гріфінга.
Випробування ліній і отриманих на їхній ос-

нові гібридів здійснювали протягом 2004 та
2005 рр. Вирощування ліній та гібридів прово-
дили на фоні монокультури кукурудзи згідно із
загальноприйнятою методикою польового екс-
перименту [1] та методикою Національного
центру генетичних ресурсів рослин України [3].
Для біохімічного аналізу використовували

матеріал виключно від контрольованого запи-
лення. Фракціонування вуглеводів здійснювали
згідно зі схемою А.Р. Кизеля [5] і під час вико-
нання досліджень аналізували вміст моносаха-
ридів, цукрози, водорозчинних полісахаридів

Уміст:

  моносахаридів 1,15—1,60 1,33±0,04 1,10—1,40 1,22±0,01

  цукрози 3,30—4,20 3,69±0,08 3,40—4,00 3,59±0,02

  ВРП 21,00—24,40 22,65±0,26 21,00—23,70 22,44±0,09

  крохмалю 36,30—40,85 38,47±0,33 38,40—42,85 40,66±0,16

1. Уміст основних фра цій в леводів сти лом зерні інбредних ліній р дзи — носіїв
м тації su1, % до абсолютно с хої речовини (2004—2005 рр.)

Ознака

Лінія Гібрид

розмах мінливості
(мін.—макс.)

середнє
за 2004— 2005 рр.

розмах мінливості
(мін.—макс.)

середнє
за 2004— 2005 рр.
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(ВРП) та крохмалю. Визначення вмісту вільних
та інвертованих цукрів проводили фероціанід-
ним методом А.С. Швецова та Е.Х. Лук’яненко
[4]. Результати всіх біохімічних аналізів обчис-
лювали у відсотках до абсолютно сухої речо-
вини.
Отримані результати статистично обробле-

но за методом діалельного та кореляційного
аналізів [1, 2].
Результати досліджень. Отримані резуль-

тати підтвердили кількісну мінливість умісту
основних фракцій вуглеводів у ліній і гібридів
на основі мутації su1. Під час виконання до-

Генетичний аналіз вуглеводного складу
зерна цукрової кукурудзи на основі мутації su1

слідів установлено, що гібриди-носії мутації su1
за вмістом моносахаридів та цукрози поступа-
ються лініям, а за вмістом крохмалю — пере-
важають їх. Уміст ВРП у ліній та гібридів на
основі мутації su1 був приблизно однаковим
(табл. 1).
Інбредні лінії-носії мутації su1 істотно різни-

лися між собою за ефектами загальної ( ЗКЗ )
та специфічної ( СКЗ ) комбінаційної здатності
щодо вмісту в зрілому зерні всіх основних
фракцій вуглеводів.
Найвищі ефекти ЗКЗ за вмістом моносаха-

ридів і цукрози виявили лінії МС-713 та МС-719.

МС-713 0,07 0,09 0,00 0,00 0,13 0,17 0,02 0,01

МС-401 –0,03 –0,02 0,00 0,00 –0,04 –0,03 0,01 0,01

МС-266 0,00 0,00 0,00 –0,01 –0,01 –0,01 0,01 0,00

МС-719 0,05 0,05 0,00 0,00 0,11 0,11 0,02 0,01

МС-30 –0,04 –0,03 0,00 0,00 –0,09 –0,08 0,01 0,01

МС-722 –0,05 –0,07 0,00 0,00 –0,08 –0,11 0,00 0,00

МС-58 –0,01 –0,05 0,00 –0,01 –0,05 –0,07 0,02 0,01

МС-73 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00

НІР0,05 0,04 0,03 0,04 0,04

H1/D 1,29 0,75 1,16 0,63

a 0,01 0,01 –0,01 0,01

b 0,70 1,01 1,12 1,20

2. Комбінаційна здатність ліній р дзи — носіїв м тації su1 та енетичні омпоненти дис-
персії за вмістом моносахаридів та ц рози в сти лом зерні (2004—2005 рр.)

3. Комбінаційна здатність ліній р дзи — носіїв м тації su1 та енетичні омпоненти дис-
персії за вмістом водорозчинних полісахаридів та рохмалю в сти лом зерні (2004—
2005 рр.)

Лінія

2004 р. 2005 р.

Ефект ЗКЗ Варіанса СКЗ Ефект ЗКЗ Варіанса СКЗ

2004 р. 2005 р. 2004 р. 2005 р. 2004 р. 2005 р.

Уміст моносахаридів Уміст цукрози

МС-713 0,85 0,77 0,04 0,09 –1,41 –1,36 0,27 0,15

МС-401 –0,15 0,20 0,07 0,00 –0,04 –0,20 0,37 0,42

МС-266 –0,18 0,13 0,06 0,01 0,11 –0,22 0,53 0,49

МС-719 0,55 0,51 0,10 0,05 –0,54 –0,62 0,73 0,39

МС-30 –0,58 –0,72 0,17 0,16 0,87 1,08 0,64 0,88

МС-722 –0,57 –0,56 0,01 0,02 0,85 0,83 0,43 0,50

МС-58 –0,13 –0,30 0,09 0,17 0,24 0,39 0,71 0,91

МС-73 0,20 –0,04 0,12 0,05 –0,06 0,10 0,55 0,40

НІР0,05 0,16 0,17 0,23 0,23

H1/D 0,42 0,32 2,40 2,17

a 0,15 0,01 –0,49 –0,51

b 1,03 1,36 0,92 0,98

Лінія

2004 р. 2005 р.

Ефект ЗКЗ Варіанса СКЗ Ефект ЗКЗ Варіанса СКЗ

2004 р. 2005 р. 2004 р. 2005 р. 2004 р. 2005 р.

Уміст водорозчинних полісахаридів Уміст крохмалю
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Генетичний аналіз вуглеводного складу
зерна цукрової кукурудзи на основі мутації su1

Експериментально підтверджено кількісну
мінливість ліній і гібридів на основі мутації su1
за вмістом основних фракцій вуглеводів у стиг-
лому зерні. Визначено, що успадкування вмісту
моносахаридів і цукрози гібридами на основі
мутації su1 здійснюється за типами повного
та неповного домінування батьківської фор-
ми з нижчим рівнем ознаки або негативного

Висновки

наддомінування, водорозчинних полісахаридів
— за типом неповного домінування з переваж-
ним унеском до дисперсії аддитивних ефектів,
а крохмалю — за типом позитивного наддо-
мінування. Установлено, що високий вміст во-
дорозчинних фракцій вуглеводів контролю-
ють переважно рецесивні алелі полігенів, а
високий уміст крохмалю — домінантні.
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Варіанси СКЗ за цими ознаками у всіх проана-
лізованих ліній були дуже низькими і мало від-
мінними (табл.2).
У 2004 р. успадкування вмісту моносаха-

ридів гібридами кукурудзи на основі мутації su1
здійснювалося за типом повного домінування
батьківської форми з нижчим рівнем ознаки, а
успадкуванння вмісту цукрози — за типом не-
гативного наддомінування. У 2005 р. успадку-
вання вмісту як моносахаридів, так і цукрози
відбувалося за типом неповного домінування
з істотним унеском до дисперсії аддитивних
ефектів.
Найвищі ефекти ЗКЗ за вмістом водороз-

чинних полісахаридів, як і за вмістом вільних
цукрів, виявлено у ліній МС-713 та МС-719,
а найвищі варіанси СКЗ — у ліній МС-58 і
МС-30 (табл. 3).
Успадкування вмісту водорозчинних поліса-

харидів відбувалося за типом неповного домі-

нування із переважним унеском до дисперсії
аддитивних ефектів.
Найвищі ефекти ЗКЗ за вмістом крохмалю

виявили лінії МС-30 та МС-722, а найвищі ва-
ріанси СКЗ — лінії МС-58 і МС-30.
Успадкування вмісту крохмалю гібридами на

основі мутації su1 відбувалося за типом пози-
тивного наддомінування.
Результати аналізу генетичних компонентів

дисперсії свідчать, що високий уміст водороз-
чинних фракцій вуглеводів контролюється пе-
реважно рецесивними алелями полігенів, а ви-
сокий вміст крохмалю — домінантними.
Виділені в дослідах лінії — носії мутації su1

з найвищою комбінаційною здатністю за вміс-
том основних фракцій вуглеводів передано до
Національного центру генетичних ресурсів рос-
лин України, а кращі з отриманих на їхній ос-
нові гібридів різних груп стиглості — до Держав-
ного сортовипробування.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛЬНОГО
ІЗ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ

Подано аналіз ефе тивності виробництва
дизельно о біопально о з ріпа ової олії в мовах
сільсь о осподарсь о о виробництва

Комплексне вирішення завдань, пов’язаних із
продовольчою, енергетичною та екологічною
проблемами потребує максимально ефективно-
го збалансування харчових, сировинних та енер-
гетичних потреб суспільства із можливостями аг-
роекосистем при одночасному акумулюванні со-
нячної енергії у вигляді гумусу та утриманні й
розширенні біологічного різноманіття біоценозів.
Це потребує подолання протиріччя, яке полягає
в тому, що збільшення виробництва продуктів
харчування або виробництва та споживання
енергії призводить до порушення екологічної
рівноваги та погіршення стану навколишнього се-
редовища.
Для переходу до використання дизельного

біопального потрібні значні капітальні витрати,
однак періодичний дефіцит дизельного пально-
го для виконання основних польових робіт та
необхідність збереження природного середови-
ща потребує зосередження зусиль на розробці
методів та технічних засобів для забезпечення
виробництва і використання дизельного біопаль-
ного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Оцінити ефективність виробництва ріпакової олії
або дизельного біопального, виробленого на її
основі, неможливо без оцінки ефективності ви-
робництва зерна ріпаку. Опубліковані джерела
свідчать про наявність різних методик та значень
собівартості виробництва зерна ріпаку.
З урахуванням вартості землі в межах від 10

до 20 тис. грн, нормативна собівартість вироб-
ництва озимого зерна ріпаку, за даними [1], ста-
новить 1,3—2 тис. грн за 1 т за зміни урожайності
від 3 до 2 т/га.
Істотною перепоною на шляху використання

ріпакової олії в якості дизельного біопального є
необхідність переобладнання існуючих дизель-
них двигунів внутрішнього згорання для роботи
на олії. Таких розробок в Україні немає, на відміну
від Німеччини, де на фірмі «Эльсбетт АГ» роз-
роблено надійні турбодизелі оригінальної конст-
рукції, в яких можна використовувати як пальне

практично всі рослинні олії, включаючи нерафі-
новані [2].
В Україні наявні непоодинокі випадки викори-

стання виробниками сільськогосподарської про-
дукції ріпакової олії в суміші з дизельним паль-
ним для роботи дизельних двигунів тракторів, що
відпрацювали свій ресурс.
Дослідження стосовно використання ріпакової

олії в суміші з дизельним пальним були прове-
дені ДНЗ ВІМ Россільгоспакадемії і стосувалися
випробування двигуна Д-240, який установлюєть-
ся на тракторах МТЗ-80/82 (у тракторному парку
Росії вони становлять 46%). Було встановлено,
що при роботі цього двигуна на суміші 75% ріпа-
кової олії та 25% дизельного пального ефектив-
ний ККД двигуна не знижується, що свідчить про
відсутність погіршення робочого процесу двигу-
на. Результати випробувань показали також від-
сутність закоксовування отворів розпилювачів
форсунок при роботі на сумішевому пальному.
Адаптація двигуна Д-240 трактора МТЗ-80/82 для
роботи на суміші ріпакової олії та дизельного
пального включає встановлення підігрівача паль-
ного від системи охолодження двигуна, додатко-
вого бака для дизельного пального, яке викори-
стовують у період холодного пуску і прогріву дви-
гуна, а також для заповнення паливної системи
перед довготривалою зупинкою двигуна [3].
Питання визначення економічної ефективності

виробництва дизельного біопального сільськогос-
подарськими підприємствами на основі власної
сировинної бази олійних культур з використан-
ням шроту на кормові потреби залишається від-
критим.
Мета дослідження — установити залежності

для визначення собівартості виробництва ди-
зельного біопального з ріпакової олії та граничні
умови його ефективного використання в умовах
сільськогосподарського виробництва.
Результати досліджень. Загальновідомо, що

витрати на промислове виробництво очищеної
олії включають вартість зерна олійної культури
(включаючи витрати на транспортування) та ви-
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робничі витрати на одержання олії за вирахуван-
ням вартості отриманого шроту:

 
( ) ( )

ОП О ОП
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звідки виробнича собівартість промислового ви-
робництва очищеної олії становить:

 ( )З
ОП Т ШП ОП ОП

ОП

Ц
С 1 k k 1 k Е ,

k
⎡ ⎤= + − − +⎣ ⎦ (2)

де ВОП — витрати на промислове виробництво
олії, грн; mО — маса отриманої олії, т; СОП —
виробнича собівартість промислового виробниц-
тва очищеної олії, грн/т; У — урожайність зерна,
т/га; S — площа, з якої зібрано урожай зерна, га;
ЦЗ — закупівельна вартість зерна ріпаку, грн/т;
ТЗ — витрати на транспортування зерна до місця
переробки на олію, грн/т; kОП — коефіцієнт ви-
ходу олії із зерна при промисловому виробництві
олії (співвідношення маси олії та зерна, з якого
її отримано), відносних од.; ЦШП — ціна шроту
при промисловому виробництві олії, грн/т; ЕП —
виробничі витрати на промислове одержання олії
без урахування вартості зерна та шроту, грн; ЕОП
— питомі виробничі витрати при промисловому
виробництві олії без урахування вартості зерна
та шроту, грн/т; kТ — коефіцієнт витрат на транс-
портування зерна (співвідношення витрат на
транспортування зерна та ціни зерна), відносних
од.; kШП — співвідношення вартості шроту та ціни
зерна при промисловому виробництві олії, віднос-
них од.
Ситуація, коли вартість очищеної як соняшни-

кової, так і ріпакової олії промислового вироб-
ництва буде меншою за ціну дизельного пально-
го малоймовірна, оскільки харчові потреби людей
(рекомендована річна норма споживання олії ста-
новить 13 кг на особу) мають пріоритет порівня-
но з використанням енергоносіїв, а тому прибу-
ток від виробництва очищеної олії буде більший,
ніж у разі її реалізації в якості дизельного біопаль-
ного (завжди зростання цін на енергоносії супро-
воджується ростом цін на продукти харчування).
Загальновідомо також, що витрати на вироб-

ництво олії в сільськогосподарських підсобних
підприємствах [4], останні використовують для
переробки зерна власні олійниці, де виробляють
до 30% олії від загального обсягу, включають
витрати на виробництво зерна олійної культури,
оскільки зерно олійної культури надходить на пе-
реробку в олію по його собівартості при відсут-
ності потреби у його транспортуванні та вироб-
ничі витрати на одержання олії за вирахуванням
вартості отриманого шроту:

  
 

( )
ОСХ О ОСХ

З ОСХ ШСХ СХ

В m С

УSС УS 1 k Ц Е ,

= =

= − − + (3)

звідки виробнича собівартість виробництва олії в
сільськогосподарських підсобних підприємствах
становить:

Ефективність виробництва
дизельного біопального із ріпакової олії
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де ВОСХ — витрати на виробництво олії в сіль-
ськогосподарських підсобних підприємствах, грн;
СОСХ — виробнича собівартість олії в сільсь-
когосподарських підсобних підприємствах, грн/т;
СЗ — витрати на виробництво зерна ріпаку, грн/т.;
kОСХ — коефіцієнт виходу олії із зерна при вироб-
ництві олії у сільськогосподарських підсобних
підприємствах (співвідношення маси олії та зер-
на, з якого її отримано), відносних од.; ЦШСХ —
ціна шроту при виробництві олії у сільськогоспо-
дарських підсобних підприємствах, грн/т; ЕСХ —
виробничі витрати на виробництво олії у сільсько-
господарських підсобних підприємствах без ура-
хування вартості зерна та шроту, грн; ЕОСХ — пи-
томі виробничі витрати на виробництво олії у
сільськогосподарських підсобних підприємствах
без урахування вартості зерна та шроту, грн/т.
kШСХ — співвідношення вартості шроту та со-
бівартості зерна при виробництві олії у сільсько-
господарських підсобних підприємствах, віднос-
них од.
Співвідношення вартості шроту і собівартості

зерна при виробництві олії у сільськогосподарсь-
ких підсобних підприємствах доцільно визнача-
ти з урахуванням поживної цінності зерна та шро-
ту, отриманого на його основі.
На основі технічних і вартісних показників олій-

них пресів, що випускаються в Україні, були ви-
значені питомі виробничі витрати на виробницт-
во олії без урахування вартості зерна та шроту
пресами з продуктивністю по зерну від 100 до
1000 кг/год. Характерна залежність зміни вели-
чини виробничих витрат на виробництво олії без
урахування вартості зерна та шроту від продук-
тивності олійних пресів для умов 2009 р. (вартість
електроенергії — 0,52 грн/кВт год [5], середньо-
місячна зарплата — 1220 грн/міс. [6]) і за вели-
чини відрахувань на відновлення обладнання —
12%, технічне обслуговування і ремонт — 8%,
коефіцієнті завантаження електрообладнання —
0,8 відносних одиниць та роботі у 2 зміни, наве-
дено на рис. 1.
У сільськогосподарських підсобних підприєм-

ствах на олію переробляють в основному зерно
соняшнику, оскільки у сільській місцевості є куль-
тура споживання неочищеної соняшникової олії.
Ріпакову олію на харчові потреби, як правило, не
використовують. Вона може бути використана в
якості дизельного біопального, а тому виробниц-
тво ріпакової олії в умовах сільськогосподарсь-
кого виробництва можливе лише в разі, коли при-
буток від її виробництва і використання в якості
дизельного біопального перевищуватиме прибу-
ток від реалізації зерна ріпаку.
При використанні ріпакової олії в якості паль-

ного для дизельних двигунів, вираз для розрахун-
ку граничної оптової ціни дизельного пального, за
якої прибуток від виробництва ріпакової олії в
якості дизельного біопального (різниця між вар-
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тістю дизельного пального і собівартістю вироб-
ництва ріпакової олії) дорівнюватиме прибутку від
реалізації зерна ріпаку, знаходиться із співвідно-
шення:
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де ЦДП — оптова ціна дизельного пального, грн/т;
qО=36 МДж/кг — теплотворна здатність ріпакової
олії; qДП=41,8 МДж/кг — теплотворна здатність
дизельного пального; kЗРЗ — коефіцієнт витрат
на зберігання та реалізацію зерна ріпаку, віднос-
них од., звідки гранична оптова ціна дизельного
пального становить:
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де  ГДПЦ −  гранична оптова ціна дизельного паль-
ного, грн/т; kОТ — співвідношення теплотворної

здатності ріпакової олії та дизельного пального,
відносних од.
Для перерахунку граничної оптової ціни 1 т

дизельного пального у ціну 1 л, треба врахувати
густину дизельного пального, яка становить при-
близно 0,85 кг/л [3].
Згідно статистичних даних за 2009 р., закупі-

вельна вартість зерна озимого ріпаку становила
ЦЗ=2365,5 грн/т, а повна собівартість його вироб-
ництва СЗ=1910,8 грн/т. Середні виробничі вит-
рати на виробництво олії без урахування вартості
зерна та шроту становили ЕОСХ=383,18 грн/т. При
значеннях kОСХ=0,33 та kШСХ=0,6 відносних од.
було встановлено, що середня собівартість ви-
робництва олії у сільськогосподарських підсобних
підприємствах становить СОСХ=3680,89 грн/т, а
з урахуванням значення kОТ=0,86 відносних од.,
середня гранична оптова ціна дизельного паль-
ного становитиме  ГДПЦ =5873,80 грн/т (4,99 грн/л),
за існуючої середньої ринкової оптової ціни ди-
зельного пального з доставкою 5,19 грн/л (рис. 2).
За таких умов прибуток від використання ріпако-
вої олії, отриманої із 1 т зерна на заміну дизель-
ного пального, в середньому на 65,96 грн пере-
вищуватиме прибуток від реалізації 1 т зерна
ріпаку.
Слід зазначити, що у 2009 р. із 3015 госпо-

дарств, які вирощували озимий ріпак, 897 госпо-
дарств (29,8%) спрацювали зі збитками. Це обу-
мовлено тим, що в деяких господарствах повна
собівартість виробництва близька за значенням
до середньої ціни реалізації через низьку вро-
жайність зерна ріпаку. В інших господарствах ціна
реалізації близька за значенням до повної со-
бівартості виробництва, що зумовлено низькою
якістю зерна ріпаку. У такому разі зерно ріпаку
доцільно переробляти на олію для заміни ди-
зельного пального. Гранична оптова ціна ди-
зельного пального у цьому випадку може бути ви-
значена за виразом:

Рис. 1. Вплив прод тивності олійних пресів
на питомі виробничі витрати на виробництво
олії без рах вання вартості зерна та шрот
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У разі, коли повна собівартість виробництва
висока і близька за значенням до середньої ціни
реалізації зерна ріпаку, то для умов 2009 р. се-
редня гранична оптова ціна дизельного пально-
го буде ще нижчою і становитиме  ГДПЦ =5185,09
грн/т (4,41 грн/л), а прибуток від використання
ріпакової олії, отриманої з 1 т зерна на заміну ди-

зельного пального, в середньому становитиме
261,70 грн, що, безумовно, краще, ніж безприбут-
кова реалізація зерна ріпаку (таблиця).
Якщо ціна реалізації низька і близька за зна-

ченням до повної собівартості виробництва зер-
на ріпаку, то для умов 2009 р. середня гранична
оптова ціна дизельного пального ще зменшиться
і становитиме  ГДПЦ = 4273,93 грн/т (3,63 грн/л), а
прибуток від використання ріпакової олії, отрима-
ної з 1 т зерна на заміну дизельного пального, в
середньому становитиме 520,66 грн, що також
свідчить про доцільність використання олії в якос-
ті дизельного біопального порівняно з безприбут-
ковою реалізацією зерна ріпаку.

1. Ціноутворення та нормативні витрати в сіль-
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Виробництво ріпакової олії для використан-
ня в якості дизельного біопального в умовах
сільськогосподарського виробництва може
бути економічно доцільним порівняно із про-
дажем ріпакового зерна у разі, коли повна со-
бівартість виробництва висока і близька за
значенням до середньої ціни реалізації зерна
ріпаку, або коли ціна реалізації низька і близь-

Висновки

ка за значенням до повної собівартості вироб-
ництва зерна ріпаку.
При фактичних цінах 2009 р. та малоефек-

тивному виробництві зерна ріпаку через низь-
ку якість насіння, прибуток від виробництва
ріпакової олії з 1 т зерна приблизно дорівнює
отримуваному прибутку від реалізації ріпако-
вого зерна.

Варіант 1. Високоефективне виробництво зерна ріпаку

Прибуток від продажу 1 т 454,70 грн/т Прибуток від використання ріпакової олії, 520,66 грн
зерна ріпаку отриманої з 1 т зерна на заміну ДП

Гранична оптова ціна дизельного пального 4,99 грн/л

Варіант 2. Малоефективне виробництво зерна ріпаку через низьку врожайність

Прибуток від продажу зерна ~ 0 грн/т Прибуток від використання ріпакової олії, 261,70 грн
ріпаку отриманої з 1 т зерна на заміну ДП

Гранична оптова ціна дизельного пального 4,41 грн/л

Варіант 3. Малоефективне виробництво зерна ріпаку із-за низької якості насіння

Прибуток від продажу зерна ~ 0 грн/т Прибуток від використання ріпакової олії, 520,66 грн
ріпаку отриманої з 1 т зерна на заміну ДП

Гранична оптова ціна дизельного пального 3,63 грн/л

Зведені по азни и ефе тивності виробництва дизельно о біопально о на основі ріпа ової олії
за рез льтатами 2009 р. при фа тичній оптовій ціні дизельно о пально о з достав ою
5,19 рн/л
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МОНІТОРИНГ НЕРІВНОСТЕЙ ПОЛЯ
НА ОСНОВІ АЕРОФОТОЗЙОМКИ
З ДИСТАНЦІЙНО ПІЛОТОВАНОГО
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

Наведено метод моніторин нерівностей поля
за допомо ою аерофотозйом и та амеральних
методів оброб и тривимірних моделей.

Мікрорельєф поля визначає його корисну
площу та надає землекористувачу інформацію
про можливість сівби та використання сільгосп-
техніки з різним рівнем ефективності на ньому.
Якщо рельєф поля не має великих нерівнос-
тей, то його площа сівби становить майже
100%, що дає відмінні результати. В інших ви-
падках ці нерівності псують ефективну площу
та зменшують урожаї. Такими нерівностями є
бугри, прируслові вали й коси, полігональні
ґрунти, піщані брижі, степові блюдця. Такий
мікрорельєф утворився внаслідок екзогенних
процесів у середовищі (фізичного вивітрюван-
ня та антропогенного фактора). Виявлення не-
рівностей мікрорельєфу є досить актуальною і
важливою проблемою, особливо при вирощу-
ванні рису, злакових культур, для яких зміна ре-
жиму вологи — критична. Для цього викорис-
товують, як правило, найбільш достовірні та
надійні польові контактні методи, які, на нашу
думку, мають недоліки: вони довготривалі і мо-
жуть задовольнити за швидкістю спостережень
невеликі господарства. У результаті проведе-
ної роботи апробовано метод швидкісної пер-
спективної зйомки з наступною обробкою ре-
зультатів, яка займає кілька десятків хвилин.
Мета роботи — перевірка безконтактних

методів та створення на їхній основі нових
принципів моніторингу.
Подібні завдання вирішували І.В. Слива

(2008 р.), Л.М. Рекс (2009 р.) та ін. Характер-
ною рисою всіх робіт було використання для
аналізу архівної інформації, яка, на думку ав-
торів, має високий рівень валідності (достовір-
ності). Це питання є дискусійним, тому що кож-
ного сезону поля мають певне антропогенне
навантаження у вигляді використання сільгосп-
техніки, що призводить до «міграції» нерівнос-
тей на ньому. Тому використання архівних да-
них з космосу є не досить репрезентативним.
Довготривалість проведення польових контакт-

Рис. 1. Учбове поле Ксаверів а 2 Київсь ої
області (стріл ами позначено центри нерів-
ності)

Рис. 2. Схема розташ вань нерівностей (сте-
пових блюдець та валів) на полі
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Моніторинг нерівностей
поля на основі аерофотозйомки
з дистанційно пілотованого літального апарата

гин від 10—20 см до 80 см та 10—20 м у діа-
метрі. Так було встановлено розподіл степових
блюдець та інших нерівностей на полі (рис. 1).
Рослинність, яка росте на полі з одного боку,

закриває собою нерівності поля (гречка), з ін-
шого — пшениця, овес, соняшник лише під-
креслюють такий стан відміною у кольорі, який
добре видно на рис. 1.
Методичний підхід знімання поля базувався

всього на кількох перспективних знімках, зроб-
лених із середини поля, яку вибирали вільно.
Усі знімки охоплювали всю площу поля. Це
дало змогу значно скоротити час моніторингу
та отримати із середини поля у всіх напрямах
стан його мікрорельєфу.
Після отримання первинних знімків було

проведено їх географічну прив’язку (центру
знімка) у стандартному картографічному пакеті
Mapinfo. Також за основу було використано кос-
мічний знімок поверхні поля для проведення
афінних (звуження, масштабування тощо) пе-
ретворень зі зніманням з ДПЛА. Базовий кос-
мічний знімок після оверлейного накладання на
нього знімків з ДПЛА дав можливість з точніс-
тю в кілька метрів визначити розташування,
площу та межі нерівностей поля.
На рис. 2 наведено отриману схему нерівно-

стей на полі.
Після отримання схеми розташувань нерів-

ностей для більшої наочності та підтримки
прийняття рішення щодо нерівностей поля бу-
ло побудовано схему поля (Vertical Mapper).
Було використано інтерполяцію Natural Neigh-
bour (Simple) із середньозваженим середнім, за
точку розрахунків (0) прийнято найнижчу точку
поля (–0,6) (рис. 3).

Сільськогосподарські культури мають ве-
лике значення для ідентифікації нерівностей
(мікрорельєфу) поля. Так, найбільш вагомий
внесок у виявлення неоднорідності поля вно-
сять злакові культури: пшениця, жито, ячмінь
та ін. Виявлено, що гречка, соняшник, куку-
рудза приховують нерівності поля. На нашу
думку, це свідчить про різні вимоги до умов
зволоження культур. Тобто деякі культури

Висновки

можуть бути достовірним індикатором щодо
мікрорельєфу поля. Крім того, важливими є
напрям та час знімання. Найкращі знімки мож-
на отримати з 8,30 до 11,00 та з 16,00 до
17,00 год (за наявності сонячного світла).
Напрям знімання важливий для виявлення гли-
бини нерівності (за наявності тіні), тобто
його потрібно обирати так, щоб тінь була
найбільшою.

Рис. 3. Схема розташ вання нерівностей
на полі

— –0,6;
— –0,2;
— 0,01;
— 0,3;
— 0,6;
— 0,9;
— 1,2;
— 1,5;
— 1,8;
— 2,1
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них методів призводить до збільшення часу
обстеження, тому виникає необхідність актуа-
лізації інформації по полю та в цілому по гос-
подарству. Використовуючи досвід С.А. Балюка
і М.О. Солохи (2009—2010 рр.) стосовно засто-
сування носія апаратури для отримання знім-
ків поверхні полів на базі ДПЛА, наведено ме-
тодичний підхід щодо отримання подібної
інформації.
Результати досліджень. Під час проведен-

ня аерофотозйомки для оцінки врожайності
сільськогосподарських культур на полі, крім
запланованого результату, було отримано
знімки з характерними нерівними колами на
території досліджуваного та суміжного полів.
При більш детальному аналізі було зроблено
припущення щодо генезису цих кіл. Так, при
візуальному обстеженні кожне коло мало про-
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Еколого-меліоративний стан гідроморфних
ґрунтів оцінюється і за якістю поверхневих і ґрун-
тових вод, які є невід’ємним компонентом осушу-
ваних болотних екосистем [1—3]. Поняття «якість
води» має динамічний характер, який змінюєть-
ся зі зміною уявлень про хімічний склад води і
зростанням антропогенного впливу на навко-
лишнє середовище [4].
Якість води — це поєднання хімічного і біоло-

гічного складу та фізичних властивостей води,
яке зумовлює її придатність для конкретних видів
водокористування. Встановлені значення показ-
ників якості води (фізичні, хімічні та біологічні)
називаються нормами якості води і відповідають
певним стандартам.
Мета роботи — встановлення особливостей

динаміки показників якості поверхневих та під-
земних вод на меліорованих землях заплав річок
Ірпінь та Трубіж.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження проводили в заплаві р. Ірпінь (Ірпінська
осушувально-зволожувальна система (ІОЗС)) та
в заплаві р. Трубіж (Трубізька осушувально-зво-
ложувальна система (ТОЗС)).
Відбір проб води для гідрохімічного аналізу

здійснювали у період — весна, літо, осінь (2008—
2010 рр.), відбирались води з магістрального,
бічного каналу осушувально-зволожувальних си-
стем та ґрунтові води.
Лабораторні аналізи виконували в Інституті

гідротехніки і меліорації НААН за наступними
стандартними методиками: амоній — методом
дистиляції і титруванням, ISO 5664:1984; нітра-
ти, фотометрично з саліциловою кислотою, ISO
7890-3:1988; рН (водневий показник) — елект-
рометрично, ISO 10523:1994; сульфати — граві-
метрично з хлоридом барію, ISO 9280:1990.
Статистична обробка даних — методом дис-

персійного та кореляційно-регресивного аналізу.
Результати досліджень та їх обговорення.

Динаміка водневого показника (рН). За водневим
показником представлені води можна віднести
від нейтральних до лужних. Для них характерний
уміст гідрокарбонату кальцію та магнію. Подаль-
ше збільшення рН до 8,6 у більшості випадків
пов’язане з наявністю соди (карбонату або гідро-
карбонату натрію) (води магістрального і боково-
го каналу ТОЗС).
На величину рН вплинув великий уміст гуму-

сових речовин, основних карбонатів та гід-
роксидів металів, які утворились унаслідок погли-
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нання вуглекислого газу при фотосинтезі, а та-
кож при гідролізації солей.
В умовах інтенсивного фотосинтезу рН води

було вищим, ніж в умовах переваги деструкційних
процесів, що призвели до нагромадження вугле-
кислого газу в холодні пори року. З цієї самої при-
чини рН поверхневих вод був вищим, ніж ґрун-
тових — 7,6—8,5 (ТОЗС) та 7,5—8,3 (ІОЗС). Ґрун-
тові води містили також багато неорганічних та
органічних інгредієнтів, які здатні перебувати в
різних ступенях окиснення, і переходи між ними
супроводжувались зміною рН.
При дослідженні складу вод магістрального і

бічного каналів Трубізької ОЗС установлено, що
вона відноситься до гідрокарбонатно-натрієвого

Рис. 1. Сезонна динамі а вміст с льфатів
водах Ірпінсь ої ОЗС, м /дм3: — ма іст-
ральний анал; — бо овий анал; — ґр н-
тові води. Позначення дано для рис.1—3
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Рис. 2. Сезонна динамі а вміст амонію
водах Тр бізь ої ОЗС, м /дм3
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Рис. 3. Сезонна динамі а вміст нітратів
водах Ірпінсь ої ОЗС, м /дм3
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типу, а ґрунтова вода ТОЗС і вода Ірпінської ОЗС
— до гідрокарбонатно-кальцієвого.
Динаміка іонів сульфатів. Уміст сульфатів у

природних водах лімітувався наявністю у воді
іонів кальцію, які утворювали з сульфатами по-
рівняно малорозчинний сульфат кальцію. Низькі
показники сульфат-іону у ґрунтових водах (на-
весні і восени), що складають на ТОЗС та на
ІОЗС це 18 і 28,8 мг/дм3 (рис. 1) відповідно, зу-
мовлені анаеробними умовами, тому що за
відсутності кисню сульфатні іони ставали не-
стійкими і відновлювались до сірководню. В ре-
зультаті десульфатизації, води збагачувались
сірководнем і вуглекислим газом, в них знижував-
ся рівень сульфатів і з’являлася сода.
Максимальні значення сульфатів на ІОЗС у

квітні 2009 р. склали: у магістральному каналі —
227,2 мг/дм3, боковому — 196,1, ґрунтових водах
— 153,6 мг/дм3 (рис. 1).
Отже, з наведених даних можна зробити ви-

сновок, що сільськогосподарське використання
осушуваних ґрунтів останнім часом не виклика-
ло різких змін сольового режиму сульфатів дре-
нажних вод.
Динаміка іонів нітратів та амонію. Концент-

рація азоту залежала від інтенсивності біохіміч-
них та біологічних процесів, що проходили у во-
дах. В окисних умовах аміак нестійкий, за наяв-
ності кисню під дією бактерій він окислювався в
нітрити і нітрати, тому вміст амонію у поверхне-
вих водах невисокий (рис. 2): у діапазоні 0—0,6
мг/дм3 у магістральному каналі та 0,2—0,7 — у
боковому каналі ТОЗС; 0,1—0,4 мг/дм3 і 0,1—3,5
мг/дм3 — у дренажних водах ІОЗС. Процес нітри-
фікації проходив в аеробних умовах (поверхневі

Якість води меліорованих
територій заплав малих річок

Виявлено, що у поверхневих (дренажних)
водах Ірпінської осушувально-зволожувальної
системи чітко простежується розвиток ев-
трофікації, яка спричинена порушенням рівно-
ваги у водних екосистемах (підвищенням кон-
центрації амонію від 0,1 до 3,5 мг/дм3 та
збільшенням рН від 7,7 до 8,4 мг/дм3). У дре-
нажних водах Трубізької осушувально-зволожу-
вальної системи зафіксовано коливання суль-
фатів (36—96 мг/дм3) та нітратів (0,4—

Висновки

7,8 мг/дм3) залежно від пори року. Погіршен-
ня якості води меліорованих територій пов’я-
зано, передусім, із інтенсивною мінералізацією
органічної маси торфових ґрунтів за сільсько-
господарського використання, особливо під
просапними культурами. Для поліпшення еко-
лого-меліоративного стану потрібно змен-
шити антропогенне навантаження на осушу-
вані ґрунти шляхом їхнього залуження бага-
торічними травами.
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води меліоративних систем). Таким чином,
нітратні іони були кінцевим продуктом складного
процесу мінералізації органічної речовини. За
недостатньої кількості кисню проходив протилеж-
ний процес — денітрифікація, що призвів до
зменшення зв’язаного азоту у водах, при цьому
азот виділявся у вільному стані, весною 2008 і
2010 рр. — 2,5 мг/дм3 (ТОЗС).
Головним джерелом накопичення нітратів у

поверхневих водах слід вважати ґрунтовий по-
крив. Але в прісних водоймах нітрати не концен-
трувались. Високі концентрації нітратів у природ-
них водах спостерігалися навесні 2008 р. (ІОЗС):
53,3 мг/дм3 — у магістральному каналі; 52 — бо-
ковому каналі; 50 — у ґрунтових водах у резуль-
таті активізації процесів мінералізації торфових
ґрунтів (рис. 3).
У період енергійного розвитку (влітку) водних

рослин концентрація нітратів падала практично
до 0, мінімальні концентрації становили: у поверх-
невих водах — 0,4—0,5 мг/дм3 (ТОЗС) та 0—0,2
мг/дм3 (ІОЗС).
В ґрунтові води нітрати проникали в резуль-

таті інфільтрації. Ці води більше забруднювались
нітратами, ніж поверхневі водойми, тому що біо-
ти в них практично немає.
Уміст нітратів значно вищий у дренажних во-

дах ІОЗС, що пояснюється інтенсивнішим сіль-
ськогосподарським використанням торфових
ґрунтів.
Отже, головними джерелами мінеральних спо-

лук азоту в ґрунтових водах були продукти біохі-
мічного розкладу органічних речовин, а підвищен-
ня вмісту нітратів указувало на активацію про-
цесів мінералізації торфових ґрунтів.
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ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ЕМУЛЬСИТАТОРА
НА СТУПІНЬ ПОДРІБНЕННЯ
КОВБАСНИХ ФАРШІВ
Досліджено вплив еометричних параметрів
ем льситатора на ст пінь подрібнення часто
овбасних фаршів процесі тон о о подрібнення
м’ясної сировини в одн та дві стадії. За
рез льтатами аналіз одержаних даних
встановлено математичн залежність, що дає
можливість призначати величини зазорів
відповідно до потрібно о ст пеня подрібнення
сировини.

Для оцінювання якості тонкого подрібнення
м’ясної сировини широко вживають термін «сту-
пінь подрібнення», проте відсутність оперативних
інструментальних методів зумовила майже по-
всюдне використання в промисловості органо-
лептичного оцінювання цього важливого показни-
ка. Для безпосереднього визначення геометрич-
них розмірів часток тонко подрібнених харчових
середовищ використовують різні методи, проте
середовища, що містять фрагменти різних біоло-
гічних тканин, є матеріалом, визначення розміру
частинок якого є доволі ускладненим.
На практиці застосовують метод дисперсного

аналізу, розроблений для м’ясних пюреподібних
консервів для дитячого харчування [2]. Є відо-
мості про використання для оцінювання ступеня
подрібнення м’ясних мас седиментаційного ме-
тоду [1, 3, 6]. Ці методи потребують інтенсивного
суспендування досліджуваних м’ясних мас з ве-
ликою кількістю води, що спричиняє зміни роз-
мірів часток. До того ж, широке залучення до ре-
цептур структуроформувальних та вологозв’я-
зувальних добавок призводить до формування
часток м’ясної сировини в агломерати, що пе-
решкоджають вільному проходженню часток крізь
чарунки сит.
Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій

і цифрових фотографічних пристроїв дав новий
поштовх розповсюдженню мікроскопічних методів
визначення геометричних розмірів часток, для
чого використовують цифрові фотокамери з ком-
п’ютерним інтерфейсом і відповідне прикладне
програмне забезпечення. Програмний аналіз зоб-
раження дає змогу конкретизувати та описати
кількісно інформацію, одержану мікроскопічним

скануванням. При цьому можна детально по-
рівняти різні зразки, точно обробити інформацію
та обрати прийнятний спосіб представлення ре-
зультатів. Інформацію вводять у вигляді цифро-
вих або будь-яких інших фотозображень, пере-
ведених у цифровий формат. Цей метод дає змо-
гу порівнювати щойно досліджені об’єкти з
такими, що досліджувалися у попередні періоди,
а також виконувати статистичний аналіз одержа-
них результатів [5—8].

Рис. 1. Схема станов и для тон о о по-
дрібнення м’ясної сировини Я5-ФП2Ф: 1 —
рама; 2 — привід; 3 — опора; 4 — орп с; 5
— завантаж вальний б н ер; 6 — вивантаж -
вальний патр бо ; 7 — подавальний шне ; 8
— ротор; 9 — статор; 10 — набір ре люваль-
них шайб

5 6 3

7 4 8 9 10 1 2
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продукціїпродукціїпродукціїпродукціїпродукції
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Вплив геометричних параметрів емульситатора
на ступінь подрібнення ковбасних фаршів

Застосовували шайби 10 з набору каліброваних
дистанційних шайб, які почергово встановлюва-
ли у місці фіксації ротора 8 на робочому валу
емульситатора. Використовували два зразки ста-
тора 9, зазор між різальними пластинами яких
становив, відповідно, 0,3 та 0,5 мм. Для цього
користувались програмним забезпеченням ана-
лізу мікроскопічних зображень ImageJ.
Результати досліджень. Було визначено за-

лежність ступеня подрібнення — діаметра Фере
часток фаршу ковбас Яловича та Останкінська,
а також паштету Український, від величини за-
зорів між ротором і статором та між різальними
пластинами емульситатора при тонкому подріб-
ненні в одну та дві стадії. Виявлено, що для всіх
досліджених видів м’ясної сировини збільшення
величини зазору між ротором і статором негатив-
но впливало на ступінь подрібнення фаршів і
спричиняло збільшення розмірів їхніх часток. Ана-
ліз графічних зображень визначених залежнос-
тей показав, що в усіх досліджених випадках
збільшення зазору між ротором і статором впли-
вало на ступінь подрібнення, діаметр Фере час-
ток фаршів послідовно збільшувався за експонен-
ціальним законом. Графіки залежностей діамет-
ра Фере часток від величини зазору між ротором
і статором за величини зазору між пластинами
ротора 0,5 мм наведено відповідно на рис. 2 і 3.
Проаналізуємо ці залежності. Експеримен-

тальні криві було промодельовано (профітовано)
стандартною функцією експоненціального зрос-
тання першого порядку такого вигляду:

1/ t
F F0 1d d A e ,δ= + ×

де dF0 — початкове значення залежної змінної
(діаметра Фере), мкм; А1 — амплітуда експонен-
ти; t1 — фактор росту, параметр, що характери-
зує крутизну експоненти; δ — зазор між ротором
і статором, мм.

Рис. 2. Залежність діаметра Фере часто
фаршевих мас від величини зазорів між ро-
тором і статором та між пластинами ротора
0,5 мм (подрібнення в одн стадію): 1 — ов-
баса Яловича; 2 — овбаса Остан інсь а; 3
— паштет У раїнсь ий; 4 — рез льтати фіт -
вання
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Загальний опис процедури аналізу зображен-
ня складається з визначення координат, лінійних
розмірів, кутів та площ; автоматичних та інтерак-
тивних накладень зображень для ідентифікації
зразків; геометричного, фізичного та фотомет-
ричного аналізу об’єкта; комбінування зображень
з використанням алгебраїчних засобів (складен-
ня, віднімання, множення тощо); комбінування
зображень у формі мозаїки; геометричних опе-
рацій із зображенням (обертання, зміна розмірів
та пропорцій, інші операції); використання стан-
дартних інструментів для зміни контрастності, яс-
кравості, насиченості та балансу; застосування
допоміжних інструментів (гістограми, збільшення,
обрізування, повертання, масштабування тощо).
Для аналізу мікроскопічних зображень викорис-
товують некомерційне програмне забезпечення
ImageJ (розробник National Institutes of Health,
США), зокрема — для визначення розмірів час-
ток тонкоподрібнених фаршевих мас [4].
Мета досліджень — визначити залежність

ступеня подрібнення часток фаршів від величи-
ни зазорів між ротором і статором та між плас-
тинами ротора в процесі тонкого подрібнення
м’ясної сировини в одну та дві стадії.
Матеріали та методика досліджень. Визна-

чали залежність ступеня подрібнення — діаметра
Фере часток фаршу ковбас Яловича та Останкін-
ська, а також паштету Український, від величини
зазору між ротором і статором емульситатора,
зазор між пластинами якого становив 0,3 та 0,5 мм,
при тонкому подрібненні в 1 та 2 стадії. Діаметр
Фере (Feret) визначається як відстань між двома
дотичними до сферичного контуру частками.
Дослідження виконували з використаннням

установки для тонкого подрібнення м’ясної сиро-
вини Я5-ФП2Ф (рис. 1). Фіксовану величину за-
зору між ротором і статором призначали в діа-
пазоні від 0,1 до 0,7 мм з дискретністю 0,1 мм.

Рис. 3. Залежність діаметра Фере часто
фаршевих мас від величин зазорів між ро-
тором і статором та між пластинами ротора
0,5 мм (подрібнення дві стадії): 1 — ов-
баса Яловича; 2 — овбаса Остан інсь а;
3 — паштет У раїнсь ий; 4 — рез льтати
фіт вання
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Вплив геометричних параметрів емульситатора
на ступінь подрібнення ковбасних фаршів

Дослідження показали, що для заданої вели-
чини зазору між пластинами ротора залежність
ступеня подрібнення часток фаршів ковбасних
виробів від величини зазору між ротором і ста-
тором у процесі тонкого подрібнення м’ясної
сировини в одну та дві стадії описується функ-

Висновки

цією експоненціального зростання першого по-
рядку. Математична залежність дає змогу ви-
значити величину зазору між ротором і стато-
ром емульситатора для одержання необхідно-
го ступеня подрібнення м’ясної сировини при
виготовленні варених ковбас і паштетів.
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Результати моделювання показано на рисун-
ках пунктирними кривими, а отримані параметри
зведено в таблиці.
Показники таблиці висвітлюють такі законо-

мірності. Діаметр Фере часток спадає в рядах
ковбаси Яловича, Останкінська та паштету Укра-
їнський. Амплітуда експоненти максимальна для
ковбаси Яловича, далі спадає для ковбаси Ос-
танкінська і мінімальна для паштету Український.

y0 (d0) 0,3 326,9±2 315,9 298,1 281,2 209,7 182,2
A1 (амплітуда експоненти) 0,3 17,5±0,1 8,1 10,6 5,9 6,9 4,9
t1 (фактор росту) 0,3 0,270±0,05 0,23 0,263 0,23 0,265 0,24
R 0,3 0,9992 0,9989 0,9966 0,9987 0,9982 0,9988
y0 (d0) 0,5 395,9±2 374,3 364,4 337,2 277,0 273,02
A1 (амплітуда експоненти) 0,5 4,1±0,1 2,2 5,4 3,6 4,4 0,7
t1 (фактор росту) 0,5 0,181±0,05 0,180 0,217 0,232 0,217 0,1611
R 0,5 0,9990 0,9983 0,9993 0,9986 0,9998 0,9979

Прим і т к а . Параметр R — коефіцієнт детермінації, що характеризує якість фітування, тобто близькість
розрахункової кривої до експериментальної. Коефіцієнт детермінації розраховують за методом наймен-
ших квадратів.

Рез льтати моделювання залежностей діаметра Фере часто фарш овбас Яловича, Ос-
тан інсь а та паштет У раїнсь ий від величин зазорів між ротором і статором за величини
зазор між пластинами ротора 0,3 або 0,5 мм (подрібнення в одн та дві стадії)

Значення параметра

З
аз
ор

 м
іж

пл
а
ст
и
на
м
и

ро
то
ра

, 
м
м Ковбаси

Паштет Український
Яловича Останкінська

2 стадія1 стадія 2 стадія1 стадія2 стадія1 стадія

Амплітуда експоненти для всіх випадків більша
для подрібнення в одну стадію, ніж у дві. Анало-
гічну залежність спостерігають практично у всіх
випадках і для фактора росту експоненти. Якщо
порівнювати параметри різного зазору між плас-
тинами ротора (0,3 та 0,5 мм), то амплітуда екс-
поненти в 1,5—4 рази більша для зазору 0,3 мм,
а фактор росту для цього випадку є більшим на
30—50% ніж для зазору 0,5 мм.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ
МІКОБІОПРЕПАРАТУ

Наведено розрах но собівартості виробництва
мі обіопрепарат , визначено рівень
рентабельності та розраховано термін о пності
апіталов ладень виробництва. Наведено
розрах н и е ономічної ефе тивності
застос вання мі обіопрепарат на основних
сільсь о осподарсь их льт рах.

Економічна ефективність вирощування сіль-
ськогосподарських культур передбачає впрова-
дження таких технологій, які базуються на засто-
суванні якісних, екологічно безпечних та ефектив-
них матеріальних ресурсів, що забезпечують
максимальний вихід продукції при мінімальних
витратах.
У технологіях вирощування сільськогосподар-

ських культур важливу роль у формуванні вро-
жаю відіграють заходи захисту рослин від нега-
тивного впливу шкідливих об’єктів, що в кінцево-
му результаті сприяє підвищенню врожайності та
покращенню якості продукції. Щоб підтримати
фітосанітарний стан посівів на належному рівні
протягом усього періоду вегетації та не допусти-
ти розвитку хвороб вище порогу шкодочинності,
спочатку обробляють насіння проти дії насіннєвої
та ґрунтової інфекції [1].
Застосування синтетичних препаратів іноді

дає можливість швидше досягти бажаного ре-
зультату, але супроводжується негативним впли-
вом на екологічну ситуацію, якість і собівартість
продукції. Це спонукає розробляти і застосовува-
ти екологічно чисті технології і біологічні методи
боротьби з хворобами сільськогосподарських
культур.
Перспективним напрямком є використання

препаратів біологічного походження спрямованих
на індукування захисних механізмів самих рослин
та підвищення стійкості до шкідливих об’єктів [2].
Одним із нових, представлених на ринку за-

собів захисту рослин, є вітчизняний мікобіопре-
парат мікосан на основі грибних глюканів. Техно-
логічний процес його виробництва включає ви-
робничі витрати, які характеризують економічну
ефективність виробництва і застосування.
Мета досліджень — визначити економічну

ефективність виробництва мікобіопрепарату та

встановити економічну доцільність його застосу-
вання для обробки сільськогосподарських куль-
тур проти хвороб.
Матеріали і методика досліджень. Для ви-

значення економічної ефективності виробництва
мікобіопрепарату згідно розробленої технології
відповідно до матеріально-енергетичного та ор-
ганізаційного балансу було визначено базову
виробничу собівартість та обґрунтовано реаліза-
ційну ціну готового мікобіопрепарату. Вихідними
даними для розрахунку собівартості продукції при
проектній потужності були складові витрат техно-
логічного процесу. Основним показником еконо-
мічної ефективності виробництва мікобіопрепара-
ту є його рентабельність.
Рентабельність виробництва і реалізації міко-

біопрепарату характеризується відношенням
прибутку до повної собівартості продукції:

 м
м

п

П
Р 100%,

С
= ⋅

де Рм — рентабельність виробництва мікобіо-
препарату, %.
Розрахунок економічної ефективності вироб-

ництва мікобіопрепарату мікосан був зроблений
для впровадження розробленої біотехнології ви-
робництва мікобіопрепарату біофунгіцид мікосан
в науково-виробничому підприємстві ТОВ «Міко-
тон-Аглікон» (Київська область).
Економічна ефективність застосування міко-

біопрепарату біофунгіцид мікосан визначалася на
найпоширеніших сільськогосподарських культу-
рах — пшениці озимій і ярій, ячмені і горосі — як
різниця вартості прибавки врожаю і затрат на
препарат (решта технологічних операцій була од-
наковою).
Вивчення ефективності обробки насіння пше-

ниці озимої проводилися в зоні Лісостепу в умо-
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вах Агростанцiї НУБіП України, Київська обл.,
ярої пшениці та гороху в НДГ «Чабани» ННЦ
«Інститут землеробства» НААН (Київська об-
ласть), а обробки насіння ярого ячменю — в CФГ
«Кондор» Ульянiвського району Кіровоградської
області [4—6].
Результати досліджень. Виробнича собівар-

тість мікобіопрепарату складається із переліку
найменувань складових статей та грошового ви-
разу витрат. Для визначення прямих матеріаль-
них витрат було проведено маркетингові дослі-
дження сировини, матеріалів і товарів, задіяних
в технологічному процесі виробництва мікобіо-
препарату (табл. 1).
Аналіз розрахунку собівартості і ціни мікобіо-

препарату при повній потужності показує, що
собівартість 1000 літрів мікобіопрепарату стано-
вить 6821 грн. Реалізаційна ціна мікобіопрепарату
бралася, виходячи із запланованого рівня рента-
бельності та маркетингу, представлених на віт-
чизняному ринку засобів для захисту рослин від
хвороб.
Важливо відзначити, що структура матеріаль-

ного балансу технологічного процесу виробницт-
ва мікобіопрепарату не містить імпортних товарів.
Для моніторингу складових структури собівар-

тості та можливості оптимізації показників визна-
чали частки їх впливу на виробничу собівартість
мікобіопрепарату (рис. 1).
У результаті аналізу структури собівартості

мікобіопрепарату встановлено, що спільно прямі
і загальновиробничі витрати становлять 66,8%
сумарної кількості витрат, а найбільшу частку ста-
новлять загальновиробничі витрати (36,8%).
Аналіз структури загальновиробничих витрат

у собівартості показав, що найбільшим показни-

Економічна ефективність виробництва
та застосування мікобіопрепарату

ком є оренда приміщення, яка становить —
46,1%. Комунальні витрати (електроенергія і во-
да) в структурі загальновиробничих витрат ста-
новлять 22,8%, а витрати на опалення входять
до складу витрат на оренду приміщення.
У результаті економічних розрахунків прямих

матеріальних витрат на виробництво мікобіопре-
парату встановлено, що вартість плодових тіл
грибів становить найбільшу частку в структурі —
42,1%, а далі — вартість тари для розфасовки
мікобіопрепарату — 31,4%.
Важливим економічним показником, який ха-

рактеризує ефективність виробництва мікобіопре-
парату є прибуток. Для співставлення розміру
прибутку та величини витрачених ресурсів для
його досягнення визначали рентабельність ви-
робництва, яка становить 71%.
Для визначення терміну окупності капітало-

вкладень на створення виробництва було прий-
нято поетапну програму виробництва та реалі-
зації мікобіопрепарату у фізичних одиницях (тис. л)
на рік, яка передбачала впродовж 4-х років вихід
на обсяг виробництва і реалізації 100 тис. л пре-
парату.
Аналіз загальних показників діяльності при

виробництві і реалізації мікобіопрепарату прово-
дили за допомогою складання фінансового пла-
ну господарської діяльності (табл. 2).
Виробництво мікобіопрепарату на основі сиро-

вини грибів трутовик справжній (Fomes fomen-
tarius (L. Fr.), Gill.) із берези та тополі є економіч-
но вигідним і доцільним, оскільки сприяє створен-
ню нових робочих місць, збільшує надходження
платежів до бюджетів, а також зменшує залеж-
ність аграрного сектору економіки від імпорту за-
собів захисту рослин.
Термін окупності капіталовкладень, витраче-

них на організацію запланованого обсягу вироб-
ництва і реалізації мікобіопрепарату при досяг-
ненні проектної потужності, становить 1,5—2 роки.
Для розрахунку економічної ефективності за-

стосування протруйників при вирощуванні пше-
ниці озимої і ярої, ячменю ярого та гороху вра-
ховувалися ринкові ціни 1 т зерна, яка у лютому
2011 р. для зерна пшениці озимої ІІІ класу ста-

Прямі матеріальні витрати 1592
Прямі витрати на оплату праці 1260
Інші прямі витрати
(відрахування на соціальні заходи) 504
Загальновиробничі витрати 1953
Сировина та інші товари,
що імпортуються 0
Виробнича собівартість 5381
Адміністративні витрати 1090
Витрати на збут 350
Повна собівартість 6821
Ціна реалізації з ПДВ 14000
ПДВ 2333
Ціна (без урахування ПДВ) 11667
Прибуток 4846
Рентабельність, % 71

1. Розрах но собівартості і ціни мі обіопре-
парат (1000 л) при повній прое тній пот ж-
ності

Найменування складової
частини витрат

Сума,
грн

Рис. 1. Стр т ра витрат собівартості ви-
робництва мі обіопрепарат : — прямі ма-
теріальні витрати; — прямі витрати на оп-
лат праці; — інші прямі витрати; — за-
альновиробничі витрати; —— — сировина та
інші товари, що імпорт ються
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новила 1900 грн/т, а фуражного — 1500, вартість
1 т продовольчого ячменю — 1900, фуражного
— 1600, ціна 1 т гороху відповідно — 1800 грн/т.
Ціна вітаваксу і мікосану — відповідно 110 і 14
грн/л з ПДВ.
Норма висіву насіння пшениці озимої і ярої

та ячменю була 250 кг/га, а гороху — 300 кг/га
(табл. 3). Дослідами встановлено, що в резуль-
таті штучного зараження спорами твердої сажки
насіння пшениці озимої з розрахунку 1 г спор/кг
насіння, отримане зерно на необроблених варі-
антах було вражене спорами сажки до 80%; його
можна було реалізувати тільки як фуражне, а
оброблене препаратами — за якісними показни-
ками відповідало ІІІ класу.
Розрахунок економічної ефективності показав,

що порівняно до контрою без застосування про-

труйників прибуток у варіанті з мікосаном стано-
вив 1894,4, а вітаваксу — 1874,5 грн/га. У резуль-
таті установлено, що вкладена 1 грн/га на засто-
сування протруйників при вирощуванні пшениці
озимої приносить 22,7 грн/га на вітаваксі і 77,3
грн/га — на мікосані.
Результати розрахунку, наведені в табл. 3,

показують, що прибавка врожайності зерна ячме-
ню ярого від застосування протруйників порівня-
но з контролем у варіантах з вітаваксом стано-
вила 0,46 т/га, мікосаном за норм унесення 3,5 і
7 л/т відповідно — 0,32 і 0,72 т/га. Прибуток по-
рівняно до контролю у варіанті із застосуванням
вітаваксу становив 805,2 грн/га, а мікосану з нор-
мами внесення 3,5 і 7 л/т — відповідно 499,7 і
1343,5 грн/га. Економічна ефективність від зас-
тосування протруйників для обробки насіння яч-

Повна собівартість продукції, грн/л 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82
Ціна за одиницю продукції, грн/л 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Обсяг виробництва, тис. л 15 15 20 25 80 100
Обсяг реалізації, тис. л 5 25 20 5 55 100
Надходження від реалізації, тис. грн 58,5 293 234 58,5 643,5 1170
Прибуток, тис. грн 24,4 122 97,6 24,4 268,4 488
ПДВ, тис. грн 4,88 24,4 19,52 4,88 53,68 97,6
Обсяг капіталовкладень, тис. грн – – – – 115 –
Пусконалагоджувальні роботи, тис. грн – – – 25 – –
Створення виробничих запасів, тис. грн – – – 10 – –
Всього вкладень, тис. грн – – – – 150 –

2. Фінансовий план виробництва і реалізації мі обіопрепарат

І ІІ ІІІ IV

1-й рік

квартал
Наступні
роки

За рікНайменування статей

Пшениця озима сорту Миронiвська 61, 2000—2003 рр.

Контроль – – – 2,99 – –
Вітавакс 200 ФФ, 3 л/т 78,7 99,7 82,5 4,02 1957 1874,5
Мікосан-Н 80,1 96,0 24,5 4,00 1919 1894,5

Ячмінь ярий сорту Едем, 2001—2003 рр.

Контроль – – – 3,89 – –
Вітавакс 200 ФФ, 3 л/т 83,4 100 68,8 4,35 874 805,2
Мікосан-Н, 3,5 л,т 62,6 92,3 12,3 4,21 608 499,7
Мікосан-Н, 7 л,т 78,8 96,1 24,5 4,61 1368 1343,5

Горох сорту Норд, 2002—2004 рр.

Контроль – – – 2,26 – –
Вітавакс 200 ФФ, 2,5 л/т 59,7 70,9 68,8 2,53 486 417,2
Мікосан-Н, 3,5 л,т 55,3 45,3 12,3 2,39 234 221,9
Мікосан-Н, 7 л,т 66,7 93,0 24,5 2,81 990 965,5

3. Е ономічна ефе тивність застос вання протр йни ів для передпосівної оброб и насіння

Біологічна
ефективність, %

кореневі
гнилі

сажкові
хвороби

Прибуток від
протруювання,

грн/га
Варіант

Вартість
протруйника,
грн/га

Урожайність,
т/га

Прибавка
до контролю,
грн/га
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меню ярого показала, що витрачена 1 грн/га на
обробку вітаваксом приносить прибуток 11,7, а на
мікосані за норм 3,5 і 7 л/т відповідно — 40,6 і
54,8 грн/га.
Аналіз результатів досліджень застосування

протруйників на обробці насіння гороху показав
позитивні результати порівняно із необробленим
насінням. Так, прибавка урожаю порівняно з кон-
тролем на варіанті із застосуванням протруйни-
ка вітавакс (2,5 л/т) становила в середньому —
0,27 т/га, а на мікосані за норм обробки 3,5 і 7 л/т
відповідно — 0,13 і 0,55 т/га. Розрахунки еконо-
мічної ефективності застосування препаратів для
обробки насіння гороху показали, що прибуток у
варіанті з вiтаваксом становив 417,2 грн/га, міко-
сані — за норм 3,5 і 7 л/т відповідно — 221,7 і
965,5 грн/га. Аналіз економічної ефективності за-
стосування протруйників при вирощуванні горо-
ху показує, що вкладена 1 грн/га при обробці на-
сіння приносить 6,06 грн/га на вітаваксі та 18 і
39,4 грн/га — на мікосані (3,5 і 7 л/т).
Результатами польових досліджень ефектив-

ності застосування протруйників на вирощуванні
пшениці ярої встановлено, що зібране зерно із
варіантів з необробленим насінням при штучно-
му заспоренні насіння було уражене спорами
сажки в середньому на 78,5%, в результаті його

Економічна ефективність виробництва
та застосування мікобіопрепарату

можна було реалізувати тільки як фуражне, а
оброблене препаратами — за якісними показни-
ками відповідало ІІІ класу.
За рахунок прибавок врожайності пшениці ярої

порівняно з контролем від дії вітаваксу й мікоса-
ну на 0,48 і 0,66 т/га прибуток від застосування
протруйників становив відповідно — 829,5 і
1229,5 грн/га. Результатами розрахунку економіч-
ної ефективності застосування обробки насіння
при вирощуванні пшениці ярої установлено, що
вкладена 1 грн/га на вітаваксі і мікосані приносить
прибуток відповідно — 10 і 50,2 грн/га.
Застосування мікобіопрепарату для обробки

насіння перед сівбою дало позитивні економічні
результати. З урахуванням того, що мікобіопре-
парат мікосан є екологічно чистий протруйник,
застосування його має велику перспективу.
Окупність витрат при використанні мікобіопре-

парату біофунгіцид мікосан в усіх проведених
розрахунках є досить істотним порівняно з необ-
робленими варіантами і практично не поступаєть-
ся синтетичному препарату. Враховуючи високу
економічну ефективність і екологічну безпеку цьо-
го елемента технології вирощування сільсько-
господарських культур, застосування мікобіопре-
парату мікосан заслуговує бути рекомендованим
у виробництво.

Виробництво мікобіопрепарату на основі
сировини грибів трутовик справжній (Fomes
fomentarius (L. Fr.), Gill.) є економічно вигідним
видом господарської діяльності та доцільним
з позиції вирішення соціального критерію,
який розкривається через підвищення рівня
зайнятості населення шляхом створення но-
вих робочих місць, збільшення надходження
платежів до бюджетів, а також зменшення
залежності аграрного сектору економіки від

Висновки

імпорту засобів захисту рослин.
Розрахунком економічної ефективності ви-

робництва і реалізації мікобіопрепарату вста-
новлено, що рентабельність виробництва
становить 71%. Установлено, що витраче-
на 1 грн/га на застосування мікобіопрепара-
ту біофунгіцид мікосан для обробки насіння
при вирощуванні пшениць озимої і ярої, ячме-
ню ярого та гороху приносить прибуток від
18 до 77,3 грн/га.
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ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК
У ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ

Уза альнено світовий досвід провадження
інноваційних розробо дрібнотоварних
а ро осподарствах і роз рито причини, що
альм ють реалізацію більшості інноваційних
прод тів в особистих селянсь их осподарствах.
Обґр нтовано пропозиції щодо адаптації
зар біжно о досвід впровадження інновацій
сільсь ом осподарстві до специфі и
осподарювання в а рарном се торі е ономі и
У раїни.

Підвищений інтерес до індивідуального сек-
тору аграрного виробництва нині викликаний
необхідністю оцінювання нових тенденцій роз-
витку особистих селянських господарств (ОСГ),
трансформацією їх функцій під впливом упро-
вадження інновацій в АПК. Аналіз виробничої
діяльності свідчить про досить високу стійкість
ОСГ до економічних перетворень. За цих умов
місце і роль господарств населення істотно
змінюється. Функціонуванню господарств насе-
лення в Україні присвячені роботи М.Ю. Кулі-
ша, П.М. Макаренка, С.І. Мельника, Т.І. Олій-
ник, О.М. Онищенка, О.М. Шпичака, В.В. Юр-
чишина [1—7] та ін. Залучення інноваційних
складових розвитку дасть змогу вивести госпо-
дарства населення на рівень світових вимог,
забезпечити конкурентоспроможність їхньої
продукції.
Мета статті — аналіз та узагальнення інно-

ваційних шляхів підвищення продуктивності
господарств населення на основі адаптації сві-
тового досвіду впровадження інноваційних роз-
робок у агровиробництво.
Результати досліджень. До інновацій від-

носять упровадження нового методу (способу)
виробництва, виготовлення продукції з новими
властивостями, освоєння нових ринків збуту,
використання нової сировини та проведення
відповідної реорганізації виробництва [8]. У
промисловості є 4 типи інновацій: продуктові
(впровадження нового товару або послуги); про-
цесові (впровадження нового або значно поліп-
шеного способу виробництва або доставки про-
дукту); маркетингові (впровадження нового
методу продажу) та організаційні (впроваджен-
ня нового організаційного методу в діяльності
підприємства, в організації робочих місць або

зовнішніх зв’язків) [9]. За 2006—2008 рр. у
звітність з інноваційної діяльності промислових
підприємств включено інноваційні процеси —
це впровадження нового або значно вдоско-
наленого виробничого процесу, методу розпов-
сюдження або діяльності з підтримки товарів і
послуг, зокрема: нові або вдосконалені методи
обробки або виробництва продукції; нові чи
вдосконалені методи логістики, доставки або
розповсюдження продукції; нову або вдоскона-
лену діяльність з підтримки процесів підпри-
ємств, таких як системи матеріально-технічно-
го обслуговування або операції щодо закупі-
вель, обліку та розрахунків [10].
Наші методичні підходи ґрунтуються на офі-

ційній статистиці, адаптованій до сільського
господарства, зокрема, ОСГ. З цією метою їх
доцільно прирівняти до мікропідприємств, що
спеціалізуються на виробництві агросировини,
її переробки та випуску готової харчової про-
дукції.
Частка ОСГ у загальному обсязі агропродук-

ції в 1990 р. становила 30,5%, у 1999—2003 рр.
— 60—70, на початок 2010 р. — 55%. Тобто,
протягом 90-х років виробництво агропродукції
поступово сконцентрувалось у дрібних сіль-
госпвиробників. Після 2000 р. відбувається по-
ступове нарощування виробництва агропро-
дукції у великих і середніх підприємствах та
фермерських господарствах, хоча основними
виробниками тваринницької продукції все ж за-
лишаються господарства населення, які дві
третини загальних обсягів виробництва про-
дукції рослинництва і три чверті — тваринниць-
кої. В усіх категоріях господарств обсяги вироб-
ництва продукції рослинництва у 2009 р. вже
наблизилися до рівня 1990 р. (92,5%), а по тва-
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ринництву цей показник вдвічі нижчий — 51,1%,
зокрема, у великих і середніх підприємствах та
фермерських господарствах — рослинницької
продукції вироблено лише третину від обсягу
1990 р., а тваринницької — дві третини. Отже,
в кризовій ситуації господарства населення
виявляються більш стійкішими тому, що по-
трапляють в умови самовиживання. У 2009 р.
частка господарств населення у структурі ва-
лового виробництва агропродукції становила
55%, у т.ч. продукція рослинництва — 53,7,
тваринництва — 57,4%. Саме у рослинницькій
і тваринницькій галузях створюється товарна
продукція, яка в подальшому виходить на ри-
нок для реалізації (таблиця).
Аналіз виробництва культур за категоріями

господарств показав, що аграрні підприємства
вирощують в основному зернові і зернобобові
культури, цукрові буряки і соняшник, а госпо-
дарства населення, зазвичай, трудомісткі куль-
тури — картоплю, овочі. До групи сільськогос-
подарських підприємств віднесено також фер-
мерські господарства. Вироблена ними валова
продукція в загальному її обсязі становила 4,3%.
Відчутний перекіс виробництва валової про-

дукції сільського господарства в секторі госпо-
дарств населення не може пояснюватися лише
переважаючою (майже на два порядки) кіль-
кістю фізичних суб’єктів господарювання. Адже
за площею використовуваних земельних угідь,
а також забезпеченістю фінансовими ресурса-

ми й технічними засобами, господарськими при-
міщеннями і спорудами та іншими матеріаль-
ними ресурсами сектор господарств населен-
ня помітно відстає від сектору агропідприємств.
Зокрема, станом на 01.01.2010 р., із загаль-

ної площі сільськогосподарських угідь 41596,4
тис. га частка землі, що знаходилася у влас-
ності та користуванні сільськогосподарських
підприємств, становила 50,2% (20,9 млн га), а
у громадян — 37,7% (15,7 млн га). Причому,
якщо в агропідприємствах майже всі угіддя
(98,6%) використовуються згідно з цільовим
призначенням, то земельні ділянки, що пере-
бувають у власності та використанні громадян,
мають більш широкий цільовий спектр, а до
того ж для потреб товарного виробництва ви-
користовується менше 60% (9214 тис. га). Вод-
ночас, із урахуванням земельних ділянок для
ведення особистого селянського (підсобного)
господарства (3519,2 тис. га), а також колектив-
них та індивідуальних садів (183,2) та городів
(193,7), сінокосів і випасів для худоби (1200,9
тис. га), що беруться до уваги при оцінці вало-
вої продукції, їх площа становить 14,8 млн га
(в межах 70% земель суспільного сектору ви-
робництва).
Розрахунки продуктивності свідчать, що на

1 га сільськогосподарських угідь у секторі гос-
подарств населення, порівняно з агропідприєм-
ствами, валової продукції в 2009 р. виробляло-
ся в 1,7 раза більше (3613 грн), у тому числі в

Впровадження інноваційних
розробок у господарствах населення

Сільськогосподарські підприємства

Зернові та зернобобові
культури 97,2 81,6 75,7 79,0 77,9

Цукрові буряки (фабричні) 99,99 87,8 78,5 87,8 90,9

Соняшник 97,6 87,5 78,8 81,0 81,4

Картопля 28,6 1,4 1,2 2,2 2,6

Овочі 73,1 16,9 10,7 13,9 13,4

Плоди та ягоди 46,4 18,2 11,8 15,4 13,3

Господарства населення

Зернові та зернобобові
культури 2,8 18,4 24,3 21,0 22,1

Цукрові буряки (фабричні) 0,01 12,2 21,5 12,2 9,1

Соняшник 2,4 12,5 21,2 19,0 18,6

Картопля 71,4 98,6 98,8 97,8 97,4

Овочі 26,9 83,1 89,3 86,1 86,6

Плоди та ягоди 53,6 81,8 88,2 84,6 86,7

Джерело: Сільське господарство України за 2009 р.: Стат. збірн. — К.: Держкомстат України, 2010. —
С. 75.
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рослинництві — майже в 1,6 (2120 грн), тварин-
ництві — 1,9 раза більше (1493 грн). Вищу про-
дуктивність угідь у господарствах населення
можна пояснити більш високим рівнем затрат
праці, особливо ручної, дотриманням агротех-
нічних строків виконання посівних, просапних і
збиральних робіт, використанням органічних
добрив, а в тваринництві — значно переважаю-
чим ступенем забезпечення худобою і птицею
в розрахунку на 1 га [11].
Для отримання вагоміших аргументів на

користь вищої ефективності індивідуального
сектору виробництва, проведено групування
регіонів України за показником продуктивності
сільськогосподарських угідь у господарствах
населення. Результати дослідження було
об’єднано у 3 групи: І — висока продуктивність
(більше 400 тис. грн на 100 га сільськогоспо-
дарських угідь). До неї увійшли 12 регіонів —
АР Крим, Вінницька, Донецька, Закарпатська,
Івано-Франківська, Київська, Львівська, Пол-
тавська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька області. Найвища продуктивність
спостерігається у Черкаській області і стано-
вить 610,7 тис. грн; ІІ — середня продуктивність
(від 300 до 400 тис. грн) — до неї увійшло 6
регіонів — Волинська, Дніпропетровська, Жи-
томирська, Кіровоградська, Сумська, Терно-
пільська області, які мають найкращі ґрунтово-
кліматичні умови для вирощування сільсько-
господарської продукції; ІІІ — низька продук-
тивність (до 300 тис. грн) — вона включає 7
регіонів — Запорізьку, Луганську, Миколаївсь-
ку, Одеську, Харківську, Херсонську, Чернігів-
ську області. Характеризується складними аг-
рокліматичними умовами, наявністю ґрунтово-
го покриву, який потребує постійного зволо-
ження, тобто використання гідромеліоративних
систем, які не завжди можуть дати можливість
збудувати господарства населення. Найнижча
продуктивність (майже удвічі менша, ніж у се-
редньому по Україні) спостерігається у Луган-
ській обл. — 187,1 тис. грн.
Отже, з кожним роком продуктивність сільсь-

когосподарських угідь, що використовуються в
господарствах населення, як у середньому по
Україні, так і у більшості областей підвищуєть-
ся і це дає змогу зробити висновок: унаслідок
надмірного забезпечення робочою силою, яка
не знаходить застосування в агропідприємст-
вах, відбувається раціональніше використання
земель, а також застосування системи сівозмін,
які сприяють підвищенню врожайності на 30—
40% і більш раціональному використанню зай-
нятої робочої сили.
Приклад провідного сільськогосподарського

штату США — Айова, де розвиток альтернатив-
них сівозмін виявив найефективніші з них: ку-
курудза — соя та кукурудза — кукурудза (пше-
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ниця) — овес — сіно. При застосуванні таких
сівозмін урожайність є практично однаковою. Ці
системи забезпечують зниження витрат на ви-
робництво й екологічну чистоту аграрної про-
дукції. Нині кукурудза і соя — провідні культури
в галузі рослинництва. Отже, проблема сіво-
змін, що унеможливлюють використання агро-
хімікатів і сприятиме вирощуванню екологічно
чистої продукції з точки зору розвитку фер-
мерських господарств, має фундаментальне
значення. Оскільки всі засоби виробництва в
рослинництві призначені для обслуговування
та обробітку землі й реалізують свою ефектив-
ність лише через її раціональне використання, то
збереження продуктивних сил цього природно-
го чинника, формою, яка забезпечує безстро-
кове використання землі, і є якраз повсюдне
застосування раціональних сівозмін. Усі інно-
вації в сільському господарстві починаються з
них і ними завершуються. Доповнення до фер-
мерських біллів, які приймалися після 1990 р.,
розраховані, насамперед, на економічне забез-
печення використання саме таких сівозмін як
основи процвітання фермерських господарств
у США [12].
Таким чином, без упровадження інновацій-

них розробок товаровиробник будь-якої фор-
ми власності не зможе стабілізувати ситуацію
зі зниженням продуктивності земель, розшири-
ти виробництво якісної і безпечної продукції та
скласти конкуренцію на внутрішньому та
зовнішньому ринках. Часто на ринках агропро-
довольчої продукції більшу роль відіграють об-
сяги реалізації продукції якісної та безпечної,
отримання якої нині неможливо без упрова-
дження інновацій у процеси її виробництва. У
цьому відношенні ОСГ мають певні відмінності
щодо розробки та впровадження інноваційних
продуктів, розробка та впровадження яких галь-
мується через низький рівень фінансування,
відсутність інноваційного провайдингу. Цю ро-
боту проводять спеціалізовані державні науко-
во-дослідні установи [13].
Водночас, незважаючи на дефіцит коштів і

впроваджувальних центрів, ОСГ вишукують
можливості щодо придбання нових сортів рос-
лин, залучають нові плодові і ягідні культури та
виноградники, тобто запроваджують так звані
продуктові інновації. Ефективним інструментом
підвищення врожайності також є використання
сучасних засобів боротьби з хворобами куль-
тур та шкідниками, тобто запровадження орга-
нізаційних інновацій.
Однією з важливих інноваційних розробок є

нульовий обробіток ґрунту, а також біологічна
фіксація азоту і зменшення потреби у хімічних
добривах, якої можна досягти шляхом вирощу-
вання бобових культур. В Аргентині та Бразилії,
наприклад, нульовий обробіток ґрунту викорис-
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товують майже на 40 млн га (майже 43% ор-
них земель), у США — на 25 млн га, в Австра-
лії — близько 15 млн га. Такий досвід є особли-
во корисним для селянських господарств і його
можна адаптувати до вітчизняних умов, оскіль-
ки це є однією з процесових інновацій [14].
Щодо тваринництва, то протягом 1990—

2009 рр. виробництво м’яса (у забійній вазі)
зменшилось удвічі, в т.ч. сільськогосподарсь-
кими підприємствами — утричі, виробництво
молока зменшилось удвічі, в т.ч. агропідприєм-
ствами — у 8 разів. Станом на 1 січня 2011 р.
порівняно з початком 2010 р. в усіх категоріях
господарств поголів’я корів зменшилося на
4,2%, у т.ч. сільськогосподарських підприєм-
ствах — на 3,2%, у господарствах населення
— на 4,5%. Отже, в подальшому слід забезпе-
чити істотне збільшення поголів’я та підвищен-
ня продуктивності молочного стада на основі
активізації селекційно-племінної роботи в спеці-
алізованих підприємствах та нарощування по-
вноцінної кормової бази. До речі, постановою
КМ України від 17.03.2011 р. передбачається
доплата для фізичних осіб за утримання коро-
ви в межах 1000—1200 грн, а також за відгодів-
лю молодняку ВРХ — 500—600 грн [15].
Останнім часом відбувається нарощування

виробництва молока, меду та вовни в госпо-
дарствах населення. Валовий збір зернових і
зернобобових культур у цих господарствах ви-
користовується переважно на кормові цілі, тоб-
то для відгодовування ВРХ, свиней.
Одним із видів організаційних інновацій є

створення на території одного населеного пунк-
ту приймального пункту, укомплектованого ци-
стерною з холодильною установкою. Стало
можливим накопичення сирого молока, яке
приймають протягом кількох днів, а потім ви-
возять спецтранспортом на молокопереробний
завод. Це дає змогу активізувати роботу щодо
формування кооперативів. В одному із районів
Херсонської області створено молочний коопе-
ратив, який надає виробникам молока послуги
по збиранню, охолодженню, переробці та реа-
лізації продукції [16]. У Польщі, де, з викорис-
танням державної підтримки, створені та функ-
ціонують молочні кооперативи, держава надає
одноразову допомогу для обладнання заготі-
вельного пункту охолоджувачем молока та мо-
локовозом. При цьому Міністерством сільсько-
го господарства Польщі встановлено об’єм
партії молока для одного кооперативу не мен-
ше ніж 100 тис. л на рік.
До продуктових інновацій відносять вирощу-

вання високопродуктивного ремонтного пого-
лів’я молодняку худоби в селянських господар-
ствах, який потім реалізується господарствам
населення для підвищення продуктивності при-
садибного тваринництва.

Подолання кризових явищ в економіці АПК
супроводжуватиметься нарощуванням вироб-
ництва агропродукції, передусім, у великих і
середніх аграрних формуваннях різних форм
власності. Це призведе до зменшення ролі гос-
подарств населення у вирішенні проблеми за-
безпечення населення продуктами харчування
вітчизняного виробництва.
Водночас, господарства населення і надалі

відіграватимуть важливу роль у виробництві
продукції трудомістких культур — овочевих і
плодово-ягідних та картоплі. Саме на забез-
печення збільшення виробництва продукції
цих культур мають бути спрямовані зусилля
державних, кооперативних і комерційних струк-
тур. З цим пов’язано вирішення проблем за-
безпечення селянських господарств високоякіс-
ним насіннєвим матеріалом, надання пільго-
вого кредитування, забезпечення дотримання
паритетності цін на промислову та аграрну про-
дукцію, розширення випуску засобів малої ме-
ханізації, створення сприятливих умов для ре-
алізації вирощеної продукції тощо.
ОСГ треба розглядати не як альтернативу

великим підприємствам, а як взаємодоповню-
ючу ланку, що сприяє збільшенню виробницт-
ва агропродукції та підвищенню реальних до-
ходів сільського населення.
Великі аграрні формування покликані забез-

печити потреби держави в зерні, особливо в про-
довольчому, у комплексі з продукцією техніч-
них культур, а ОСГ — у картоплі, в комплексі з
продукцією овочевих і плодово-ягідних культур.
ОСГ в умовах кризи залишаються стабілізу-

ючою формою господарювання, яка компенсує
зниження виробництва продукції в цілому, а
особливо в тваринництві. Останнім часом з
діяльністю особистих господарств значною мі-
рою пов’язані продовольча безпека суспіль-
ства, життєва стабільність і грошові доходи
сільського населення.
Ще М. Туган-Барановський зазначав, що

дрібне селянське господарство ведеться зара-
ди існування самого виробника, а велике капі-
талістичне — заради прибутку й ренти. Селя-
нин не перестає вести господарство навіть то-
ді, коли воно не дає йому нічого, крім звичайної
заробітної плати. Водночас, якби в капіталіс-
тичному господарстві доходи покривали лише
заробітну плату, то воно не функціонувало б
зовсім. Крім того, дрібне селянське господар-
ство значно менше залежить від коливання
ринкових цін на агропродукцію порівняно з ка-
піталістичними. Зниження на неї цін розорює
останнє, але переноситься дрібним хліборобом
легко тому, що він значну й навіть більшу час-
тину своєї продукції споживає у власному гос-
подарстві [17]. І саме в цьому проявляється
стабільність і життєстійкість цих господарств.
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Лишки продукції, виробленої у господарст-
вах населення, реалізуються їх членами на
стихійних ринках за роздрібними цінами нижчи-
ми, ніж ціни на організованому ринку. Так, у
2009 р. господарствами населення на ринку
було продано майже 20% усього обсягу вико-
ристаних овочів і баштанних, картоплі — май-
же 19, зернових і зернобобових — близько 18,
молока та молокопродуктів — 11, м’яса та м’я-
сопродуктів — трохи більше 7%.
Ще одним каналом реалізації є продаж по-

середникам чи організованим закупівельникам
продукції, які регулярно навідуються до сіл. Це
привабливо для жителів малих, переважно від-
далених поселень, з мало розвиненою транс-
портною інфраструктурою, оскільки для прода-
жу тут виробляється невелика кількість про-
дукції селянами переважно похилого віку.
Також незначна кількість господарств насе-

лення продає лишки у магазин, заготконтору чи
безпосередньо переробному підприємству.
Створення нових організаційно-правових

структур на базі ОСГ сприятиме істотному по-
ліпшенню умов виробництва та організації збу-
ту своєї продукції. Оскільки члени цих госпо-
дарств не взмозі самостійно сформувати до-
статньо великі партії продукції для продажу, то
цим користуються посередницькі структури, які
фактично монополізували продуктові ринки
країни. Тому первинні виробники агропродукції
отримують лише до 30—40% виручки кінцевої
(роздрібної) ціни на вироблену ними продукцію,
водночас у інших країнах з розвиненим сіль-
ським господарством на їх долю припадає до
50—70 і більше відсотків.
З боку державних і місцевих органів влади

відсутня дієва підтримка збуту агропродукції
господарствами населення. Існують певні пе-
решкоди на законодавчому рівні стосовно збу-
ту вирощеної продукції переробним підприєм-
ствам, зокрема не унормована відповідальність
цих підприємств за несвоєчасну виплату до-
тацій за реалізацію великовагової худоби.
В умовах членства України в СОТ загостри-

лась проблема реалізації молока; це стосуєть-
ся насамперед його якості, а саме бактеріаль-
ної забрудненості. Це створює проблеми моло-
козаводам і тому закупівельні ціни на молоко
від населення встановлюються як на технічну
сировину.

Фермери країн ЄС реалізують на внутрішніх
і зовнішніх ринках більше 60% виробленої ними
товарної продукції через свої кооперативи, у
скандинавських країнах цей показник становить
80, Японії, Китаї, Південній Кореї — до 90%.
Європейські кооперативи забезпечують до по-
ловини виробництва продукції харчової про-
мисловості і комбікормів, і стільки ж, — поста-
чання своїм членам засобів виробництва. Фер-
мерська кооперація у США охоплює 86%
переробки та реалізації молокопродуктів, 80%
сільського електропостачання, 51% виробництва
цукру, 44 і 45% постачання відповідно пального
і мінеральних добрив. Кооперативними є 40%
оптових ринків худоби, 25% інформаційного
забезпечення і т.д. Через кооперативні об’єд-
нання найдрібніші фермери виходять без по-
середників на кінцевого споживача і одержу-
ють найвищу ціну від продажу своєї продукції
у складі великої товарної партії, сформованої
всіма членами кооперативу.
Результати дослідження дають змогу привер-

нути увагу до таких каналів і форм реалізації
продукції, виробленої у господарствах насе-
лення, а саме через: сільськогосподарські під-
приємства — за умови виробництва ними ана-
логічної продукції; при умові надання великим
підприємствам, що закуповують у господар-
ствах населення сільгосппродукцію, пільг з оп-
лати місцевих зборів, а також надання дотацій
і надбавок до цін на продукцію дрібних госпо-
дарств; упровадження системи фінансової й
товарної підтримки ОСГ, що включала б у себе
не лише оплату придбаного молока й м’яса, а
й мала стимулюючі виплати за якість продук-
ції, за певний обсяг поставленого на сільськогос-
подарське підприємство молока й м’яса; через
переробні підприємства — необхідним є ство-
рення у сільських населених пунктах мережі
молокозбиральних пунктів, контрольних пунктів
і забійних цехів як на основі нового будівництва,
так і з використанням наявних виробничих при-
міщень; споживчу кооперацію — необхідним є
її відновлення та подальший розвиток шляхом
організації для сільських жителів-продавців ху-
доби зустрічної торгівлі на пільгових умовах —
засобами малої механізації, інвентарем, ком-
бікормами, а також через місцеві кредитні коо-
перативи фінансово підтримувати об’єднання
дрібних виробників аграрної продукції.

Висновки

Впровадження інноваційних
розробок у господарствах населення

Особисті селянські господарства (ОСГ)
мають свої особливості щодо впровадження
інноваційних продуктів, які гальмуються че-
рез відсутність фінансових ресурсів у сіль-
ськогосподарських підприємств, які виступа-

ють їх основними інноваційними донорами.
ОСГ запроваджують: продуктові інновації

— висівають нові високопродуктивні сорти
культур, висаджують нові сорти плодових і
ягідних культур та виноградників; організа-
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ційні інновації — використовують сучасні за-
соби боротьби з хворобами сільськогосподар-
ських культур та шкідниками тощо. Треба
забезпечити надання на пільгових умовах на-
сіннєвих ресурсів ОСГ для відродження продук-
тивних сіножатей та пасовищ, а також реа-
лізацію населенню мінеральних добрив за
пільговими цінами. Необхідно впроваджувати
інновації в біологічний чинник, які забезпечу-
ють підвищення родючості ґрунту, врожай-
ності культур і продуктивності тварин.
Інноваційний розвиток галузі тваринницт-

ва ОСГ підтримуватиметься можливістю ку-

Впровадження інноваційних
розробок у господарствах населення

півлі високопродуктивного молодняку, реорга-
нізацією кормової бази галузі на основі залу-
ження громадських малопродуктивних земель
для розширення площ сіножатей та пасовищ
для випасання худоби.
Позитивним є досвід країн ЄС щодо стиму-

лювання інноваційної діяльності, наприклад, у
Португалії, Італії, Іспанії — через податкові
пільги, за допомогою яких стимулюються всі
підприємства, пов’язані з розробкою та впро-
вадженням інновацій; у Фінляндії, Швеції та
Німеччині — субсидії й кредити за зниженими
відсотковими ставками.
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Роз рито шляхи е ономічно о розвит
основних форм осподарювання на селі
і їх роль виробничом забезпеченні раїни

Актуальність дослідження. Вивчення та
узагальнення досвіду аграрних відносин при
різноукладності дало змогу встановити, що є
питання їхнього організаційного забезпечення
щодо конструктивних особливостей ринкового
розвитку сільського господарства в Україні.
Донині не досягнуто єдності поглядів щодо

стратегії ринкових реформ, відкритим є питан-
ня пріоритетного укладу в перспективній моделі
аграрної економіки. Нерідко абсолютизуються
переваги приватних господарств і замовчують-
ся їх проблеми, не завжди науково обґрунто-
вується питання реформування земельних від-
носин, про часткове збереження колективних
господарств зі спільною формою власності.
Важливим є питання місця і ролі держави в

аграрному секторі як перехідної, так і перспек-
тивної моделі аграрних відносин. Адже сільське
господарство без державного регулювання і
підтримки в сучасних умовах не може ефектив-
но функціонувати. Тому нині актуальним є по-
шук раціонального співвідношення між ринко-
вим і державним регулюванням сільського гос-
подарства.
Результати досліджень. Економічна сис-

тема — це об’єднуюча ланка між природою та
суспільством. Її призначення — трансформація
природних ресурсів у продукти, придатні для
задоволення людських потреб. Економічна си-
стема складається з багатьох елементів, голов-
ним з яких є система економічних відносин. Їх
можна класифікувати на 3 великі групи: відно-
сини власності; відносини господарювання; ме-
ханізми господарювання.
Модель економіки, або економічна модель

є спрощеним виділенням у певній економічній
системі її головних ознак: форм власності і гос-
подарювання, їх структура та взаємозв’язок;
механізми, що регулюють економічну систему
та їх співвідношення; місце та роль держави в
економічній системі. В кожній країні вони мають
особливості, що дає підставу вести мову про
національні моделі економіки. Національна мо-

дель економіки в якості важливої складової
включає модель аграрної економіки і вирізня-
ється особливостями, зумовленими викорис-
танням специфічного виробничого ресурсу —
землі, і значним впливом на господарську ді-
яльність природного фактора.
Модель аграрної економіки, в свою чергу,

включає певні уклади. Основою їхнього виді-
лення можуть бути різні критерії: наявність або
відсутність ринкових відносин і найманої праці.
Основу класифікації укладів становлять органі-
заційно-правові форми господарювання, об’єд-
нані у певні групи за критерієм суб’єктів влас-
ності та господарювання. Головним з них є:
окремий індивідуум; об’єднання (група) людей;
держава. Відповідно, в кожній моделі аграр-
ної економіки виділяють господарські уклади:
приватно-індивідуальний, колективний та дер-
жавний.
Термін форма господарювання може вклю-

чати кілька однотипних форм господарювання.
Крім того, більшість форм господарювання фік-
суються юридично (організаційно-правові фор-
ми господарювання), а уклади юридично не
фіксуються.
У країнах з ринковою економікою державний

уклад у сільському господарстві практично від-
сутній, переважає індивідуально-приватний ук-
лад і включає фермерські господарства. В
США їх традиційно називають сімейними фер-
мами. При цьому до їх складу включають не
лише ферми, що належать окремим особам, а
частіше сім’ям (як одному власнику), а й сімейні
товариства, сімейні корпорації (акціонерні то-
вариства, як правило, закритого типу, співза-
сновниками якого є члени одного сімейного
клану). США майже 80% функціонуючих аграр-
них корпорацій належать до сімейних.
Колективний уклад у сільському господар-

стві виник у результаті об’єднання об’єктів інди-
відуально-приватної власності з метою їх спіль-
ного використання в господарській діяльності.
При цьому індивідуальні господарі свідомо
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об’єднуються з метою пом’якшення конкуренції
та збільшення прибутку за рахунок використан-
ня ефекту масштабу виробництва. На основі
спільної приватної власності створюються різні
організаційно-правові форми колективних під-
приємств: товариства, партнерства, несімейні
корпорації тощо. Залежно від того як оформ-
лена відповідальність, об’єднання власників
розподіляються на особисті й акціонерні ком-
панії (корпорації). Останні, наприклад у США,
не дивлячись на незначну кількість, виробля-
ють майже чверть валової продукції країни.
У деяких країнах певне розповсюдження

отримали колективні господарства, які функці-
онують на базі спільної неперсоніфікованої
форми власності, особливо це стосується Ізраї-
лю (кібуци).
Дослідження показали, що у сільському гос-

подарстві мотивація до сумлінної та творчої
праці власника-господаря та працівника має
підвищену економічну вагомість. Саме тому тут
наймана праця не отримала широкого розпов-
сюдження навіть у США (на 1 ферму не при-
падає у середньому навіть одного найманого
працівника). Водночас, фермерство, особливо
дрібне, у цілому стикається з багатьма пробле-
мами, які властиві малому бізнесу взагалі —
створення господарства з оптимальним рівнем
концентрації виробництв, отримання кредитів
тощо. Ці проблеми в економічно розвинених
країнах, якщо і не вирішуються з допомогою
кооперування фермерів, спеціалізації та інтег-
рації господарств з підприємствами третьої
сфери АПК, то пом’якшуються. Крім того, фер-
мерам значну фінансову допомогу надає дер-
жава. Вітчизняному фермерству до цього часу

Сільськогосподарські підприємства (без фермерських)

Валова продукція — всього 44,2 39,6 32,3 32,2 40,3 39,2 –5,0

  у т.ч.:

    рослинництва 47,2 46,1 38,2 40,1 41,4 39,0 –8,2

    тваринництва 40,6 32,4 24,8 27,2 38,6 42,7 +2,1

Середній розмір підприємства
(с.-г. угідь), га 2341,4 2110,9 2087,5 1987,2 1710,6 1627,7 –713,7

Частка у загальній площі
с.-г. угідь, % 84,1 83,0 76,7 55,7 46,4 44,0 –40,1

Особисті селянські господарства

Валова продукція — всього 55,3 59,7 66,0 64,4 54,0 55,4 +0,1

  у т.ч.:

    рослинництва 52,0 52,8 59,1 59,3 50,5 54,7 +2,7

    тваринництва 59,1 67,2 74,8 72,2 59,7 55,6 –3,5

Середній розмір особистого
селянського господарства
(с.-г. угідь), га 0,43 0,55 0,64 1,28 1,39 1,43 +1,00

Частка у загальній площі
с.-г. угідь, % 13,8 14,4 18,8 35,5 42,7 45,0 +31,2

Фермерські господарства

Валова продукція — всього 0,5 0,7 1,7 3,4 5,7 5,4 +4,9

  у т.ч.:

    рослинництва 0,8 1,1 2,7 5,3 8,1 6,3 +5,5

    тваринництва 0,3 0,4 0,4 0,6 1,7 1,7 +1,4

Середній розмір фермерського
господарства (с.-г. угідь), га 22,8 29,1 56,1 80,4 102,0 108,4 +85,6

Частка у загальній площі
с.-г. угідь, % 2,1 2,6 4,5 8,8 10,9 11,0 +8,9

1 Попередні дані

В лад основних форм осподарювання забезпечення продовольчої безпе и У раїни (% до
за ально о обся )

Показник

Рік

2010, ± до
1996 р.1996 1998 2000 2004 2008 20101



56 Вісник аграрної науки червень 2011 р.

ЕКОНОМІКА
Розвиток приватного та колективного
укладів у сільському господарстві України

держава не надає належної підтримки. Ще пер-
ша хвиля фермерів могла отримати безкоштов-
но землю до 50 га сільськогосподарських угідь
(100 га загальної площі), придбати або отри-
мати техніку за доступними цінами. Аграрна
криза значно погіршила стартові умови ство-
рення фермерських господарств. Тому для ста-
новлення фермерства України характерне за-
тухання темпів їх приросту. Крім того, за 10
років становлення фермерство в Україні не
зайняло пріоритетних позицій ні в приватному
укладі, ні в аграрному секторі економіки в ціло-
му (таблиця).
Невідповідність потенційних можливостей

ринкових перетворень на селі їхнім фактичним
результатам потребує подальшого розвитку
аграрних відносин, закладених у різноманіт-
ності організаційно-правових структур. Вони
поглиблюють конкурентноздатність виробників,
створюють передумови їхньому ефективному
розвитку.
Незважаючи на значний розмір землеволо-

діння, вклад фермерства у вирішення продо-
вольчої безпеки України незначний. Так, якщо
в розрахунку на 100 га сільськогосподарських
угідь у 1996 р. було вироблено валової продукції
особистими селянськими господарствами на
суму 841,9 тис. грн, то фермерськими госпо-
дарствами — лише 54, 3 тис. грн, що майже у
15,5 раза менше, а порівняно з сільськогос-
подарськими підприємствами зниження стано-
вить більш ніж удвічі. Проте у 2009 р. цей по-
казник скоротився на користь фермерських гос-
подарств  у співвідношенні  —362,1 тис. грн до
126,4 тис. грн, або 3:1. Ці дані дають підставу
стверджувати — поки що безперечно висока
мотивація до ефективної праці у фермерів ней-
тралізується, а іноді зводиться нанівець багать-
ма іншими чинниками, які негативно впливають
на продуктивність фермерських господарств —
техніко-технологічна оснащеність; «людський
ресурс»; створення раціональних щодо земле-
користування фермерських господарств; спец-
іалізація, кооперування останніх між собою та
інтеграція з підприємствами третьої сфери
АПК; проблема стартового капіталу для ство-
рення господарств (насамперед, отримання
кредиту на пільгових умовах), недостатній про-
фесіоналізм керівників. За умови повнішого
вирішення цих проблем, і за належної підтрим-
ки фермерів державою, фермерський сектор
має всі можливості перетворитися у пріоритет-
ний у приватному укладі.
Висока мотивація до праці властива всім

індивідуально-приватним формам господарю-
вання, у яких в одній особі поєднується влас-
ник, господар і працівник. Більш того вітчизняні
особисті селянські господарства (ОСГ) мають
напівнатуральний характер, тоді як на товарні

форми «давить» ринок (конкуренція), примушу-
ючи їх укладатися в суспільно необхідні витра-
ти. Нинішнє пріоритетне місце сектору ОСГ зу-
мовлене наступними чинниками: відсутність
проблеми становлення (вони вже існували ра-
ніше); глибокою кризою, яка охопила колективні
господарства; низьким рівнем технічної осна-
щеності, що в умовах диспаритету цін не так
негативно відбилося на ОСГ; розширенням зе-
мельних площ, зайнятих під ОСГ і кількості зай-
нятих повністю у ОСГ; зниженням оплати праці,
а нерідко її відсутністю; невисоким рівнем пен-
сій; ОСГ не підлягали податковому тиску.
На користь високої ефективності ОСГ завж-

ди наводять дані про більше виробництво ва-
лової продукції в розрахунку з одиниці земель-
ної площі. Дійсно це так, але потрібно зверну-
ти увагу на витрати виробництва (які поки що
ніхто не враховує), легальну та нелегальну
допомогу крупнотоварних господарств і про-
філь виробництва. Високий вихід валової про-
дукції значною мірою зумовлений їхніми неве-
ликими земельними площами, що дає змогу
інтенсифікувати ручну працю.
Немає також єдності щодо перспектив роз-

витку сектору ОСГ. Існують 2 позиції. Згідно 1-ї
останній неперспективний в силу тих обставин,
що він зорієнтований на споживання, самови-
живання, самоексплуатацію (можливість існу-
вання при збитковості виробництва), а не під-
тримання максимального прибутку. Опоненти
такої позиції стверджують, що ОСГ будуть і в
подальшому розвиватися, закріплювати позиції
носіїв і зберігачів національних, культурно-по-
бутових, етнічних традицій тощо.
Безперечно, що у ближній перспективі нам

не обійтись без сектору ОСГ. Їх частка у за-
гальному обсязі валової продукції сільського
господарства України у 2000 р.(див. таблицю)
досягла 66%, а в доходах сільського населен-
ня — 56%. Однак в економічному плані із по-
зицій створення високоефективного, конкурен-
тоспроможного на внутрішньому і зовнішньому
ринках аграрного виробництва сектор ОСГ —
малоперспективний. В Україні більшість ОСГ —
це малоефективні господарства, які поступово
трансформуватимуться у фермерські. Доля ін-
ших — як і всякого натурального господарст-
ва — задоволення потреб його власника, не
враховуючи витрати своєї праці. А такі госпо-
дарства не взмозі виробляти конкурентоспро-
можну продукцію на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках.
Що ж до колективних форм господарюван-

ня, то вони, як і всякі, інші мають свої позитивні
та негативні моменти. До перших відносяться
(за рівності інших умов) переваги великого ви-
робництва у використанні землі, техніки, робо-
чої сили, застосуванні у виробництві передових
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досягнень у техніці, технологіях, організації та
управлінні виробництвом. Колективному госпо-
дарюванню притаманні певні проблеми: мож-
ливе неспівпадання інтересів членів асоціації;
економічна зацікавленість і відповідальність
працівників «розмиваються»; відчуження ос-
новної маси працівників від управління вироб-
ництвом і розподілом його результатів, а звідси
можливі конфлікти менеджерів та безпосеред-
ніх виконавців (працівників); короткотермінові
інтереси нерідко переважають довгострокові
підприємницького характеру, тобто намагання
збільшити поточні доходи в збиток перспективі
(відкладене споживання працівників); склад-
ність розподілу спільних результатів праці, а
також можливого скорочення кількості праців-
ників; для більшості робітників колективних гос-
подарств об’єктивно має місце певна відчу-
женість від об’єктів власності.
Саме наявність цих проблем і складність

їхнього практичного вирішення зумовили той
факт, що сама по собі персоніфікація колектив-
ної власності на землю та майно не призвела
до очікуваного підвищення мотивації до ефек-
тивної праці, єдності власності та праці. Тільки
індивідуальна приватизація автоматично вирі-
шує цю проблему. В ринковій економіці об’єд-
нуються особи, яким притаманне почуття влас-
ника-господаря, висока професійність, навики
в управлінні тощо. Об’єднання таких суб’єктів,
як правило, дає ефект спільного господарюван-
ня, кількість переходить в якість. Колишні фор-
мально асоційовані власники, стали реально
персоніфікованими, але до справжніх господа-
рів їм ще далеко. Ось чому система власності
і управління, що склалася в більшості колишніх
КСП мало чим відрізнялася від колгоспної. А
несприйнятливе макроекономічне середовище,
неплатоспроможність більшості колективних
господарств зруйнували існуючу раніш невисо-
ку мотивацію до праці.
Безперечно, не слід применшувати значен-

ня чинника приватної власності, або абсолюти-
зувати фактор концентрації виробництва. Тут
потрібно врахувати інші умови та порівняти ці
фактори за їх рівності. Але головне зважити на
рівень розвитку продуктивних сил, усуспільнен-
ня виробництва тощо. Водночас, і колективні

господарства можуть використовувати певною
мірою фактор приватної власності шляхом ство-
рення моделі господарювання типу «приватна
власність плюс колективне господарювання».
Нині в Україні склалася складна структура ор-
ганізаційно-правових форм колективного укла-
ду. Серед них переважають різні господарські
товариства та сільськогосподарські виробничі
кооперативи.
Залишається дискусійним питання щодо пе-

реваг тих чи інших організаційно-правових
форм господарювання. Можна класифікувати їх
по 2-х групах.
По-перше, асоціації виробників, в яких не

використовується наймана праця. В них кож-
ний член є одночасно власником, працівником
і господарем. У таких колективах рівень впли-
ву приватної власності на сумлінне і творче
ставлення членів асоціації до праці залежить
(за рівності інших умов) від їхньої кількості:
«чим менша група людей, тим більша вірогід-
ність того, що вклад індивіда буде більш знач-
ним». Невелике колективне підприємство за
своєю економічною поведінкою подібне до сі-
мейного господарства. Тут залежність спільно-
го доходу від трудового внеску кожного «про-
зора» для всіх членів асоціації. Тому так важ-
ливо створення в межах великих колективних
господарствах порівняно невеликих економіч-
но автономних виробничих груп. У цьому ас-
пекті в Україні накопичений певний позитивний
досвід. Між ними слід установлювати навіть
ринкові відносини.
По-друге, колективні господарства, що ви-

користовують найману працю. В них члени
асоціації відрізняються між собою за соціаль-
но-економічним статусом. Частина з них є влас-
никами-господарями, інші — найманими праців-
никами. Ефективність праці останніх залежить
від їх організації у широкому розумінні цього
питання, починаючи від умов праці та закінчу-
ючи морально-психологічним кліматом у колек-
тиві. Особливе значення має оплата праці.
Для обох типів колективних підприємств ви-

рішальне значення має застосування науково
обґрунтованого менеджменту, включаючи такі
його складові як маркетинг, бізнес-планування,
конкурентоспроможність, ризик.

Встановлено, що в сучасних моделях аг-
рарної економіки країн Заходу пріоритетним
є приватний уклад, його основу складає сімей-
на ферма — рівень концентрації в ній має по-
рівняно менше значення, а висока мотивація
до продуктивної праці, навпаки, відіграє знач-

Висновки

ну роль. У багатоукладній аграрній економі-
ці, яка формується в Україні, переважає при-
ватна власність на землю та інші виробничі
ресурси, що зумовлює значні темпи і пріори-
тети в розвитку приватного укладу, який
складається головним чином з дрібних, на-
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півнатуральних, неперспективних господарств
населення. Фермерський сектор економічно
слабкий, не досяг критичної маси, а його част-
ка у загальному виробництві валової продукції
сільського господарства незначна.
Подальший розвиток багатоукладної еко-

номіки України складатимуть різні організа-
ційно-правові форми господарювання, в яких
поєднуються сучасне велике технологічне ви-
робництво з приватною власністю на землю
і інші засоби виробництва. У цій моделі се-
редні та дрібні фермерські господарства ма-
ють вирішальну роль, а сумлінне і творче
ставлення до праці є вирішальним. Велике
значення має їх спеціалізація, кооперація між
собою та інтеграція з великими аграрними
господарствами і підприємствами третьої

сфери АПК. Перспективну модель аграрної
економіки слід розглядати як двоукладну не-
залежно від організаційно-правових форм гос-
подарювання: крупнотоварні, великі господар-
ства (приватні і колективні), які займати-
муть пріоритетне положення у виробництві
тих видів сільськогосподарської продукції, де
фактор концентрації має вирішальне значен-
ня; дрібні і частково середні господарства, які
вироблятимуть ті види продукції, де по-
трібно особливо сумлінне та творче став-
лення працівника до виробничих процесів, а
фактор концентрації не має вирішального
значення. З розвитком кооперації та інтег-
рації обидва уклади зможуть взаємодіяти, ви-
користовуючи вигоди спеціалізації та концен-
трації виробництва.
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Одним із прогресивних елементів оптової
інфраструктури ринку є оптові продовольчі рин-
ки, функціонування яких дає змогу враховува-
ти та забезпечувати потреби агротоваровироб-
ників, оптових посередників і споживачів про-
довольства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питаннями організації й функціонування опто-
вих аграрних ринків займаються Л.В. Мол-
даван, А.В. Розгон, П.Т. Саблук, Р.М. Шмідт,
О.Г. Шпикуляк, М.Й. Малік та інші вчені.
Мета досліджень — аналіз зарубіжного та

вітчизняного досвіду ефективного функціону-
вання оптових продовольчих ринків.
Результати досліджень. Нині на ринку про-

довольства країни склалася ситуація вдаваної
насиченості через низьку купівельну спромож-
ність населення, що виступає як стримуючий
фактор при реалізації продукції. Однією з проб-
лем організації товароруху агропродукції є від-
сутність спеціалізованих сховищ для плодоово-
чевої продукції. За різними оцінками, Україна
може забезпечити зберігання лише 5–10% ви-
рощеної плодоовочевої продукції, інша частина
зберігається у непридатних умовах, що зумовлює
втрату мінімум 20–25% зібраного врожаю. Заз-
начимо, що наявні потужності для зберігання
овочів в Україні розраховані на 160–170 тис. т,
а для зберігання плодів — на 70–80 тис. т [7].
Незважаючи на дефіцит коштів і недоступ-

ність кредитних ресурсів, деякі вітчизняні това-
ровиробники плодоовочевої продукції нарощу-
ють обсяги її виробництва і розширюють площі
для зберігання. Так, ТОВ «Агрохолдинг» у Київ-
ській області, який виробляє овочі під торгови-
ми марками «Вовка-морковка» та «Ваші овочі»,
має комплекс для зберігання та переробки на
14 тис. т (у поточному році планує збільшити
до 40 тис. т). Вкладання інвестицій у формуван-
ня інфраструктури для зберігання пояснюєть-
ся тим, що вирощена продукція експортується
в інші країни, оскільки обсяги споживання сві-
жих овочів у світі щорічно збільшуються на
20%, як і розширюються сусідні ринки продо-
вольства Росії, Грузії та інших країн.
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Проаналізовано зар біжний та вітчизняний досвід
ефе тивно о ф н ціон вання оптових
продовольчих рин ів. Доведено необхідність
створення в У раїні системи оптової і оптово-
роздрібної тор івлі сільсь о осподарсь ою
прод цією на засадах ооперації, з одженості
інтересів виробни ів а ропрод ції.

За оцінками спеціалістів, будівництво сучас-
ного складського приміщення у перерахунку на
1 т зберігання коштуватиме: для овочів — 500–
900 дол. США, для плодоягідних культур —
700–1700 дол. США. Витрати на організацію
лінії доробки (очищення, мийка, упаковка) мо-
жуть становити 0,3—1 млн грн залежно від об-
сягів зберігання та виду продукції.
Досвід зарубіжних країн свідчить, що нині

найефективнішою та оптимальною системою
розподілу агропродукції є її реалізація через
систему оптових продовольчих ринків [2], які
є суб’єктами підприємницької діяльності та
створені відповідно до законодавства, для про-
дажу та купівлі агропродовольчої продукції та
укладання відповідних торговельних угод, а
також через оптові плодоовочеві аукціони [8].
Організаційно-правові форми функціонуван-

ня ринків та їх розміри можуть бути: акціо-
нерними товариствами із провідною роллю
держави — оптовий ринок «Рюнжі» (Франція);
акціонерні товариства із провідною роллю при-
ватних підприємств оптовий ринок у Детройті
(США); кооперативні ринки — плодоовочеві
аукціони (Нідерланди); приватні оптові ринки,
які належать одній компанії (США); торгові до-
ма (ФРН). Найбільші оптові ринки функціону-
ють у США, Європі, дрібні — у Японії. Коорди-
нують і регулюють діяльність оптових ринків
майже у всіх країнах державні органи влади.
Наприклад, оптовий ринок «Рюнжі» на 60%

забезпечує столицю Франції продовольством і
сільськогосподарською продукцією. Щорічно
через нього реалізується понад 2 млн т про-
дукції. При цьому на фрукти та овочі припадає
70% загального обсягу реалізації продукції.
Ринок має площу 220 га, розвинену інфраструк-
туру, сховища із регульованими температур-
ними режимами для одночасного зберігання
понад 250 тис. т плодоовочевої продукції, мо-
розильні камери. Продукція поставляється на
ринок і реалізується на основі щорічних торго-
вих угод. Крім того, покупці здійснюють щоденні
замовлення на поставки. Серед постачальників
великі об’єднання оптової торгівлі, товарови-
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робники та кооперативи. Оптовий ринок пра-
цює цілодобово. Зазначимо, що покупцями
продукції, як правило, є об’єднання роздрібної
торгівлі, супермаркети, а також інші підприєм-
ства роздрібної торгівлі. Ціни на продукцію
складаються на основі попиту та продукції,
тому оплата продукції здійснюється після її
реалізації. Ціни на ринку «Рюнжі» є орієнтиром
цін на агропродукцію по всій країні. Ринок став
центром не лише внутрішньої, а й міжнародної
торгівлі. Сюди надходить продукція з усього
світу. В свою чергу, продукція із ринку «Рюнжі»
закуповується багатьма країнами Європи [3],
Сходу, США та Канадою [9].
Найпоширенішими в світі є спеціалізова-

ні плодоовочеві ринки, прикладом може слугу-
вати оптовий ринок у Лузії (Італії) загальною
площею 41 тис. м2, де щорічно реалізується
майже 5,5 тис. т овочів. Він належить торго-
вій палаті в м. Ровіго, управління ним здійснює
ринкова комісія, у якій представлено всі кате-
горії товаровиробників. Постачальниками є:
2 фермерських кооперативи, 9 комісійних фірм,
1000 продавців і посередників. Покупці-опто-
вики, крупні роздрібні магазини. Ринок постав-
ляє також тару та пакувальний матеріал фер-
мам [10].
Плодоовочеві аукціони є різновидом глибо-

коспеціалізованих оптових ринків [9]. Ця фор-
ма реалізації продукції найпоширеніша у Нідер-
ландах, Бельгії та Швеції.
У Нідерландах 40 плодоовочевих аукціонів

(там продається майже 100% тепличних овочів,
85 — овочів відкритого ґрунту, 80 — фруктів,
50% — усіх шампіньйонів [9]), які функціонують
на кооперативних засадах у всіх провінціях.
Вони створюються у районах виробництва

плодоовочевої продукції та організовують свою
діяльність на основі договорів із фермерами,
які є членами кооперативного аукціону і спла-
чують вступні внески та роблять щорічні відра-
хування для виплати заробітної плати обслу-
говуючому персоналу і працівникам, поточні
витрати, управління, розширення й оновлення
обладнання.
Аукціони організовують регламентований

розпродаж продукції. Тут установлюються рівні
мінімальних цін, сплачується фермерам ком-
пенсація у разі вилучення їх продукції з аук-
ціону за кон’юнктурними міркуваннями, розроб-
ляються вимоги щодо якості продукції та конт-
ролюється її якість. Аукціони стимулюють
розширення асортименту, надають послуги по-
купцям аукціону (оренду складів, холодиль-
ників, торговий кредит, інформацію про ринки
тощо), здійснюють санкції при неповерненні
кредиту у зазначений термін, вивчають ринки
збуту і публікують ринкову інформацію.
Ціни на кооперативному аукціоні встановлює

Досвід організації
та функціонування оптових продовольчих ринків

спеціальна комісія, яка складається з високо-
кваліфікованих торгових спеціалістів і призна-
чає найвищу оптову ціну на всі види продукції
залежно від якості, внутрішнього попиту та по-
питу на світовому ринку.
У США оптові ринки функціонують у багатьох

великих містах. Так, поблизу Лос-Анджелеса,
функціонують 3 оптові ринки, через які про-
дається 60% свіжої продукції Південної Калі-
форнії і 40% усіх плодів і овочів, що продають-
ся у США. Щорічний товарообіг ринків стано-
вить близько 2 млрд доларів [6].
В Японії функціонують 3 типи оптових фірм:

сого-шоша (sogo-shosha) — об’єднання, яке
координує діяльність цілих галузей і реалізує
їхню продукцію на зовнішніх ринках. Основні
функції — укладання торгових угод, організа-
ція товарообігу, фінансові операції, інвестуван-
ня, створення спільних підприємств, освоєння
природних ресурсів, планування, маркетинг,
логістика; сенмон-шоша — спеціалізовані тор-
говці, які працюють із однією групою товарів,
використовуючи різні стратегії і працюють на
багатьох ринках; кей-рецу — безпосередні
представники товаровиробників [5]. Система
розподілу агропродукції включає переважно
оптові підприємства, а центральне місце у ній
належить оптовим ринкам. У Японії функціону-
ють 2 типи оптових ринків: центральні, розмі-
щені у великих містах, та місцеві. Їхня діяль-
ність регулюється Законом про оптові ринки.
Відповідно до нього реалізують продукцію на
ринку представники оптових ринків, які мають
ліцензію на торгівлю. Продавці є лише ванта-
жоодержувачами продукції, яка направлена їм
місцевими товаровиробниками або імпортера-
ми, і за торгівлю товаром не можуть одержати
більше визначеної їм винагороди. На централь-
них оптових продовольчих ринках склад його
засновників і ліцензування постачальників про-
довольства здійснюється Міністерством сільсь-
кого господарства Японії, а на місцях — губер-
наторами. Це дозволяє державним і місцевим
органам влади регулювати і захищати власний
продовольчий ринок від неконтрольованого
ввезення імпортного продовольства. Законо-
давством Японії реалізацію продукції, яка
швидко псується, поза оптовими продовольчи-
ми ринками заборонено.
На продукцію, що продається через оптові

ринки, встановлюється оптова націнка, у від-
сотках від вартості реалізованої продукції:
5,5 — морські продукти, 8,5 — овочі, 7 — фрук-
ти, 3,5 — м’ясо, 1,5 — м’ясні перероблені про-
дукти, 9,5 — квіти. Продукція, що надійшла для
продажу на ринок, не може бути повернутою
відправнику, навіть у разі низьких цін, коли
вартість продукції не компенсує його витрати
на її закупівлю та доставку.
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Оптовий ринок упорядковує технологічний
ланцюг руху продовольства від товаровиробни-
ка до споживача, забезпечує рівні умови всім
постачальникам продовольства для виходу на
цивілізований конкурентний ринок. При цьому
оптовий ринок висуває певні вимоги та умови
до оптових постачальників продовольства що-
до підвищення якості продукції, стандартизації,
поліпшення упаковки, асортименту тощо, а та-
кож переробників як необхідну умову для підви-
щення конкурентоспроможності товару.

Виплата вартості проданої фермером про-
дукції здійснюється через 3 дні після розпро-
дажу. Держава надає фінансову підтримку оп-
товим ринкам (на модернізацію обладнання та
вдосконалення системи управління) [5].
В Україні оптові продовольчі ринки поки що

не набули поширення. Нині реально діючими
в Україні є лише 2 оптові ринки: плодоовоче-
вий ринок «Шувар» у Львові та дрібнооптовий
ринок худоби «Чародій» у м. Жашків Черкась-
кої області [6].

В умовах ринку реалізація продовольства
через систему оптових продовольчих ринків
є найбільш прийнятною та ефективною фор-
мою збуту продукції.
Вони виконують роль інформаційного цен-

тру із вивчення попиту та пропозиції, що дає
можливість товаровиробникам і переробним

Висновки

підприємствам прогнозувати та планувати
свою діяльність.
Досвід перших оптових ринків в Україні свід-

чить, що у тих регіонах, де вони створені,
знизилися і стабілізувалися ціни, постійно зро-
стає товарообіг, поліпшується асортимент
і якість реалізованої продукції.
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Проведено визначення мі офлори зерна пшениці
ярої. Фітопатоло ічний аналіз 16-ти зраз ів
по азав висо ий рівень інфі ованості зерна
пшениці ярої пато енними рибами.
Установлено, що в 2009 р. переважали риби
род Alternaria Nees (51—81%), 2010 р. —
Fusarium Link (до 36) та риб Bipolaris
sorokiniana (Sacc.) (до 53%).

Пшениця яра є найдавнішою та найпоши-
ренішою сільськогосподарською культурою. Її
вирощують практично в усіх частинах світу.
Особливо важливою вона є у зонах з континен-
тальним кліматом, де протягом зими спостері-
гаються низькі температури, які можуть спри-
чиняти втрату посівів озимини. В Україні за ос-
танні 8—10 років загибель пшениці озимої
внаслідок несприятливих умов перезимівлі
щороку становила 1,5—2 млн га, 2002—
2003 рр. — близько 5 млн га, що потребувало
термінового збільшення посівів пшениці ярої
[10]. Зазвичай під неї відводять близько 10%
площ [8]. Загалом збільшення площ посіву
пшениці ярої є одним із вирішальних чинників
стабілізації виробництва продовольчого зерна
в Україні. Дослідження показують, що комп-
лексна оптимізація інтегрованого захисту і міне-
рального живлення посівів цієї культури на фо-
ні сприятливих гідротермічних умов дає змогу
одержувати врожай пшениці ярої до 4—5 т/га,
у посушливі роки і за недостатнього ресурсо-
забезпечення — до 2—2,5 т/га [6].
Позитивне те, що дедалі частіше пшениця

яра є не лише страховою культурою для пере-
сіву пшениці озимої, а й резервом отримання
високоякісного зерна. Воно має високі хлібопе-
карські і круп’яні якості, високий уміст білка
(14—16% — м’яка, 15—18% — тверда) і клей-
ковини — 28—40%. Борошно сильних сортів є
поліпшувачем для слабких сортів при випіканні
хліба. Зерно твердої пшениці ярої використо-
вують для виробництва високоякісних мака-
ронів, вермішелі, манної крупи [5].
До факторів, що обмежують підвищення

врожайності пшениці ярої, належить ураження
посівів збудниками хвороб. Розвиток патоген-

них грибів на рослинах-живителях призводить
до зменшення врожаю (прямих утрат) та по-
гіршення його якості внаслідок накопичення
токсичних метаболітів. З урахуванням того, що
пшениця яра є джерелом отримання якісного
зерна, яке використовують у харчовій промис-
ловості, необхідно проводити аналіз мікофло-
ри зерна.
Мета досліджень — визначити рівень ін-

фікованості зерна пшениці ярої грибними пато-
генами.
Методика проведення досліджень. Для

визначення видового складу грибів, що колоні-
зували зерно пшениці ярої в 2009 р. у Київській
області, було відібрано зразки зерна 9-ти сор-
тів: 5 зразків — в Інституті землеробства УААН
та по 1 — у Миронівському, Переяслав-Хмель-
ницькому, Сквирському і Богуславському ра-
йонах. У 2010 р. аналізували зразки зерна з
Київської (3 сорти), Хмельницької (3) та Рів-
ненської областей (1).
У лабораторних умовах шляхом проведен-

ня фітопатологічного аналізу зерна визначали
рівень інфікованості грибами [9]. Виділення
грибів роду Fusarium Link у чисту культуру та
визначення видового складу здійснювали за
загальноприйнятими методиками [1, 2, 11].
Ідентифікацію ізолятів грибів роду Alternaria
Nees проводили, використовуючи описи Е. Сім-
монса [12—15] та роботи Ф.Б. Ганнібала і Л.М.
Льовкіної [3, 4, 7].
Результати досліджень. Фітопатологічний

аналіз виявив високий рівень інфікованості зер-
на. У 2009 р. кількість зерен із внутрішньою
інфекцією була в межах 61—95%, 2010 р. —
9—100% (табл. 1).
Умови 2009 р. виявились більш сприятливи-
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ми для розвитку грибів роду Alternaria. Кількість
зерен, інфікованих грибами цього роду, у зраз-
ках різних сортів коливалась від 51 до 81%.
Гриби роду Fusarium траплялись значно рідше.
Заражені зерна виявлено в 6-ти зразках. Їх кіль-
кість не перевищувала 9%. Однак, враховуючи
значущість фузаріозу колоса як хвороби, що
призводить до накопичення в продукції небез-
печних мікотоксинів, нами було визначено ви-
довий склад грибів роду Fusarium. Установле-
но, що в 2009 р. зерно пшениці ярої колонізу-
вали гриби 5-ти видів: F. poae (Peck) Wollenw.
in Lewis, F. sporotrichioides Sherb., F. tricinctum
(Corda) Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. chla-
mydosporum Wollenw& Reinking. Найчастіше
зерно інфікували гриби виду F. sporotrichioides,
рідше — F. poae і F. avenaceum. Крім того, було
ізольовано гриби Bipolaris sorokiniana (Sacc.)

Shoemaker та представників родів Gliocladium
Corda, Penicillium Link, Ulocladium Preuss, Epi-
coccum Link.
У 2010 р. картина дещо змінилась: у пато-

генному комплексі значно зменшилась частка
грибів роду Alternaria (1—22%), а грибів роду
Fusarium, навпаки, помітно зросла (до 36%).
Дощові погодні умови в період цвітіння пше-

ниці сприяли розвитку гриба F. graminearum
Schwabe. На нашу думку, істотну роль у цьо-
му також зіграло значне ураження фузаріозом
колоса посівів пшениці озимої, які були потуж-
ним джерелом інфекції. Крім виділених у 2009 р.
представників роду Fusarium, у 2010 р. ізольо-
вано гриб F.verticillioides (Sacc.) Nirenberg. Ча-
стота ізоляції F. graminearum була найви-
щою — 66,2%. Рідше траплялись гриби F. spo-
rotrichioides і F. poae — 12,3 та 9,2% відповідно.

2009 р.

Елегія
миронівська 82 71 3 3 5

Недра 61 58 0 1 2

Рання 93 77 66 3 8

Харківська 27 90 79 0 1 4 6

Етюд 70 51 5 6 8

Струна
миронівська 89 81 0 3 5

Аранка 92 75 5 2 2 8

Елегія 95 76 7 2 4 6

Миронівчанка 84 64 9 3 2 6

2010 р.

Рання 93 9 1 6 2

Недра 100 14 32 44 4 6

Етюд 83 7 22 53 1

Харківська 27 79 3 36 38 1 1

Струна
миронівська 26 12 0 3 2 4 1 4

Аранка 44 19 18 1 3 1 2

Миронівчанка 42 22 16 1 3

Мі офлора зерна пшениці ярої
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Результати досліджень мікофлори свід-
чать про високий рівень інфікованості зерна
пшениці ярої такими патогенними грибами,
що призводить до накопичення небезпечних
для здоров’я людей і тварин мікотоксинів.

Висновки

Пшениця яра є джерелом отримання висо-
коякісного зерна, тому необхідні постійний
контроль за якістю зерна та впроваджен-
ня ефективних систем захисту посівів від
хвороб.
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Крім того, слід відзначити значне зростання
частки гриба B. sorokiniana. Якщо в 2009 р. гриб
було виділено із зерна 2-х зразків (частота ізо-
ляції не перевищувала 3%), то 2010 р. кількість

інфікованих зерен досягала 53%. Серед пред-
ставників інших родів було зафіксовано гриби
Cladosporium spp., Chaetomium spp., Gliocla-
dium spp., Epicoccum spp.
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Визначено а тивність за 137Cs та вміст важ их
металів ґр нтах медоносних фітоценозів II і
III зон радіоа тивно о забр днення Полісся
У раїни.

Актуальність. Останнім часом активно роз-
робляються методи використання бджіл і ви-
роблені ними продукти як біологічні індикато-
ри забруднення навколишнього середовища [1,
3, 5, 7, 8].
Після аварії на ЧАЕС значні території з ме-

доносною рослинністю виявились забруднени-
ми радіоактивними речовинами [9]. Основними
дозоутворюючими елементами є 137Cs і 90Sr,
які поглинаються медоносами із ґрунту, вільно
переміщаються по стеблах, потрапляють у нек-
тар і пилок й заносяться у гніздо [4, 6]. Особ-
ливо гостро й до цього часу стоїть питання заб-
руднення апіпродукції на північному Поліссі
України, де коефіцієнти переходу 137Cs і 90Sr
із ґрунту в медоносні рослини досить високі.
Досліджень поведінки радіонуклідів у сис-

темі : ґрунт — квітка — продукція бджільницт-
ва, за різних систем ведення галузі недостат-
ньо. За даними Б.С. Прістера, D. Molzahn,
A. Klepsch, U. Assman-Wertmuller ведення
бджільництва можливе на всій території Украї-
ни без обмежень[12, 14]. При активності ґрун-
ту за 137Cs до 444 Бк/кг ця продукція може бути
непридатною для споживання [2, 13]. Щодо те-
риторій, віднесених до ІІ і ІІІ зон забруднення,
то закономірності переходу радіонуклідів та
інших небезпечних речовин із ґрунту в медоно-
си природних фітоценозів і в продукцію з ура-
хуванням типів вуликів, вивчено недостатньо.
Мета досліджень — вивчення концентрації

137Cs і важких металів Zn, Cd , Pb , Cu у ґрун-
тах, відібраних під медоносами природних фі-
тоценозів на територіях ІІ і ІІІ зон радіоактив-
ного забруднення.
Методика досліджень. Для проведення до-

сліджень у 2009 р. було створено 2 стаціонари.
Стаціонар 1 розташований у межах населе-

ного пункту с. Борутино Овруцького району Жи-
томирської області. За щільністю забруднення
ґрунтів ця територія відноситься до ІІ зони ра-
діоактивного забруднення. Аналіз грануломет-
ричного складу ґрунту показав, що тут перева-
жають супіски мулувато-піщаних, пилувато-пі-
щаних і піщаних ґрунтів.
Стаціонар 2 розташований у межах населе-

ного пункту с. Степки-Журба Овруцького ра-
йону Житомирської області і відноситься до

ІІІ зони радіоактивного забруднення. Природні
угіддя характеризуються дерново-підзолисти-
ми, глеєвими ґрунтами і переважають супіски
пилувато-піщаних ґрунтів.
Зразки ґрунтів відбирали під медоносами

природних угідь обох стаціонарів на території
площею приблизно 1250 га (з радіусом продук-
тивного льоту бджіл 2 км) згідно «Методики по
проведенню обстеження сільгоспугідь у госпо-
дарствах забрудненої радіонуклідами зони в
1992—1994 рр.» [11].
Радіометричний аналіз усіх відібраних зраз-

ків проводили гамма-спектрометром із типом
детектора БДЕГ-21-Р згідно «Методики гамма-
спектрометричного аналізу зразків агробіоцено-
зу і продукції сільськогосподарського виробницт-
ва» [11]. Перед вимірюванням зразки ґрунту ви-
сушували до постійної маси за температури
105°С і просівали крізь сито. Із загальної про-
би після просіювання відбирали проби на спек-
трометричний аналіз — 0,8—1,3 кг та агро-
хімічний — 0,5 кг. Визначення вмісту важ-
ких металів у ґрунті проводили методом атом-
но-абсорбційної спектрометрії в лабораторії
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» [10].
Результати досліджень. Одержані дані ра-

діонуклідного забруднення ґрунтів, досліджува-
них стаціонарів наведені в таблиці 1.
Показник активності ґрунтів ІІ зони за 137Cs

знаходиться в межах від мінімального 894±4,3
до максимального 4090±4,6 кБк/кг, а в серед-
ньому він становить 2492±4,5 кБк/кг. Рівні ак-
тивності ґрунту свідчать, що вони перевищують
межі допустимих значень, при яких можна от-
римати екологічно чисту апіпродукцію від 2 до
майже 10, а в середньому в 5 разів.
У ІІІ зоні ці показники значно менші. Міні-

мальний показник у 1,5 раза менший допус-
тимого, а максимальний — втричі перевищує
допустимий рівень і в середньому на даній те-
риторії активність ґрунту вдвічі вища від допус-
тимого рівня.
У табл. 2 наведено дані агрохімічних влас-

тивостей ґрунту і вмісту важких металів дослі-
джуваних стаціонарів.
Установлено, що гідролітична кислотність

ґрунтів у ІІ зоні досить висока і становить 7,34,
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Радіологічна оцінка та вміст
важких металів у ґрунтах природних
медоносів зони радіоактивного забруднення Полісся

рН водний — 5,13, сольовий — 3,96. У ІІІ зоні
ці показники становлять 3,26; 6,29 і 5,21 відпо-
відно.
За рівнем кислотності ґрунт ІІ зони радіоак-

тивного забруднення наближається до слабо-

ІІ зона 894±4,3 4090±4,6 2492±4,5
ІІІ зона 281±2,7 1680±3,5 981±3,1

кислого (рН — 5,13), а ІІІ зони — нейтрально-
го (рН — 6,29). Уміст Zn, Cd, Pb, Cu у ґрунтах
ІІ і ІІІ зон радіоактивного забруднення не пере-
вищує ГДК. Концентрація свинцю перевищує
ГДК у 1,5 раза у ІІ і незначно — в ІІІ зонах.

1. А тивність 137Cs р нтах дослідж ваних стаціонарів

Уміст 137Cs, кБк/кг
Стаціонар

M±mmaxmin

За рівнем активності радіонуклідів ґрунти
природних фітоценозів ІІ і ІІІ зон радіоактив-
ного забруднення північного Полісся не відпо-
відають нормативам для виробництва про-

Висновки

дукції бджільництва відповідно до ДР—2006.
Уміст важких металів (Zn, Cd, Cu) у ґрун-

тах ІІ і ІІІ зон не перевищують ГДК, а свинцю
в ІІ зоні перевищує норму в 1,5 раза.
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Zn, мг/кг 3,19 11,65 1,0 23,0
Cd, мг/кг 0,1 0,488 0,1 0,7
Pb, мг/кг 3,01 2,22 0,5 2,0
Cu, мг/кг 0,09 0,084 0,5 3,0

2. Вміст важ их металів ґр нтах дослідж ваних стаціонарів

Зона

ІІІІІ
ГДКФонПоказник
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
У ЯЛОВИЧИНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
РІЗНИХ СИЛОСІВ*

Досліджено вплив свинцю, адмію, міді та
цин в ор анізмі від одівельних б айців при
ви ористанні в раціонах одівлі р дзяно о
та 4- омпонентно о зла ово-бобово о силос
на е оло ічн чистот яловичини. Визначено
оефіцієнти переход цих металів прод цію.

Виробництво сільськогосподарської продук-
ції в Україні перебуває в умовах безперервно-
го зростання техногенного навантаження. Це
пов’язано із застосуванням значної кількості
хімічних препаратів, елементи яких залучають-
ся до міграційного процесу у ланцюгу «ґрунт —
рослина — продукція — людина». При цьому
особливу увагу слід звернути на важкі метали,
токсичність яких визначається здатністю впли-
вати на динамічну хімічну рівновагу в системі
живих організмів та призводить до розвитку
ряду біохімічних змін в організмі [1, 2].
Токсичні хімічні елементи, що надходять до

організму людини і тварини (з їжею, кормом),
виводяться з нього повільно. В організмі важкі
метали акумулюються окремими органами та
тканинами.
Для вивчення шкідливого впливу солей важ-

ких металів на організм потрібні детальні дос-
лідження інтенсивності акумуляції токсикантів
у клітинах органів і тканин.
В умовах Полісся України було вивчено на-

копичення важких металів (Рb, Сd, Сu, Zn) в
організмі відгодівельних бугайців при викорис-
танні в раціонах пелюшко-вівсяного або куку-
рудзяного силосів.
Мета роботи — вивчити накопичення важ-

ких металів (Рb, Сd, Сu, Zn) в організмі бугайців
на відгодівлі при використанні 4-компонентно-
го злаково-бобового (пелюшка + овес + вика +
тритикале) або кукурудзяного силосів.

Матеріал і методика досліджень. Науково-
виробничий дослід на відгодівельних бугайцях
української чорно-рябої молочної породи про-
ведено на фізіологічному дворі Інституту сіль-
ського господарства Полісся НААН в умовах
прив’язного утримання тварин на двох групах-
аналогах по 9 гол. у кожній. Тривалість зрів-
няльного та дослідного періодів, відповідно,
становила 27 і 141 день.
У зрівняльний період піддослідних тварин

утримували на раціоні з використанням куку-
рудзяного силосу. Різниця в годівлі молодняку
у дослідний період полягала у тому, що бугайцям
І (контрольної) групи в раціоні згодовували ку-
курудзяний силос, а їхнім аналогам ІІ (дослід-
ної) групи — однакову за масою кількість 4-ком-
понентного силосу. Інші корми піддослідним
тваринам згодовували в однаковій кількості.
Для годівлі тварин використовували корми

власного виробництва.
Підготовку зразків рослинного та тваринно-

го походження для визначення важких металів
здійснювали методом сухої мінералізації згідно
з ГОСТ 26929—94, аналіз — ГОСТ 30178—96
[3, 4].
Коефіцієнт переходу токсичних речовин у

ланцюгу «раціон (корми) — продукція тварин»
розраховували за формулою:

КП = Апрод/Арац⋅100,

де КП — коефіцієнт переходу, %; Апрод — уміст

Рb 5,0 0,84 0,22 0,04 3,11 0,36 0,61 1,11

Сd 0,3 0,093 НВ* 0,014 0,450 0,186 НВ НВ

Сu 30,0 0,81 0,65 0,62 3,05 5,24 2,49 2,80

Zn 50,0 5,6 4,9 3,3 6,2 13,18 19,2 29,9

* НВ — не визначено.

1. Концентрація важ их металів ормах, м / нат рально о орм

Корм

Силос
кукурудзяний

Дерть
люпину

Дерть
пшенична

Солома
вівсяна

Сіно
конюшини

Буряки
кормові

Силос із
4-компонентної
злаково-бобової
сумішки

Важкі
метали

ГДК
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Концентрація важких металів
у яловичині при використанні різних силосів
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І — контрольна 20,49 2,276 28,87 180,0

ІІ — дослідна 9,33 0,602 25,92 167,4

2. Концентрація важ их металів середньо-
добовом раціоні б айців, м

Рb Сd Сu Zn
Група

Уміст важких металів

токсичних речовин у продукції тварин, мг/кг;
Арац — уміст токсичних речовин у добовому
раціоні, мг.
Статистичну обробку одержаних матеріалів

проведено за М.О. Плохинським з використан-
ням комп’ютерного обладнання [6].
Результати досліджень. Раціони годівлі

піддослідних бугайців розраховано на отриман-
ня 1000 г середньодобового приросту живої
маси. Тип годівлі молодняку — силосно-кон-
центратний. У структурі кормового раціону тва-
рин за поживністю концентровані корми стано-
вили 37,7—39,5%, грубі — 8—8,4, соковиті —
52,1—54,3% (у тому числі кормові буряки —
8,15—8,55%).
Визначено вміст важких металів у кормах,

використовуваних для годівлі піддослідних бу-
гайців протягом досліду (табл. 1).
Дослідженнями встановлено, що в деяких

кормах, використаних для відгодівлі бугайців
протягом досліду, вміст важких металів пере-
вищував або був близьким до ГДК. Перевищен-
ня ГДК за кадмієм виявлено в сіні конюшини (у
1,5 раза), а в соломі вівсяній цей показник ста-
новив 62%. Найбільша кількість свинцю місти-
лася також у сіні конюшини (3,11 мг/кг) та в
дерті люпину (1,11 мг/кг). В інших кормах уміст
цих металів був незначним.
Кількість міді та цинку в кормах виявилася

значно нижчою ГДК, що підтверджує дані інших
авторів про дефіцит цих мікроелементів у кор-
мах поліської зони України.
Визначено середньодобове надходження

важких металів з кормами в організм бугайців
на відгодівлі (табл. 2).
Щодоби в організм тварин контрольної гру-

пи надходило свинцю на 54,5%, кадмію — 73,6,
міді — 10,2, цинку — на 7% більше порівняно
з аналогічними показниками дослідної групи.
Це зумовлено більшим умістом цих мікроеле-
ментів у силосі кукурудзяному.
Уміст важких металів у м’ясі — один із важ-

ливих показників його якості в умовах забруд-
нення сільськогосподарських угідь і кормів
важкими металами. Додавання до основного
раціону піддослідних тварин різних силосів су-
проводжувалось перерозподілом рівнів важких
металів у їхній продукції (табл. 3).
У найдовшому м’язі спини бугайців І та ІІ

груп акумуляція свинцю була однаковою і знач-
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Концентрація важких металів
у яловичині при використанні різних силосів

Дослідженнями встановлено, що концентра-
ція кадмію і міді у яловичині бугайців дослідної
групи, яким згодовували 4-компонентний (пе-
люшка + овес + вика + тритикале) злаково-
бобовий силос, виявилася (за невірогідної різ-
ниці) більшою проти аналогічних показників у

Висновки

контрольних тварин, які одержували кукуруд-
зяний силос.
Коефіцієнти переходу токсичних елемен-

тів (Рb, Сd, Сu, Zn) із раціону відгодівельного
молодняку дослідної групи у продукцію були
значно більшими за контрольні.
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токсичных элементов. — Минск: ИПК стандартов,
1997. — 12 с.

5. Деталізована поживність кормів та раціо-
ни годівлі корів у зоні радіоактивного забруднен-
ня Полісся України [М.М. Карпусь, В.П. Славов,
Б.С. Прістер та ін.]. — Житомир: Тетерів, 1994. —
288 с.
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но меншою за ГДК. Водночас установлено під-
вищену його концентрацію в печінці піддослід-
них тварин. Зокрема, у тварин дослідної групи
акумуляція свинцю за неістотної різниці пере-
вищувала ГДК на 0,086 мг/кг.
Параметром, який характеризує забруднен-

ня продукції тваринництва радіонуклідами та
важкими металами залежно від їх надходжен-
ня в організм тварини з раціоном, є коефіцієнт
переходу. Коефіцієнт переходу Рb із кормів
раціону в продукцію виявився значно більшим
у дослідній групі.
Через відсутність кадмію у 4-компонентному

силосі тварини дослідної групи отримували йо-
го з раціоном майже у 4 рази менше (0,602 мг),
ніж їхні контрольні аналоги (2,276 мг). Водночас
дослідженнями встановлено, що в найдовшому
м’язі спини бугайців дослідної групи вміст кад-
мію перевищував нормативні вимоги (0,05 мг/кг)
в 1,5 раза і був більшим у 2,42 раза за показ-
ники контрольних тварин при невірогідній різ-
ниці (Р>0,05).
Кількість кадмію у печінці бугайців піддослід-

них груп була нижча гранично допустимої кон-
центрації (0,3 мг/кг) і залежала від виду сило-
су в кормових раціонах (0,042—0,059 мг/кг).

Коефіцієнти його переходу у найдовший м’яз
спини коливалися в межах 1,36—12,16%, у пе-
чінку — 1,84—9,80% і були значно вищими в
дослідній групі.
Концентрація міді в найдовшому м’язі спи-

ни і печінці тварин обох піддослідних груп була
низькою (відповідно 0,33—0,37 мг/кг) і не пере-
вищувала ГДК (5 і 20 мг/кг). Використання для
відгодівлі бугайців силосу із 4-компонентної
злаково-бобової сумішки порівняно із кукуруд-
зяним призвело до вірогідного збільшення вміс-
ту міді в найдовшому м’язі спини (Р<0,05) та
незначного зниження концентрації мікроеле-
мента в печінці (на 4,3%).
Основним депо міді в організмі тварин була

печінка, оскільки її вміст у цьому органі порів-
няно з яловичиною був більшим у 29,8—34,9
раза. Коефіцієнти переходу міді із кормів ра-
ціону в печінку були високими і становили
39,94—42,55%.
Досліджуваний фактор істотно не позначив-

ся на концентрації цинку в продукції. У найдов-
шому м’язі спини бугайців дослідної групи його
вміст був на 6,8% меншим, у печінці — на
17,7% більшим порівняно з показниками конт-
рольної групи.



70 Вісник аграрної науки червень 2011 р.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 334.726
© 2011

М.С. Срібнюк
ННЦ «Інститут аграрної
економіки НААН»

*Науковий керівник —
доктор
економічних наук
В.П. Горьовий

СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЦТВІ*

Проаналізовано розвито спільних підприємств
сільсь ом осподарстві У раїни та намічено

перспе тиви їх подальшо о розвит .

Актуальність проблеми. Перспективи ус-
пішної роботи багатьох вітчизняних підпри-
ємств та ефективність національної економіки
значною мірою залежать від рівня та якості уп-
равління процесом використання іноземного
капіталу, що проявляється у формах та мето-
дах залучення і використання іноземних інвес-
тицій. Однією з таких форм, як свідчить досвід
країн з перехідною економікою, є спільні під-
приємства [1—3].
Створення й ефективне функціонування

спільних підприємств, зокрема в АПК, потребує
проведення передінвестиційної підготовчої ро-
боти, тому процес cтановлення спільного під-
приємства має базуватися на стратегії й так-
тиці, розроблених та узгоджених із загально-
економічним розвитком держави й галузі
зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемі створення і функціонування спільних
підприємств, окремим аспектам їх діяльності та
питанням іноземного інвестування присвячені
дослідження таких учених: М.С. Бриля, О.Д. Гуд-
зинського, Т.В. Мацибори, В.І. Губенка, Л.В. Мол-
давана, А.М. Кандиби, О.І. Пестрецової, І.І. Сто-
лярова, В.М. Сучкова, А.В. Чернишова,
В.А. Александрова, Б.П. Дмитрука, Н.Я. Пітель,
М.М. Ільчука, В.К. Збарського та інших.
Виклад основного матеріалу. Віддаючи

належне вченим і фахівцям, у працях яких уза-
гальнено світовий досвід діяльності спільних
підприємств (СП), слід наголосити, що до цьо-
го часу залишилась не розв’язаною низка пи-
тань, пов’язаних з оптимізацією процесу фор-
мування та діяльності СП у сільському госпо-
дарстві та шляхів адаптації світового досвіду їх
розвитку до національних умов, зокрема полі-
тичних, соціально-економічних, національно-
культурних, що й зумовило проведення цього
дослідження. Кількість діючих спільних підпри-
ємств з іноземним капіталом у сільськогоспо-
дарському виробництві нині нараховується
2185 (станом на 1 січня 2011 р.), а ефектив-
ність їхньої діяльності варіює від 0,70 (Волинсь-
ка обл.) до 1,3 бала (Миколаївська обл.) наве-
дено в таблиці.

Створенню спільних підприємств передує
економічна вигода, що носить матеріально-ре-
човий та загальнонаціональний характер. Це
потребує визначення принципових підходів для
досягнення компромісу та узгодженості, що пе-
редує економічному ефекту.
Доцільність створення СП зумовлена рядом

переваг, які мають ці підприємства порівняно
з використанням інших форм міжнародного
економічного співробітництва, а саме:

· обмеження підприємницького ризику (учас-
ники СП ризикують не всім капіталом, а лише
частиною, обмеженою внеском у статутний
фонд);

· СП є часто єдиною можливістю проник-
нення іноземної фірми на місцевий ринок, спро-
щення процесу організації справи, забезпечен-
ня зв’язків з місцевими постачальниками, орга-
нами влади, банківськими структурами;

· СП кооперують фінансові та матеріальні
ресурси партнерів, що формують оптимально
узгоджену матеріально-технічну базу, яку не-
спроможні самостійно створити ні вітчизняні, ні
іноземні учасники. Це забезпечує гнучкість та
мобільність підприємства й дає можливість оп-
тимізувати весь ланцюг виробничого циклу,
який включає техніко-технологічне забезпечен-
ня, безпосередньо процес виробництва та ко-
мерційну діяльність;

· СП гарантує найбільшу соціальну ефек-
тивність співробітництва, оскільки його пра-
цівники мають, як правило, більшу соціальну
захищеність порівняно з працівниками вітчиз-
няних підприємств (відбувається це завдяки
відсутності обмежень на підвищення заробітної
плати працівників СП, уважнішому підході до
розв’язання проблем персоналу з боку інозем-
них засновників.
Залучення й використання іноземних інвес-

тицій створенням спільних підприємств є вод-
ночас і засобом виходу держави із самоізоляції,
а також її входження до системи міжнародно-
го поділу праці. Іноземні інвестори зацікавлені
у створенні СП. Це зумовлюється можливістю
отримати більший доступ до внутрішнього рин-
ку країни, де розташовується СП, ніж за умов
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Вінницька 98 Зернові, цукрові буряки, тваринництво м’ясо-молочного напряму 1,01

Волинська 86 Тваринництво м’ясо-молочного напряму, а також виробництво 0,70
зерна

Дніпропетровська 76 Виробництво на продовольчі та фуражні цілі зерна, соняшнику, 0,69
цукрового буряку

Донецька 69 Зернові, молочно-м’ясне тваринництво, свинарство, 0,78
птахівництво

Житомирська 87 Зерново-картоплярський напрям у поєднанні з м’ясо-молочним 0,89
тваринництвом

Закарпатська 97 Кормові культури, трави, виноградарство, картоплярство, льон, 1,02
жито, овес, молочно-м’ясне скотарство

Запорізька 89 Зернові, соняшник, птахівництво і свинарство 1,10

Івано-Франківська 84 Виробництво зерна, цукрових буряків, скотарство молочно- 0,99
м’ясного напряму

Київська 95 Зерновиробництво, картоплярство, овочівництво, виробництво 1,20
м’ясо-молочної продукції

Кіровоградська 78 Зернові культури — пшениця озима, ячмінь, розведення великої 0,97
рогатої худоби, птиці

Луганська 80 Зернові (пшениця озима та яра, ячмінь, кукурудза) та 0,86
вирощування олійних культур (соняшник)

Львівська 92 Зернові, цукрові буряки, м’ясо-молочне скотарство, свинарство 0,99

Миколаївська 86 Зернові, соняшник, птахівництво і свинарство 1,30

Одеська 93 Зерно-скотарська галузь з розвиненим виробництвом 1,02
соняшнику, винограду

Полтавська 96 Зернові культури — пшениця озима, ячмінь, розведення великої 1,15
рогатої худоби, птиці

Рівненська 88 Виробництво зернових культур, цукрових буряків, м’ясо- 0,98
молочне тваринництво

Сумська 95 Виробництво зернових культур, цукрових буряків, м’ясо- 1,10
молочне тваринництво

Тернопільська 81 М’ясо-молочне тваринництво 1,00

Херсонська 79 Садівництво, виноградарство і тваринництво м’ясо-молочного 1,20
напряму

Хмельницька 72 Зернові, цукрові буряки, м’ясо-молочне тваринництво 1,09

Черкаська 102 Зернові, овочівництво, цукрові буряки, м’ясо-молочне 1,22
тваринництво

Чернівецька 96 М’ясо-молочне тваринництво, рослинництво зерно- 0,99
буряківничого напряму

Чернігівська 89 Зернові, картоплярство, м’ясо-молочне скотарство 1,09

АР Крим 97 Зернові, виноградарство, садівництво 0,96

Усього по Україні 2185 1,05

СП з іноземним апіталом сільсь о осподарсь ом виробництві У раїни станом на
01.01.2011 р.
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діяльності,
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Область Напрям спеціалізації
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Функціонування спільних підприємств у
сільському господарстві пов’язане з міжнарод-
ною виробничою науково-технічною коопера-
цією, експортом та імпортом продукції й, пе-
редусім, з іноземним інвестуванням.
У регулюванні спільного підприємництва з

країнами «ближнього зарубіжжя» у найближчій
перспективі могли б бути здійснені такі за-
ходи:

«селекційна» робота в напрямках тради-
ційних взаємних зв’язків, що зекономило б іс-
тотні кошти — збереження системи коопе-
рації з відповідним оновленням принципів її
функціонування;
перегляд системи квот і ліцензій, які ма-

ють використовуватися тільки щодо експор-
ту обмеженої номенклатури стратегічних
видів продукції;
розроблення механізму реалізації домов-

леностей про співробітництво, визначення
принципів спільної політики підприємництва у

Висновки

сфері матеріального виробництва та забез-
печення паливно-енергетичними матеріа-
лами;
подальший спільний пошук вирішення про-

блем заборгованості та платежів;
взаємна корекція ринкових механізмів.
Потрібно також удосконалювати систему

взаємних розрахунків, яка б дала можливість
забезпечити зустрічні товаропотоки життє-
во необхідної продукції для оптимального функ-
ціонування економіки.
У сфері державного регулювання підприєм-

ницькою діяльністю на найближчу перспекти-
ву доцільно було б переглянути систему квот
і ліцензій, які мають використовуватися щодо
експорту вузької номенклатури стратегічних
видів товарів, а також виробити заходи щодо
реалізації укладених угод про підприємницьке
співробітництво на всіх рівнях у попередніх
періодах; визначити принципи співробітницт-
ва на найближчу перспективу.

1. Александрова В., Гороховатська М., Щедрі-
на Т. Спільні підприємства як форма трансферу
технологій//Вісн. НАН України. — 2001. — № 12.
— С. 24—30.

2. Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я. Спільне підпри-
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ємництво в сільському господарстві: Навчальний
посібник. — К.: Центр учб. літ-ри, 2007. — 228 с.

3. Ільчук М.М., Збарський В.К. Спільні міжна-
родні підприємства: організація та функціонуван-
ня. — К., 1998.

імпорту, який стримується нестачею вільнокон-
вертованої валюти. Доступнішими стають для
інвесторів і ресурси цієї держави.
Специфічною особливістю підприємств є те,

що вони виникають на технологічній основі,
тобто іноземний партнер надає нову технологію
та часткове її забезпечення технікою, облад-
нанням, фінансами тощо. Спільні підприємства

в цьому плані мають певні переваги порівняно
з іншими комплексними формами кооперації, а
саме: передача патентів, ліцензій, «ноу-хау»
тощо. Вони забезпечують більш швидке запро-
вадження нової технології у виробництво, да-
ють можливість гнучко регулювати передачу
технологій, гарантують жорсткий контроль за
використанням економічних ресурсів.
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На оровах раїнсь ої червоної та раїнсь ої
чорно-рябої молочних порід різної мовної
ровності за олштином вивчено тривалість
ембріонально о період та її зв’язо з
постнатальним розвит ом і прод тивністю.
Умовна ровність з мовлює 16,6% за альної
фенотипової мінливості тривалості ембріо енез .
У тварин з подовженим ембріо енезом по азни и
рост живої маси б ли нижчі, ві першо о
осіменіння — пізніший, по азни и молочної
прод тивності нижчі.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Проблема збільшення виробництва молока
пов’язана, насамперед, із розробкою методів
прогнозування молочної продуктивності вели-
кої рогатої худоби на основі співвідносної мін-
ливості між екстер’єрними, морфологічними,
фізіологічними показниками раннього онтогене-
зу з показниками продуктивних і технологічних
властивостей у наступні вікові періоди [7].
На думку І. М. Панасюка, прогнозуючими тес-

тами раннього онтогенезу (предикторних ознак)
можна вважати тривалість ембріонального роз-
витку тварин і рівень використання ними кор-
му після народження. Ці показники — результат
відповідного обміну речовин, спадково зумов-
лені та пов’язані з подальшою продуктивністю
[8]. Між тривалістю ембріогенезу і живою масою
новонароджених телиць установлено складний
взаємозв’язок [9]. Новонароджені телиці з ви-
соким середньодобовим приростом в ембріоге-
незі достовірно переважали за живою масою
тварин із середнім і низьким приростом у 3- і
6-місячному віці постембріонального періоду.
Більшість авторів стверджують, що середня

тривалість тільності корів молочних порід ста-
новить 273—292 дні (з коливаннями 220—310
днів), за повідомленнями інших учених — від-
повідно 230—240 і 285 днів [3—7, 10, 11]. За
повідомленням Д.Т. Вінничука, телиці симен-
тальської породи з тривалістю ембріогенезу до
285 днів виявились менш продуктивними по-
рівняно з аналогами з тривалістю ембріональ-
ного періоду 286 днів і довшим [2]. За іншими
літературними даними [3, 4] корови з триваліс-
тю ембріонального розвитку до 285 днів були
високопродуктивнішими.
З огляду на цю суперечливість результатів

досліджень різних авторів, метою наших до-
сліджень стало вивчення тривалості ембріо-
нального періоду корів українських червоної та
чорно-рябої молочних порід та її зв’язку з пост-
натальним розвитком і продуктивністю.

Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження проводили у дослідному господарстві
Кіровоградського інституту АПВ НААН. До ана-
лізу залучено інформацію про тривалість емб-
ріонального розвитку, динаміку живої маси те-
лиць і молочну продуктивність 142 корів голш-
тинізованого внутрішньопородного типу україн-
ської червоної (ГЧМ) та 38 корів південного
внутрішньопородного типу української чорно-
рябої (ПЧРМ) молочних порід різної умовної
кровності за поліпшувальною голштинською (Г)
породою. Обчислення здійснювали методами
математичної статистики засобами програмно-
го пакета «STATISTICA-6,1» на ПК [1].
Результати досліджень. Середня трива-

лість ембріонального періоду всіх 180 урахова-
них корів становила 283,6±0,36 дня за біологіч-
но вмотивованого невисокого рівня мінливості
(1,7%). Між тривалістю ембріонального розвит-
ку корів досліджуваних порід достовірної різ-
ниці не встановлено.
Вплив умовної кровності за голштинською

породою виявився більш істотним і сягав в ок-
ремих випадках достовірних значень. Проте
чіткої (сталої) тенденції співвідносної мінли-
вості тривалості ембріонального розвитку зі
зростанням умовної кровності корів обох порід
за поліпшувальною голштинською породою не
виявлено. У напівкровних корів української чер-
воної молочної породи (50% Г) ембріональний
розвиток був на 5,6±2,08 дня (P<0,02) коротшим
порівняно з тваринами 2-го покоління (75% Г) і
на 6,6±1,94 дня (P<0,001) — 3-го (87,5% Г).
Водночас підвищення кровності до 93,75% су-
проводжувалось зниженням тривалості ембріо-
нального розвитку на 2,4±0,83 дня (P<0,01)
проти 7/8-кровних корів. Серед корів українсь-
кої чорно-рябої молочної породи міжгрупова
різниця тривалості ембріогенезу (від 282,5±1,56
до 288,1±2,54 дня) у тварин різної умовної кров-
ності (75—96,9% Г) виявилась недостовірною
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Генетична детермінація і співвідносна
мінливість тривалості ембріогенезу корів

Жива маса у віці, міс.:

6 –0,16±0,083 0,0533 0,08±0,166 0,6212

12 –0,08±0,084 0,3637 0,03±0,167 0,8406

18 –0,13±0,083 0,1241 –0,20±0,163 0,2190

При 1-му осіменінні:

вік 0,17±0,083 0,0390 0,33±0,157 0,0399

жива маса –0,03±0,084 0,7005 0,25±0,162 0,1375

І лактація:

надій –0,18±0,084 0,0370 0,13±0,168 0,4522

молочний жир:

  % –0,09±0,084 0,3062 0,13±0,167 0,4550

  кг –0,19±0,084 0,0262 0,22±0,173 0,2144

1. Зв’язо тривалості ембріонально о період з іншими озна ами орів

Корельований
показник

ГЧМ ПЧРМ

r±S.E. P r±S.E. P

Українська червона молочна порода

Ураховано корів                         46                                                78

Жива маса (кг) у віці, міс.:

  6 147,1±1,63 11,86 146,3±1,41 8,50

  12 255,8±2,77 7,35 254,8±2,34 8,13

  18 356,8±3,22 6,12 351,2±2,47 6,20

  при 1-му осіменінні 388,0±2,15 3,76 384,5±1,56 3,57

Вік 1-го осіменіння, днів    718±23,5 22,15    744±19,4 23,0

Продуктивність первісток:

  надій, кг   3914±173,4 30,05   3432±112,9 29,1

  молочний жир:

    %    4,18±0,057 9,30   4,04 ±0,036 7,96

    кг 165,3±8,34 25,03 140,2± 5,50 34,7

Українська чорно-ряба молочна порода

Враховано корів                           14                                               15

Жива маса (кг) у віці, міс.:

  6 145,9±3,08 7,89 143,5±2,73 7,37

  12 256,8±6,04 7,61 248,6±4,45 6,93

  18 351,8±4,89 5,20 340,0±4,54 5,18

  при 1-му осіменінні 388,0±3,32 3,21 382,0±3,63 3,68

Вік 1-го осіменіння, днів    737±26,8 13,58    874±48,3 21,42

Продуктивність первісток:

  надій, кг   3143±304,0 36,19   3408±183,5 20,85

  молочний жир:

    %   4,02±0,071 6,55   4,00±0,070 6,71

    кг 128,1± 13,71 40,07 138,9± 7,46 20,81

2. Розвито і прод тивність орів за різної тривалості ембріо енез

Показник
Група за тривалістю ембріогенезу (днів)

менше 283,5 понад 283,5

х±S.E. C.V., % х±S.E. C.V., %
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Генетична детермінація і співвідносна
мінливість тривалості ембріогенезу корів

Достовірної міжпородної різниці за трива-
лістю ембріонального розвитку корів україн-
ських червоної та чорно-рябої молочних порід
не встановлено. Умовна кровність зумовлює
16,6% загальної фенотипової мінливості три-
валості ембріогенезу (P=0,00005), проте чіт-
кої (сталої) тенденції співвідносної мінливості
тривалості ембріонального розвитку зі зрос-

Висновки

танням умовної кровності корів обох порід за
поліпшувальною голштинською породою не
виявлено.
Тварини з подовженим ембріогенезом ви-

різняються тенденцією до нижчої живої маси
у період вирощування, старшим віком пер-
шого осіменіння і нижчою молочною продук-
тивністю.
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за відсутності чіткої закономірності співвіднос-
ної мінливості.
Загалом кореляційний зв’язок умовної кров-

ності за поліпшувальною голштинською поро-
дою та тривалості ембріогенезу виявився по-
рівняно невисоким (r=0,22±0,082), проте досто-
вірним (P=0,008).
Дисперсійним аналізом установлено, що

умовна кровність зумовлює 16,6±2,84% загаль-
ної фенотипової мінливості тривалості ембріо-
генезу (F=6,83, t=5,86 за P=0,00005). У тварин
ГЧМ установлено тенденцію до зворотного ко-
реляційного зв’язку (–0,08...–0,16) тривалості
ембріонального розвитку і живої маси у віці 6,
12 і 18 міс. за наближення до достовірних зна-
чень у 6 міс. Це логічно зумовлює більш пізній
вік першого осіменіння телиць з подовженим
ембріогенезом. Установлено також достовірний
зворотний зв’язок із надоєм і виходом молоч-
ного жиру первісток цієї породи (табл. 1).
Через значно менше ураховане поголів’я

переважна більшість обчислених коефіцієнтів

кореляції у тварин ПЧРМ не сягала достовір-
ного рівня. Проте і за цією породою виявлено
достовірний (P<0,05) прямий (додатний) зв’язок
тривалості ембріогенезу і віку першого осіме-
ніння телиць.
Виявлені кореляційним аналізом тенденції

співвідносної мінливості переважно підтвер-
джуються моделюванням добору за тривалістю
ембріонального розвитку (табл. 2). Виявлено
стійку, часом близьку до достовірної тенденцію
вищої живої маси телиць обох порід з корот-
шим ембріональним розвитком. У 1,5-річних
телиць ПЧРМ така різниця становила 11,8 кг,
або 3,5% (P<0,1). Телиці з подовженим ембріо-
генезом характеризувались старшим віком осі-
меніння (на 26 днів — у ГЧМ і на 137 днів
(P<0,02) — у ПЧРМ). Первістки ГЧМ з коротшим
ембріогенезом достовірно переважали тварин з
подовженим ембріональним розвитком на 482 кг
(P<0,02) за надоєм і на 25,1 кг (P<0,02) — за
виходом молочного жиру. Водночас у корів ПЧРМ
виявлено недостовірну зворотну тенденцію.
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Одна з головних позитивних біологічних особ-
ливостей рослин — це їх здатність протидіяти
в холодний період року низьким температурам
та іншим несприятливим факторам. Цілісність
вегетативних і генеративних органів залежить
від ступеня зимостійкості рослин, що, безумов-
но, впливає на якість і розміри врожаю. Тому
використання сортів, стійких до негативних абіо-
тичних чинників, дає можливість не тільки по-
ліпшити сортимент, а й вирішити економічну
сторону вирощування кісточкових культур [1, 2].
Методика досліджень. На дослідній ділянці

Інституту садівництва НААН, який знаходиться
в Лісостепу, протягом 2005—2010 рр. було про-
ведено оцінку врожайності сортів вишні вітчиз-
няної та зарубіжної селекцій.
Для первинного сортовивчення було викорис-

тано сорти Шалунья і Пам’ять Єнікєєва (1997 р.
садіння). Схема садіння — 6×3 м, підщепа —
антипка; в саду 2000 р. — відповідно Богуслав-
ка, Хейман, Гріот Джеллі, Подбєльська, Чудо-
вишня, Ночка, Радість, Оліве, Муза, Волжаноч-
ка, Пєтрова родінка, Дочь Ярославни, Солі-
дарність, Встрєча; схема садіння — 6×2,5 м,
підщепа — дика черешня.
Ґрунт темно-сірий, опідзолений, супіщано-

суглинковий. У дерев формували розріджено
ярусну крону. Сад вирощували у природних
умовах, без унесення гербіцидів і застосуван-
ня фунгіцидів.
Середньорічна температура повітря стано-
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У рез льтаті оцін и р пи сортів вишні,
проведеної в Інстит ті садівництва НААН,
виділено найбільш зимостій і та е ономічно
ви ідні для ал зі садівництва та подальшої
селе ційної роботи.

вить 6,7—7,6°С, за рік випадає близько 600 мм
опадів.
Основні обліки та спостереження проводи-

ли згідно з рекомендованою методикою [3].
Результати досліджень. Дослідні об’єкти

зазнавали впливу природної дії стресових фак-
торів холодної пори року, що зумовлено коли-
ваннями погодних умов (від листопада до бе-
резня). Негативна дія низьких температур про-
являється у запізненні розвитку рослини,
пригніченні загального її стану в перші фази
вегетації, а також підмерзанні вегетативних і
генеративних органів, що, звичайно, відобра-
жається на врожайності. Вишня відзначається
досить високою зимостійкістю, яка цілком зале-
жить від генотипу та фізіологічного стану дере-
ва (накопичення поживних речовин, проход-
ження фаз загартовування, зневоднення тка-
нин, періоду спокою та ін.). Значні коливання
погоди, особливо в зимовий період, впливають
на врожайність і якість плодів та дають мож-
ливість зробити попередні висновки щодо
стійкості сортів до адаптивних факторів.
За період проведення досліджень відзначе-

но такі особливості метеоумов: сума низьких
негативних температур зими 2005/2006 рр. до-
сягла вищого значення (–880,2°С) (табл. 1).
Найхолоднішим місяцем був січень, коли ви-
щевказаний показник становив –338,3°С,
кількість опадів — 236,2 мм (майже у 1,5 раза
більше середніх багаторічних даних — с.б.д.),

2005/2006 –36,6 –108,9 –338,3 –265,8 –130,6 –880,2

2006/2007 –39,1 –46,7 –63,2 –221 –8,5 –378,5

2007/2008 –84,4 –82,2 –171,3 –103,4 –25,1 –466,4

2008/2009 –39,6 –125,1 –201,1 –131,1 –41,8 –496,9

2009/2010 –14,8 –192,8 –372,3 –153,9 –145 –878,8

1. С ми не ативних температ р за 2005—2010 рр., °С. (метеостанція «Новосіл и»)

Рік

Сума негативних температур

листопад грудень січень лютий березень
Σ за зимовий
період
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особливо у грудні (81,9 мм при с.б.д. 37 мм) і
в березні — відповідно 61,7 і 34 мм.
Січень 2006 р. відрізнявся від інших зимових

місяців не лише за температурними даними,
але й найменшим випадінням опадів (14,7 мм),
що, безумовно, могло вплинути в майбутньо-
му на врожайність. На початку ІІІ декади (21.01)
зафіксовано температурний мінімум –28,5°. До
кінця місяця температура підвищилася до –
3,2°С. На початку лютого (02.02) зафіксовано
підвищення її до –1,8°С. У ІІ декаді місяця (06.02)
відзначено різке зниження до –26,1, ІІІ (22.02)
— до –0,2°С. Загалом зима 2005/2006 рр. ха-
рактеризувалася перепадами температури від
–28,5 до –0,1 (18.03). У цей період погодні умо-
ви для кісточкових культур наблизилися до кри-
тичних, що викликало істотне підмерзання бру-
ньок.
Кращій перезимівлі плодових дерев допома-

гають сприятливі для росту умови на початку лі-
та, коли проходить перша половина вегетації.
Вони дають можливість рослині вчасно зупини-
ти ріст та нормально ввійти в період спокою.
Ріст може відбуватися лише при певному спри-
ятливому поєднанні навколишніх умов. Особ-
ливо важливими є температура, вологість ґрун-
ту і повітря та освітленість. Усі ці фактори взає-
модіють між собою [4]. Якщо розвиток пло-
дового дерева в 1-шу половину літа не припи-
нений посухою чи нестачею живлення, тоді
ростові процеси найімовірніше відновляться у
2-й половині вегетації (вторинний ріст), що
значно спотворить підготовку до зими.
Особливо небезпечними для вишні є весняні

заморозки та похолодання, що часом спостері-
гаються в період підготовки дерев до початку і
в розпал цвітіння. За весь вегетаційний період
2005 р. нижчі від норми середньомісячні
мінімальні температури повітря спостерігались
у квітні — +4,8°С (середньобагаторічні +7,8°С),
травні — +10,5°С (с.б. +14,9°С), червні —
+11,8°С (с.б. +18,3°С), липні — +13,8°С (с.б.
+20°С), серпні — +14,8°С (с.б. +18,8°С), а
кількість опадів була у 2 рази більше норми.
Обидва фактори, звичайно, негативно впли-
нули на підготовку дерев до зими. Крім того,
початок вегетаційного періоду 2006 р. характе-
ризувався надмірно вологим повітрям з нерів-
номірним розподілом опадів. У квітні темпера-
турні коливання були різкішими. В І декаді
(03.04.06) удень повітря прогрівалося макси-
мум до 16,5°С, а вночі стовпчик термометра
знижувався до  1,1°С (10.04.06). Якраз у цей
період розкриваються бруньки. Травень і чер-
вень 2006 р. характеризувалися випаданням
досить сильних дощів (у 2 рази більше серед-
ньобагаторічних даних). Все це призвело до
значного зниження врожаю.
Зима 2008/2009 рр. характеризувалася різ-
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кими коливаннями температури — від підтаван-
ня снігу до ожеледиці. За весь цей період кіль-
кість опадів була майже у 2 рази більше бага-
торічних даних. Весняні заморозки (до –3,1°С),
зафіксовані у ІІІ декаді квітня (22.04.09), завда-
ли пошкоджень генеративним утворенням (30%).
За цей місяць випало лише 2 мм. Сукупність
цих факторів спричинила сильне підмерзання
деревини та генеративної зони дерев, що, бе-
зумовно, вплинуло на врожайність 2009 р.
Літній період характеризувався жарою до

+34,5°С (24.07.2009). Однак завдяки випадан-
ню опадів у 2 рази більше норми в березні
(55,4 мм, с.б.д. 34 мм ), загальна сума їх за
весь період вегетації (березень — жовтень)
склала майже норму — 214,6 мм (с.б.д. 210 мм).
Тому ростові процеси в дерев відбувалися
вчасно, що підтвердилось рясним цвітінням і
багатою врожайністю 2010 р.
У зимовий період 2009/2010 рр. сума нега-

тивних температур наблизилася до –878,8°С.
Найнижчими вони були в січні та лютому. Пер-
ший виявився найхолоднішим місяцем 2010 р.
У ІІІ декаді мінімальна температура повітря
досягла –26,2°С. За грудень — лютий випало
209,6 мм опадів (с.б.д. 103 мм). Завдяки гли-
бокому сніговому покриву, коренева система та
й дерева в цілому були захищені від великих
пошкоджень низькими температурами. Навесні
квітування проходило досить інтенсивно, зав-
дяки вчасному вступу дерев у стан спокою у
2009 р. і достатньому сніговому покриву взим-
ку. Процеси вегетації проходили швидше.
Літо 2010 р. було дуже спекотним (до 40°С),

однак вишня — культура із скороченим циклом
розвитку плодів. Достигання врожаю відбува-
ється в червні — липні, тому посуха, що спос-
терігалась у серпні — вересні 2009 та 2010 рр.,
не вплинула на якість урожаю. Всі ці чинники
зумовили доволі високу врожайність, що під-
тверджують дані табл. 2. Найвищий показник
за врожайністю у 2010 р. відзначено в сортів
Пєтрова родінка, Волжаночка, Чудо-вишня,
Ночка, Радість, Богуславка, найнижчий — у
Музи та Солідарності.
Від умов, за яких закладаються бруньки, за-

лежать усі функції та якісний стан дерев (по-
дальша життєдіяльність плодових насаджень)
[5]. У кісточкових головні частини квітки (зачат-
ки чашолистиків, тичинок і маточки) утворюють-
ся, як правило, до початку зими. Існує сортова
специфіка цього процесу, але темпи і довго-
тривалість формування окремих зачатків низь-
кі. Тому в кісточкових немає чіткої кореляції між
строками цвітіння, дозрівання плодів та утво-
рення зачатків квіток, зате існує між ступенем
сформованості останніх та їх морозостійкістю
взимку. Диференціація зачатків квіток відбу-
вається при 18—25°С, особливо в умовах по-



78 Вісник аграрної науки червень 2011 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Зимостійкість нових сортів вишні
вітчизняної та зарубіжної селекції

сушливого літа, коли формування їх проходить
швидше, що підвищує стійкість сортів до хо-
лодів.
У дослідному матеріалі відзначено пошко-

дження серцевини та судинно-вегетативних
тканин бруньок. У сорту Оліве найбільше по-
страждала серцевина (1 бал), яка відповідає за
накопичення запасних поживних речовин і про-
дуктів життєдіяльності, а також брунька (1—
3 б). Інші частини пагона були пошкоджені мен-
ше (0,5 б). У Волжаночки також були ушкоджені
морозами серцевина та брунька. Зовсім інша
ситуація в сорту Хейман. У дерев майже немає
пошкоджень камбію, деревини, тканин брунь-
ки (0,5 б), зафіксовано незначні ушкодження
кори (1 б) і серцевини з серцевинними про-
менями (1,5 б). У сорту Гріот Джеллі спостері-
гається пошкодження зачатка бруньки, конуса
нарощення пагона, зачаткових листків (3), а
також (частково) кори (1,5 б) та камбію (1 б),
який сприяє відновленню тканин після їх
ушкодження. Якщо всі дослідні сорти порівняти
з контрольним (Подбєльська), то найбільших
пошкоджень зазнали Солідарність, Гріот Джел-
лі, Дочь Ярославни, Пєтрова родінка, Муза
(Σб=29,5—22), менших у зимовий період —
Оліве, Волжаночка, Хейман, Встрєча (Σб = 13—
15,5), що частково вплинуло і на врожайність
2010 р.
Додатково з дерев кожного сорту було ві-

дібрано по 20 бруньок для уточнення їх життє-
здатності після січневих морозів 2010 р., мі-

німальна t° яких досягла –26,2°С. Незважаю-
чи на достатньо високі бали, за лабораторними
даними, пошкоджень верхівки, середини пагона
та окремих бруньок, у цілому кількість ушко-
джених бруньок на деревах була незначною.
Для перевірки життєздатності бруньок було

проведено лабораторний експеримент по їх
пророщуванню. Після початку розпускання
(03.02.10) в 1- та 2-річних пагонів бруньки по-
ступово розкривались. Після початку відрощу-
вання конус наростання почав з’являтися че-
рез 3 дні в сорту Встрєча, через 4 — в Богус-
лавки, 5 — Солідарності і Волжаночки, 7 —
Дочєрі Ярославни, 8 — Гріота Джеллі, 10 —
Подбєльської, Хеймана, 11 — Пєтрової родін-
ки, Оліве і через 14 днів — у Музи. Виділили-
ся сорти: без ушкоджень морозом і низькими
температурами — Оліве, Подбєльська, Волжа-
ночка, з 5%-ним пошкодженням — Пєтрова ро-
дінка, Гріот Джеллі, Встрєча, Хейман, Богуслав-
ка, Дочь Ярославни; 15%-ним — Солідарність
та 20%-ним — Муза.
Перевірка сортів на зимостійкість протягом

кількох років дозволяє встановити можливості
адаптації рослин до несприятливих погодних
умов, з’ясувати не лише стійкість, а й процеси
відновлення їх після стресових факторів довк-
ілля. Аналіз даних табл. 2 свідчить про значні
відмінності за врожайністю як по сортах, так і
за роками. Менш урожайними порівняно до
контролю виявилися Муза, Солідарність,
Волжаночка (22,8—12,6%). Сорти Пєтрова ро-

Подбєльська (к) 21,7 16,7 84,7 92,1 63,4 103,4 382 63,7 100

Богуславка 45,1 57,4 82,1 103,4 22,7 129,4 440,1 73,4 109,7

Дочь Ярославни 21,4 10,4 80,7 90,5 53,4 106,7 363,1 60,5 96,8

Пєтрова родінка 34,1 6,7 87,4 98,8 150,1 210,8 587,9 98 134,3

Волжаночка 0,9 6,2 51,9 82,1 6,67 158,7 306,5 51,1 87,4

Муза 35,4 10,1 49,5 68,1 28,7 53,4 245,2 40,9 77,2

Оліве 14,7 8,7 70,7 82,2 52,1 123,4 351,8 58,6 94,9

Встрєча 30,6 27,8 83,4 75,1 48,7 115,4 381 63,5 99,8

Солідарність 33,4 8,4 66,7 66,7 32,1 63,4 270,7 45,1 81,4

Шалунья
(1997 р. садіння) 36,2 52,8 89,0 90,6 63,4 72,3 404,3 67,4 103,7

Чудо-вишня 43,4 35,4 120,7 116,7 56,7 140,1 513 85,5 121,8

Ночка 36,3 11,9 64,1 116,7 76,04 134,7 439,7 73,3 109,6

Радість 36,2 15,4 116,7 122,7 37,4 129,4 457,8 76,3 112,6

  НІР 0,5 1,16 0,75 0,80 0,45 2,09 2,49

Прим і т к а . к — контроль.

2. Урожайність сортів вишні, ц/ а (Інстит т садівництва НААН)

Сорт
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рік
% до

контролю
СередняСума
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Установлено, що в дерев вишні найчутли-
вішими до весняних заморозків є генеративні
бруньки, серцевина та серцевинні промені,
вони можуть частково відновлювати ткани-
ни, пошкоджені низькими температурами.
В умовах посушливого літа формування

бруньок проходить швидше, що забезпечує
більшу стійкість сортів до несприятливих зи-
мових умов.
За прохолодної та вологої погоди у вегета-

ційні періоди 2005 і 2008 рр. підготовка плодо-
вих дерев до періоду спокою виявилася недо-

Висновки

статньою, що призвело до зниження врожаю
2006 і 2009 рр. За спостереженнями пошкод-
жень низькими температурами, дослідні сор-
ти розподілено на слабо-, середньостійкі та
стійкі до навколишнього середовища. До стій-
ких віднесено Пєтрову родінку, Чудо-вишню,
слабостійких — Музу та Солідарність. Інші
сорти за географічним походженням найчас-
тіше не здатні на високу врожайність. Однак
вони характеризуються властивостями, що
дають можливість поповнити генофонд кра-
щими зразками (Гріот Джеллі, Хейман).
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дінка, Чудо-вишня, Радість показали вищу на
34,3—12,6% продуктивність, ніж контрольний.
Особливо помітним було підвищення врожай-
ності у Пєтрової родінки, за винятком 2006 р.
Цей сорт цікавий своєю здатністю відновлюва-
ти життєздатність бруньок навіть при підмер-
занні, а також за рахунок утворення великої
кількості суцвіть. Стосовно інших сортів, згідно
з даними за 2006 р., продуктивність їх (за ви-
нятком Богуславки та Шалуньї) знизилась не
тільки через зиму (Σ негат. t=–880,2 ) та вес-
няні заморозки — –1,1°С (09.04.06), але й ве-
лику кількість опадів за вегетаційний період
(Σ=367,1). Відповідно до даних за зиму 2009 р.
(Σ негат. t=–496,9) у січні, лютому й березні
відзначено різкі коливання температур та оже-
ледицю. Загалом у тому році найкращу вро-
жайність спостерігали у таких сортів зарубіжної
(Пєтрова родінка (22,5 кг/дер. — 150,1 ц/га),
Хейман (11,8—78,7), Гріот Джеллі (10,5—70,1),
Подбєльська (9,5—63,4 ц/га)) та вітчизняної
селекції (Дочь Ярославни (8—53,4), Встрєча
(7,3—48,7), Шалунья (9,5—63,4), Чудо-вишня
(8,5—56,7), Ночка (11,4 кг/дер. — 76,1 ц/га)).
Особливо рясним цвітінням серед вищенаведе-

них сортів відзначилися Пєтрова родінка, Хей-
ман, Гріот Джеллі, Встрєча.
У більшості дослідних сортів через весняні

заморозки в період цвітіння (ІІ декада квітня,
макс.=–3,1°С) спостерігалось ушкодження ма-
точки, що зумовило значне зниження врожай-
ності, особливо в Богуславки та Волжаночки. У
деяких сортів (Муза, Солідарність) зниження
цього показника зумовлено не лише весняни-
ми заморозками, але й пошкодженням дерев
грибним захворюванням Monilia cinerea Bon.
Завдяки достатній посухостійкості в літній

період 2010 р., плоди дослідних дерев дозрі-
ли достатньо, що зумовило високу загальну
дегустаційну оцінку. Особливо відзначилися
Солідарність і Хейман (по 7,9 бала), Муза (8),
Богуславка (8,1), Ночка і Пам’ять Єнікєєва (по
8,2), Радість (8,4), Чудо-вишня (8,5), Встрєча
(8,6), високою смаковою оцінкою — Хейман і
Нічка (по 8), Богуславка і Радість (по 8,1), Муза,
Пам’ять Єнікєєва і Чудо-вишня (по 8,3 бала).
Найбільшу середню масу плодів зафіксо-

вано в сортів Дочь Ярославни (6,4 г), Богуслав-
ка (7,6), Чудо-вишня (6,7), Встрєча (7) і Волжа-
ночка (5,9 г).
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Постановка проблеми. У 1990 р. частка ви-
робництва молока в Хмельницькій області у
структурі продукції тваринництва становила 24%.
Нині господарства населення є основними това-
ровиробниками молока, що пов’язано з ринкови-
ми змінами в сільському господарстві. У 2009 р.
на їхню частку припадало 81,5% загального об-
сягу виробленого молока всіма категоріями гос-
подарств.
Взаємовідносини особистих селянських госпо-

дарств (ОСГ) з молокопереробними підприєм-
ствами досліджують В. Бойко, С. Васильчак,
Н. Васюткіна, Н. Гавришко, Н. Голомша, Т. Дудар,
Р. Дудяк, М. Ільчук, В. Липчук, М. Пархомець,
В. Савицька, В.Топіха, С. Шевельова, О. Шпичак,
Г. Черевко та інші вчені.
Мета статті — розкрити проблеми взаємовід-

носин господарств населення з молокоперероб-
ними підприємствами.
Методика досліджень. Використано загаль-

ноприйняті методи і прийоми: економіко-матема-
тичний, монографічний, метод анкетування та
метод спостережень.
Результати досліджень. Обсяги виробницт-

ва в господарствах населення мали тенденцію до
збільшення. Проте у 2009 р. виробництво моло-
ка у цій категорії господарств Хмельницької об-
ласті знизилося порівняно з минулим роком на
12%. Як свідчать результати досліджень, причи-
ною є зниження закупівельних цін на молоко, а
також вплив соціального фактора (підвищення
рівня пенсійного забезпечення сільським жите-
лям, а також складна демографічна ситуація на
селі і небажання сільської молоді вести вироб-
ництво молока у власному господарстві) [1].
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Основним каналом реалізації молока госпо-
дарствами населення Хмельницької обл. є моло-
копереробні підприємства (таблиця), що супере-
чить висновкам деяких учених-економістів про те,
що переважна кількість молока та молокопро-
дуктів, вироблених господарствами населення,
реалізуються на роздрібному продовольчому
ринку [2]. Причому, обсяги надходження молока
на переробні підприємства від ОСГ населення
мають тенденцію до збільшення. Якщо у 1990 р.
такі господарства реалізували через заготовлю-
вачів на молокозаводи 0,1% молока, то у 2009 р.
— 31,3% валового виробництва молока. Отже,
відбувається переорієнтація переробних підпри-
ємств щодо повнішого забезпечення їх сирови-
ною навіть шляхом підвищення закупівельних цін
і скорочення періоду розрахунків за продану про-
дукцію. Станом на 1.10.2009 р. молокопереробні
підприємства закупили з розрахунку на одну фу-
ражну корову 1333 кг молока.
Як свідчать дані анкетування, молоко з ОСГ

в основному реалізується молокопереробним
підприємствам і торгово-посередницьким струк-
турам безпосередньо за місцем виробництва.
Причому простежується тенденція до збільшен-
ня частки цих каналів у структурі реалізації мо-
лока. Крім того, основним чинником, який зумо-
вив реалізацію молока, є вік власників особистих
селянських господарств — це люди пенсійного та
передпенсійного віку.
З метою підвищення ефективності заготівлі

молока молокопереробні підприємства закупову-
ють його через посередників, які працюють на
агентських умовах або є штатними працівниками.
Створюються додаткові робочі місця на селі й

Продано всього 294,4 706 245,7 774,0

  Переробним підприємствам 256,8 670 236,7 754,5

  На ринку 36,6 950 8,9 1284

  За іншими каналами 1,0 730 0,1 1135

* За даними обласного управління статистики в Хмельницькій області

Реалізація моло а та моло опрод тів осподарствами населення Хмельниць ій області*

Канал реалізації
Ціна за 1 т, грнОбсяг, тис. тЦіна за 1 т, грнОбсяг, тис. т

2009 р.2004 р.
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Економічні взаємовідносини господарств
населення з молокопереробними підприємствами

контролюється якість молока у господарствах на-
селення, оскільки більшість приймальних пунктів
обладнано приладами з контролю якості сирови-
ни. Заготівельник зобов’язаний проводити розра-
хунки з селянами за реалізоване молоко. Лише
у Хмельницькій обл. у І півріччі 2009 р. налічувалося
154 закупівельних пункти, що приймають моло-
ко та молокопродукти від особистих господарств на-
селення, причому було залучено близько 1,5 тис.
осіб. Слід зазначити, що 121 молокоприймальні
пункти обладнані лабораторіями по перевірці
якості сировини, 72 — мають охолоджувачі.
Соціологічне обстеження показало, що в укла-

данні договору не зацікавлені ні приватні товаро-
виробники, ні переробник. Адже власникам корів
необхідно отримати низку документів, а саме: до-
відку з сільської ради про те, що вони мають ко-
рову у приватній власності, довідку про наявність
відповідної земельної ділянки та ідентифікацій-
ного коду (більшість сільських жителів його вза-
галі не мають) тощо [3]. Обробка цих документів
неможлива, оскільки тільки колективне підприєм-
ство «Хмельницька маслосирбаза» співпрацює з
15 тис. приватних товаровиробників. Практика
заготівлі молока свідчить: 79% молока надходить
на переробку від посередницьких структур, які
кредитують приватних здавачів молока та реалі-
зацію продукції КП «Хмельницька маслосирбаза»
на вигідних для товаровиробника і переробника
умовах. В основному власники ОСГ брали кре-
дити на розширення власного господарства та на
споживчі цілі. При цьому працівники фінансових
відділів висували певні вимоги. По-перше, влас-
ник приватного господарства повинен оформити
договір на реалізацію лишків сільськогосподарсь-
кої продукції за фіксованою ціною. По-друге, по-
трібна наявність гаранта — 3-ї особи (бажано,
суб’єкта підприємницької діяльності), яка є постій-
ним партнером переробного підприємства (на
даний час це сільськогосподарські підприємства).
Обов’язкова умова — гарантом мають бути міс-
цеві органи влади. Нині переважають товарні
кредити у вигляді продукції власного виробництва
переробного підприємства (тверді сири та інші
молокопродукти, а також корми для годівлі сіль-
ськогосподарських тварин). При цьому ціни реалі-
зації встановлюються на рівні повної собівартості
продукції. Все це сприяє залученню додаткової
кількості приватників до реалізації виробленого
молока переробним підприємствам.
Відсутність стабільної сировинної бази для

більшості молокопереробних підприємств при-
зводить до боротьби за приватного товаровироб-
ника. Основним питанням тут є ціни. Слід зазна-
чити, що більшість переробників установлюють
на нетривалий проміжок часу значно вищий рі-
вень цін, ніж місцеві переробники. Крім того, в цей
процес залучаються й місцеві органи самовряду-
вання [4].
Дослідження свідчать, що лише високотоварні

господарства можуть мати прибуток для забез-
печення розширеного виробництва, оскільки реш-

та особистих господарств мають низькі доходи.
Слід зазначити, що 80% ОСГ, у яких утримуєть-
ся 1 корова, розташовані в приміській зоні. Всі
100% господарств, власники яких утримують 4
корови і більше, розташовані у віддаленій від
міста сільській місцевості. На таке розміщення
вплинула наявність розвиненої кормової бази та
забезпечення трудовими ресурсами, адже вироб-
ництво молока є досить трудомістким процесом.
Так, у приміській зоні м. Хмельницького до 70%
населення — чоловіки, 45% — жінки, які працю-
ють у місті. Крім того, землі сільськогосподарсь-
кого призначення в радіусі 10—15 км навколо
міста виділено під індивідуальну забудову. Для
випасання худоби використовують пасовища,
розташовані на землях, що не є сільськогоспо-
дарськими угіддями. Як свідчать дані обліку до-
могосподарств, у приміській зоні лише 20—24%
приватних господарств утримують корів, а у від-
далених від великих міст цей показник становить
50—70%. Адже для жителів цих сіл утримання
корів стало джерелом надходження коштів і про-
дуктів харчування. Саме для віддалених сіл ха-
рактерна висока концентрація худоби в ОСГ.
Селяни, які утримують 2—3 корови, 30—60%

молока реалізують переробним підприємствам за
місцем проживання, 30—50% лишків молока у
вигляді молокопродуктів продають на продоволь-
чих ринках. При цьому реалізацією продукції зай-
мається тільки один член особистого селянсько-
го господарства. У господарствах, в яких утриму-
ються 4 корови і більше, 60% реалізують молоко
за місцем проживання переробним підприємст-
вам, а також торгово-посередницьким структу-
рам, які працюють на агентських умовах з моло-
копереробними заводами.
При збільшенні кількості поголів’я дійних корів

у приватних господарствах підвищується товар-
ність виробництва. У господарствах, які утриму-
ють 2 корови, рівень товарності становить 64%,
3 — 67,4—70%.
Якщо в господарстві, де є 2 корови, молоко

реалізується різними каналами майже рівномір-
но, то серед тих, що утримують 3 або 4 корови,
перевага надається реалізації переробним під-
приємствам.
Слід зазначити, що реалізація молока на ринку

торгово-посередницьким структурам відбуваєть-
ся у вигляді перероблених молокопродуктів. До-
сить значимим залишається продаж молока та
молокопродуктів сільським жителям. У структурі
реалізованої продукції в господарствах, де утри-
мується 2—4 корови, цей показник становить
20%, що пояснюється зменшенням поголів’я ко-
рів у сільській місцевості.
Лише високотоварні господарства здатні одер-

жувати прибуток для забезпечення розширено-
го відтворення, а решта — можуть лише відшко-
довувати витрати і забезпечувати просте відтво-
рення. Так, на основі тривалого спостереження
за діяльністю особистих селянських господарств
виявлено такі рівні рентабельності (у середньо-
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му): 2000 р. (–14%), 2001 р. — (–3), 2002 р.—
(–12), 2003 р.— (–6), 2004 р. — (–53%). На дум-
ку агротоваровиробників, у даних економічних
умовах для виробництва, яке має сезонний ха-
рактер, рівень рентабельності має бути не ниж-
чим за 70—80% для того, щоб вести розширене
виробництво.
Ціна молока залежить ще й від того, на якій

відстані від молокопереробного заводу заготов-
ляється сировина: чим далі господарство — тим
більше часу витрачається на доставку молока до
заводу, а значить, збільшується ймовірність по-
гіршення його якості. Проблема була б не на-
стільки гострою, якби на місцях було встановле-
но холодильне обладнання, проте здійснювати
це за свій кошт переробникам також не завжди
вигідно, а сільські ради не поспішають «витрача-
ти» гроші з власного бюджету. Як наслідок, мо-
локо з віддалених районів оцінюється за нижчою
ціною.
На жаль, деякі здавачі молока використовують

неприйнятні методи одержання «додаткової вар-
тості», до встановленої молокозаводом закупі-
вельної ціни. Ці методи можна умовно розділити

на 2 групи. Перша — здати молока більше, ніж
було видоєно. Друга — здати зіпсоване молоко
під виглядом доброякісного (особливо це акту-
ально влітку). Ці заходи зводяться до розбавлен-
ня молока водою, попереднього збирання вершків.
З метою протиставлення цьому, насамперед,

необхідний контроль молока під час приймання.
Щоб зробити розгорнутий аналіз молока і вияви-
ти несумлінних здавачів, молокозаводи відправ-
ляють на село виїзні лабораторії. Після приїзду
лабораторії якість привезеного звідти молока
підвищується, проте відзначено й іншу законо-
мірність: чим нижчу закупівельну ціну встановлює
молокозавод, тим нижчої жирності молоко здає
населення.
Проблему якості молочної сировини розгляне-

мо в іншому ракурсі. У розвинених країнах моло-
ко, вироблене на невеликих фермах, у промис-
ловій переробці не використовується, оскільки не
відповідає санітарним нормам. В Україні ж заку-
півля молока у населення дає змогу в деяких ви-
падках забезпечити роботу молокопереробних
підприємств і одночасно вирішити соціальну проб-
лему — зайнятості населення.

Економічні взаємовідносини господарств
населення з молокопереробними підприємствами

Прогнозуючи обсяги реалізації молока госпо-
дарствами населення на перспективу, можна
відзначити можливість їх зниження у зв’язку з
відсутністю у достатній кількості молодняку
великої рогатої худоби для відновлення дійного
стада в ОСГ.
З метою збереження дійного, високопродук-

тивного стада корів пропонується здійснюва-
ти доплату за утримання в особистому госпо-
дарстві селян корів, починаючи з 2 гол. і більше.
Це сприятиме розширенню поголів’я корів в
ОСГ, формуванню їхнього спеціалізованого то-
варного спрямування, насамперед у депресив-
них регіонах України [5]. Утримання 1—2 корів
у домашньому господарстві з метою товарно-
го виробництва молока малоперспективне. Од-
ним із завдань у збільшенні продуктивності ко-
рів та ефективності виробництва молока має
стати концентрація і підвищення рівня спеціа-

Висновки

лізації його виробництва. Ефективніше функціо-
нування ОСГ населення в частині виробництва
молока нині можливе за умови кращої організації
закупівлі продукції оптовими заготівельниками
безпосередньо в господарствах населення, ут-
римання не менше 3-х гол. корів і придбання до-
їльних апаратів.
Через відсутність стандартів європейсько-

го рівня на молочну продукцію і низький рівень
технологічного оснащення більшість молокоза-
водів не можуть гарантувати якість молочних
продуктів і безпеку здоров’я споживачів. Від-
сутність належного державного контролю за
якістю сировини та продукції породжує недоб-
росовісну конкуренцію й фальсифікацію продук-
тів на ринку молока. Проблемним залишається
також питання створення розвиненої сертифі-
кованої заготівельної мережі для збирання мо-
лочної сировини.
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У монографії Р.С. Трускавецького «Торфові
ґрунти і торфовища України» (Харків: Міськ-
друк, 2010. — 278 с.) підсумовуються результа-
ти багаторічних наукових досліджень автора з
«болотної» проблематики. Вихід у світ цієї моногра-
фії беззаперечно є важливою подією. Книга за-
повнює прогалини та ліквідує ряд невизначено-
стей у перспективах науково обґрунтованого ви-
користання торфово-земельних ресурсів України.
Проблеми антропогенної еволюції і комплексно-
го використання торфово-земельних ресурсів Ук-
раїни не втратили своєї актуальності і набувають
нового значення, особливо в сучасних невизна-
чених умовах земельної реформи, природокори-
стування та екологічних ризиків.
Автор монографії цілком вмотивовано акцен-

тує увагу читача на нинішньому хаотичному й не-
ефективному, іноді екоцидному поводженні з бо-
лотними масивами і ставить мету — зосередити
зусилля соціуму на максимально можливій гар-
монізації біопродуктивних та екологічних функцій
торфових земель, спрямовуючи суб’єктів госпо-
дарювання на необхідності хазяйновитого, еколо-
гічно грамотного підходу до збереження та від-
творення торфово-земельних ресурсів нашої
держави. Переважну більшість складних питань
автор вирішує, долаючи установки недолугої зе-
мельної реформи. Це забезпечило йому єдино-
вірний у нинішній ситуації пріоритет — визнану
теорією сталого розвитку екологічну пріоритет-
ність перед суто економічним та стихійно-спожи-
вацьким використанням торфових земель.
У монографії показано шляхи вирішення про-

блеми збереження та комплексного використан-
ня унікальних за своєю природою і еколого-про-
дуктивними функціями торфових ґрунтів і торфо-
вищ. Детально охарактеризовано особливості
торфоутворення на території Полісся і Лісосте-
пу України, географію торфовищ, їхні морфо-ге-
нетичні, хімічні, фізичні і біологічні властивості,
показано специфіку цих властивостей та методи
їх визначення.
Особливо важливим є висвітлення законо-

мірностей антропогенної еволюції осушуваних
торфовищ за різних умов їх сільськогосподарсь-
кого використання. Автором розроблено і запро-
поновано оцінні критерії спрямованості сучасно-
го еволюційного розвитку осушуваних торфовищ.
Показано, що градаційний процес формування
антропогенного органогенного ґрунту, який охоп-
лює верхню частину торфовища, супроводжуєть-
ся деградацією і втратами родючого потенціалу
всього торфового покладу. Співвідношення цих

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ

протилежних процесів і є оцінними критеріями
еволюції торфових ґрунтів і торфовищ. Під куль-
турою багаторічних трав інтенсивного викорис-
тання спрямованість еволюції найбільш вигідна,
оскільки за цих умов вихід гумусних речовин на
одиницю зменшення сухої торфомаси є найбільш
високим, що сприяє поступовому формуванню
біохімічно стійкого торфово-перегнійного ґрунту.
На основі показників властивостей та сучасних
еволюційних змін автор побудував класифікацію
органогенних ґрунтів та запропонував системне
управління їхньою родючістю відповідно до па-
радигми комплексного використання торфово-
земельних ресурсів України. Рекомендації з
окультурювання та управління родючістю є но-
ваторським підходом. Авторське бачення спе-
цифіки трофного режиму торфових ґрунтів дало
можливість розробити основні напрями досягнен-
ня і стабілізації його оптимального стану, зокре-
ма способами структурних меліорацій.
В останніх підрозділах монографії детально

охарактеризовано різні напрями використання
торфових земель — природоохоронний, торфо-
видобувний та сільськогосподарський, дано енер-
гетичну оцінку цим напрямам. Описано сутність
ренатуралізації вироблених і деградованих тор-
фовищ, шляхи відтворення водно-болотних угідь
та біорозмаїття, піднято проблему отримання на
торфово-болотних землях фітомаси як альтерна-
тивного джерела відновлювальної біоенергетики.
Показано також перспективи ефективного кормо-
виробництва і пасовищного господарства на осу-
шуваних торфових землях за умов відродження
тваринницької галузі.
Найзлободеннішою проблемою автор вважає

розроблення та реалізацію державної програми
комплексного використання торфово-земельного
ресурсу. Сутність її полягає, на думку автора, в об-
ґрунтуванні раціональних співвідношень між різ-
ними напрямами використання торфових земель,
наскільки ці співвідношення є гармонізованими.
Монографія змістовна, оскільки її об’єднує ак-

туальна ідея адаптувати напрацьовані автором
нові підходи до біосферно заданої стратегії, спря-
мовані на ноосферне майбуття. Така ідея не мо-
же залишати байдужим будь-якого фахівця, при-
четного до вирішення національних проблем при
глобальних кризових реаліях сьогодення. Ця кни-
га буде цінною для науковців, виробничників та
студентів природознавчих спеціальностей.

Б.С. Носко, академік НААН
М.О. Горін, доктор біологічних наук
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ЮВІЛЕЇ

П.Т. САБЛУКУ — 70
Виповнилося 70 років відо-

мому вченому у галузі аграрної
економіки, академіку Націо-
нальної академії аграрних наук
України, професору, доктору
економічних наук, заслуженому
діячу науки і техніки України,
Герою України, директору На-
ціонального наукового центру
«Інститут аграрної економіки»
Петру Трохимовичу Саблуку.
Народився Петро Трохимо-

вич 22 червня 1941 р. у с. Пото-
ки Жмеринського району Він-
ницької області в сім’ї селянина.
У 1963 р. закінчив Українську
сільськогосподарську академію.
Упродовж 1963—1971 рр. пра-
цював викладачем сільськогос-
подарського технікуму, голов-
ним бухгалтером-економістом
колгоспу, старшим економістом
Чернівецького обласного управ-
ління сільського господарства
та викладачем Чернівецького
державного університету за су-
місництвом (1970—1972 рр.).
З 1971 по 1974 р. — аспірант

Українського науково-дослідно-
го інституту економіки і органі-
зації сільського господарства.
Після завершення навчання
працював в інституті молодшим
науковим співробітником (1974—
1975 рр.), старшим науковим
співробітником, завідувачем
сектору (1975—1988 рр.) та
викладачем Київського дер-
жавного університету ім. Т.Г.
Шевченка за сумісництвом
(1986—1988 рр.).
З 1988 р. і понині П.Т. Саб-

лук — директор ННЦ «Інститут
аграрної економіки». У 1994—
1996 рр. — він віце-прем’єр-
міністр з питань АПК, перший
віце-прем’єр-міністр України з
питань розвитку агропромисло-
вого комплексу України. Крім
того, П.Т. Саблук — голова Ко-
місії з питань аграрної та зе-
мельної реформи при Президен-
тові України, голова Урядової
Комісії з організації розробки
Національної програми відрод-
ження села на 1995—2005 рр.
(березень 1995—1996 рр.), го-
лова Комісії з розробки Націо-
нальної програми розвитку
сільськогосподарського вироб-

ництва на 1996—2005 рр., по-
заштатний радник Президента
України з питань АПК (1994 р.), з
1996 р. — член Вищої економіч-
ної ради при Президентові Ук-
раїни.
У 1974 р. захистив кандидат-

ську дисертацію «Організація і
ефективність оперативного ана-
лізу тваринництва в умовах внут-
рішньогосподарського розрахун-
ку (на прикладі колгоспів Чер-
нівецької області)», а в 1990 р.
— докторську «Облік, контроль
і аналіз в управлінні аграрним
сектором (методологія і органі-
зація)».
П.Т. Саблуку присвоєно вче-

не звання професора, присуд-
жено премію імені О.Г. Шліхте-
ра (1992 р.). Нині Петро Трохи-
мович бере активну участь у за-
конотворчій діяльності, є одним
із авторів Закону України «Про
приватизацію майна підпри-
ємств агропромислового комп-
лексу», Земельного кодексу Ук-
раїни, Закону України «Про се-
лянське (фермерське) госпо-
дарство» та ін.
П.Т. Саблука обрано дійсним

членом (академіком) Української
академії аграрних наук (1993,
нині — Національна академія
аграрних наук України), Ака-
демії екологічних наук України
(1991 р.), Академії економічних
наук України (1993), Академії
сільськогосподарських наук
Республіки Білорусь (1996), іно-
земним членом Російської

(2003) та Казахської (2006) ака-
демій сільськогосподарських
наук. П.Т. Саблук — член Ради
Національного банку України
(2005), Голова Ради Федерації
бухгалтерів, аудиторів і фінан-
систів АПК України, Голова ко-
мітету з питань науки, освіти та
дорадництва, член Виконкому
Аграрної палати України, член
Ради Аграрного Союзу України.
Петро Трохимович є одним із

організаторів і головним редакто-
ром міжнародного науково-ви-
робничого журналу «Економіка
АПК», членом редколегії журна-
лів «Економіка України», «Вісник
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Герой України з врученням ор-
дена Держави. Він нагородже-
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Балюк С.А., Верниченко Г.А. Концепция эколо-
гического риска деградации почвенного покро-
ва Украины//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 6. — С. 5–11.
Рассмотрены методологические основы, принци-
пы и методические подходы к совершенствованию
охраны почв Украины с помощью внедрения стра-
тегии управления риском их деградации. Опреде-
лены механизмы и условия реализации указанной
стратегии, сформулирован план первоочередных
действий, направленных на преодоление деграда-
ции почвенного покрова страны.

Христенко А.А. Нормативные и методические ус-
ловия повышения точности диагностики плодо-
родия почв//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 6. — С. 12–15.
Показано, что в современном мире возросло зна-
чение точной информации о состоянии плодоро-
дия почв. Предложены пути решения проблемы
повышения точности диагностики обеспеченности
почв микроэлементами питания растений.

Адамень Ф.Ф., Радченко Л.А., Женченко К.Г.
Особенности фотосинтетической деятельности
растений пшеницы разных биотипов//Вісник аграр-
ної науки. — 2011. — № 6. — С. 16–20.
Исследована зависимость величины площади лис-
тового аппарата, а следовательно, и фотосинте-
тической деятельности растений пшеницы озимой
Одесская 267 и двуручки Соломия от условий вы-
ращивания, биологических особенностей сорта,
срока посева и нормы высева. От количества син-
тезированного органического вещества на едини-
цу площади зависит и величина урожая.

Васильев Р.О., Медведева Т.В., Тряпицына Н.В.
Оздоровление подвоя Гизела 6 салициловой кис-
лотой//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 6. —
С. 21–23.
Представлены результаты исследований по оздо-
ровлению подвоя Гизела 6 (P.cerasus x
P.canescens) от вируса скручивания листьев че-
решни с помощью добавления салициловой кис-
лоты в среду для культивирования микропобегов
в условиях in vitro. Показана линейная зависи-
мость между содержанием салициловой кислоты
в среде и снижением концентрации вируса в экс-
плантах подвоя.

Гавриляк В.В. Минеральный профиль шерстного
волокна в норме и патологии//Вісник аграрної на-
уки. — 2011. — № 6. — С. 24–26.
Исследован минеральный профиль шерстного во-
локна в нормальном состоянии и при патологичес-
ком утонении, известном как «голодное утонение».
Определено содержание химических элементов
Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca на поперечном срезе во-
локна. Установлено, что различные по состоянию
волокна отличаются своим минеральным профи-
лем, особенно по содержанию серы.

Щербак О.В., Зюзюн А.Б., Косенюк Ю.Н. Эффек-
тивность методов получения яйцеклеток и эмбри-

онов кроликов in vitro//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 6. — С. 27–29.
Установлено, что метод извлечения ооцитов кро-
ликов и созревание их in vitro позволяет получать
89% полноценных яйцеклеток, пригодных для
дальнейшего использования в биотехнологичес-
ких исследованиях, и обеспечивает высокий уро-
вень (84,2%) формирования змбрионов in vitro.

Мовчан Т.Д., Тимчук С.М., Тимчук Д.С., Барсу-
кова В.Е. Генетический анализ углеводного соста-
ва зерна сахарной кукурузы на основе мутации
su1//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 6. —
С. 30–32.
Проведен генетический анализ содержания основ-
ных фракций углеводов в зрелом зерне кукурузы
на основе мутации su1. Установлено, что высокое
содержание водорастворимых фракций углеводов
контролируют преимушественно рецессивные ал-
лели полигенов, а высокое содержание крахмала
— доминантные. Выделены линии с высокими
эффектами комбинационной способности по со-
держанию основных фракций углеводов.

Голуб Г.А. Эффективность производства дизель-
ного биотоплива из рапсового масла//Вісник аграр-
ної науки. — 2011. — № 6. — С. 33–36.
Приведен анализ эффективности производства
дизельного биотоплива из рапсового масла в ус-
ловиях сельскохозяйственного производства.

Солоха М.А. Мониторинг неровностей поля на
основе аэрофотосъемки с дистанционно пилоти-
руемого летательного аппарата//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 6 — С. 37–38.
Приведен метод мониторинга микрорельефа поля
с помощью аэрофотосъемки и камеральных мето-
дов обработки трехмерных моделей.

Сидоренко О.А. Качество воды мелиорированных
территорий пойм малых рек//Вісник аграрної на-
уки. — 2011. — № 6. — С. 39–40.
Выявлена и охарактеризована динамика показате-
лей качества воды (рН, сульфатов, нитратов и
аммония) мелиорированных территорий пойм рек
Ирпень и Трубеж, которая является неотъемле-
мым компонентом эколого-мелиоративного состо-
яния осушаемых земель, показало развитие эв-
трофикации, повышение концентрации аммония и
увеличение рН.

Вербицкий С.Б., Шевченко В.В., Шугай М.А.
Влияние геометрических параметров эмульсита-
тора на степень измельчения колбасных фаршей
//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 6. —
С. 41–43.
Исследовано влияние геометрических параметров
эмульситатора на степень измельчения частиц
колбасных фаршей в процессе тонкого измельче-
ния мясного сырья в одну и две стадии. По ре-
зультатам анализа полученных данных найдена
математическая зависимость, позволяющая на-
значать величины зазоров соответственно требу-
емой степени измельчения cырья.
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Теслюк В.В. Экономическая эффективность про-
изводства и применение микобиопрепарата//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 6. — С. 44–47.
Приведен расчет себестоимости производства
микобиопрепарата, вызначен уровень рентабель-
ности и рассчитан срок окупности капиталовложе-
ний производства, экономической эффективности
применения микобиопрепарата на основных сель-
скохозяйственных культурах.

Крисанов Д.Ф., Удова Л.О., Варченко О.М. Внед-
рение инновационных разработок в хозяйствах на-
селения//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 6. — С. 48–53.
Обобщен мировой опыт внедрения инновацион-
ных разработок в мелкотоварных агрохозяйствах
и раскрыты причины, тормозящие реализацию
множества инновационных продуктов в личных
сельских хозяйствах. Обоснованы предложения по
адаптации зарубежного опыта внедрения иннова-
ций в сельском хозяйстве о специфике хозяйство-
вания в аграрном секторе экономики Украины.

Збарский В.К., Величко В.А. Развитие частного
и коллективного укладов в сельском хозяйстве Ук-
раины//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 6. —
С. 54–58.
Раскрыты пути экономического развития основных
форм хозяйствования на селе и их роль в продо-
вольственном обеспечении страны.

Паска И.М. Опыт организации и функционирова-
ния оптовых продовольственных рынков//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 6. — С. 59–61.
Проанализирован зарубежный и отечественный
опыт эффективного функционирования оптовых
продовольственных рынков. Доказана необходи-
мость создания в Украине системы оптовой и оп-
тово-розничной торговли сельскохозяйственной
продукцией на основах кооперации, совместимо-
сти интересов производителей агропродукции.

Ретьман М.С. Микофлора зерна пшеницы яровой
//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 6. — С. 62–
64.
Проведено определение микофлоры зерна пшени-
цы яровой. Фитопатологический анализ 16-ти об-
разцов показал высокий уровень инфицированно-
сти зерна пшеницы яровой патогенными грибами.
Установлено, что в 2009 г. преобладали грибы рода
Alternaria Nees (51—81%), 2010 — Fusarium Link (до
36%) и гриб Bipolaris sorokiniana (Sacc.) (до 53%).

Сиченко О.М. Радиологическая оценка и содер-
жание тяжелых металлов в почвах природных ме-
доносов зоны радиоактивного загрязнения По-
лесья//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 6. —
С. 65–66.

Выделены активность за 137Cs и содержание тя-
желых металлов в почвах медоносных фитоцено-
зов II и III зон радиоактивного загрязнения По-
лесья Украины.

Карпюк Н.А. Концентрация тяжелых металлов в
говядине при использовании разных силосов//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 6. — С. 67–69.
Исследовано влияние свинца, кадмия, меди и цин-
ка в организме откормочных бычков при исполь-
зовании в рационах кормления кукурузного и
4-компонентного злаково-бобового силоса на эко-
логическую чистоту говядины. Определены коэф-
фициенты перехода этих металлов в продукцию.

Срибнюк М.С. Создание совместных предприятий
с иностранным капиталом в сельскохозяйствен-
ном производстве//Вісник аграрної науки. — 2011.
— № 6. — С. 70–72.
Проанализированы тенденции совместных пред-
приятий в сельскохозяйственном производстве
Украины и намечены перспективы их дальнейше-
го развития.

Иляшенко Г.Д. Генетическая детерминация и со-
относительная изменчивость продолжительности
эмбриогенеза коров//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 6. — С. 73–75.
На коровах украинской красной и украинской чер-
но-пестрой молочных пород разной условной кров-
ности по голштину изучена продолжительность
эмбрионального периода и ее связь с постнаталь-
ным развитием и продуктивностью. Условная
кровность определяет 16,6% общей фенотипичес-
кой изменчивости продолжительности эмбриоге-
неза. У животных с удлиненным эмбриогенезом
показатели роста живой массы были ниже, воз-
раст 1-го осеменения — более поздний и показа-
тели молочной продуктивности — ниже.

Василенко В.И. Зимостойкость новых сортов виш-
ни отечественной и зарубежной селекции//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 6. — С. 76–79.
В результате оценки группы сортов вишни, прове-
денной в Институте садоводства НААН, выделе-
ны наиболее зимостойкие и экономически выгод-
ные для отрасли садоводства и дальнейшей се-
лекционной работы.

Руда Т.П. Экономические взаимоотношения хо-
зяйств населения с молокоперерабатывающими
предприятиями//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 6. — С. 80–82.
Рассматриваются проблемы взаимоотношений
личных крестьянских хозяйств с молокоперераба-
тывающими предприятиями. Особое внимание
уделяется исследованию проблем формирования
закупочных цен.
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Balyuk S., Vernichenko G. Concept of environmen-
tal risk of degradation of soil covering of Ukraine//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 6. —
P. 5–11.
Methodological fundamentals, principles and metho-
dical approaches to perfecting guarding soils of
Ukraine by means of heading the strategy of risk
management of their degradation are surveyed.
Gears and conditions of implementation of the
indicated strategy are determined. The plot of the
prime operations aimed at overcoming degradation
of soil covering of the country is formulated.

Khristenko A. Normative and methodical conditions
of rising accuracy of diagnostics of fertility of soils//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 6. —
P. 12–15.
It is shown that importance of exact information on
condition status of fertility of soils has increased in
the contemporary world. Ways of the solution of the
problem of rising accuracy of diagnostics of provision
soils with microelements of plant nutrition are offered.

Adamen F., Radchenko L., Zhenchenko K. Fea-
tures of photosynthetic activity of plants of wheat of
different biotypes//News of agrarian sciences. —
2011. — № 6. — P. 16–20.
Dependence of magnitude of leaf apparatus, and,
hence, and photosynthetic activity of plants of winter
wheat Odessa 267 and Solomiya on the conditions
of growing, biological features of a grade, time of
sowing and seeding rate is investigated. The crop of
the culture per acre also depends on the amount of
the synthesized organic substance.

Vasilyev R., Medvedeva T., Tryapitsyna N. Sani-
tation of stock Ghizela 6 using Acidum salicylicum//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 6. —
P. 21–23.
The authors present the results of the researches
concerning the sweet cherry rootstock Gisela 6 (P.
cerasus x P. canescens) sanitation from the cherry
leaf roll virus by adding the salicylic acid (SA) to the
medium for the cultivation of micro shoots in the in
vitro culture and show the linear correlation between
the SA content in the medium and decreasing of the
virus concentration into rootstock explants.

Ghavrilyak V. Mineral profile of wool fiber in standard
development and pathology//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 6. — P. 24–26.
The mineral profile of wool fiber is investigated in
normal state and at the pathological thinning (known
as «hungry thinning»). The content of the following
chemical elements Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca on the
cross-section of a fiber is determined. It is fixed that
mineral profile of different on condition status fibers
differ, especially under the content of sulfur.

Shcherbak O., Zyuzyun A., Kosenyuk Yu. Efficien-
cy of methods of deriving ovicells and embryoses of
rabbits in vitro//News of agrarian sciences. — 2011.
— № 6. — P. 27–29.
It is determined that the method of extracting oocytes

of rabbits and their ripening in vitro allows to gain
89% of high-grade ovicells, suitable for further use
in biotechnological studies, and ensures high level
(84,2%) of forming embryoses in vitro.

Movchan T., Timchuk S., Timchuk D., Barsukova
V. Genetic research of carbohydrate compound of
grain of sweet corn on the basis of mutation su1//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 30–32.
Genetic research of the content of main fractions of
carbohydrates in mature grain of corn on the basis
of mutation su1 is carried out. It is that high content
of water-soluble fractions of carbohydrates monitor
predominantly recessive alleles of polygene, and high
starch content — dominant ones. Lines with high
effects of combining ability under the content of main
fractions of carbohydrates are determined.

Gholub G. Production efficiency of diesel biofuel
made from rape oil//News of agrarian sciences. —
2011. — № 6. — P. 33–36.
Analysis of production efficiency of diesel biofuel
made from rape oil in conditions of farm-production
is brought.

Solokha M. Monitoring of unevenness of field on the
basis of air photography from remotely manned air-
craft//News of agrarian sciences. — 2011. — № 6.
— P. 37–38.
The method of monitoring of micro relief of a field by
means of air photography and mathematical pro-
cessing methods of three-dimensional models is
brought.

Sidorenko O. Quality of water of the ameliorated
terrains of bottom lands of the small rivers//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 39–40.
Dynamics of water quality indexes (рН, sulphates,
nitrates and ammonium) of the ameliorated terrains
of bottom lands of the rivers Irpen and Trubezh is
taped and characterized. It is an essential component
of ecological and ameliorative condition status of
sewed lands. It is showed development of
eutrophication, strengthening of ammonium
concentration and pH augmentation.

Verbitskiy S., Shevchenko V., Shughay M. Influ-
ence of geometrical parameters of emulsifying mixer
on meat chopping ratio of sausage mashes//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 41–43.
Influence of geometrical parameters of emulsifying
mixer on meat chopping ratio of particles of sausage
mashes during pulverizing meat raw in one and two
stages is investigated. By the results of analysis of
the gained data the mathematical dependence is
discovered, allowing to assign values of clearance
spaces according to required chopping ratio of raw.

Teslyuk V. Economic efficiency of production and
application myco-biological preparation//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 44–47.
Calculation of the cost price of production of myco-
biological preparation is brought. The level of pro-
fitableness is determined and time of pay-back of
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capital investments of production, as well as eco-
nomic efficiency of application of myco-biological
preparation on the basic crops are calculated.

Krisanov D., Udova L., Varchenko O. Implemen-
tation of innovative developments in economies of the
population//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 6. — P. 48–53.
World experience of implementing innovative deve-
lopments in small-scale farms is generalized and the
causes slowing down implementation of innovative
products in personal agriculture are opened. Pro-
posals on use of foreign experience in implementing
innovations in agriculture are made.

Zbarskiy V., Velichko V. Development of individual
and collective ways in agriculture of Ukraine//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 54–58.
Ways of economic development of main forms of
managing in the country-side and their role in food
provision of the state are shown.

Paska I. Experience of organizing and functioning of
the wholesale food markets//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 6. — P. 59–61.
Foreign and domestic experience of effective func-
tioning of the wholesale food markets is analyzed.
Necessity of creation for Ukraine of the system of
wholesale and wholesale and retail trade by agri-
cultural production on the base of cooperation, com-
patibility of interests of manufacturers is proved.

Retman M. Mycoflora of grain of spring wheat//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 62–64.
Determination of mycoflora of grain of spring wheat
is carried out. Phytopathologic analysis of 16 samples
has shown high level of contamination of spring
wheat by pathogenic fungi. It is fixed that in 2009
predominated fungi of stem Alternaria Nees (51–
81%), in 2010 — Fusarium Link (up to 36 %) and
fungus Bipolaris sorokiniana (Sacc.) (up to 53%).

Sichenko O. Radiological assessment and the con-
tent of heavy metals in soils of natural honey plants
of contaminated areas of Polissya//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 6. — P. 65–66.
Activity for 137Cs is fixed as well as the content of
heavy metals in soils of honey phytocenoses II and
III of contaminated areas of Polissya of Ukraine.

Karpyuk N. Concentration of heavy metals in beef
at use of different silos//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 6. — P. 67–69.
Influence of lead, cadmium, copper and zinc in an
organism of feeding bull-calves is investigated at use
in rations of feeding of a corn and 4-component ce-
real-leguminous silage on ecological purity of beef.
Conversion factors of these metals in products are
determined.

Sribnyuk M. Creation of joint ventures with foreign
capital in farm-production//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 6. — P. 70–72.
Trends of joint ventures in farm-production of Ukraine
are analyzed and perspectives of their further deve-
lopment are outlined.

Ilyashenko G. Genetic determination and correlative
variability of duration of embryogenesis of cows//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 73–75.
In scientific-economic experience on cows of Uk-
rainian red and Ukrainian black-variegated dairy bre-
eds of different conditional thorough-bredness on
Golshtine duration of the embryonal term and its link
with postnatal development and productivity is in-
vestigated. It is determined that the conditional tho-
rough-bredness determines 16,6% of the general
phenotypical variability of duration of embryogenesis.
At animals with the lengthened embryogenesis in-
dexes of body height of alive mass were below, age
of the first fertilization was more late and indexes of
milk productivity were less..

Vasilenko V. Winter-hardiness of new grades of cher-
ry of domestic and foreign selection//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 6. — P. 76–79.
As the result of assessment of group of grades of
cherry which has been carried out in the Institute of
gardening of NAAS, the most winter hardy and
economically favorable ones for branch of gardening
and further selection work are determined.

Ruda T. Economic relations of personal peasant
farms with milk processing enterprises//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 6. — P. 80–82.
Problems of relations of personal peasant farms with
milk processing enterprises are considered. Special
attention is given to the problems of formation of
procurement prices.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


