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Загальні Збори  
національної академії аграрних наук україни 

інформаційне повідомлення

26 червня 2014 р. відбулося засідання Загальних зборів національної академії 
аграрних наук україни.

у роботі Загальних зборів взяли участь: і.о. Швайка — міністр аграрної політики 
та продовольства україни.

на Загальних зборах:
1. Заслухано доповідь президента академії академіка наан в.ф. петриченка 

«про підсумки діяльності національної академії аграрних наук україни за 2013 pік 
та основні завдання на перспективу».

2. Заслухано інформацію першого віце-президента академії академіка наан  
і.в. гриника «про фінансове забезпечення та використання коштів у 2013 році в сис-
темі національної академії аграрних наук україни».

3. розглянуто інші питання.
виступили академіки наан: а.о. ба   бич, м.д. безуглий, а.л. бойко, С.Ю. булигін, 

я.м. гадзало, а.м. го ловко, в.о. головко,  і.в. гриник, а.С. даниленко, м.ф. кро-
пивко, м.д. мельничук, б.я. панасюк, б.С. прістер, в.С. циков, в.в. Юрчишин; 
члени-кореспонденти наан: в.і. кравчук, м.г. лобас, в.п. рябоконь, а.м. Третяк.

Найактуальніше

На сьогодні Академія є потужним, складним 
організмом, що стоїть на сторожі національ-
них інтересів держави, і навіть в умовах хро-
нічного недофінансування її наукова продукція 
(сорти та гібриди, насіння, технології, ветери-
нарні препарати) є конкурентоспроможною 
за багатьма позиціями, забезпечує провідні 
позиції України на світовому аграрному ринку, 
є одним з основних джерел надходження ва-
лютних ресурсів від експорту своєї продукції.

Академія також відіграє важливу науково-
організаційну роль у світовому науковому спів-
товаристві. На теперішній час ми є засновника-
ми Союзу Європейських академій прикладних 
наук у галузі сільського господарства. НААН 

про підСумки діяльноСТі національної  
академії аграрних наук україни За 2013 рік  

Та оСновні Завдання на перСпекТиву 

Доповідь Президента НААН, академіка НААН В.Ф.Петриченка на засіданні 
Загальних зборів НААН 26 червня 2014 р.

гідно представлена в десятках міжнародних 
наукових інституцій, серед яких — Міжнарод-
ний союз ґрунтознавців, Міжнародний центр 
по селекції пшениці і кукурудзи та ін.

Ученим НААН вдається утримувати ліди-
руючі позиції в насінництві озимих (75% по-
сівних площ в Україні зайняті сортами НААН), 
круп’яних культур (94%), племінній справі 
(племінне поголів’я великої рогатої худоби — 
90%, свиней — 72%) попри засилля іноземних 
технологій, селекційного та племінного мате-
ріалу, поданих на ринок України транснаціо-
нальними компаніями.

Виконання основних наукових функцій 
у 2013 р. Президія Академії здійснювала 
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в рамках 44-х програм через 6 галузевих від-
ділень, що об’єднували 45 наукових установ, 
у яких працювало 4769 науковців, з них 380 — 
доктори і 1704 — кандидати наук.

За результатами роботи Відділенням 
землеробства, меліорації та механізації 
в рамках 11-ти програм наукових досліджень 
розроблено:

 – наукові засади розвитку державної сис-
теми інформаційного забезпечення на-
лежного стану та раціонального викорис-
тання ґрунтових ресурсів країни;

 – карти ресурсного потенціалу продуктив-
ності за основними сільськогосподар-
ськими культурами зон Степу, Лісостепу 
та Полісся;

 – техніко-технологічне забезпечення ста-
лого розвитку меліорації та управління 
водогосподарсько-меліоративними комп-
лексами;

 – системи землеробства і виробництва 
сільськогосподарської продукції в умовах 
зміни клімату та на радіоактивно забруд-
нених територіях;

 – концепцію розвитку вітчизняного маши-
нобудування для агропромислового ви-
робництва і технічного сервісу сільсько-
господарської техніки.

Водночас окремі питання залишаються не-
дослідженими. Це стосується розроблення 
нових систем землеробства та агротехнологій, 
адаптованих до конкретних ґрунтово-кліма-
тичних умов, які здатні послабити негативний 
вплив природних аномалій. Необхідно пере-
глянути межі ефективної адаптації сільського 
господарства до особливостей вологозабезпе-
чення у степовій і лісостеповій зонах, на По-
ліссі, враховуючи структуру посівного клину 
і розвиток тваринництва.

У звітному році розроблено проект Кон-
цепції розвитку моніторингу земель в Україні 
та проект Методики моніторингу ґрунтів, які 
подано до Міністерства екології і природних 
ресурсів України. Підготовлено до розгля-
ду науково-експертною радою Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 
з подальшою реєстрацією у Верховній Раді 
України проект Національної програми охо-
рони ґрунтів в Україні.

Щодо технічного забезпечення агропромис-
лового комплексу мобільними енергозасобами 
та іншою складною технікою 3–4 покоління, то 
аграрна наука не в змозі робити все самостійно, 
оскільки це не тільки її завдання. Таке питання 
слід вирішувати на державному рівні, зокрема 

треба внести зміни до Закону Украї ни «Про сти-
мулювання розвитку вітчизняного машинобуду-
вання для агропромислового комплексу».

Потребує негайного розв’язання і пробле-
ма охорони, раціонального використання та 
збереження земельних ресурсів сільськогос-
подарського призначення, для чого Академія 
вкотре запропонувала відновити функціону-
вання у своїй мережі Інституту землеустрою. 
Сподіваємося, що вже найближчим часом це 
питання нарешті буде позитивно вирішене.

Відділення рослинництва здійснювало 
координацію роботи з виконання 16-ти про-
грам наукових досліджень. У рамках однієї 
з цих програм Національний генетичний банк 
рослин України поповнився майже 5-ма тися-
чами нових надходжень генофонду. 

За комплекс наукових робіт з формування, 
зберігання та використання генофонду рослин 
колективу науковців Інституту рослинництва 
імені В.Я. Юр’єва НААН присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки. 

У галузі рослинництва науковцями було:
 – створено 180 нових сортів і гібридів, 

зокрема 25 гібридів кукурудзи, 25 сор-
тів плодових і ягідних культур, 20 сор-
тів пшениці озимої, 13 сортів кормових 
культур, 10 гібридів соняшнику і перший 
вітчизняний гібрид ріпаку озимого Пара-
лакс з потенційною врожайністю насіння 
5,5–6,0 т/га. Розроблено сортові техно-
логії вирощування нових сортів і гібридів;

 – обґрунтовано системи утримання інтен-
сивних садів і технології тривалого збе-
рігання плодів яблук та груш;

 – розроблено моделі культурних пасовищ 
для молочних корів.

Загалом у структурі Державного реє-
стру сортів рослин для поширення в Україні 
на 2014 рік 34% (за кількістю) становлять сор-
ти і гібриди селекції наукових установ НААН 
(2595 одиниць). 

Слід також відзначити, що в Україні основ-
ні площі посівів зернових колосових (озимих 
і ярих), круп’яних, кормових культур та сої за-
йняті сортами саме селекції НААН. При цьому 
площі посівів кукурудзи, соняшнику, овочевих 
культур, ріпаку озимого, буряків цукрових зай-
няті переважно іноземними сортами і гібридами.

Для успішного протистояння експансії іно-
земних компаній та підтримки вітчизняних ви-
робників насіння пропонуємо:

 – внести зміни до законів України «Про на-
сіння і садивний матеріал» та «Про охо-
рону прав на сорти рослин»;
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 – посилити співпрацю з міжнародними на-
сінницькими організаціями ISF, ISTA та 
UPOV.

Доцільним вважаємо розширення наукових 
досліджень з питань біотехнології, розроблен-
ня спільних з іноземними компаніями (Монсан-
то, Піонер-Дюпон) програм з використанням 
ГМ-конструкцій для створення вітчизняних 
гібридів сільськогосподарських культур. 

Науковцями Відділення зоотехнії в ре-
зультаті виконання 11-ти програм наукових 
досліджень розроблено методологію адаптації 
нових вітчизняних норм годівлі високопродук-
тивних сільськогосподарських тварин до сучас-
них світових положень з нормованої годівлі.

Генофонд вітчизняного тваринництва зба-
гатився новими конкурентоспроможними по-
родами овець та яєчних курей, зональними 
внутрішньопородними типами молочної ху-
доби та коней.

 Для забезпечення прискореного розвит ку 
підгалузі молочного скотарства країни Акаде-
мією укладено Меморандум про спів працю 
з Асоціацією виробників молока, яким перед-
бачено спільну участь у формуванні і реалі-
зації стратегії розвитку молочного скотарства 
країни. 

Найближчим часом Відділенню слід спря-
мувати роботу на дієвішу співпрацю з Депар-
таментом тваринництва Мінагрополітики Украї-
ни з питань адаптації галузі тваринництва та 
її продукції до вимог Європейського Союзу. 
Необхідно розробити проект «Програми роз-
витку промислового тваринництва на період 
до 2020 р.», внести корективи до Програми 
«Відроджене скотарство», зміни до Закону 
«Про племінну справу у тваринництві» та інших 
нормативних актів з селекції тваринництва.

Відділенням ветеринарної медицини за 
2013 р. одержано 62 засоби для профілактики 
та лікування захворювань сільськогосподар-
ських тварин; новизну наукових розробок під-
тверджено 38-ма патентами України.

На виконання умов Імплементаційної Угоди 
між Міністерством оборони США та Україною 
реалізується Програма зменшення біологічної 
загрози в Україні. На базі Інституту ветери-
нарної медицини НААН побудовано і введено 
в експлуатацію Науково-дослідний навчаль-
ний центр діагностики хвороб тварин. 

Проте залишаються невирішеними питання 
діагностики та профілактики особливо небез-
печних хвороб, зокрема спільних для людини 
і тварин, що завдають значних економічних 
збитків і є наслідком відсутності достатньої 

кількості національних референс-лаборато-
рій (нині в Україні є лише 4 лабораторії рівня 
BSL-2). 

Існує нагальна потреба в розробленні ім-
портозаміщуваних засобів захисту тварин та 
вдосконаленні процедури їх подальшої реє-
страції.

Крім того, нам потрібно ефективно ви-
користати запропоновану США допомогу 
в сумі 80 млн дол. для потреб ветеринарної 
медицини, з них 25 млн — для будівництва 
в Національному науковому центрі «Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» референс-лабораторії 3-го рівня 
захисту (BSL-3) та подальшої модернізації 
лабораторій Інституту ветеринарної медицини 
НААН. Це дасть можливість проводити на-
укові дослідження з використанням збудників 
особливо небезпечних захворювань, констру-
ювати специфічні біопрепарати, самостійно 
(без допомоги країн Європейського союзу та 
Російської Федерації) здійснювати діагностику.

За участю науковців Відділення аграрної 
економіки і продовольства у звітному році 
було розроблено 27 проектів законів України, 
21 постанову Кабінету Міністрів України, 6 ука-
зів Президента України. Серед основних роз-
робок — Стратегія розвитку аграрного сектору 
економіки до 2020 року, затверджена розпоря-
дженням КМУ (№ 806-р від 17 жовтня 2013 р.), 
Закон України «Про безпечність та якість хар-
чових продуктів» тощо.

Також у звітному році розроблено:
 – теоретико-методологічні засади розвитку 

підприємництва і кооперації; 
 – інституціональну теорію бухгалтерського 

обліку, що забезпечує гармонізацію віт-
чизняної інформаційної системи;

 – методику стратегічної, середньостроко-
вої та поточної підготовки до залучення 
при євроінтеграції інвестицій через капі-
талізацію активів. 

Серед невирішених питань залишається 
питання завершення земельної реформи. Нині 
буде презентовано наукову доповідь «Концеп-
ція розвитку сільськогосподарського землеко-
ристування сільських територій».

Є запитання щодо наукового забезпечення 
процесу вирішення конфлікту інтересів ве-
ликого бізнесу і розвитку села. Економістам 
варто обґрунтувати селоутримувальний по-
ворот у розвитку аграрного бізнесу, щоб він 
був виразно прописаний у Законі України «Про 
сільське господарство і сільський розвиток».

Слід зазначити, що, за розрахунками вче-
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них Відділення, за умови асоціації України 
з країнами ЄС у 2015 р. загальна сума при-
росту грошових надходжень від переорієнта-
ції експорту сільськогосподарської продукції 
у формі сировини на високотехнологічну про-
дукцію її переробки може становити близько 
40 млрд грн. 

Відділенням наукового забезпечення 
інноваційного розвитку розроблено Кон-
цептуальні засади і Модель науково-техніч-
ного та інноваційно-інвестиційного розвитку 
Академії. Ними визначено ключові положення 
реорганізації системи наукових досліджень та 
мережі експериментально-виробничої бази 
Академії. Ці документи пройшли широке об-
говорення в науковій спільноті і схвалені рі-
шенням Загальних зборів та Президії НААН. 
Для реалізації Моделі утворено Координа-
ційний і 7 зональних науково-інноваційних 
центрів. Відпрацьовується нормативно-ме-
тодична база їх функціонування, формуєть-
ся інфраструктура трансферу технологій, 
на часі підготовка спеціалістів з інноваційної 
діяльності.

На базі Північного (м. Суми) та Централь-
ного (м. Кіровоград) науково-інноваційних 
центрів розпочато створення підприємниць-
кої інфраструктури для реалізації пілотних 
інноваційно-інвестиційних проектів, що дасть 
можливість використовувати відповідну науко-
во-експериментальну базу для інтенсифікації 
впровадження на конкурентних засадах за-
требуваних агропромисловим виробництвом 
наукових розробок.

Для поліпшення діяльності установ Акаде-
мії з питань трансферу технологій вважаємо 
за доцільне створити ринково адаптовану кон-
курентоспроможну інноваційну інфраструк-
туру, що передбачає програмно-цільовий 
принцип управління науково-виробничими 
ресурсами та прозорість їх господарсько-фі-
нансової діяльності. 

Слід відзначити, що проведений аналіз ре-
зультативності виконання науково-дослідних 
робіт та діяльності ДПДГ Академії у звітному 
році дає можливість зважено підійти до ви-
значення «Пріоритетних завдань аграрної 
науки на 2016–2020 роки», затверджених 
постановою Президії і винесених на розгляд 
Загальних зборів. Тому прошу розглянути 
і затвердити цей документ, схвалення якого 
стане «дорожньою картою» Академії на на-
ступний 5-річний період. Його планування ми 
роз почнемо вже найближчим часом. 

Водночас слід посилити роботу з визна-

чення та формування планів прикладних до-
сліджень з метою ефективнішого наукового 
та інноваційного забезпечення наукомісткими 
розробками аграрної галузі, тим більше, що 
дедалі гостріше відчувається тиск конкурент-
них нам іноземних компаній. 

Показовою у цьому є динаміка цін на на-
сіння соняшнику та кукурудзи іноземної се-
лекції. Так, ціна 1 т насіння гібридів кукурудзи 
становила у 2000 р. близько 2 тис. доларів 
США, 2013 р. — 7 тис. доларів США. Щойно 
Академія втратила ринок насіння кукурудзи, 
ціна імпортного насіння одразу ж збільшилася 
в 3,5 раза.

 Така ж тенденція спостерігалася з імпорт-
ним насінням соняшнику, ціна на яке за цей 
самий період зросла в 4 рази. 

З огляду на обмеженість державних ресур-
сів для фінансування Академії та невтішну 
тенденцію до його щорічного скорочення ми 
маємо серйозно розглянути можливість ви-
користання внутрішніх резервів фінансового 
забезпечення своєї наукової та інноваційної 
діяльності. Поки що ефективнішій господар-
сько-фінансовій діяльності перешкоджає брак 
обігових коштів, відсутність капітальних вкла-
день та неможливість доступу до довгостро-
кових кредитних ресурсів. 

Цим з-поміж інших причин у звітному році 
була зумовлена актуальність роботи зі ска-
сування Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 06.02.2012 р. № 113-р щодо пе-
редачі в оренду цілісних майнових комплек-
сів 27-ми державних підприємств Академії, 
які не можуть бути об’єктами оренди через 
низку різночитань чинного законодавства. Під-
твердженням цього є нещодавнє позитивне 
вирішення зазначеного питання на користь 
Академії, за що хочу подякувати Міністру 
аграрної політики та продовольства України 
І.О. Швайці. 

Світовий досвід показує, що подальший 
розвиток НААН потребує мобілізації внутріш-
ніх ресурсів, передусім завдяки запроваджен-
ню нових підходів до організації наукового 
процесу та використання земель НААН. Лише 
зі зростанням ефективності експерименталь-
ної бази та збільшенням фінансових надхо-
джень від її діяльності ми зможемо підвищи-
ти рівень фінансового забезпечення науки 
для модернізації матеріально-технічної бази 
Академії, закупівлі сучасного лабораторного 
устаткування та посилення соціальної захи-
щеності науковців. 

Зауважимо, що Президія НААН має аргу-



 
НайактуальНіше

9липень 2014 р.

Загальні збори  
Національної академії аграрних наук України

Вісник аграрної науки

менти на користь такого сценарію розвитку. 
Прикладом може слугувати розроблена Ака-
демією у 2011 р. галузева програма «Зерно 
України — 2015».

Ще 3 роки тому ніхто не вірив, що Україна 
може виробляти не те, що 60 млн т, а навіть 
80 млн т зерна. Проте наші насінництво, тех-
нології, адаптовані до зміни клімату, економіч-
ні стимули зробили свою справу. Маємо понад 
60 млн т зерна вже в 2013 р.

Додатковою гарантією успіху на цій ниві 
буде нещодавнє приєднання України до між-
народних схем сертифікації насіння зерно-
вих культур, кукурудзи, сорго. У звітному році 
Академія спільно з Міністерством аграрної 
політики та продовольства України подала 
до Єврокомісії із сертифікації заявку на схему 
сортової сертифікації олійних культур. Євро-
пейська комісія розгляне подані Україною до-
кументи на найближчому засіданні 12–13  лип-
ня 2014 р. 

Потенційно Україна має можливості збіль-
шити експорт аграрної продукції до 20,5 млрд 
доларів США. 

Для досягнення цієї мети НААН готова за-
безпечувати аграрну галузь України новітнім 
насінням, племінною худобою, новими тех-
нологіями.

Нами підготовлено проект Закону України 
«Про особливості діяльності професійно-гро-
мадських об’єднань в агропродовольчій сфе-
рі». Без цієї громадської інституції неможливо 
долати корупцію та запобігати ухваленню про-
блемних для галузі законів.

Нині гостро постала проблема щодо забез-
печення великим аграрним бізнесом (агро-
холдингами) розвитку села. Для її розв’язання 
Академія пропонує започаткувати в аграр-
ній політиці селоутворювальний вектор по-
дальшого розвитку бізнесу. Цим зумовлено 
внесення до порядку денного наших зборів 
наукової доповіді «Концепція розвитку сіль-
ськогосподарського землекористування сіль-
ських територій».

Провідне місце в реформуванні належить 
вирішенню питання кадрового забезпечення 
аграрної науки. Сучасні вимоги, які висувають-
ся перед аграрною наукою, потребують ефек-
тивнішого формування наукового потенціалу 
установ Академії. Наголошу лише на одному 
кричущому факті: через недостатню забез-
печеність установ Академії докторами наук 
з відповідних спеціальностей у звітному році 
кількість спецрад з атестації докторських 
дисер тацій скоротилася з 24 до 16, тоді як 

перелік спеціальностей, за якими радам на-
дається право проводити захист дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кан-
дидата наук було зменшено з 42 до 32.

У найближчій перспективі такий стан речей 
негативно позначиться не лише на результа-
тивності наукових досліджень, а й на успіш-
ності інтеграції у світовий науковий простір, 
поширенні практики членства у європейських 
та світових асоціаціях, на підвищенні рівня 
цитування публікацій науковців НААН. Для ви-
рішення останнього у звітному році Президією 
НААН засновано нове фахове англомовне 
видання Академії, з першим номером якого 
можна ознайомитися вже сьогодні. На порядку 
денному — посилення роботи з включення ви-
дань Академії до наукометричних баз даних.

Шановні члени Академії і всі присутні, хочу 
запевнити вас, що, на глибоке переконання 
Президії Академії, наша наукова спільнота 
здатна прийняти виклик сьогодення та за-
безпечити науковий супровід розвитку агро-
промислового комплексу України для най-
ефективнішого вирішення державних завдань 
стимулювання розвитку громадського суспіль-
ства і бізнесу з метою поліпшення добробуту 
українців та благополуччя нації загалом.

Варто наголосити, що навіть у часи рево-
люційних змін і втрати наукової мережі на оку-
пованих землях Криму, в умовах рейдерського 
зазіхання на власність Академії ми маємо де-
монструвати високі моральні принципи і риси, 
які мають слугувати основою для етичного ви-
ховання молодих науковців. Проблема осо-
бистої відповідальності вченого набула осо-
бливого значення, чим зумовлена доцільність 
обговорення на наших зборах і питання етич-
ного кодексу вченого. Порушення етики в будь-
які часи ставить під загрозу передусім авто-
ритет науки та довіру суспільства до вчених.

Наука має бути поза політикою. Ми повин ні 
навчитися розв’язувати проблеми колегіаль-
но та публічно і передусім знаходити спіль-
ну мову у власному середовищі на таких 
зібраннях, як сьогоднішнє. Якщо ж рішення 
Загальних зборів і Президії Академії стають 
предметом судових справ, постає закономірне 
запитання: що є причиною цього?

Щоб бути об’єктивним, хочу зазначити, що 
переважна частина нашої наукової спільноти 
з честю і гідністю прийняла виклики політично-
го та суспільного життя, які постали в лютому–
травні 2014 р. Навіть в умовах військових дій 
у Донецькій та Луганській областях науково-
дослідні установи та державні підприємства 
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дослідні господарства Академії забезпечили 
успішне проведення весняно-польових робіт 
у своїй мережі, а також надали науково-кон-
сультаційні послуги іншим суб’єктам госпо-
дарювання в повному обсязі і на високому 
науково-методичному рівні. 

Слід також зауважити, що окупація АР Крим 
призвела до фактичної втрати на невизначений 
період наукового потенціалу Нікітського бота-
нічного саду — Національного наукового цен-
тру, Національного інституту винограду і вина 
«Магарач», Інституту сільського господарства 
Криму НААН та відповідної важливої для степо-
вої зони України наукової тематики, яку викону-
вали зазначені установи. З метою збереження 
основних наукових напрямів досліджень, що 
здійснювалися установами цього регіону, слід 
терміново скоригувати наукову тематику інших 
установ Академії, попередньо узгодивши обсяги 
їх фінансового та кадрового забезпечення.

Водночас, враховуючи соціальну значущість 
забезпечення політичних, національно-культур-
них та інших потреб громадян України, які ви-
мушено залишили тимчасово окуповану тери-
торію АР Крим, Національна академія аграрних 
наук України надала новоствореному держав-
ному підприємству «Кримський дім» (схвалено-
му розпорядженням КМУ від 16 травня 2014 р. 
№ 454-р) для розміщення свою будівлю за 
адресою: вул. Суворова, 9, яку нарешті піс-
ля тривалих судових позовів було повернуто 
у власність Академії, що є символічним.

Тарас Шевченко писав: «В своїй хаті своя 
й правда, і сила, і воля». Переконаний, що 
у нашої наукової спільноти достатньо і сили, 
і волі, щоб не лише зміцнити фундамент Ака-
демії, відновити пошкоджене чи навіть зруйно-
ване, а й побудувати нове, сучасне і прогре-
сивне середовище, комфортне та ефективне 
для всіх її членів.
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Винос елементіВ жиВлення 
цукроВими буряками залежно 
Від доз Внесення добриВ

Мета. Встановити винос елементів  
живлення рослинами цукрових буряків 
гібридів вітчизняної, зарубіжної та спільної  
селекцій залежно від дози добрив. 
Методи. уміст загального азоту, 
фосфору, калію, натрію, кальцію і магнію 
в рослинах цукрових буряків визначали 
в одній наважці після мокрого озолення 
за к. Гінзбургом та ін. з подальшим 
визначенням: азоту — за методом 
к’єльдаля, фосфору — за методом деніже 
в модифікації буватьє, калію і натрію — 
за методом полуменевої фотометрії, 
кальцію і магнію — за трилонометричним 
методом. Результати. установлено величину 
біологічного та господарського виносу 
елементів живлення, а також залежності  
між цими показниками і дозою добрив.  
Висновки. В усіх досліджуваних варіантах 
удобрення максимальним виносом 
елементів живлення за період вегетації 
характеризувалися рослини цукрових  
буряків гібрида кВ збруч, крім варіанта  
з оптимальною дозою добрив, де лідером  
був гібрид екстра. за збільшення дози  
добрив винос елементів живлення  
рослинами цукрових буряків зростає,  
що підтверджується аналітичними 
рівняннями, які дають можливість 
спрогнозувати винос елементів 
живлення залежно від доз добрив. 

Землеробство,  
ґрунтознавство, 
агрохімія

У сучасних умовах водночас з пози
тив  ними факторами підвищення уро
жай ності сільсько господарських культур 
спостерігається погіршення родючості ґрунту 

Ключові слова: гібриди, цукрові буряки, доза добрив, елементи живлення, винос.

в агроекосистемах [1, 4]. Аналіз стану ґрун
тів в Україні на предмет динаміки гумусу 
у сівозмінах свідчить про від’ємний його 
баланс. Якщо після зернових культур в окремі 
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роки баланс гумусу в ґрунті був позитивний, 
то після технічних, кормових культур, кар
топлі та овочів сальдо гумусу від’ємне [6]. 
Дефіцит органічної речовини в ґрунті, який 
не поповнюється рослинними рештками, 
необхідно компенсувати внесенням органічних 
і мінеральних добрив [7], що є найдієвішим 
ресурсним засобом підвищення продуктив
ності сільськогосподарського виробництва та 
збереження родючості ґрунтів [6]. 

Цукрові буряки в Україні займають про 
відне місце серед технічних культур, а по
тенціал їх продуктивності може сягати 90–
95 т/га [2]. Показники врожайності культури 
перебувають у прямій залежності від 
удобрення, найбільше — мінерального. Тому 
норма добрив, внесених під культуру, має 
задовольнити вимоги рослини в елементах 
живлення без зменшення вмісту гумусу 
в ґрунті після відчуження врожаєм поживних 
речовин. Інтенсивність використання 
поживних речовин з ґрунту визначається 
показником виносу елементів живлення 
врожаєм [3], який враховується за розра
хунку доз добрив під сільськогосподарські 
культури [5].

мета досліджень — встановити винос 
елемен тів живлення рослинами цукрових 
буряків гібридів вітчизняної, зарубіжної та 
спільної селекцій залежно від дози добрив.

матеріали і методи досліджень. До
слід   ження проводили на вегетаційному май
данчику лабораторії діагностики та оптимізації 
живлення Інституту біо енергетичних культур 
і цукрових буряків НААН у 2001–2003 рр. 
Використовували посудини Вагнера (d — 
21 см, h — 35 см) ємністю 14 кг повітряно
сухого ґрунту на посудину, які наповнювали 
чорноземом типовим вилугуваним з такими 
агрохімічними характеристиками: гумус — 3,8–
4,0%, рН сольове — 6,4–6,6, Нг — 1,4–1,7 мг/
екв на 100 ґрунту, рухомий фосфор та обмінний 
калій по Чирікову 184–197 та 81–89 мг/кг ґрунту, 
лужногідролізований азот 159–163 мг/кг ґрунту 
(за Корнфільдом).

У досліді вивчали 4 варіанти удобрення: 
без добрив, 1,5; 3,0 і 6,0 г д.р./посудину NPK. 
Як азотні добрива застосовували аміачну 
селітру (34%), як фосфорні — простий 
гранульований суперфосфат (19,5%), калій
ні — калій хлористий (60,0%).

Вологість ґрунту підтримували на рівні 60% 
від граничнопольової вологоємності способом 
поливу ґрунту в посудинах за масою. Насіння 
цукрових буряків сіяли наприкінці квітня — 

на початку травня, врожай збирали — на 
початку жовтня. Винос елементів живлення 
рослинами цукрових буряків визначали 
на період збирання врожаю. Повторність 
у дослідах — 7разова.

Вміст загального азоту, фосфору, ка лію, 
натрію, кальцію і магнію в рослинах цук
рових буряків визначали в одній наважці 
після мокрого озолення за К. Гінзбургом 
та ін. з подальшим визначенням: азоту — 
методом К’єльдаля, фосфору — по Деніже 
в модифікації Буватьє, калію і натрію — 
методом полуменевої фотометрії, кальцію 
та магнію — трилонометричним методом. 

результати досліджень. Установлено, 
що в контрольному варіанті г ібриди 
цукрових буряків різного походження 
характеризувалися неоднаковим біологічним 
виносом азоту за період вегетації. Мак
симальний показник був у цукрових буряків 
гібрида КВ Збруч — 0,60 г/посудину, 
а Екстра та Український ЧС 70 поступалися 
йому на 13,3 і 33,3% відповідно. У структурі 
виносу азоту листками і коренеплодами 
перевага належала підземній частині 56,7–
60,0%. Винос фосфору в цьому варіанті був 
у межах 0,10–0,14 г/посудину з максиму
мом у цукрових буряків гібрида КВ Збруч 
і мінімумом в Українського ЧС 70. При 
цьому частка ви носу надземною частиною 
становила 30,0–35,7%. Цукрові буряки 
в процесі свого росту і розвитку накопичують 
багато вуглеводів і тому потребують значної 
кількості калію. Так, винесення цього 
елемента живлення рослинами гібрида 
Український ЧС 70 було на рівні 0,64, Екс
тра — 0,75 і КВ Збруч 0,82 г/посудину. 
У коренеплодах цукрових буряків містилося 
48,8–56,0%, або 0,37–0,42 г/посудину 
калію. Винос рослинами цукрових буряків 
досліджуваних гібридів натрію та магнію 
виявлено в межах 0,10–0,19, кальцію — 
0,42–0,58 г/посудину (рис. 1, 2, 3). При цьому 
натрію (70–75%) і магнію (52,9–63,6%) біль
ша половина містилася в листках, а кальцію 
(51,1–57,1%) у підземній частині (табл. 1). 

За результатами досліджень, унесення 
добрив у дозі 1,5 г д.р./посудину спричиню
вало зростання виносу елементів живлення 
у 2,5–4,0 рази порівняно з контролем. 
У цьому варіанті вміст азоту на період 
збирання врожаю у рослинах гібрида 
цукрових буряків української селекції 
становив 1,55, німецької — 1,81 і спільної — 
1,93 г/посудину, з яких 0,93–1,17 г містили 
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коренеплоди. Біологічний винос фосфору, 
натрію і магнію зріс від 0,37 до 0,47 г/посу
дину. При цьому більшу частину натрію ви
носила надземна частина (71,7–72,1%), фос
фору — коренеплоди (64,9–73,3%), а магнію 
майже в однакових частках надземна частина 
(52,3–55,6%) і коренеплоди (44,4–47,7%). 
Загалом у варіанті без добрив і з половинною 
дозою добрив у порядку зменшення виносу 
елементів живлення за період вегетації 
гібриди можна розмістити так: КВ Збруч — 
Екстра — Український ЧС 70. 

Застосування оптимальної норми дози 
(3 г д.р./посудину) сприяло поліпшенню 
умов живлення рослин і внаслідок цього 
подальшому збільшенню біологічного виносу 
елементів живлення цукровими буряками, яке 
перевищувало аналогічні показники у варі
анті без добрив у 3,2–6,0 разів, а у варіан ті 
з 1,5 г д.р./посудину NPK — у 1,1–1,7 раза. 
У цьому варіанті загальний винос азоту 

рослинами був у межах 2,28–3,06 г/посудину 
з максимумом у гібрида Екстра і мінімумом 
у гібрида Український ЧС 70. Частка листя 
у виносі елементів живлення поступалася 
коренеплодам і становила 36,6–39,0% 
(табл. 1). Найбільший винос фосфору за 
оптимальної дози добрив зафіксований 
у гібрида Екстра 0,72 г/посудину, а інші 
поступалися йому на 0,11–0,16 г. У до
сліджуваних гібридів надземній частині 
належить третина виносу елемента (27,8–
29,8%), а решта — коренеплодам. На фоні 
оптимальної дози добрив відбулося істотне 
засвоєння калію, і його винос культурою 
становив 3,03–3,79 г/посудину. Частка  
підземної та наземної частин рослини 
у виносі калію залишалася такою самою, 
як і у варіанті з половинною дозою добрив. 
Уміст натрію і магнію сягав 0,48–0,58 і 0,60–
0,65 г/посудину відповідно, а кальцію був 
у межах 1,47–1,97 г/посудину.

Винос елементів живлення рослинами цукрових буряків різних гібридів, г/посудину 

Гібриди

Елементи живлення

N P2O5 K2O Na Ca Mg
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без добрив (контроль)

Український ЧС 70 0,16 0,24 0,03 0,07 0,27 0,37 0,07 0,03 0,18 0,24 0,07 0,04

Екстра 0,22 0,30 0,04 0,08 0,33 0,42 0,11 0,04 0,24 0,32 0,09 0,08

КВ Збруч 0,26 0,34 0,05 0,09 0,42 0,40 0,12 0,04 0,27 0,31 0,12 0,07

1,5 г д.р./посудину

Український ЧС 70 0,60 0,93 0,13 0,24 0,98 1,24 0,28 0,11 0,64 0,71 0,23 0,28

Екстра 0,64 1,17 0,12 0,33 0,93 1,46 0,31 0,12 0,65 0,85 0,25 0,20

КВ Збруч 0,76 1,17 0,14 0,31 1,17 1,36 0,33 0,13 0,85 0,84 0,25 0,22

3,0 г д.р./посудину

Український ЧС 70 0,89 1,40 0,17 0,40 1,18 1,85 0,34 0,14 0,66 0,81 0,37 0,26

Екстра 1,12 1,94 0,20 0,52 1,41 2,38 0,40 0,18 0,96 1,01 0,36 0,24

КВ Збруч 1,06 1,84 0,18 0,43 1,33 1,79 0,36 0,18 0,85 0,98 0,35 0,30

6,0 г д.р./посудину

Український ЧС 70 1,54 2,14 0,28 0,59 1,73 2,68 0,47 0,18 1,13 0,95 0,48 0,26

Екстра 1,33 2,20 0,26 0,57 1,66 3,00 0,43 0,20 1,02 1,09 0,36 0,22

КВ Збруч 1,63 2,38 0,26 0,66 1,94 2,88 0,43 0,24 1,13 1,09 0,45 0,30

НІР05 А (гібриди) 0,15 0,11 0,03 0,06 0,22 0,20 0,06 0,02 0,15 0,14 0,08 0,27

В (добрива) 0,11 0,08 0,03 0,04 0,17 0,15 0,05 0,02 0,11 0,11 0,06 0,21

АВ (загальна) 0,30 0,22 0,07 0,11 0,45 0,40 0,13 0,04 0,30 0,28 0,17 0,55
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Найбільший винос елементів живлення 
відзначено у варіанті з подвійною дозою 
добрив (6,0 г д.р./посудину): азоту — 
3,53–4,01; фосфору — 0,83–0,92; ка
лію — 4,41–4,82; натрію — 0,63–0,67, каль
цію — 2,08–2,22 і магнію — 0,58–0,75 г/
посудину. Такі показники були вищими, ніж 
на неудобреному фоні, за виносом азоту, 
фосфору і калію у 5,9–9,2 раза, натрію, каль
цію і магнію — у 3,4–6,6 раза. Порівнюючи 
максимальний винос елементів живлення 
у досліді з тим, що було за половинної 
(1,5 г д.р./посудину) дози добрив, можна 
констатувати, що перевага становить 1,3– 
2,4 раза. Різниця у виносі елементів 
живлення рослинами цукрових буряків 
між подвійною та оптимальною дозами 
удобрення у цукрових буряків гібридів 
Український ЧС 70 і КВ Збруч становить 
13,3–38,0%, а гібрида Екстра — 3,4–18,7%. 
При цьому частка листків та коренеплодів 
у структурі виносу елементів живлення 
залишалася такою самою, як і у варіанті 
з оптимальною дозою добрив. 

Результатами досліджень доведено за
лежність між дозою внесених добрив 
і виносом елементів живлення рослинами 
цукрових буряків гібридів різного походження. 
Встановлені аналітичні залежності дають 
можливість спрогнозувати величину виносу 
елементів живлення кожним гібридом цукрових 
буряків, який вивчали у досліді, залежно від 
внесеної дози добрив (рис. 1, 2, 3).
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рис. 1. Винос елементів живлення рослинами  
цукрових буряків гібрида український Чс 70 
залежно від доз добрив:  — N;  — р;  — к
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рис. 2. Винос елементів живлення рослинами 
цукрових буряків гібрида екстра залежно від 
доз добрив:  — N;  — P;  — K; × — Na; Ж — сa; 
• — Mg
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рис. 3. Винос елементів живлення рослинами 
цукрових буряків гібрида кВ збруч залежно від 
доз добрив:  — N;  — P;  — K; × — Na; Ж — сa; 
• — Mg 

В усіх досліджуваних варіантах удобрення 
максимальним виносом елементів живлення 
за період вегетації характеризувалися 
рослини цукрових буряків гібрида КВ Збруч, 
крім варіанта з оптимальною дозою добрив, 
де лідером був гібрид Екстра. За збільшення 
дози добрив винос елементів живлення 
рослинами цукрових буряків зростає, що 
підтверджується аналітичними рівняннями, 
які дають можливість спрогнозувати винос 
елементів живлення залежно від доз добрив. 

У середньому за оптимальної дози добрив 
рослини цукрових буряків гібридів Український 
ЧС 70, Екстра і КВ Збруч виносили відповідно: 
азоту — 2,28; 3,06 і 2,90; фосфору — 0,57; 
0,72 і 0,61; калію — 3,03; 3,79 і 3,12 г/посуди-
ну. Частка надземних органів рослин у виносі 
елементів живлення становить: азоту — 
35–43%, фосфору — 27–36, калію — 36–51, 
натрію — 64–75, кальцію — 43–54 і магнію — 
52–66%, а решта виноситься підземною час-
тиною рослин.

Висновки
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БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 
ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ДОБРИВ У ЗЕРНОПРОСАПНІЙ 
СІВОЗМІНІ

Мета. Вивчити вплив 50-річного систематичного 
застосування добрив на баланс азоту, фосфору 
і калію у 10-пільній польовій сівозміні на сірому 
лісовому пилуватолегкосуглинковому ґрунті 
північної частини Лісостепу за органічної, 
мінеральної та органо-мінеральної систем 
удобрення. Методи. Використано польовий, 
лабораторний і математичний методи. Результати. 
Залежно від систем удобрення за виносом 
азоту фосфору і калію культури 5-пільної ланки 
сівозміни утворили зростальну послідовність: 
горох — жито озиме — пшениця озима — кукурудза 
на силос — буряки цукрові. Підвищення виносу 
поживних речовин відбулося в результаті їх 
накопичення в основній і побічній продукції зі 
збільшенням насичення сівозміни добривами. 
Висновки. За систематичного застосування добрив 
у 10-пільній польовій сівозміні впродовж 50 років 
баланс основних поживних речовин з найвищою 
продуктивністю і мінімальним дефіцитом склався 
за внесення 260 кг/га NPK на фоні 12 т/га ріллі 
підстилкового гною великої рогатої худоби, а також 
за введення в систему удобрення побічної продукції 
рослинництва. За високих навантажень туками 
(360 кг/га NPK+12 т/га гною) відбуваються втрати 
азоту з одночасним зниженням продуктивності.
Ключові слова: система удобрення, баланс 
поживних речовин, азот, фосфор, калій.

Важливість вивчення питання балансу по
живних речовин у землеробстві особливо зрос
ла в останні десятиріччя, що пов’язано зі зни
женням зростання виробництва та використання 
добрив в Україні. Розрахунок балансу дає мож
ливість більш обґрунтовано вибирати дози міне
ральних добрив для одержання запланованих 
урожаїв і регулювати родючість ґрунту [1–3].

Сумарне відчуження поживних елементів 
урожаєм сільськогосподарських культур за
лежить від умісту їх у одиниці продукції та 
масі врожаю основної і побічної продукції. 
У свою чергу, обидві частини сумарного від
чуження залежать від дози внесених добрив. 
Нині відомі показники відчуження елементів 

Ключові слова: система удобрення, баланс поживних речовин, азот, фосфор, калій.

живлення основними сільськогосподарськими 
культурами залежно від доз унесених добрив. 
Так, залежно від умов вирощування озимого 
жита з ґрунту виноситься 35–129 кг/га азоту, 
15–46 кг/га фосфору, 19–100 кг/га калію [4–6]. 
Велику кількість поживних речовин виносять 
просапні культури, зокрема, кукурудза на си
лос –150–180 кг азоту, 50–60 кг фосфору та 
150–200 кг/га калію [7].

Вважають, що в системі удобрення допус
кається дефіцит по азоту, який може станови
ти 14%, по калію – 27%, а поповнення фосфо
ром має бути бездефіцитним [8]. Основними 
чинниками, що впливають на винос поживних 
речовин, є тип ґрунту, величина врожаю, вміст 
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Баланс поживних речовин за тривалого застосування 
добрив у зернопросапній сівозміні

поживних елементів, погодні умови [9].
Тому вивчення питання балансу поживних 

речовин у сівозмінах з урахуванням тривалого 
внесення різних доз основних елементів жив
лення є актуальним. Цьому питанню й при
свячені наші дослідження, які дають загальне 
уявлення  щодо балансу основних елементів 
живлення в системі «рослина — добриво» 
залежно від їхнього навантаження і культур 
ланки сівозміни.

Мета досліджень – вивчити вплив добрив 
за тривалого їх внесення на сірому лісово
му ґрунті в ланці зернопросапної сівозміни 
на формування балансу поживних речовин 
сірого лісового ґрунту.

Матеріали і методи досліджень. Дослід
ження проводили у тривалому польовому 
досліді відділу агрохімії ННЦ «Інститут зем
леробства НААН» на сірому лісовому ґрунті, 
закладеному в 1961 р. Вивчали вплив сис
тематичного внесення підстилкового гною 
та мінеральних добрив упродовж 50 років 
на фоні періодичного вапнування (двічі за ро
тацію) на відтворення родючості сірого лісо
вого крупнопилуватолегкосуглинкового ґрун
ту. Аналіз одержаних результатів проводили 
на кінець V ротації (під горохом у 2010 р. 
завершилась V ротація 10пільної зернопро
сапної сівозміни) у ланці сівозміни: пшениця 
озима, буряки цукрові, кукурудза на силос, 
жито озиме, горох. Розрахунки балансу азо
ту, фосфору, калію проводили за методич
ними вказівками кафедри агрохімії та якості 
продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна 
Національного університету біоресурсів і при
родокористування України (В.М. Макаренко, 
В.Є. Розстальний та ін.). 

Схема досліду передбачає вивчення ор
ганічної, мінеральної й органомінеральної 
систем удобрення за різних рівнів насичення 
сівозміни добривами – від 97 до 360 кг NPK 
на 1 га ріллі та  підстилкового гною — 6, 
12 і 24 т/га. На 2 і 5 варіантах досліду удо
брення  передбачає внесення на фоні 6 т/га 
гною та помірних доз NPK (97–130 кг/га) по
бічної продукції рослинництва попередника 
(соломи зернових, гички буряків цукрових).

Дослідження виконували згідно з науко
вотехнічною програмою «Землеробство» 
на 2006–2010 роки. 

Результати і обговорення. Аналіз одер
жаних результатів показав, що сумарне 
відчуження поживних елементів урожаєм 
сільськогосподарських культур залежить від 
умісту цих елементів в одиниці продукції та 

масі врожаю основної і побічної продукції. 
У свою чергу, обидві частини сумарного 
відчуження залежать від дози внесених до
брив. Загалом, за винятком гороху, можна 
констатувати, що при збільшенні доз азотних, 
фосфорних і калійних добрив спостерігалась 
чітка закономірність підвищення вмісту відпо
відних елементів у рослинах, що збільшувало 
їхній винос з основною та побічною продук
цією. За виносом азоту, фосфору та калію 
культури ланки сівозміни утворили зросталь
ну послідовність: горох — жито озиме — пше
ниця озима — кукурудза на силос — буряки 
цукрові. За ланку сівозміни в середньому 
за рік на удобрених варіантах винос азоту 
становив 134–195, фосфору 52–74; калію 
112–185 кг/га. На варіанті без добрив від
повідно 98; 36; 72 кг/га. За внесення макси
мальної дози (N4P3K4–360 кг/га) винос NPK 
досяг найвищої величини (203–74–178 кг/га),  
але вихід продукції на цьому варіанті був 
таким, як за внесення добрив у менших до
зах (табл. 1).

Збільшення виносу азоту, фосфору та ка
лію відбувалось не за рахунок росту врожаю, 
а в результаті накопичення елементів жив
лення у рослинах, що часто спостерігається 
за зниження ефективності дії високих доз до
брив на врожай культур та призводить до над
лишкової забезпеченості рослин поживними 
елементами впродовж вегетаційного періоду. 

З підвищенням доз добрив винос азоту 
врожаєм збільшується, порівняно з калієм 
та фосфором, що свідчить про необхідність 
підвищення доз азотних добрив в умовах 
Правобережного Лісостепу за рахунок до
даткових підживлень культур зернопросапної 
сівозміни.

Отже, із збільшенням насиченості сівозміни 
добривами винос поживних речовин рослина
ми постійно зростає, навіть перевищуючи ріст 
продуктивності.

У результаті проведених досліджень визна
чено баланс азоту, фосфору та калію у сис
темі «рослина–добриво» під впливом добрив 
за різних систем їхнього застосування з ураху
ванням статей надходження, а також витрат
ної частини. Аналіз результатів показав, що 
позитивний баланс по азоту та калію одержа
но за органомінеральної системи удобрення 
із внесенням максимальної кількості поживних 
речовин (360 кг/га NPK) у досліді, але при цьо
му відбуваються втрати азоту з одночасним 
зниженням продуктивності сівозміни. 

Бездефіцитний баланс фосфору одержано 
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за внесення не менше 194 кг/га NPK у серед
ньому на 1 га сівозмінної площі, але за над
мірних навантажень агрохімікатами впродовж 
тривалого застосування добрив накопичення 
рухомих його форм досягає значень високої 
забезпеченості і в подальшому може ство
рювати прецидент зафосфачування ґрунту. 

Позитивний баланс калію в зернобуря
кових сівозмінах Лісостепу є проблемним 
питанням у зв’язку з інтенсивним виносом 
і фіксацією обмінних його форм у необмінні. 
За 50 років систематичного застосування 
добрив у сівозміні досягнуто високого рівня 
забезпеченості обмінними формами калію, 
а за помірних доз добрив – середнього. Так 
позитивний баланс калію одержано за орга
номінеральної системи (360 кг NPK на фоні 
гною, в середньому за ланку). Застосування 
дози (260 кг/га NPK) мінеральних добрив 
на фоні 12 т/га гною за органомінеральної 
системи удобрення сприяло одержанню не 
тільки найвищої продуктивності культур лан

ки сівозміни, а й забезпечило баланс цих 
елементів із мінімальним дефіцитом. 

Загалом по досліду органічні добрива не 
менш, ніж мінеральні, впливають на віднов
лення відчуженого з ґрунту азоту, фосфору 
та калію, так як з однією дозою гною (12 т/га) 
надходить достатня кількість поживних речо
вин (240 кг/га N, 120 кг/га Р2О5, 240 кг/га К2О) 
за ланку сівозміни. 

Встановлено, що за органомінеральної 
системи удобрення із використанням побічної 
продукції рослинництва сумісно з 6 т/га гною 
і 130 кг/га NPK склався вигідний баланс основ
них елементів живлення з допустимим дефі
цитом, адже за таких умов у ґрунт надходить: 
з соломою пшениці та жита озимих – 23 кг/
га N, 9 кг/га Р2О, 27 кг/га К2О; гичкою буряків 
цукрових – 160 кг/га N, 32 кг/га Р2О5, 120 кг/га 
К2О; соломою гороху – 39 кг/га N, 9 кг/га Р2О, 
30 кг/га К2О, це в даному випадку створює 
значний резерв для оптимізації мінерального 
живлення рослин.

1. Баланс азоту, фосфору і калію в середньому за ланку сівозміни, кг/га в рік (кінець V ротації)

В
ар

іа
нт

Удобрення на 1 га 
ріллі

Винос Баланс Інтенсивність балансу, %

Гній, т NРК, кг д.р. N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

1 0 000 98 36,7 72,9 74,4 34,6 67,1 29,6 5,4 10,4

Мінеральна система удобрення 

4 0 343438 134 52,7 115,8 76,5 16,6 72,0 50,4 68,3 38,9

11 0 686876 152 60,5 134,0 69,0 9,6 52,0 65,1 116,1 61,7

3 0 10268114 156 60,5 127,1 36,5 9,4 7,3 90,3 115,7 94,6

Органо-мінеральна система удобрення

*2 6 343438 157 59,7 147,0 28,3 9,2 39,5 88,3 84,3 73,4

*5 6 513457 161 61,4 159,8 20 4,6 33,6 96,3 92,3 79,3

7 12 343438 160 60,5 141,4 43,1 3,1 40,3 79,4 94,9 72,1

12 12 686876 189 65,4 160,4 19,4 26,0 21,3 98,1 139,8 87,1

19 12 10268114 195 73,9 185,2 14,6 17,6 8,14 103,6 123,7 95,6

16 12 136102152 203 74,6 178,5 6,8 50,8 36,5 116,7 168,1 120,2

Органічна система удобрення

6 12 000 145 52,5 112,4 60,4 29,0 49,4 62,1 44,6 57,1

18 24 000 173 67,4 148,5 28,0 20,6 28,3 86,7 66,5 81,3

*Примітка: на 2 і 5 варіанта з 1994 р. вноситься побічна продукція (солома зернових і бобових та гичка 
буряку цукрового).
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Визначення балансу азоту в кінці V ро-
тації зернопросапної сівозміни показує, 
що згідно закону повернення відчужених 
поживних речовин, позитивний його ба-
ланс складається за максимальної дози 
мінеральних добрив (N136Р102К152 + 12 т/га 
гною), де понад 100% перевищення інтен-
сивності балансу становило 16,7%, що 
свідчить про можливість непродуктивних 
втрат його внаслідок вимивання в нижчі 
шари ґрунту.

Систематичне використання добрив 

створює умови для бездефіцитного балан-
су фосфору в ґрунті на удобрених варіантах 
за винятком унесення в грунт подвійної дози 
мінеральних добрив (106 кг/га NРК), як окре-
мо так і на фоні 12 т/га гною, він відповідно 
становив – 10,9 та 16,1 кг/га у середньому 
за ланку.

У зерно-буряковій сівозміні забезпечу-
ється позитивний баланс калію за умови 
використання помірних і високих доз мі-
неральних добрив (260 кг/га NРК) на фоні 
гною.
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ВплиВ індукоВаних дистресіВ 
на біологічну продуктиВність 
лободи білої

Мета. Визначити біологічні особливості реакції 
молодих рослин лободи білої на індуковані 
енергетичні стреси. Методи. способом 
цілеспрямованого ослаблення інтенсивності 
потоку енергії Фар, що доходить до рослин 
у початковий період вегетації, оцінено його 
вплив на показники біологічної продуктивності 
лободи білої. Результати. Визначено зміну 
рівня індукування дистресів залежно від 
глибини енергетичного дефіциту в початковий 
період вегетації. Висновки. глибокі індуковані 
дистреси в початкові етапи онтогенезу (навіть 
після припинення впливу затінення й до 
кінця вегетації) істотно знижували здатність 
рослин формувати висоту, накопичувати 
надземну масу і формувати насіння. 

Рослинництво,  
кормовиробництво

Ефективне контролювання бур’янів у посі-
вах можливе лише за умови розуміння специ-
фіки їх біології і реакції на заходи захисту. Без 
урахування такої реакції високої ефективності 
захисної дії досягати складно [1].

Основою життя всіх зелених рослин є енер-
гія світла. Саме наявність достатньо інтенсив-
ного потоку світлової енергії в основному ви-
значає можливості заселення біологічних ніш 
у посівах бур’янами [3, 10, 13]. Енергетичне 
забезпечення в процесі вегетації та оптималь-
ність умов для фотосинтезу визначають об-
сяги синтезу органічних речовин і питому вагу 
конкретної рослини в агрофітоценозі [4, 7]. 
Представник ботанічної родини Лободові — 
Chenopodiaceae лобода біла — Chenopodium 
album L. є типовим і надокучливим бур’яном 
у посівах більшості сільськогосподарських 
культур, особливо широкорядних [5]. Конку-

Ключові слова: рослини лободи, затінення, потік енергії ФАР, чутливість,  
дистрес, маса, насіння.

рентну здатність і величину негативного впли-
ву на посіви кожної рослини бур’яну визнача-
ють величиною її маси і часткою в структурі 
маси агрофітоценозу [11]. 

Комплексні дослідження біологічних особли-
востей реакції рослин лободи білої у ювеніль-
ний та іматурний етапи їх органогенезу на інду-
ковані енергетичні стреси і вплив таких стресів 
на біологічну продуктивність є питанням багато-
плановим і актуальним [6, 8, 14–16].

Мета роботи — визначити біологічні осо-
бливості реакції молодих рослин лободи білої 
на індуковані енергетичні стреси.

 Методика досліджень. Дослідження про-
ведено в лабораторії гербології Інституту біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН 
у 2008–2013 рр. Реакцію рослин лободи білої 
на індуковані світлові (енергетичні) стреси 
проводили у мікропольових дослідах з вико-
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ристанням регулювання інтенсивності потоку 
енергії ФАР (фотосинтетично активної соняч-
ної радіації) (рисунок).

Схеми досліду передбачали:
1. Рослини розміщені на відкритих площад-

ках і отримують 100% ФАР під відкритим небом.
2. Рослини від фази сім’ядоль протягом 

30 днів ростуть у павільйонах з світловим по-
током енергії ФАР, що знижений на 20%; на-
ступний період вегетації рослин триває під 
відкритим небом.

3. Рослини від фази сім’ядоль протягом 
30 днів ростуть у павільйонах з світловим 
потоком енергії ФАР, що знижений на 35%; 
наступний період вегетації рослин — під від-
критим небом.

4. Рослини від фази сім’ядоль протягом 
30 днів ростуть у павільйонах з світловим 
потоком енергії ФАР, що знижений на 50%; 
наступний період вегетації рослин — під від-
критим небом.

5. Рослини від фази сім’ядоль протягом 
30 днів ростуть у павільйонах з світловим 
потоком енергії ФАР, що знижений на 65%; 
наступний період вегетації рослин — під від-
критим небом.

6. Рослини від фази сім’ядоль протягом 
30 днів ростуть у павільйонах з світловим 
потоком енергії ФАР, що знижений на 80%; 
наступний період вегетації рослин — під від-
критим небом.

Площа облікової ділянки — 2 м2, повтор-
ність 6-разова. Заміри інтенсивності потоку 
енергії ФАР проводили за допомогою фото-
інтегратора Б.І. Гуляєва.

Інтенсивність потоку енергії ФАР у павіль-
йонах і на відкритій вегетаційній площадці оці-
нювали згідно з вимогами методики Х.Г. То-
омінга — Б.І. Гуляєва [12] за допомогою 
фотоінтегратора Б.І. Гуляєва [2].

Висоту рослин у варіантах дослідів визна-
чали в період цвітіння. Заміри лінійкою роби-
ли у 10 рослин конкретного виду на кожному 
повторенні варіанта (всього — 60 рослин). 
З отриманих результатів визначали середні 
показники (у см). Площу листків рослин ви-
значали способом «просічок» за методикою 
А.О. Ничипоровича [9].

Насіннєву продуктивність рослин бур’янів 
з’ясовували кількісно-ваговим способом. Після 
достигання насіння по 10 рослин на всіх по-
втореннях варіанта зрізували й обмолочували 
на брезенті. Зібране насіння очищали на ситах 
від решток рослин і зважували. З кожної партії 
насіння відбирали по 1000 насінин у 6-разовій 
повторності і зважували. Масу отриманої пар-
тії насіння розділяли на кількість обмолочених 
рослин і ділили отримані показники на масу 
середньої тисячі насінин. У результаті отри-
мували тис. шт. насінин/рослину.

Результати досліджень. Після з’явлення 
сходів лободи білої і формування густоти сто-
яння рослин ділянки накривали павільйонами, 
що ослаблювали інтенсивність потоку енергії 
ФАР сонця згідно зі схемою досліджень. Па-
вільйони перебували на ділянках протягом 
30 днів. У наступний період вегетації (до до-
стигання насіння) рослини лободи білої були 
освітлені повністю.

За різного рівня освітлення (інтенсивності 
потоку енергії ФАР) у початковий період ве-
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гетації (перші 30 днів від появи сходів) умови 
вегетації рослин лободи білої істотно відріз-
нялись від умов без затінення. Якщо за зни-
ження інтенсивності потоку енергії ФАР у ме-
жах 20% вони помітно відставали за висотою 
і масою, то у рослин, що розпочинали свою 
вегетацію за умов зменшення інтенсивності 
потоку енергії ФАР на 50% і більше — відста-
вання у формуванні надземних частин було 
ще помітнішим. 

Після припинення затінення (перші 30 днів 
після з’явлення сходів) рослини лободи білої 
мали повне енергетичне (світлове) забезпе-
чення, проте наступні етапи їх онтогенезу іс-
тотно відрізнялися за варіантами. Значний 
початковий енергетичний дефіцит призводив 
до істотних змін і перебудови стратегії про-
ходження етапів органогенезу. Показники біо-
логічної продуктивності рослин за варіантами 
досліду були різними. 

Інтегрованим показником рівня біологічної 
продуктивності рослин є величина накопичен-
ня ними маси. Середня маса рослин лободи 
білої, що вегетували на ділянках контролю без 
початкового затінення, становила 161 г/рос-
лину. Зниження інтенсивності потоку енергії 
ФАР, що доходить до молодих рослин лободи 
білої на 20% протягом перших 30 днів після 
появи сходів і наступного повного освітлення 
до достигання насіння, забезпечувало фор-
мування маси в середньому 143 г/рослину, 
або на 11,2% менше порівняно з контролем. 

Ослаблення інтенсивності потоку енергії 
ФАР у початковий період вегетації на 50% 
у наступний період вегетації вже за умов пов-
ного освітлення не компенсувало отриманого 
енергетичного дистресу (дефіциту енергії), 
що виявлялося насамперед у їх здатності 
формувати свою масу. Середня маса рослин 
становила 95 г/рослину. Зниження здатності 
формувати масу — 40,9%. 

Максимальне ослаблення потоку енергії 
ФАР у початковий період вегетації на 80% 
індукувало найглибший енергетичний дистрес, 
який протягом наступного періоду вегетації 
рослини не компенсували. Їх онтогенез змі-
нювався і біологічна продуктивність істотно 
знижувалася. Величина накопичення маси 
рослин лободи білої становила в середньому 
22 г/рослину, або величина зниження порівня-
но з рослинами, що вегетували без початко-
вого затінення, досягала 86,3%.

Індукування енергетичного дистресу у рос-
лин лободи білої в початковий період веге-
тації (перші 30 днів від часу появи сходів) 

впливало і на їх здатність формувати висоту 
рослин. Залежно від глибини індукованого 
енергетичного дистресу їхня середня висота 
істотно відрізнялася між варіантами досліду 
від 132 см (рослини на ділянках контролю без 
початкового їх затінення) до 18 см (неотеніч-
ні рослини лободи білої, яким у початковий 
період вегетації протягом 30 днів знижува-
ли інтенсивність потоку енергії ФАР на 80%). 
Тобто зниження здатності нарощувати висоту 
рослин становило 84,4%.

Рівень енергетичного забезпечення моло-
дих рослин лободи білої в початковий період 
вегетації (перші 30 днів від часу з’явлення схо-
дів) визначає і можливості нарощувати площу 
листків у дослідних рослин. Площа листків 
у рослин лободи білої на ділянках контролю 
(вегетація без затінення протягом всієї веге-
тації) становила в середньому 17,1 дм2/рос-
лину. Ослаблення інтенсивності потоку енергії 
ФАР на 80% протягом перших 30 днів від часу 
з’явлення сходів лободи білої і наступного 
повного освітлення до кінця вегетації при-
зводило до зниження здатності формувати 
площу листків. У фазі цвітіння такі рослини 
формували в середньому 1,9 дм2/рослину, 
або зниження становило 88,9%.

Рослини бур’янів, і лободи білої зокрема, 
вирізняються високою здатністю формувати 
насіння. Середні показники насіннєвої продук-
тивності рослин бур’яну на ділянках контролю 
(без періоду затінення) становили 18,43 тис. 
шт./рослину. Зниження інтенсивності потоку 
енергії ФАР протягом перших 30 днів від по-
яви сходів на 50% від повного з наступним 
пов ним енергетичним забезпеченням індуку-
вало глибокий дистрес, який виявився у зни-
женні здатності формувати насіння. У серед-
ньому одна рослина формувала 5,64 тис. шт. 
насінин, що становило 69,4% від показників 
на рослинах з ділянок контролю. 

Максимальне зниження інтенсивності по-
току енергії ФАР на 80% від повної протягом 
перших 30 днів від появи сходів забезпечу-
вало глибокі зміни всієї стратегії онтогенезу 
рослин лободи білої. Навіть наявність повного 
енергетичного забезпечення в наступні пе-
ріоди вегетації не здатні були компенсувати 
глибокий дистрес, який вони отримали в юве-
нільний і іматурний етапи вегетації. Насіннє-
ва продуктивність рослин лободи становила 
0,52 тис. шт./рослину. Порівняно з рівнем на-
сіннєвої продуктивності бур’яну на ділянках 
контролю (вегетація без затінення) зниження 
становило 97,2%.
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Рослини лободи білої достатньо чутливі 
до рівня енергетичного (світлового) забез-
печення, особливо на початкових етапах їх 
росту та розвитку.

Зниження інтенсивності потоку енергії 
ФАР, що доходить до посівів протягом пер-
ших 30 днів від часу з’явлення сходів призво-
дило до індукування енергетичних стресів 
у молодих рослин бур’яну. Глибина індукова-
них дистресів залежала від величини дефі-
циту енергетичного забезпечення процесів 
фотосинтезу у листках рослин.

Ослаблення інтенсивності потоку енергії 

ФАР протягом перших 30 днів на 80% навіть 
за наступного повного енергетичного забез-
печення призводило до зниження здатності 
рослин лободи білої формувати свою масу 
на 85,8%, висоту — на 86,3, площу лист-
ків — на 88,9, насіння — на 97,2%.

Особливості реакції рослин бур’янів на зни-
ження інтенсивності потоку енергії ФАР мо-
жуть бути практично використані для визна-
чення оптимальної оптичної щільності посівів 
сільськогосподарських культур і ефективного 
контролювання повторного забур’янення по-
сівів фітоценотичним способом.
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Збалансованість фотосинтеЗу 
та репродуктивних процесів 
у ріЗних За походженням 
імунних до парші сортів яблуні

Мета. вивчити фотосинтетичну діяльність різних 
за походженням імунних до парші сортів яблуні 
та виявити такі, що повною мірою реалізують свій 
продуктивний потенціал у господарсько цінний 
урожай плодів з високими товарними якостями. 
Методи: польовий, лабораторно-польовий, 
лабораторний, статистичний. Результати. 
на основі аналізу виявлено ті імунні до парші 
сорти, в яких найбільша частка асимілятів 
використовується безпосередньо для формування 
господарсько корисного врожаю. За оцінкою 
фотосинтетичної діяльності листкового апарату 
цих сортів, продуктивність яблуні визначається 
морфологічними, анатомічними і біохімічними 
ознаками рослини. Висновки. показано частку 
господарсько цінної продукції в загальній 
масі рослини досліджуваних сортів, отриману 
в результаті продуктивного процесу. 

Фотосинтетична діяльність рослин відіграє 
першорядну роль у формуванні потенційної 
продуктивності сільськогосподарських куль-
тур. Продуктивність плодових культур визна-
чається станом навколишнього середовища, 
фактори якого регулюють інтенсивність син-
тезу органічної речовини, активність викорис-
тання її в процесах метаболізму і формування 
різних частин та органів рослини. Чим ви-
щий ступінь відповідності умов середовища 
біологічним потребам організмів, тим повніше 
реалізуються їх потенційні можливості. Про-
дуктивність визначається кількістю поглинутої 
та акумульованої в органічній речовині соняч-
ної енергії [3]. Одним з основних параметрів, 
який впливає на продуктивність насаджень, 
є ступінь розвитку фотосинтезувального апа-
рату рослин.

Р.П. Кудрявець [3] констатував, що за ура-
ження хворобами великої кількості листків 
неможливий максимальний приріст орга-
нічної речовини, а Б.А. Рубін [9] зазначав, 
що ефективність роботи листкового апара-
ту багато в чому залежить від тривалості 
життя листків. Саме імунні до парші сорти 

Ключові слова: яблуня, сорт, імунітет, парша, фотосинтез, продуктивність, урожайність.

яблуні формують здорову, сильнорозвинену 
листкову поверхню, що сприяє формуванню  
високого врожаю [2]. Дослідженнями Я.С. Не-
стерова та С.Є. Шипоти [5] установлено, що 
інтенсивність фотосинтезу перебуває в тісно-
му зв’язку з питомою поверхневою щільністю 
листя (ППЩЛ) [5, 10]. За оптимальних умов 
у сортів з добре розвиненою палісадною па-
ренхімою, як правило, накопичується більше 
сухої речовини в перерахунку на одиницю 
площі листка [12]. В онтогенетичному циклі 
розвитку рослини різних еколого-географіч-
них груп реалізують генетично зумовлений 
продуктивний потенціал у різних діапазонах 
адаптивної фенотипової мінливості [1, 6]. По-
тенціал продуктивності плодових культур ре-
алізується за рахунок продуктів фотосинтезу 
листків і залежить від ефективності їх роботи 
та площі листкової поверхні. Для отримання 
максимального врожаю потрібно, щоб площа 
листкового апарату була в межах 30–40 тис. 
м2 на 1 га [6].

Головним у створенні високопродуктивних 
насаджень яблуні є збалансованість фото-
синтезу та репродуктивних процесів.
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Мета досліджень — вивчення фотосинте-
тичної діяльності різних за походженням імун-
них до парші сортів яблуні та виявлення таких, 
які повною мірою реалізують свій продуктивний 
потенціал у господарсько цінний урожай плодів 
з високими товарними якостями.

Матеріал і методика досліджень. Об-
ліки та спостереження здійснювали в 2011–
2013 рр. в умовах Лісостепу в насадженні 
первинного сортовипробування Інституту са-
дівництва НААН, закладеному навесні 2002 
і 2005 рр. однорічками за схемою 4×3 м; під-
щепа 54–118. Об’єктами досліджень були 
14 імунних до парші сортів яблуні різних еко-
лого-географічних груп. Контролем — імунні 
до парші сорти яблуні української селекції 
Амулет і Едера. Крони дерев сформовані 
за типом веретеноподібного куща. Ґрунт до-
слідного саду — темно-сірий опідзолений, 
легкосуглинковий. Агротехнічний догляд за 
насадженнями здійснювали згідно із зональ-
ними рекомендаціями 1997 р.

Закладали досліди і основні обліки 
та спостереження проводили відповідно 
до «Программы и методики сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 
[8] та «Методики державного випробування 
сортів рослин на придатність до поширен-
ня в Україні» [4]. ППЩЛ визначали за О.С. 
Овсянніковим [7], анатомічну будову лист-
ка вивчали на поперечних зрізах листкової 
пластинки за В.Г. Хржановським [11], чисту 
продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) визна-
чали методом В.К. Кошелєва [8]. Показники 
фотосинтетичної діяльності обраховували за 
формулами, запропонованими О.В. Овсянні-
ковим [7] та Р.П. Кудрявцем [3].

Клімат зони досліджень — помірно кон-
тинентальний. Середня багаторічна сума 
активних температур 10°С і вище становить 
2580°С, середньорічна температура повіт-
ря — +5,8°С, річна кількість опадів — 597 мм. 
Період вивчення сортів характеризувався 
мінливістю погодних умов і загалом був спри-
ятливим для росту та розвит ку дерев яблуні. 
Сума активних температур 10°С і вище була 
в межах 3063,1 (2011 р.) — 3441,3°С (2012 р.), 
що на 483–861°С вище за середні багато-
річні показники. Кількість опадів становила 
у 2011 р. 615,5 мм, 2012 р. — 702,9 мм. Вони 
були нерівномірно розподілені за місяцями 
(основна маса випала за 1–2 місяці). Зима 
2010–2011 рр. була сприятливою для перези-
мівлі всіх досліджуваних сортів. Суворою ви-
явилася зима 2011–2012 рр., коли в лютому 

температура повітря знижувалася до –28,4°С 
і була велика кількість сонячних днів, що зу-
мовило несприятливу перезимівлю сортів 
яблуні.

Результати досліджень. Аналіз анато-
мічної будови листкової пластинки показав, 
що для імунних до парші сортів яблуні не 
залежно від їх походження характерна на-
явність 2-х шарів палісадної паренхіми. 
У насадженнях яблуні товщина стовбчастої 
тканини листків значно різнилася (НІР05 1,4) 
за сортами. Значно меншою щодо контр-
олів вона була в сортів Вітос та Голд Раш. 
Найбільшу товщину основної асиміляційної 
тканини відзначено в листків сортів Ревена, 
Імант, Орловскоє Полєсьє, Старт, Афродіта, 
Сябрина, Амулет (табл. 1). До того ж вияв-
лено, що в клітинах палісадної паренхіми 
сортів Орловскоє Полєсьє, Старт, Афродіта 
і Сябрина більша кількість хлоропластів. Рос-
лини сортів Ревена, Імант, Орловскоє Полє-
сьє формують листки з великими клітинами 
епідермісу. Особливістю клітин палісадної 
паренхіми листків сорту Ревена є дуже щіль-
не розміщення їх у тканині. Співвідношення 
товщини палісадної та губчастої паренхім 
у більшості імунних до парші сортів стано-
вило 0,9–1,2.

Продуктивність багаторічних насаджень 
визначається фізіологічними та біохімічними 
перетвореннями, які відбуваються в рослин-
ному організмі. Дослідженнями встановлено 
тісну кореляцію між товщиною палісадної 
паренхіми і ППЩЛ (r=0,82) та позитивний 
(r=0,78) вплив останньої на врожайність імун-
них до парші сортів яблуні. Величина ППЩЛ 
є наслідком інтенсивної роботи фотосинте-
зувального апарату і характеризується на-
копиченням сухої речовини. Вищі показники 
ППЩЛ мали дерева сортів Амулет, Орлов-
скоє Полєсьє, Афродіта і Сябрина (рисунок). 
Низький уміст сухої речовини в одиниці площі 
листка виявлено в сортів Надзєйни та Голд 
Раш (11,8 і 12,2 мг/см2).За результатами до-
сліджень, найбільшу (10–18 тис. м2/га) площу 
листкової поверхні формували 7-річні дерева 
сортів Орловскоє Полєсьє, Старт, Афродіта 
та контрольного сорту Амулет, листки яких 
характеризувалися більшою пластинкою. 
Одинадцятирічні дерева сортів Надзєйни та 
Голд Раш мали найменшу площу листкового 
апарату (7,0 і 8,2 тис. м2/га), що в середньо-
му втричі менше за решту сортів.

Чиста продуктивність фотосинтезу, яка 
свідчить про роботу фотосинтезувального 
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апарату, найбільшою за роки досліджень 
була в сортів Ремо, Голд Раш, Орловскоє 
Полєсьє, Ревена (15,7–20,5 г/м2 за добу) 
(табл.  2). У контрольних сортів Амулет та 
Едера ЧПФ виявилася значно нижчою. За та-
кого показника ЧПФ листків кількість м2 · добу,  
потрібних для отримання 1 кг плодів (ΔФП) 
за умови повного використання асимілятів 

для формування врожаю, у досліджува-
них сортів становила від 4,25 у Голд Раш 
до 15,86 — Амулет, а потенційна врожайність 
у перерахунку на 1 м2 листків дорівнювала 
18,82 та 2,87 кг/м2.

Інтегральним показником, який об’єднує 
в собі компоненти продуктивності, фото-
синтетичної діяльності, економічне воло-

1. товщина листкової пластинки імунних до парші сортів яблуні (2011–2013 рр.)

Сорт
Загальна 

товщина листка, 
мкм

Кількість 
хлоропластів 
у клітині, шт.

Товщина тканин листка, мкм

палісадної губчастої
епідермісу

верхнього нижнього

Амулет (к) 295,4 8,3 152,4 116,8 13,0 13,2

Вітос 204,4 9,0 79,4 101,9 12,5 10,6

Ремо 282,6 9,8 136,9 120,6 13,8 11,3

Афродіта 303,8 10,0 143,8 136,9 11,8 11,3

Старт 300,6 10,2 152,0 126,5 13,8 8,3

Орловскоє Полєсьє 353,7 10,5 181,3 146,0 15,6 10,8

Едера (к) 276,3 9,1 129,4 122,5 12,5 11,9

Топаз 263,2 8,5 135,6 106,9 11,3 9,4

Надзєйни 244,5 8,0 121,3 101,3 12,5 9,4

Імант 330,0 9,5 153,8 148,5 14,4 13,3

Сябрина 300,2 10,0 155,3 121,4 12,0 11,5

Ревена 326,5 9,5 178,9 117,6 14,4 15,6

Голд Раш 255,6 8,0 105,6 300,0 12,5 7,5

   НІР05 1,25 1,38 1,40 1,27 1,12 1,28
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питома поверхнева щільність листків імунних до парші сортів яблуні (середнє за 2011–2013 рр.)
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госпоживання на одиницю продукції та еко-
логічну стійкість, є коефіцієнт реалізації 
асимілятів на врожай (Кгосп., %). Він показує 
частку господарсько цінної продукції в за-
гальній масі рослини, отриманої в резуль-
таті продукційного процесу. За цим показ-
ником сорти було розподілено на групи: 
1–19,9% — мала частка реалізації (Над-
зєйни); 20–29,9 — середня (Ремо, Голд 

Раш, Афродіта, Старт, Орловскоє Полє-
сьє); 30–39,9 — висока (Едера (к), Ревена, 
Топаз); 40–50% — найвища (Амулет (к), 
Вітос, Сябрина, Фрідом). Сорти Орловскоє 
Полєсьє і Старт хоч і мають велику за пло-
щею листкову поверхню і листки з товстим 
шаром палісадної паренхіми, проте неефек-
тивно використовують біологічний потенці-
ал у процесі формування плодів.

2. показники фотосинтетичної діяльності листків імунних до парші сортів яблуні  
(середнє за 2011–2013 рр.)

Сорт
ЧПФ, г сухої речовини/

м2•добу
ΔФП, м2•діб 

на 1 кг плодів
Угосп., кг/м2 

листків
Кгосп., % Урожайність, т/га

2002 р. садіння

Амулет (к) 6,1 15,86 2,87 42 10,7

Вітос 13,6 7,49 7,61 42 21,8

Ремо 16,1 6,20 11,31 20 10,5

Едера (к) 7,5 9,85 7,10 32 21,3

Фрідом 14,3 6,51 10,75 49 23,7

Надзєйни 7,8 14,36 1,88 13 17,2

Імант 9,1 10,91 7,25 34 10,3

Сябрина 14,3 6,51 10,75 49 20,8

Ревена 15,7 5,59 13,06 30 12,5

Голд Раш 20,5 4,25 18,82 23 9,6

   НІР05 1,54 1,42 1,33 1,71 1,42

2005 р. садіння

Амулет (к) 7,8 10,26 2,82 45 18,2

Афродіта 14,3 6,10 7,21 25 10,2

Старт 14,7 7,51 7,32 21 11,6

Орловскоє Полєсьє 15,8 6,48 7,56 25 12,6

Едера (к) 7,8 10,26 7,12 36 14,4

Топаз 9,2 10,23 7,82 31 16,9

   НІР05 1,6 1,38 1,33 1,71 1,32

За результатами вивчення фотосинте-
тичної діяльності листкового апарату імун-
них до парші сортів яблуні встановлено, що 
продуктивність яблуні визначається морфо-
логічними, анатомічними і біохімічними озна-
ками рослини. Виявлено сортову відмінність 
за основними показниками фотосинтетичної 
діяльності. Високою питомою поверхневою 
щільністю листків та добре розвиненою фо-
тосинтезувальною тканиною характеризу-

ються сорти Старт, Афродіта і Сябрина, 
які за цими показниками не поступаються 
контрольним сортам Амулет і Едера.

Комплексна оцінка морфофізіологічних 
компонентів дала змогу виявити, що імунні 
до парші сорти яблуні Амулет, Вітос, Афро-
діта, Фрідом, Сябрина, Топаз відзначаються 
високою потенціальною продуктивністю та 
високим коефіцієнтом її реалізації в госпо-
дарсько цінний урожай.

Висновки
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Кваліметричний підхід 
до аналізу яКості Кормів

Мета. Провести кваліметричну оцінку якості 
білкових кормів для сільськогосподарських 
тварин і птиці. Методи. дослідження 
відбувалися згідно із загальноприйнятими 
методами. Кваліметричний підхід базувався 
на думці експертів згідно з коефіцієнтом 
вагомості показників якості за таким переліком: 
уміст сирого протеїну, енергетична цінність, 
вартість та доступність на ринку, безпечність 
корму, наявність фальсифікатів, біологічна 
цінність. Результати. надано оцінку якості 
досліджуваних кормів за коефіцієнтом вагомості 
окремих показників. Висновки. за показниками 
поживної цінності та біологічної доступності, 
оціненої за кваліметричним підходом, 
установлено, що найбільш якісним кормом 
із досліджених нами виявився шрот соєвий 
із середньою оцінкою 4,15 бала; макуха соєва — 
3,08; макуха соняшникова — 2,85; шрот ріпако
вий — 2,45 та шрот соняшниковий — 2,36 бала. 
визначено методичні підходи до побудови іє
рархічної структури показників для оцінки якості 
кормів для сільськогосподарських тварин і пти
ці. встановлено що об’єктивний показник якості 
кормів можна отримати як середньогармонійну 
величину об’єктивних показників, відмовившись 
від визначення коефіцієнта вагомості показни
ка, оскільки за урахування ознак, які взаємо
впливають один на одного, використання цього 
коефіцієнта може призвести до викривлення 
результатів.

Тваринництво,   
ветеринарна  
медицина

Якість кормів визначається вмістом у ньому 
поживних та біологічно активних речовин, та-
кож вона зумовлена наявністю токсичних кон-
тамінантів, а також гігієнічними властивостями 
кормів, що змінюються під час зберігання. Усі 

Ключові слова: біологічна цінність, кваліметрія, корми для тварин, макуха,  
поживна цінність, шрот, якість кормів. 

корми має бути оцінено за якістю відповідно 
до чинних норм та ДСТУ, що потрібно для за-
безпечення повноцінної годівлі тварин різних 
видів та високого рівня продуктивності. Якість 
кормів визначають після хімічного аналізу та 
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органолептичної оцінки. Важливим фактором 
є також економічна доцільність використання 
цього корму.

Понад 100 років тому В.-І. Геннебергом 
і Ф.К.А. Штоманом була запропонована мето-
дика оцінки приблизного складу корму, засно-
вана на визначенні груп так званих «сирих» 
поживних речовин. Термін «сирий» означає, 
що визначається не точна кількість білка, кліт-
ковини і жиру в кормі, а кількість цілої групи 
сполук, до складу яких входять азотовмісні 
сполуки, певні довголанцюгові вуглеводи і лі-
піди. Зоохімічний аналіз є показником пожив-
ної цінності тільки тому, що виділені фракції 
корелюють з певними властивостями кормів, 
які мають харчове значення. 

Одним із недоліків системи зоохімічного 
аналізу кормів є відсутність розділення так зва-
ної сирої клітковини на компоненти, що можуть 
бути ферментованими в рубці (геміцелюлоза, 
пектин, целюлоза), і лігнін, який є недоступним 
для ферментації. З огляду на це нині у біль-
шості країн використовують систему оцінки 
грубого корму, яку запропонували Ван Соуест 
і співавт. Система заснована на розподіленні 
легкодоступних сполучень для ферментації 
у рубці — крохмалю, цукру, білка, геміцелюло-
зи, пектину і целюлози, з одного боку, і непере-
травних — лігніну і золи, з іншого [9].

Основним фактором, який визначає доступ-
ність енергії корму для внутрішнього середови-
ща організму, є перетравність. За різницею між 
вмістом сирої клітковини в кормі і калі можна 
робити висновок про її істинну перетравність. 
Щодо сирого протеїну і сирого жиру, то через 
надходження до травного тракту, крім екзоген-
них (спожитих із кормом), великої кількості ен-
догенних нітрогенних сполук і речовин, що екс-
трагуються ефіром, можна говорити лише про 
видиму перетравність сирого протеїну і сирого 
жиру. Слід зазначити, що, незважаючи на по-
милки, пов’язані з аналізом і недостатньо точ-
ною оцінкою істинного перетравлення поживних 
речовин, величезна кількість досліджень щодо 
доступності енергії дала змогу розробити до-
статньо об’єктивне визначення кількості енергії, 
що надійшла в результаті перетравлення корму 
в шлунково-кишковому тракті [5, 8]. 

Перетравність поживних речовин одних і тих 
самих кормів залежить, насамперед, від типу 
і будови травного тракту різних видів домашніх 
тварин. За типом перетравлення корму виділя-
ють 3 групи тварин: всеїдні (свині), перетрав-
лення корму у яких відбувається в основному 
під впливом соків шлунка і тонкого кишечника; 

травоїдні з однокамерним шлунком (коні і кро-
лики) і жуйні зі складним шлунком. 

Водночас високий вміст білка ще не дає 
повної характеристики повноцінності корму за 
цим показником, оскільки залежно від свого 
амінокислотного складу він по-різному задо-
вольняє потреби тваринного організму. Тому 
для високоефективного ведення сільськогос-
подарського виробництва потрібно врахову-
вати вміст амінокислот у кормах, які викорис-
товуються організмом тварин на підтримання 
фізіологічних функцій забезпечення їх потреб 
для утворення нових тканин та їх продукції [5].

Необхідно враховувати вміст у кормах вітамі-
нів, мікро- та макроелементів та їх доступність 
або біологічну цінність, показник, призначений 
для визначення ступеня засвоєння в організмі 
певного нутрієнту із харчового продукту [5].

Міжнародною організацією зі стандартизації 
(ISO) якість продукції розглядають як сукупність 
властивостей і характеристик виробів або по-
слуг, які визначають її здатність задовольняти 
встановлені вимоги. Дослідженням основних 
принципів чисельної оцінки якості займається 
кваліметрія — наука про способи вимірювання 
і кількісної оцінки якості продукції та послуг. По-
стулати кваліметрії виходять з того, що якість 
залежить від більшої кількості властивостей 
досліджуваного продукту. Тобто недостатньо 
даних лише про властивості, потрібно врахо-
вувати і вимоги, у яких продукт буде викорис-
товуватися [4, 6]. 

Предмет кваліметричного оцінювання може 
бути описаний невизначено великою кількіс-
тю показників. Однак для оцінювання потрібні 
лише деякі, які цікавлять споживача. Для кіль-
кісної характеристики вибирають показники 
за рівнем значущості (вагомості). Також від-
бувається оцінювання комплексних показни-
ків, що входять до загальної групи показників 
наступного рівня якості. Зазвичай оцінювання 
виконують у балах або частках одиниці [1, 6].

Метою роботи було визначення якості шро-
тів і макух за кваліметричними підходами.

Методи досліджень. Дослідження показників 
поживної цінності шротів та макух проводили 
у лабораторії якості кормів і продукції тваринного 
походження Інституту тваринництва НААН [2, 
3], акредитованої згідно з ДСТУ ISO/IES 17025–
2006, атестат акредитації № 2т621 від 21 липня 
2008 р., дійсний до 21 квітня 2018 р., методи до-
сліджень згідно зі сферою акредитації.

Ранжування за ступенем вагомості зазви-
чай проводять анкетуванням експертів — 
провідних спеціалістів у галузі дослідження 
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(спеціалістів із годівлі тварин, ветеринарних 
спеціалістів та ін.). 

На базі результату ранжування k-м експер-
том, нами розраховано коефіцієнти вагомості 
а кожного i-го показника якості:
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де Mik — номер i-ї вагомості показника якості, 
визначеного k-експертом; n — кількість по-
казників якості.

Комплексний показник якості розраховував-
ся як середньозважений геометричний:
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де Kq — комплексний показник якості; Ki — ве-
личина i-го показника; Kбаз — величина базово-
го показника якості (згідно з ДСТУ); аi — коефі-
цієнт вагомості i-го показника якості.

Співвідношення величини i-го (Ki) і базо-
вого показників (Kбаз) є відносним показником 
якості (Квідн): 
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Сигнум-функція від ΔКi враховувалася: sgn 
ΔКi = +1 за ΔКi = Ki краще – Ki гірше > 0 (для по-
зитивних показників); sgn ΔКi = –1 за ΔКi =  
= Ki краще – Ki гірше < 0 (для негативних показ-
ників) [1, 7].

Результати досліджень. У лабораторії якос-
ті кормів і продукції тваринного походження 
нами досліджено показники якості та поживної 
цінності макухи та шротів різного виробництва. 
Визначено хімічний аналіз досліджуваних макух 
і шротів (табл. 1).

За даними експертів, вагомість показників 
якості була такою: сирий протеїн → поживна 
цінність → вартість і доступність на ринку → 
безпечність → наявність фальсифікатів → 
біологічна цінність. 

За вмістом сирого протеїну ранжування від 
min до max значень відбувалось у такому по-
рядку: макуха амарантова → макуха соняшни-
кова → макуха конопляна → макуха льняна → 
шрот льняний → шрот гірчичний → макуха соє-
ва → макуха ріпакова → шрот соняшниковий → 
шрот ріпаковий → макуха гірчична → шрот со-
євий. Проте за поживною цінністю (доступною 
для обміну енергією — ДОЕ) ранжування було 
іншим: макуха конопляна → шрот соняшнико-
вий → шрот льняний → макуха соняшникова 
→ шрот ріпаковий → шрот гірчичний → макуха 
льняна → макуха гірчична → шрот соєвий → 
макуха амарантова → макуха соєва.

Наступним за вагомістю показників, за 

1. хімічний склад макухи та шроту (м±m), %

Зразок Волога Сира зола Сирий жир
Сирий 
протеїн

Сира 
клітковина 

БЕР
ДОЕ,  

МДж/кг СР

Шрот соєвий 9,84±0,72 7,36±0,55 2,20±0,21 41,63±3,21 5,36±0,60 33,61±2,50 13,39

Макуха соєва 10,52±0,64 5,05±0,45 14,37±0,51 32,74±2,90 7,27±0,51 30,05±2,89 15,24

Шрот ріпаковий 8,01±0,60 7,70±0,58 2,30±0,28 36,57±2,89 12,00±0,59 33,42±3,01 12,09

Макуха ріпакова 11,13±0,89 6,87±0,49 10,73±0,50 33,10±3,15 14,96±0,53 23,21±2,95 12,92

Шрот льняний 11,30±0,81 5,75±0,39 2,05±0,31 31,15±3,45 13,31±0,49 36,44±3,11 11,71

Макуха льняна 10,55±0,67 6,44±0,50 6,47±0,45 30,11±2,98 11,00±0,41 35,43±4,11 12,97

Шрот соняшниковий 9,11±0,78 6,32±0,49 3,23±0,21 35,10±2,87 16,19±0,61 30,05±2,69 11,27

Макуха:

соняшникова 7,24±0,45 5,14±0,45 11,37±0,54 27,31±3,35 21,19±0,70 27,75±2,85 11,84

конопляна 9,07±0,41 6,21±0,65 4,21±0,43 28,92±3,40 30,44±0,72 21,15±2,96 8,52

амарантова 13,06±0,89 2,52±0,44 1,47±0,56 14,69±2,96 2,62±0,50 69,64±2,57 14,02

Шрот гірчичний 9,9±0,56 5,21±0,35 3,8±0,56 32,3±3,12 10,4±0,30 39,39±3,01 12,69

Макуха гірчична 6,6±0,57 8,76±0,49 7,4±0,45 40,9±3,47 11,5±0,45 24,84±2,85 13,04
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даними наших експертів, був економічний 
фактор і доступність цього корму на ринку 
України у достатній кількості для виробників 
тваринницької продукції різник форм власнос-
ті. За думкою експертів, для подальшого ква-
ліметричного аналізу нами залишено макуху 
і шрот соняшникові та соєві, шрот ріпаковий.

Отже, за бальною оцінкою під час порівнян-

ня якісних показників отримано такі дані: маку-
ха соняшникова — 1,71 бала; шрот соняшни-
ковий — 2,42; шрот ріпаковий — 3,29, макуха 
соєва — 3,56 та шрот соєвий — 4 бали.

За рівнем контамінації важкими металами 
під час дослідження якості шротів і макух уста-
новлено, що рівень плюмбуму в усіх досліджу-
ваних кормах не перевищував ГДК і становив 
від неї 17–72,6%. Щодо кадмію, то у ряді видів 
шроту та макухи спостерігали забруднення кор-
мів цим токсикантом. Так, за ГДК 0,3 мг/кг його 
вміст у шроті ріпаковому становив 0,310 мг/кг; 
соняшниковому — 0,430, у соєвому шроті та 
макусі — відповідно 0,272 і 0,344 мг/кг. 

За наявністю фальсифікатів під час дослі-
дження великої кількості зразків макух і шро-
тів (n > 40) виявлено вміст карбаміду у трьох 
зразках шроту соняшникового та в одному 
зразку макухи соняшникової (табл. 2).

Оскільки наявність карбаміду у шроті є кри-

тичною за годівлі птиці, цей фактор є важли-
вим під час оцінки якості корму для замовника 
і вважається неякісним, проте у годівлі жуйних 
цим фактором можна знехтувати і використо-
вувати загальну бальну оцінку.

Наступним у ієрархічній моделі вагомості 
показників є біологічна цінність і доступність 
нутрієнтів. Дослідження у цьому напрямі мож-
на здійснювати за безліччю показників: вітамі-
ни, макро- та мікроелементи, амінокислотний 
та жирнокислотний склад, наявність антипо-
живних речовин та ін. Нами проаналізовано 
амінокислотний склад шротів і макух (табл. 3).

Установлено, що за сумою незамінних амі-
нокислот і вмістом лімітувальних амінокислот 
(у цьому випадку метіонін і триптофан) до-
сліджувані корми отримали такі бали: шрот 
ріпаковий — 1,6; шрот соняшниковий — 2,3; 
макуха соєва — 2,6; макуха соняшникова — 
4 та шрот соєвий — 4,3 бала.

3. амінокислотний склад макухи та шроту, мг/% 

Зразок

Незамінні амінокислоти
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Шрот соєвий 2,71 0,60 0,59 3,07 1,08 3,24 2,05 2,13 1,68 2,17 19,32

Макуха соєва 2,26 0,45 0,55 2,60 0,83 2,72 1,75 1,90 1,51 1,83 16,40

Шрот:

ріпаковий 1,78 0,55 0,51 2,02 0,91 2,40 1,44 1,36 1,58 1,90 14,45

соняшниковий 1,28 0,70 0,46 2,95 0,83 2,28 1,55 1,70 1,38 2,00 15,13

Макуха соняшникова 1,47 0,77 0,56 2,90 1,17 - 3,72 1,78 1,53 2,14 16,04

2. уміст карбаміду у шроті та макусі соняшнику

Зразок Карбамід, % Протеїн, %

Макуха соняшникова 4,45 29,86

Шрот соняшниковий 3,76 33,75

Те саме 2,37 34,29

 »    » 1,37 35,48

За показниками поживної цінності та 
біологічної доступності, оціненої за квалі-
метричним підходом, установлено, що най-
більш якісним кормом із досліджених нами 

виявився шрот соєвий із середньою оцінкою 
4,15 бала, макуха соєва — 3,08; макуха со-
няшникова — 2,85; шрот ріпаковий — 2,45; 
шрот соняшниковий — 2,36 бала.

Висновки
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Кваліметричний підхід до аналізу  
якості кормів

Вісник аграрної науки

Кваліметричний підхід щодо оцінки якос-
ті кормів для сільськогосподарських тварин 
і птиці має бути таким: побудова ієрархічної 
структури показників якості згідно з вимога-
ми замовника (або потребами виробництва); 
визначення абсолютних значень показників 
якості (аналіз хімічного складу); визначення 
базових показників якості; визначення коефі-
цієнта вагомості показника; розрахунок зна-

чення комплексної оцінки якості продукту.
Достатньо об’єктивний показник якості 

кормів можна отримати як середньогармо-
нійну величину об’єктивних показників, від-
мовившись від визначення коефіцієнта ваго-
мості показника, оскільки під час урахування 
ознак, які взаємовпливають один на одного, 
використання цього коефіцієнта може при-
звести до викривлення результатів.
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Селекційна цінніСть ліній 
пшениці озимої, Створених 
методами термічного 
мутагенезу та гібридизації 
із залученням термічних 
мутантів
Мета. виділення цінного за господарськими 
ознаками селекційного матеріалу, створеного 
на основі методів термічного мутагенезу 
та гібридизації із залученням термічних 
мутантів у північному лісостепу україни. 
Методи. у 2012–2013 рр. вивчали 75 ліній 
контрольного розсадника, створені методами 
термічного мутагенезу і гібридизації із 
залученням термічних мутантів. оцінку 
ліній проводили в польових і лабораторних 
умовах за методиками, загальноприйнятими 
в селекційному процесі. показники якості зерна 
визначали на інфрачервоному аналізаторі. 
Результати. у 2012 р. виділили 33 лінії, 
2013 р. — 57 ліній та відповідно за 2 роки — 
20 ліній, кращих за господарсько цінними 
ознаками. відібрано лінії за товщиною соломини 
і з високою міцністю 2-го надземного міжвузля, 
стійкі до вилягання. лінія, створена способом 
індивідуального добору з термомутанта 
із сортозразка CROC 1|AE Squarrosa (205)||KAUS 
(мексика), виявилася стійкою до багатьох 
грибкових хвороб. виділено селекційно-
цінні лінії пшениці озимої за адаптивністю, 
врожайністю та показниками якості зерна.
Висновки. отримані лінії можна використовувати 
як вихідний матеріал у селекційному процесі, 
а кращі вважати претендентами в сорти. 

Генетика, селекція, 
біотехнологія

Нові сорти пшениці озимої мають поєд-
нувати в одному генотипі високу і стабільну 
врожайність, якість зерна зі стійкістю до стре-
сових факторів довкілля, хвороб, вилягання, 

Ключові слова: пшениця озима, термічний мутагенез, гібридизація, господарсько цінні ознаки.

впливу низьких температур, що забезпечує їм 
вищу адаптивність. 

Базуючись на понятті «системи мінливості 
виду» та уявленні про вид як морфофізіоло-



ГЕНЕТИКА, 
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

35липень 2014 р.

Селекційна цінність ліній пшениці озимої, створених 
методами термічного мутагенезу та гібридизації 
із залученням термічних мутантів

Вісник аграрної науки

гічну систему за М.І. Вавиловим [1], яка най-
повніше характеризує генетичний потенціал 
сорту, можна припустити, що вплив низьких 
температур на яру пшеницю може бути як му-
тагенним фактором, так і селективним фоном 
для добору спонтанних мутацій, пов’язаних із 
типом розвитку, внаслідок зміни параметрів 
багатьох фізіолого-біохімічних процесів [7].

Академік В.М. Ремесло стверджував, що  
в основі зміни ярих форм пшениці лежить 
мутаційний процес, під впливом факторів зов-
нішнього середовища, низьких температур 
відбувається адаптивна модифікація, яка по-
тім закріплюється успадкуванням [9]. 

Пізніше академік В.В. Моргун метод тер-
мічного мутагенезу назвав методом отриман-
ня мутацій завдяки використанню знижених 
температур, мутагенність яких доведено [8]. 

На 2007 р. за цим методом створений і за-
несений до Державного реєстру сорт пшениці 
озимої Зимоярка, отриманий в Інституті фізіо-
логії рослин та генетики НАН України з німець-
кого ярого сорту під впливом осінньої сівби [5]. 
У Сибірському НДІ рослинництва і селекції СВ 
РАСГН отримано велику колекцію спонтанних 
ярих мутантів пшениці, жита та тритикале спо-
собом сівби озимих культур навесні [10]. 

Згідно з попередніми дослідженнями про-
ведено аналіз термомутантів, відібраних 
з пшениці ярої за впливу на них знижених 
температур [2–4, 11, 12]. Водночас із методом 
термічного мутагенезу використовували метод 
гібридизації із залученням термічних мутантів. 

У селекційних дослідженнях потрібно знати 
не тільки характер прояву ознак, а й величину 
зв’язку між ними, що дає змогу встановити 
деякі закономірності формування врожаю від-
повідно до реакції генотипу на умови навко-
лишнього середовища. 

Мета роботи — виділити цінний за госпо-
дарськими ознаками селекційний матеріал, 
створений на основі методів термічного мута-
генезу та гібридизації із залученням термічних 
мутантів у північному Лісостепу України. 

Матеріал і методика досліджень. У 2012–
2013 рр. вивчали 75 ліній контрольного роз-
садника, які безпосередньо відібрані з тер-
момутантів або використані як батьківські 
компоненти у гібридизації. З них у 2012 р. 
виділили 33 лінії, у 2013 р. — 57 ліній та від-
повідно за 2 роки 20 ліній кращих за господар-
сько цінними ознаками. 

Сівбу контрольного розсадника проводи-
ли у 2-разовій повторності сівалкою СН-10Ц 
з нормою висіву 5 млн схожих насінин на 1 га, 

попередник — соя. Облікова площа ділян-
ки — 10 м2. Оцінку ліній проводили в польових 
(фенологічні спостереження на зимостійкість, 
стійкість до вилягання та ін.) і лабораторних 
(урожайність, маса 1000 зерен) умовах за ме-
тодиками, загальноприйнятими у селекційно-
му процесі [6]. Показники якості зерна (про-
теїн, крохмаль, клейковину і седиментацію 
Зелені) визначали на приладі Infratec-1241.

Результати та їх обговорення. У несприят-
ливі 2012–2013 рр. вплив низьких температур, 
їхні перепади, велика кількість снігу, льодова 
кірка, застій талої води, снігова пліснява при-
звели до загибелі значної кількості ліній пшениці 
озимої. За таких екстремальних умов лінії, віді-
брані з пшениці ярої або створені методом гі-
бридизації із залученням ярих форм, перезиму-
вали на 70–80% (таблиця). Зимостійкість ліній, 
створених на основі термомутантів, у 2012 р. 
становила в середньому 8 балів, у 2013 р. — 
4 бали з незначним варіюванням (V=8,2%) 
у сприятливий та значним (V=23,5%) — у не-
сприятливий роки. Збільшення коефіцієнта варі-
ації у 2013 р. свідчить про збільшення диферен-
ційної здатності середовища. У несприятливий 
за умовами перезимівлі рік інтенсивність весня-
ного відростання була нижчою на 1 бал. Кращі 
лінії за зимостійкістю та стійкістю до снігової 
плісняви оцінено у 7–8 балів. Це середньостиглі 
лінії: індивідуальний добір (і.д.) з сорту Yaco 
(Мексика), і.д. Харківська-26 (Україна), Либідь/
Волошкова (Flambord, Франція), Siachun 6 (Ки-
тай)/Переяславка та ранньостиглий і.д. Long Mai 
19'' 2|Pastor (Мексика). 

Створені лінії протягом 2-х років досліджень 
були стійкі до вилягання. Проте висота рослин 
у 2012 р. варіювала від 82 до 118 см з незнач-
ним коефіцієнтом варіації (V=8%), у 2013 р. — 
від 58 до 100 см з середнім коефіцієнтом ва-
ріації (V=14,6%), відповідно стандарт пшениці 
озимої Поліська 90 мав висоту 96 і 72 см.

Лінії, створені на основі пшениці ярої, зі знач-
ною товщиною стебла і міцністю 2-го надзем-
ного міжвузля після несприятливої перези-
мівлі 2013 р. менше уражувалися кореневими 
гнилями і були стійкіші до вилягання порівняно 
із середнім значенням у розсаднику. Найви-
щу стійкість до вилягання (9 балів) і міцність 
стебла мали лінії: і.д. ТW 21311 (Велика Бри-
танія) — 1059 гс (грам-сила); і.д. MRL/BUC//
VEE#7 (Мексика) — 1034 гс; і.д. Siachun 6 
(Китай) — 1022 гс; і.д. Quattro (Німеччина) — 
876 гс; і.д. Харківська 26 (Україна) — 682 гс. 
Товщина соломини кращих ліній — 4,1–4,6 мм.

У польових умовах 2013 р. у селекційній 
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Середні показники ліній у контрольному розсаднику (2012–2013 рр.) 

Показник
 2012 р. (33 лінії)  2013 р. (57 ліній) Середнє за 2 роки (20 ліній) 

± xX S V, % S ± xX S V, % S ± xX S V, % S

Урожайність, т/га 4,72±0,10 12,5 0,59 2,03±0,06 23,9 0,48 2,77±0,13 18,7 0,52

Зимостійкість, балів 8±0,1 8,2 1 4±0,1 23,5 1,0 6±0,1 8,2 0,5
Інтенсивність весняного 
відростання, балів 8±0,1 7,7 1 7±1,0 13,3 1,0 8±0,2 8,4 0,6
Тривалість вегетаційного 
періоду (сходи–колосіння), діб 221±0,3 0,8 2 242±0,2 0,8 1,9 232±0,6 1,1 2,5
Висота рослин, см 102±1,4 8,0 8 73±1,4 14,6 10,6 83±2,2 10,6 8,7
Стійкість до хвороб, балів: 
    бура іржа 3±0,1 25,4 1 4±0,1 23,5 0,9 4±0,3 25,0 1,0
    борошниста роса 6±0,2 20,7 1 5±0,1 18,6 0,9 6±0,2 13,1 0,7
    септоріоз листя 4±0,1 18,7 1 4±0,1 16,5 0,6 4±0,2 15,0 0,6
Маса 1000 зерен, г 46,9±0,76 9,4 4,41 41,9±0,3 4,9 2,0 45,4±0,5 4,6 2,1
Показники якості зерна, %:  
    протеїн 12,9±0,15 6,8 0,88 12,6±0,1 7,5 0,9 13,9±0,3 8,4 1,2
    крохмаль 68,0±0,17 1,5 1,02 67,8±0,2 2,1 1,4 66,7±0,4 2,1 1,4
    клейковина 22,4±0,31 8,0 1,79 21,2±0,2 8,1 1,7 23,9±0,5 8,8 2,1
    седиментація Зелені 43,2±1,01 13,7 5,91 41,5±0,1 19,0 7,9 50,4±1,8 14,7 7,4

Примітка: ± xX S — середній показник; V, % — коефіцієнт варіації; S — стандартне відхилення.

сівозміні дуже поширилися хвороби пшениці 
озимої. За 2 роки досліджень середню стійкість 
до борошнистої роси виявлено у 14-ти ліній, 
септоріозу листя — у 6-ти ліній, високу стійкість 
до бурої іржі — у 2-х ліній. За комплексною 
стійкістю до 3-х хвороб кращою була лінія і.д. 
Croc 1| AE Squarrosa (205)||Kaus (Мексика). 

На величину маси 1000 зерен істотно впли-
вали біологічні особливості ліній, умови ви-
рощування та ураження грибними хворобами. 
Визначено кореляційну залежність між урожай-
ністю і масою 1000 зерен. Коефіцієнт кореляції 
за роками коливався від негативної залежності 
середньої сили r = –0,468 (2012 р.) до позитив-
ної слабкої залежності r = 0,139 (2013 р.). У не-
сприятливому за погодними умовами 2013 р. 
маса 1000 зерен знижувалася на 5 г порівня-
но з 2012 р. За 2 роки досліджень виділено 
лінії з високою масою 1000 зерен: і.д. Yaco 
(Мексика) — 54,2 г, Flambord (Франція)/Миро-
нівська ранньостигла — 50,4 г, і.д. Croc 1|AE 
Squarrosa (205)||KAUS (Мексика) — 47,9 г, Long 
Mai 19*2|Pastor (Мексика) — 47,1 г. Маса 1000 
зерен мала негативний кореляційний зв’язок 
до ураження грибними хворобами. 

Під час вивчення ліній, створених способом 
добору з пшениці ярої та методом гібридизації 
із залученням термічних мутантів з різним рів-
нем прояву ознак продуктивності, встановлено, 

що адаптивність значно впливала на показ-
ники врожайності зерна. Середня врожайність 
кращих ліній 2012 р. становила 4,72±0,10 т/га 
з варіюванням від 4,06 до 6,12 т/га. За неспри-
ятливих чинників навколишнього середовища 
2013 р. врожайність значно знизилася і ста-
новила 2,03±0,06 т/га з варіюванням від 1,27 
до 3,10 т/га. Відповідно врожайність стандарту 
пшениці озимої Поліська-90 становила 3,34 
і 1,2 т/га. За 2 роки досліджень урожайність 
20 кращих ліній становила 2,77±0,13 т/га з се-
реднім рівнем варіювання (V=18,7%). Виді-
лено лінії зі значним адаптивним потенціалом 
і врожайністю: Caluspo | F94714G-RB|135U3-
1||135U3-101RO, Spartanka|CHUL|CHUM 
18, Дарниця /NINY8319|KAUS, Либідь/
Свят кова, TW 21311|M64-192, Croc 1| AE 
Squarrosa (205)||KAUS, і.д. Majes 1, Long 
Mai 19″2|Pastor, і.д . ВТ-2288, Волошкова /
JCAM|EMU||DOVE|3|IGR|4|THK, Taro/Крижин-
ка, Либідь/Волошкова.

Переважна більшість ліній, створених 
на основі термомутантів, перевищують стан-
дарт за якістю, але урожайність у них нижча 
або на рівні стандарту. У 2012 р. з 25 ліній 
з кращими показники якості зерна (протеїн — 
13,1–15,4%, клейковина — 23,1–28,0%, се-
диментація Зелені — 42,0–55,7%) лише у 10 
врожайність варіювала від 3,95 до 5,69 т/га. 
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Відповідно у 2013 р. лише у 6 ліній були високі 
показники якості зерна (протеїн — 15,6–18,5%, 
клейковина — 26,8–32,3, седиментація Зеле-
ні — 63,5–78,1%) і врожайність варіювала від 
0,61 до 1,26 т/га. За 2 роки досліджень виді-

лено цінні лінії з високими показниками якості 
зерна і врожайності: SG-U-7067/М64-192, і.д. 
ВТ-2288, Long Mai 19″2|Pastor, Flambord/Ми-
ронівська ранньостигла, Croc 1|AE Squarrosa 
(205)||KAUS, Spartanka| CHUL|CHUM 18. 

Внаслідок значної диференціації умов 
вирощування протягом 2012–2013 рр. 
встановлено істотну різницю за ознака-
ми адаптивності, якості і продуктивності 
досліджуваних зразків, що дало змогу ви-
ділити для подальшого використання лінії 
з озимим типом розвитку, створені спосо-
бом термічного мутагенезу і гібридизації 
із залученням термічних мутантів. Лінії, 
відібрані за товщиною соломини і високою 
міцністю 2-го надземного міжвузля, значно 
менше уражувалися кореневими гнилями, 
що забезпечило їх високу стійкість до ви-
лягання. Джерелом комплексної стійкос-
ті до грибкових хвороб може бути лінія, 
створена способом індивідуального добору 

з термомутанта CROC 1| AE Squarrosa 
(205)||KAUS (Мексика). Як джерела комп-
лексу цінних ознак слід використовувати 
лінії: зі значним адаптивним потенціалом 
і врожайністю: Caluspo | F94714G-RB|135U3-
1||135U3-101RO, Spartanka |CHUL|CHUM 
18, Дарниця /NINY8319|KAUZ, Либідь/
Святкова, TW 21311|M64-192, Croc 1| AE 
Squarrosa (205)||KAUS, і.д. Majes 1, Long 
Mai 19″2|Pastor, і.д. ВТ-2288, Волошкова/
JCAM|EMU||DOVE|3|IGR|4|THK, Taro/Крижин-
ка, Либідь/Волошкова; за показниками якості 
зерна і врожайністю: SG-U-7067/М64-192, і.д. 
ВТ-2288, Long Mai 19″2|Pastor, Flambord/Ми-
ронівська ранньостигла, Croc 1| AE Squar-
rosa (205)||KAUS, Spartanka| CHUL|CHUM 18. 

Висновки
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в степОвій зОні

Мета. визначення показників господарсько 
цінних ознак та впровадження у виробництво 
степової зони гібридів соняшнику, адаптова-
них для конкретної зони (підзони), які б змогли 
формувати потенційно високі врожаї з високим 
умістом олії. Методи: польовий, лабораторний, 
статистичний. Результати. наведено обґрунто-
вану характеристику господарсько цінних ознак 
гібридів, занесених до реєстру сортів рослин 
україни. деякі з них (гайчур, купець, пріоритет, 
резон, каменяр) у сприятливих умовах здатні 
формувати врожайність на рівні 4,3–4,5 ц/га. по-
казано стійкість гібридів соняшнику до основних 
захворювань — білої та сірої гнилей, фомозу і до 
квіткового паразита вовчка. Висновки. доведе-
но, що гібриди вітчизняної селекції є конкурен-
тоспроможними за основними показниками та 
пластичнішими, ніж зарубіжні, які в посушливих 
умовах нашої зони сильніше вражаються хворо-
бами і формують нижчий урожай.

Результативність виробництва соняшни
ку — важливої для України культури, зале
жить від знання її основних біологічних осо
бливостей та дотримання рекомендацій щодо 
технології вирощування. Однак бажання 
більшості виробників соняшникової сировини 
отримати якомога більші та якомога швидше 
прибутки призвели до того, що скасовано сі
возміни, технології не витримуються, наслід
ком чого є спад урожайності. Для підтрим
ки рівня виробництва соняшникової олійної 
сировини її виробники почали збільшувати 
площі посіву, але цей безперспективний на
прям дійшов межі. Тому істотним фактором 
підвищення врожаю насіння соняшнику стало 
впровадження у виробництво нових високо
олійних, високоврожайних, екологічно плас
тичних та стабільних гібридів соняшнику. Зо
крема, програмою «Олійні культури — 2015» 
передбачено поступове скорочення соняшни
ку в сівозміні [4] за підвищення врожайності 
не нижче 2,4 т/га. Ученими України доведено, 
що рівень використання у виробництві по

Ключові слова: соняшник, гібрид, пластичний, олійний, агрокліматична зона.

тенціалу врожайності соняшнику становить 
30,3% [1]. Оскільки в середньому по Украї
ні в 2012 р. врожайність соняшнику стано
вила 1,64 т/га (Черкаська обл. — 2,77 т/га,  
Харківська — 2,30, Одеська, Миколаївська, 
Запорізька обл. — менше 1 т/га), то ці дані 
свідчать про те, що не лише до кожної зони, 
а й до підзони слід ретельно підбирати сорти 
та гібриди.

У Степовій зоні України часто причиною 
недобору врожаю є невиповненість насінням 
у кошику та щуплість самої насінини (низька 
натурна маса). Саме висока атмосферна та 
ґрунтова посуха й спричиняє пустозерність 
та щуплість насіння в кошиках соняшнику 
[3]. Тому передусім потрібно звернути увагу 
на агротехнічні способи щодо накопичення та 
збереження запасів вологи в ґрунті та підбору 
гібрида, рекомендованого саме для цієї зони 
вирощування.

В Україні 2 основні зони вирощування со
няшнику: Степу та Лісостепу, але Запорізька 
область також розподіляється на 3 підзони — 
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Степу (розділену на 2 підрайони), Степову по
сушливу та Сухостепову, де річна сума опадів 
становить 435–460 мм, 400–445, 372–399 мм 
відповідно. Гідротермічний коефіцієнт і сума 
активних температур у цих підзонах різнити
меться, тому вибирати насіннєвий матеріал 
слід обережно [2].

У гетерозисній селекції соняшнику, як і в се
лекції інших культур, завдяки прогресу в гене
тиці рослин, удосконалювали та розробляли 
методи управління генетичними системами. 
Дикі види соняшнику використовують не лише 
як донорів стійкості до хвороб і шкідників, а й 
як вихідний матеріал за ознакою скорости
глості. У практичній селекції широко викорис
товують цитоплазму (ЦЧС) диких однорічних 
видів та генивідновники фертильності пилку. 
Нині дослідження спрямовано на селекцію со
няшнику зі зміненим жирнокислотним умістом 
олії [5–9].

Інститут олійних культур НААН працює 
згідно із селекційними програмами щодо 
вдосконалення методів селекції соняшнику 
сучасними технологіями створення та оцінки 
насіннєвого матеріалу, визначенням мінли
вості та успадкування систем, які забезпе
чують фенотипові вияви ознак та створення 
нових високоврожайних жаро та посухо 
стійких гібридів соняшнику. Саме створен
ня та випробовування насіннєвого матері
алу, який би формував високоякісні врожаї 
за будьяких погодних умов, здійснюється 
в дуже складних агрокліматичних умовах. 
Новостворений селекційний матеріал прохо
дить дуже жорсткий відбір на природному та 
штучному інфекційних фонах щодо стійкості 
до найшкодочинніших інфекційних хвороб 
та толерантності до біотичних та абіотичних 
чинників навколишнього середовища.

Погодні умови 2012 р. у зоні Степу склали
ся несприятливими майже для всіх сільсько
господарських культур, особливо для ярих, 
зокрема соняшнику. Високі атмосферні тем
ператури та низька вологість повітря, дефі
цит ґрунтової вологи негативно вплинули 
на всі фази росту, розвитку, запилення та 
формування насіння. Основні чинники, які 
відповідають за формування кількісного та 
якісного врожаю — це умови вирощування 
та властивості генотипу. Найзлободеннішою 
причиною погіршення та недобору врожаю 
в посушливих зонах є наразі використання 
нової технології Clearfield, за якої викорис
товують препарати ацетохлорової та імідо
золінової груп. У рекомендаціях товарови

робників чітко прописані попередження, що 
за умов високих температур та низької від
носної вологи повітря, різких перепадів тем
ператур, нестачі елементів живлення, мож
ливий вияв фітотоксичності. Це означає, що 
на погодні умови ми не можемо вплинути, 
а якщо умови навколишнього середовища 
склалися не найкраще, то втрати врожаю, 
навіть з урахуванням якісного генетично
го потенціалу гібрида, будуть значними, 
до того ж накопичення гербіцидних залишків 
у ґрунті, які можуть мати негативний вплив 
на попередник, ще недостатньо вивчено.

Мета роботи — визначення показників 
господарсько цінних ознак та впроваджен
ня у виробництво степової зони гібридів со
няшнику, адаптованих для конкретної зони 
(підзони), які б змогли формувати потенцій
но високі врожаї з високим умістом олії, що 
уможливлює одержання максимального ви
ходу високоякісної олії з одиниці площі.

Матеріали і методика досліджень. Кон
курсне сортовипробування здійснювали 
впродовж 2009–2013 рр. на полях селек
ційної сівозміни Інституту олійних культур 
НААН. Матеріалом для вивчення госпо
дарсько цінних ознак гібридів були гібри
ди соняшнику, занесені до Реєстру сортів 
рослин України та рекомендовані для виро
щування в зонах Степу та Лісостепу і ті, що 
проходили Державне сортовипробування. 
Для одержання гібридних комбінацій було 
залучено лінії соняшнику з високою комбі
наційною здатністю, пластичні, адаптивні, 
стійкі до основних фітопатогенів, виявле
них на території вирощування соняшнику 
в Україні.

Результати досліджень. За останні роки 
науковцями Інституту олійних культур НААН 
створено та передано до вивчення в системі 
Державного випробування понад 30 різноспря
мованих гібридів соняшнику. Нині вже 17 із 
них занесено до Реєстру сортів рослин Украї
ни: гібриди Запорізький 28, Запорізький 32, 
Сувенір, Рябота, Регіон, Політ 2, Каменяр, 
Початок, Набір, Акорд, Резон, Пріоритет, Ку
пець та ін. У табл. 1 наведено показники їх 
основних господарсько цінних ознак.

Два гібриди Акорд та Резон створено 
спільно з молдоворосійською НВФ «AGROS–
SEM», зареєстровано та рекомендовано 
для вирощування в Україні, Молдові, Білорусі 
та Російській Федерації. 

Ряд гібридів спільно створено зі співви
конавцями Національної академії аграрних 
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наук України НТП «Олійні культури», Інсти
тутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва — Гай
чур, Ратник, Хазар, Статус, Селекційногене
тичним інститутом — Національним центром 
насіннєзнавства та сортовивчення — Коло
рит, Артур, Арбер. Така робота є плідною, 
оскільки відбувається обмін багаторічним 
досвідом між науковцями і поєднання кращої 
вітчизняної та зарубіжної плазм за створен
ня конкурентоспроможних гібридів та випро
бовування одночасно в різних агрокліматич
них зонах України, що дає змогу визначити 
реакцію рослин на агрокліматичні зміни та 
умови вирощування. Тобто є можливість 
визначити, в яких умовах гібрид спроможний 
максимально сформувати найцінніші гос
подарські ознаки (урожайність, накопичен
ня жиру в насінні, тривалість вегетаційного 
періоду, лушпинність, вихід олії з одиниці 
площі та ін.).

У табл. 2 наведено рівень стійкості гібридів 
до основних захворювань та рослинипара
зита вовчка. Дані свідчать про те, що гібриди 
соняшнику за 2010–2012 рр. за всіма показни

ками стійкості перевершили умовний стандарт 
або були на його рівні.

У 2012 р. на демонстраційному полігоні Ін
ституту олійних культур НААН було висіяно 94 
перспективні зразки гібридів соняшнику. У цей 
перелік було залучено зразки української та 
зарубіжної селекцій. Через несприятливі по
годні умови, які склалися практично в усіх фа
зах вегетації рослин, зокрема в основ ні етапи 
органогенезу, гібриди сформували щодо ми
нулих років дуже низькі врожаї. За даними ме
теоспостережень, здійснених в Інституті олій
них культур НААН, із серпня 2011 р. по липень 
2012 р. випало 237 мм опадів, що на 183 мм 
менше за їх середню багаторічну кількість. 
Сходи були недружними, зрідженими, після 
незначних опадів спостерігалася нова про
рість, що виявлялася строкатістю на посівах. 
Рослини, які несвоєчасно проросли, не вирів
нялися в загальних посівах і не сформували 
належного врожаю, тому всі фази органогене
зу проходили недружно, що вплинуло на осно
вні агротехнічні способи догляду та збирання 
врожаю.

1. Характеристика основних показників господарсько цінних ознак комерційних гібридів  
соняшнику за роки вирощування 

Гібрид
Рік

реєстрації

Тривалість 
вегетативного 
періоду, діб

Урожайність, 
т/га

Олійність, %
Маса 1000 
насінин, г

Вихід 
олії, т/га

Густота на момент 
збирання,  
тис. шт./га

Гібриди

Запорізький 28 2001 110–115 3,5–3,8 51–52 50–55 1,6–1,7 50–55

Запорізький 32 2003 96–100 3,5–3,8 50–51 50–55 1,5–1,6 50–55

Сувенір 2005 100–105 3,5–3,6 49–50 55–60 1,5–1,6 55–60

Рябота 2008 95–100 2,9–3,2 48–49 55–60 1,4–1,5 55–60

Регіон 2011 100–110 2,9–3,2 49–51 50–55 1,4–1,6 45–50

Політ 2 2011 85–90 2,9–3,3 49–51 60–65 1,4–1,5 45–50

Каменяр 2011 110–115 3,0–4,3 50–51 50–55 1,5–2,1 50–55

Початок 2012 110–115 3,0–3,5 50–51 60–65 1,3–1,6 60–65

Набір 2012 85–90 3,0–3,5 50–51 55–60 1,3–1,6 55–60

Резон 2013 90–95 3,3–4,3 49–50 50–55 1,6–2,1 55–60

Акорд 2013 100–105 3,8–4,1 50–52 60–65 1,9–2,1 50–55

Пріоритет 2013 109–115 3,7–4,4 50–51 55–60 1,8–2,2 50–55

Гайчур 2013 100–105 3,3–4,5 51–52 50–55 1,7–2,3 50–55

Купець 2014 100–105 3,5–4,5 51–52 65–70 1,8–2,3 50–55

Сорти

Прометей 1996 85–95 2,5–2,7 50–52 55–70 1,1–1,3 45–50

Запорізький 
кондитерський

1994 110–120 2,5–2,6 40–44 110–125 1,0–1,1 35–33
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За таких умов найвищі врожаї сформували 
гібриди української селекції. Гібриди іноземної 
селекції ще за формування кошика майже 
на 80% вражалися сухою гнилизною, що не 
давало змоги рослинам навіть досягти фази 
цвітіння. Кошики зсихалися, транспортування 
поживних речовин до них припинялося і фор

мування врожаю не відбувалося. Рослини, які 
досягли фази цвітіння, були неспроможними 
за нічні часи відновити тургор. Майже на всіх 
зразках іноземної селекції врожай не сформу
вався, а на яких і був незначно сформований, 
насіння було щуплим, невиповненим, з олій
ністю нижче 36%.

2. аналіз даних польових випробувань щодо стійкості до основних фітопатогенів (середня  
за 2010–2012 рр.)

Генотип
Стійкість до хвороб

Стійкість 
до вилягання

Придатність 
для механізованого 

збиранняВовчок Біла гниль Сіра гниль Фомоз

Умовний стандарт 7,5 8,3 8,0 7,0 7,6 7,6

Запорізький 28 8,5 9,0 8,5 7,7 8,5 8,5

Запорізький 32 8,3 8,3 8,3 7,2 8,3 8,3

Сувенір 7,8 8,5 8,4 7,3 7,5 7,5

Рябота 8,8 9,0 8,3 7,5 8,3 8,3

Регіон 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0

Політ 2 9,0 9,0 9,0 8,1 9,0 9,0

Каменяр 8,4 8,8 8,6 8,0 8,4 8,4

Початок 8,5 8,3 8,0 7,3 7,5 7,5

Набір 9,0 8,6 8,5 7,2 8,4 8,4

Резон 9,0 8,6 8,4 7,4 9,0 9,0

Акорд 8,0 9,0 8,2 8,1 8,7 8,7

Пріоритет 9,0 8,5 8,6 7,3 8,8 8,8

Гайчур 8,2 9,0 8,4 7,1 9,0 9,0

Купець 8,7 9,0 8,4 8,5 8,7 8,7

Прометей 8,5 8,5 8,2 7,1 7,7 8,4

Запорізький 
кондитерський

8,0 7,6 7,8 7,0 7,3 7,0

Примітка. Оцінку здійснюють за 9бальною шкалою.

Серед гібридів, що проходили випробуван-
ня, найвищу потенційну врожайність сфор-
мували гібриди Купець, Гайчур і Пріоритет, 
які за сприятливих умов давали по 4,4–4,5 т 
насіння з 1 га. Особливу увагу слід звернути 
на гібрид Резон (тривалість вегетаційно-
го періоду 90–95 діб), який мав урожайність 
до 4,3 т/га, що майже не поступається за 
врожайністю гібридам з вегетаційним пері-
одом 100–115 діб. Отже, нині в Інституті 
олійних культур НААН, Інституті рослин-
ництва ім. В.Я.Юр’єва НААН, Селекційно-
генетичному інституті — НЦНС у рамках 
координаційної програми розгорнуто широку 

селекційно-насінницьку роботу, результатом 
якої є створені та занесені в Реєстр сортів 
рослин України спільні високоврожайні, висо-
коолійні, стійкі до біотичних та абіотичних 
чинників навколишнього середовища для сте-
пової та лісостепової зон України гібриди со-
няшнику Гайчур, Ратник, Хазар. Ряд гібридів 
проходять подальше державне вивчення. Гі-
бриди та сорти соняшнику (оригінатори — ін-
ститути системи НААН), створені в умовах 
Степу і Лісостепу, сприятимуть збільшен-
ню виробництва олійної сировини соняшнику 
в Україні, особливо за дотримання рекомен-
дованих технологій вирощування.

Висновки
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Концептуальні підходи 
до вдосКоналення 
системи управління 
охороною праці та ризиКом 
на підприємствах апК

висвітлено нові підходи до вдосконалення 
системи управління охороною праці та ризиком 
(суопр) на підприємствах апК україни, яка 
враховує європейський і міжнародний досвід 
та відповідає «рекомендаціям щодо побудови, 
впровадження та вдосконалення системи 
управління охорони праці», затвердженим 
держгірпромнаглядом 07.02.08 р. наведено 
методику ідентифікації, оцінювання 
та управління ризиками в разі виникнення 
небезпечних ситуацій на виробничих процесах 
апК. нині оцінювання ризиків є єдиним 
інструментом, який допомагає встановити 
фактори виникнення нещасних випадків та 
аварій на виробництві і визначити на цій основі 
пріоритети діяльності щодо зниження рівня 
травматизму на підприємстві.

Механізація, 
електрифікація

Поглиблення організаційних змін в аграр-
ному секторі економіки України та розвиток 
різних форм власності потребує нових під-
ходів до побудови системи управління охо-
роною праці. Проте з різних причин вони ще 
не визначені на галузевому рівні і на рівні 
окремих підприємств агропромислового комп-
лексу (АПК). Саме через невпровадженість 
сучасних працеохоронних методів управління 
охороною праці сільське господарство пере-
буває серед найбільш травмонебезпечних 
галузей економіки України.

Ключові слова: гармонізація, система управління, охорона праці, виробничий ризик.

У сільському господарстві майже 70% ви-
падків виробничого травматизму припадає 
на виробництва, що займаються вирощуван-
ням зернових і технічних культур, 14% ви-
падків трапляється з працівниками під час ви-
рощування сільськогосподарських культур та 
обслуговування тварин (змішане сільське гос-
подарство). Крім того, викликає занепокоєння 
стан охорони праці на малих фермерських та 
одноосібних господарствах, утворених після 
реформування аграрного сектору економіки 
України, які залишилися поза межами будь-
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якого контролю [2]. Лише у 2012 р. на підпри-
ємствах АПК зазнало виробничих травм 846 
працівників і загинуло 88 осіб [8]. Такий стан 
виробничого травматизму в АПК пов’язаний 
з багатьма чинниками, одним з яких є недо-
сконалість функціонування наявної системи 
управління охороною праці на всіх рівнях 
управлінської вертикалі — від Міністерства 
аграрної політики і продовольства України 
до підприємств галузі [1, 3, 4].

Систему управління охороною праці 
(СУОП), яку отримала Україна після розпаду 
СРСР, було побудовано на засадах адміні-
стративно-командної (планової) економіки, 
яка передбачала 100%-ве дотримання правил 
і норм безпеки праці, а держава несла відпові-
дальність за стан охорони праці. Нині за умов 
ринкової економіки та наявності різних форм 
власності впроваджена в Україні СУОП вже 
не відповідає реаліям виробничої діяльності 
більшості об’єктів господарювання. Крім того, 
прагнення України увійти до світової економіки 
та інтеграційні процеси з Європейським Со-
юзом потребують приведення національної 
СУОП у відповідність з міжнародними стан-
дартами.

Ще з 70-х років минулого століття європей-
ська спільнота відійшла від зазначених вище 
засад побудови СУОП через нереальність та 
неможливість їх виконання. Для ефективності 
управління охороною праці в сучасній прак-
тиці країн Європи застосовують методологію 
оцінювання та управління ризиками виробни-
чих небезпек, що дає змогу обґрунтувати та 
впровадити ефективні цілеспрямовані заходи 
щодо захисту життя і здоров’я працівників, 
запобігання матеріальним втратам [10–12].

Отже, наукове і законодавче забезпечення 
сфери безпеки на всіх рівнях управлінських 
структур підприємств АПК має ґрунтуватися 
на ринкових принципах регулювання безпеки 
на основі визначення рівня виробничого ри-
зику. Саме такий підхід до СУОП має стати 
обов’язковим атрибутом загальної системи 
управління будь-якого виробництва. 

У 1996 р. у Великій Британії було затвер-
джено стандарт BS 8800 «Occupational Health 
and Safely Management System», 1999 р. — 
міжнародний стандарт OHSAS 18001 (пере-
глянутий у 2007 р.), який нині впроваджують 
у багатьох розвинених країнах. Цей стандарт 
грунтується на ідентифікації та усуненні не-
припустимих ризиків на робочих місцях. З ме-
тою виконання вимог Закону України «Про 
охорону праці» (ст. 13), гармонізації націо-

нальних працеохоронних стандартів з між-
народними та європейськими, з урахуванням 
«Рекомендацій щодо побудови, впровадження 
та вдосконалення системи управління охоро-
ни праці», затверджених Держгірпромнагля-
дом 07.02.08 р. [9], колективом учених у сфері 
безпеки праці та аграрної науки було роз-
роблено концептуальні положення сучасної 
моделі системи управління охороною праці 
та ризиком (СУОПР), яку можна застосувати 
для поліпшення управління охороною пра-
ці на всіх виконавчих щаблях управлінської 
вертикалі АПК.

Аналіз досвіду управління безпекою та охо-
роною праці в промислово розвинених країнах 
свідчить про те, що методологічною основою 
визначення рівня безпеки праці є ризик-менедж-
мент, на основі якого оцінюють величини вироб-
ничих ризиків і здійснюють управління безпекою 
праці [1, 3, 6]. Таку методику можна використати 
для виявлення та оцінювання ризиків настан-
ня небезпечних подій для окремих виробничих 
процесів і груп однорідних підприємств. У за-
пропонованій авторами моделі СУОПР гармо-
нізовано впроваджену в Україні СУОП згідно 
з вимогами Міжнародного стандарту OHSAS 
18001:2007, що дає змогу інтегрувати її із сис-
темами управління якістю ISO 9001 і управління 
охороною довкілля ISO 14001, сертифікувати 
СУОПР міжнародними сертифікаційними фір-
мами відповідно до міжнародних стандартів, 
а це відкриває шлях до іноземних інвестицій. 
Такий сертифікат переконує потенційних інвес-
торів, що на підприємстві мінімізовано ризики 
настання аварійних ситуацій, йому довіряють 
страхові компанії. Безпечні умови праці — це по-
казник сучасного рівня культури виконання робіт 
на підприємстві, що свідчить про підвищення 
надійності працівника як елементу системи «Лю-
дина — машина — довкілля». 

Відповідно до нормативно-правових доку-
ментів [5–7] елементи СУОПР характеризують 
політику та працеохоронні завдання; органі-
зацію робіт з охорони праці на виробництві; 
методи ідентифікації небезпек, оцінювання 
та управління ризиками. У розробленій мо-
делі СУОПР зазначено: перелік заходів щодо 
гармонізації СУОП з вимогами OHSAS 18001; 
політику підприємства в галузі охорони праці; 
алгоритм заходів з упровадження СУОПР; 
методику ідентифікації небезпек, оцінювання 
та управління ризиками. 

Перелік заходів щодо гармонізації СУОП 
з вимогами OHSAS 18001 для її сертифіка-
ції і підвищення ефективності. Міжнародний 



Механізація 
електрификація

45липень 2014 р.

Концептуальні підходи до вдосконалення  
системи управління охороною праці  
та ризиком на підприємствах АПК

Вісник аграрної науки

стандарт OHSAS 18001:2007 «Оccupational 
Health and Safety Management Systems, 
Requirements» («Система управління безпе-
кою і гігієною праці. Вимоги») доповнює СУОП, 
що діє на підприємствах України, такими по-
ложеннями:

1. Політика підприємства з охорони праці. 
Потрібно розробити і затвердити відповідний 
документ на основі оцінювання ризиків.

2. Планування заходів з охорони праці 
на підставі ідентифікації небезпек, оцінювання 
і контролю ризиків, дотримання вимог чинних 
нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Установити нагальні та перспективні 
працеохоронні завдання з урахуванням вимог 
нормативно-правових актів, ймовірних небез-
пек, фінансових можливостей підприємства, 
приписів наглядових органів у галузі охорони 
праці, політики підприємства на основі кількіс-
ної оцінки стану охорони праці. 

4. Плани заходів щодо поліпшення стану 
охорони праці в колективному договорі під-
приємства (угоді з охорони праці): потрібно 
встановити терміни виконання профілактич-
них заходів з безпеки та гігієни праці, обсяги 
фінансування та призначити відповідальних 
осіб. План заходів слід затвердити на зборах 
трудового колективу підприємства.

5. Ресурси, обов‘язки, відповідальність, 
повноваження. Оцінити обсяг ресурсів для ви-
рішення завдань з охорони праці на підприєм-
стві. У функціональних обов’язках посадових 
осіб визначити завдання щодо впровадження 
СУОПР на підприємстві. 

6. Компетентність і обізнаність працівни-
ків підприємства з питань охорони праці. Уста-
новлення вимог щодо компетенції працівників 
(освіта, дотримання термінів навчання, досвід) 
з охорони праці на робочих місцях. 

7. Зв’язки СУОПР з іншими системами 
управ ління, впровадженими на підприємстві, 
забезпечення участі в роботі СУОПР усіх пра-
цівників, консультування їх з питань охорони 
праці, доведення інформації про об’єкти під-
вищеної небезпеки і робочі місця, що квалі-
фікуються як небезпечні, та необхідні вимоги 
охорони праці.

8. Документація СУОПР. Має бути вста-
новлена процедура нагляду за розробленням, 
затвердженням, обігом і зберіганням докумен-
тації СУОПР на підприємстві.

9. Управління виробничими ризиками на ро-
бочих місцях (під час виконання технологічних 
операцій). Визначити роботи з підвищеним 
виробничим ризиком, де потрібно механізу-

вати (автоматизувати) технологічний процес, 
улаштувати технічні засоби безпеки праці; 
поглибити зміст інструкцій щодо безпечного 
проведення робіт, вжити ефективні заходи 
для усунення наявних небезпек.

10. Оцінювання ризику аварійних ситуацій 
на підприємстві та запобіжні заходи. Потрібно 
встановити процедури ідентифікації потен-
ційно-аварійних об’єктів, найнебезпечніших 
робочих місць та відповідне на них реагування 
з метою запобігання і зменшення ймовірних 
втрат (протиаварійні плани). 

11. Відстеження ефективності функціону-
вання СУОПР на підприємстві. Слід розробити 
показники, за якими можна аналізувати й оці-
нювати наявний та прогнозувати майбутній 
стан охорони праці, дієвість СУОПР на під-
приємстві. Установити процедури оцінювання 
результатів відстеження умов праці відповідно 
до працеохоронних нормативів. У разі невід-
повідності ініціювати впровадження коригу-
вальних запобіжних дій.

12. Внутрішній аудит з питань охорони 
праці. Потрібно розробити плани і порядок 
здійснення періодичних аудитів СУОПР. У про-
цедурі аудиту слід зазначити обсяг виконання 
вимог СУОПР, періодичність та методологію 
внутрішнього аудиту, відповідальність посадо-
вих осіб за його проведення, доведення їх ре-
зультатів керівництву підприємства, розробити 
превентивні попереджувальні та коригувальні 
заходи. 

13. Аналіз ефективності функціонування 
СУОПР керівництвом підприємства. Вжиття 
адміністрацією підприємства заходів щодо 
контролю ефективності функціонування СУ-
ОПР. Оцінювання ступеня реалізації планів 
діяльності СУОПР.

Політика підприємства з охорони праці. 
Основна мета підприємства в галузі охорони 
праці полягає в поліпшенні стану охорони пра-
ці, що дасть змогу зберегти життя і здоров’я 
працівників, задовольнити їхні соціальні по-
треби, запобігти несприятливому впливу ви-
робництва на природне довкілля. Це відо-
бражає девіз: «Надійність, якість, безпека».

Базові цілі і конкретні заходи з охорони пра-
ці на підприємстві зазначають у колективному 
договорі, поточному плані комплексних захо-
дів та в перспективному плані з охорони праці 
(терміни виконання заходів та відповідальних 
виконавців). 

Керівництво підприємства має докласти всіх 
зусиль для того, щоб кожний працівник та під-
розділ брали участь у реалізації політики з охо-
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рони праці, забезпечуючи економічний розви-
ток підприємства і безпеку на робочих місцях.

У розробленні політики підприємства з охо-
рони праці має брати участь профспілкова 
організація.

Цілі підприємства в галузі охорони праці.
1. Керівництво підприємства має здійснюва-

ти заходи щодо створення належних, безпеч-
них і здорових умов праці, запобігання нещас-
ним випадкам та професійним захворюванням.

2. Мета СУОПР: забезпечити пріоритет жит-
тя і здоров’я працівників на засадах повної 
відповідальності керівництва за створення на-
лежних, безпечних та здорових умов праці, під-
вищення рівня безпеки виробничих процесів.

3. Систематично ідентифікувати небезпеки, 
оцінювати виробничі ризики та усувати непри-
йнятні ризики на робочих місцях.

4. Забезпечувати своєчасне виконання за-
ходів з охорони праці, виділяти на це відповід-
ні фінансові і матеріальні ресурси.

5. Гарантувати права працівників на охорону 
праці виконанням вимог Закону України «Про 
охорону праці», Кодексу законів про працю та ін-
ших нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Забезпечувати своєчасне виконання 
зобов’я зань колективного договору і планів 
роботи з охорони праці.

Впровадження сучасної СУОПР потребує 
розроблення методик виявлення, оцінювання 
та управління ризиками на виробничих проце-
сах АПК. Таку методику можна уявити як певну 
послідовність дій (етапів) щодо ідентифікації, 
оцінювання та усунення неприпустимих ризиків:

1. Установлення (ідентифікація) ризиків 
настання небезпечних ситуацій під час здій-
снення виробничої діяльності з урахуванням 
можливих небезпечних дій працівників.

Процедура передбачає всебічний розгляд 
технологічних та інших процесів на робочих 
місцях працівників певних професій з ураху-
ванням потенційних, які несуть приховану за-
грозу життю та здоров’ю працівників, і тих, що 
реально нині або впродовж певного періоду 
часу можуть призвести до небезпечної події.

2. Визначення ступеня базового ризику на-
стання небезпечних ситуацій.

Ступінь базового ризику настання небез-
печної ситуації визначають за формулою:

= × рР Т В ,

де Р — ступінь ризику; Т — важкість можливих 
наслідків небезпечної події; рВ  — ймовірність 
настання небезпечної події.

Умовну ймовірність настання небезпечної 

події визначають експертним оцінюванням, 
яке здійснює група призначених фахівців (екс-
пертів).

Ознаки бального показника ймовірності на-
стання небезпеки такі: 5 — майже напевно 
(подія трапляється в більшості виробничих 
ситуацій); 4 — досить ймовірно (з певною 
періодичністю); 3 — ймовірно (інколи); 2 — 
малоймовірно (рідко); 1 — майже неймовірно 
(подія трапляється лише за виняткового збігу 
обставин).

Важкість та можливі наслідки небезпечної 
події також можна оцінити у балах. Коли ста-
лися нещасний випадок зі смертельним наслід-
ком, груповий нещасний випадок (постраждало 
2 і більше працівників) чи аварія (пожежа), важ-
кість події вважають катастрофічною і оціню-
ють найвищим балом — 5. Таку подію мають 
розслідувати державні органи влади, як наслід-
ки можна відзначити притягнення винуватців 
до кримінальної відповідальності, накладання 
штрафних санкцій, призупинення робіт, анулю-
вання ліцензії на вид діяльності.

Важкий нещасний випадок (з тимчасовою 
непрацездатністю понад 60 днів), настання 
професійної хвороби, аварію, пожежу класи-
фікують як істотну подію — 4 бали важкості. 
Таку подію також мають розслідувати держав-
ні органи влади з притягненням винуватців 
до кримінальної відповідальності, накладан-
ням штрафних санкцій, призупиненням робіт.

Важке поранення, хворобу з тимчасовою 
втратою працездатності тривалістю до 60 днів, 
аварію чи пожежу класифікують як незначну 
подію — 3 бали. У результаті розслідування 
події державними органами влади може бути 
накладено штрафні санкції чи призупинено ви-
конання робіт.

Подію з травмуванням без усталеної втра-
ти працездатності, але з потребою в стаціо-
нарній медичній допомозі чи переведенням 
на легшу роботу має розслідувати комісія під-
приємства. Наслідком розслідування може 
бути адміністративна чи дисциплінарна від-
повідальність. Важкість такої події вважають 
мінімальною — 2 бали.

Отримання працівником легкої травми (не-
глибока рана, забиття тощо), коли надано 
першу долікарську допомогу, оцінюють 1-м ба-
лом — неістотна важкість, а винуватців при-
тягають до дисциплінарної відповідальності.

3. Розроблення плану заходів за резуль-
татами визначення ступеня базового ризику. 

Якщо розрахований ступінь ризику 55–75 ба-
лів — екстремальний, то керівництво підпри-



Механізація 
електрификація

47липень 2014 р.

Концептуальні підходи до вдосконалення  
системи управління охороною праці  
та ризиком на підприємствах АПК

Вісник аграрної науки

ємства має негайно вжити ряд невідкладних 
дій щодо усунення ризику та виконання плану 
заходів із зазначенням відповідальних осіб. За 
потреби терміново призупиняють виконання 
робіт.

За високого ступеня ризику (25–54 балів) 
стан охорони праці потребує уваги керівництва 
підприємства. Необхідно терміново проінформу-
вати про небезпеку працівників, керівників робіт 
та спеціаліста служби охорони праці. Вжити 
заходів щодо підвищення рівня безпеки праців-
ників. Роботи в зоні ризику призупиняють, поки 
його не буде знижено до прийнятного рівня.

У разі наявності середнього (10–24 балів) 
ступеня ризику слід проінформувати про на-
явну небезпеку працівників, керівників робіт 

та спеціаліста служби охорони праці. Вжити 
заходів щодо зменшення ризику.

За низького ступеня ризику (1–9 балів) 
управління ризиками здійснюють виконан-
ням установлених процедур з метою недопу-
щення переходу ризику на наступний рівень. 
Для цього, як правило, не потрібно вживати 
додаткових заходів. Про наявну небезпеку 
слід проінформувати керівника підрозділу та 
спеціаліста служби охорони праці з визначен-
ням ступеня ризику

Після впровадження запланованих захо-
дів потрібно оцінити залишковий ризик та ви-
значити, чи став припустимим ступінь ризику 
небезпечної ситуації, тобто чи впроваджені 
заходи досягли очікуваного результату.

За ринкових умов організації виробництва 
на підприємствах АПК слід перебудувати 
наявну СУОП відповідно до міжнародних 
стандартів і засад, що дасть змогу підви-
щити ефективність виробничої діяльнос-
ті, створить передумови для запобігання 
аваріям, травматизму і професійним за-
хворюванням. 

Структура перебудованої СУОП має 
ґрунтуватися на повній відповідальності 

роботодавця за стан охорони праці на під-
приємстві та ризик-орієнтовному підході 
для визначення безпеки виробничих процесів.

Запропоновано методику виявлення та 
оцінювання ризиків небезпечних ситуацій 
на виробничих процесах підприємств АПК.

Ефективне функціонування СУОПР на під-
приємствах АПК — це передумова конкурен-
тоспроможності підприємства на вітчизня-
ному і міжнародному рівнях. 
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Вміст Важких металіВ 
В продукції бджільництВа 
і якість меду за умоВ 
органічного та традиційного 
ВиробництВа

Мета. порівняльне визначення впливу 
агроекологічних умов традиційного та 
органічного сільськогосподарського 
виробництва на вміст окремих важких металів 
у продукції медоносних бджіл, перзі, стільниках 
і меді та оцінка його якості. Методи. сформовано 
2 групи бджолосімей: і група — традиційні 
агроекологічні умови; іі група — органічні умови. 
зразки тканин продукції відбирали з 3-х вуликів 
з кожної зони і визначали концентрацію 
окремих важких металів (Fe, Zn, сu, Ni, Pb і Cd) 
на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 
сФ-115 пк. Результати. Встановлено 
нижчий вміст важких металів у продукції 
бджільництва, зокрема у перзі, меді та 
стільниках медоносних бджіл, яких утримували 
в умовах традиційного та сертифікованого 
органічного виробництва. Встановлено, 
що агроекологічні умови органічного 
сільськогосподарського виробництва сприяють 
зниженню вмісту Fe, Zn, Ni у перзі, меді та 
стільниках на тлі істотного зниження до слідових 
залишків Pb і Cd. Висновки. установлено 
визначальний вплив агроекологічних умов 
утримання та живлення бджіл на мінеральний 
склад і вміст важких металів та на якісні 
показники продукції бджільництва.

Агроекологія, 
радіологія, 
меліорація

Органічна продукція бджільництва — це 
продукція, отримана в результаті сертифіко-
ваного органічного виробництва. Його розви-
ток у світі є прикладом організації вироблення 

Ключові слова: органічне виробництво, медоносні бджоли, мед, перга,  
стільники, мінеральні елементи.

сертифікованої органічної продукції бджіль-
ництва. Тоді як український ринок тільки 
починає розвиватися порівняно зі світовим, 
Україна має всі умови, щоб посісти перше 



АГРОЕКОЛОГІЯ, 
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

49липень 2014 р.

Вміст важких металів в продукції  
бджільництва і якість меду за умов  
органічного та традиційного виробництва

Вісник аграрної науки

місце серед виробників органічної продукції 
бджільництва в світі. Основу формування 
ринку становить регулювання органічного 
виробництва, що базується на стандартах 
ЄС. Вони встановлюють систему виробни-
цтва, маркування та контролю пасічницької 
продукції за вимогами ЄС, сформованими 
на основі стандартів Міжнародної федерації 
органічного руху. Це дало змогу підвищити 
довіру споживачів до високоякісної продукції 
та посилити рівень чесної конкуренції між 
виробниками [3, 7]. 

Доведено, що агроекологічний фон роз-
міщення пасік і живлення бджіл за умов як 
органічного, так і традиційного виробництва 
істотно впливає на вміст важких металів 
(Pb, Cd, Ni) у бджолиному обніжжі та меді 
[5]. Біологічним індикатором такої оцінки є 
медоносні бджоли та якість їхньої продукції, 
оскільки вони забезпечують швидке тесту-
вання екологічної збалансованості стану 
екосистеми, що є запорукою раннього ви-
явлення негативного впливу агроекологіч-
них умов на аграрне виробництво, зокрема 
органічне [2]. 

Мета досліджень — порівняльне визна-
чення впливу агроекологічних умов традицій-
ного та органічного сільськогосподарського 
виробництва на вміст окремих важких металів 
у продукції медоносних бджіл, перзі, стільни-
ках і меді та оцінка його якості. 

Методика досліджень. Дослідження про-
ведено на виробничих базах суміжних пасіч-
них господарств, розміщених у традиційних 
агроекологічних умовах і в умовах пасіки, 
сертифікованої українською організацією 
«Органік Стандарт», щодо органічного ви-
робництва у Барському районі Вінницької 
області. Сформовано 2 групи бджолосімей: 
І група — традиційні агроекологічні умо-
ви (с. Іванівці); ІІ група — органічні умови 
(с. Йосипівка).

Для дослідження у червні відбирали бджо-
лину продукцію — мед, пергу, стільники 
з пасік у наведених вище зонах. У зразках 
бджолиної продукції визначали вміст окре-
мих мінеральних елементів на атомно-аб-
сорбційному спектрофотометрі СФ-115 ПК 
з комп’ютерною програмою, а також якісні 
показники меду, зокрема вміст проліну, діа-
стазну активність, масову частку води та рН. 
Одержані дані опрацьовано статистично з ви-
значенням середніх величин (М), їх відхилень 
(±m) і ступеня вірогідності (Р) за коефіцієнтом 
Стьюдента. 

Результати досліджень. Перга — про-
дукт рослин (пилок) і бджіл, на якість та біо-
логічну цінність якої впливають інтенсивність 
цвітіння різних пилконосів і життєдіяльність 
та фізіологічні потреби бджіл. Обніжжя, зі-
бране з пилку не всіх видів рослин, бджоли 
відкладають у стільники, оскільки частину 
його з окремих рослин вживають відразу ж як 
корм, потрібний для життєдіяльності молодих 
бджіл. Перга відіграє роль фізіологічного ре-
гулятора біологічної повноцінності живлення 
організму бджіл. Відповідно й наявність перги 
у вулику є невід’ємною умовою для вирощу-
вання якісного розплоду, живлення бджіл, 
росту і розвитку бджолосімей, їх продуктив-
ності, а також показником екологічного стану 
навколишнього середовища [6]. За резуль-
татами дослідження встановлено, що вміст 
основних біогенних елементів у перзі ме-
доносних бджіл ІІ групи за умов органічного 
виробництва був нижчим, ніж у перзі бджіл 
І групи за умов традиційного виробництва 
(таблиця). 

Однак зміни щодо вмісту Zn, Cu, Ni, Pb та 
Cd у перзі, стільниках і меді були невірогідні, 
крім Fe. Встановлені різниці вмісту окремих 
елементів у перзі, очевидно, пов’язані з впли-
вом агроекологічних чинників на надходження 
їх у репродуктивну частину медоносних рос-
лин і кумуляцію у пилку та продукції бджіль-
ництва, зокрема у перзі [4].

Аналогічні, проте невірогідні, міжгрупові 
різниці спостерігали під час дослідження 
вмісту зазначених вище елементів у меді. 
Залишкові кількості Сu, Pb та Cd виявлено 
у зразках меду за умов як органічного, так 
і традиційного виробництва. Щодо мінераль-
ного складу свіжозбудованих стільників, то 
вміст Zn та Ni в них був нижчим відповідно 
у 1,4 та 1,2 раза. Рівень Fe у зразках во-
щин з органічної пасіки вірогідно знижувався 
на 47% порівняно з пасікою з традиційним 
виробництвом. Різниці, очевидно, зумовле-
ні рівнями нагромадження цього елемента 
у тканини бджіл, що могло вплинути на по-
казники їхнього вмісту в стільниках з вуликів 
контрольної та дослідної груп.

Вміст амінокислот у натуральному меді 
досить незначний, проте їх співвідношен-
ня може відігравати важливу роль у визна-
ченні біологічної цінності меду. Дослідника-
ми встановлено, що в натуральному меді 
медоносної бджоли в найбільшій кількості 
міститься амінокислота пролін. Водночас 
відомо, що нектар квітки рослин, з якого 
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утворюється мед, не вирізняється високим 
вмістом проліну. Отже, бджоли виділяють 
у мед пролін власного метаболізму. Доціль-
ність насичення властивостей меду пролі-
ном полягає в тому, що він може так само, 
як і ферменти каталізувати перетворення 
цукрів у меді. Крім того, підвищення в складі 
меду вмісту проліну супроводжується зни-
женням рН, тобто підвищується кислотність 
меду, а отже, його стабільність щодо збе-
рігання та стійкість до бродіння [1]. Отже, 
вміст проліну в меді може свідчити про його 
біологічну цінність та якість. За результа-
тами досліджень вищий вміст проліну з ві-
рогідною різницею спостерігали у зразках із 
сертифікованої щодо органічного виробни-
цтва пасіки. Зокрема, вміст проліну в меді 
ІІ групи був у 1,1 раза вищим (Р<0,01), ніж 
у І (контрольній) групі (рисунок). 

Мед містить велику кількість різних фер-
ментів, що свідчить про його біологічну цін-

ність. Основні з них — це глюкозооксидаза, 
інвертаза і діастаза. Найвагоміше значен-
ня щодо якісної оцінки меду має активність 
діастази, тому що з кількісної точки зору 
вона прямо пов’язана з іншими фермента-
ми, наявними в меді. Діастазне число — це 
основний показник зрілості та натуральності 
меду, яке залежить також від породи бджіл, 
сили сім’ї і виду медоносів, з яких був зібра-
ний нектар [8, 9].

Проведеними дослідженнями встановле-
но, що діастазне число було вищим у зразках 
із сертифікованих щодо органічного вироб-
ництва пасік. Зокрема, на 43% було нижчим 
(Р<0,001) діастазне число у зразках меду 
IІ групи, порівняно до І групи, що свідчить 
про вищу якість зразків меду, одержаного за 
умов органічного виробництва. Велике зна-
чення для збереження меду відіграє масова 
частка води. Вміст її у меді може станови-
ти 16–21%. З підвищеним умістом води мед 
легше переходить у рідкий або кристалічний 
стан, а можливість його бродіння стає ви-
щою. За результатами наших досліджень, 
масова частка води істотно не змінювалася 
у всіх досліджуваних зразках як з сертифіко-
ваної пасіки, так і за умов традиційного утри-
мання медоносних бджіл. Згідно з чинним 
стандартом рН квіткового меду становить 
3,5–5,5, падевого — 4,5–5,4. За результатами 
досліджень, рівень рН меду за умов органіч-
ного виробництва становив 4,09 проти 3,86 
у контролі. 

Отже, отримані результати експеримен-
тальних досліджень свідчать про визначаль-
ний вплив природних агроекологічних умов 
традиційного та органічного сільськогоспо-
дарського виробництва на вміст мінеральних 
елементів, зокрема важких металів, у продук-
ції бджільництва. 

Вміст важких металів у перзі, меді та стільни-
ках, мг/кг натуральної маси (M±m)

 
Важкі метали

Групи пасік за агроекологічними 
умовами виробництва

І (традиційне) ІІ (органічне)

Перга 

Fe 17,74±0,62 17,71±0,96

Zn 24,65±0,79 22,27±0,87

Cu 1,79±0,16 1,33±0,23

Ni 0,47±0,01 0,43±0,09

Pb 0,17±0,05 0,13±0,05

Сd 0,03±0,009 0,02±0,01

Мед

Fe 3,43±0,23 2,65±0,27

Zn 4,60±1,44 4,15±0,03

Cu Cліди Cліди

Ni 0,07±0,005 0,06±0,003

Pb 0,03±0,002 Cліди

Сd Cліди »

Стільники

Fe 17,51±0,28 9,31±0,57***

Zn 7,48±1,74 4,29±0,19

Cu Cліди Cліди

Ni 1,25±0,03 1,05±0,19

Pb 0,06±0,01 Сліди

Cd Cліди »
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Фізико-хімічні показники меду за умов тра-
диційного (і група) та органічного (іі група) 
виробництва (м±m, n=3):  — і контрольна; 

 — іі дослідна
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Дослідженнями продукції бджільництва за-
лежно від агроекологічного фону живлення 
бджіл і розміщення пасік в умовах традицій-
ного та органічного виробництва встанов-
лено коливання вмісту окремих мінеральних 
елементів в перзі, меді та стільниках, а та-
кож вплив цих чинників на якісні показники 
меду. Одержані результати дають підставу 

стверджувати про доцільність використання 
показників мінерального складу меду, бджо-
линого обніжжя, стільників для формування 
методології досліджень і бази даних оцінки 
впливу агроекологічних чинників на біологічну 
цінність та безпечність продукції бджільни-
цтва за різних умов традиційного й органіч-
ного сільськогосподарського виробництва.
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ВиробництВо та якість 
українських гранул хмелю 

Мета. Визначити якість гранул хмелю тип 90 
вітчизняного виробництва та встановити їх 
конкурентоспроможність на основі біохімічних 
критеріїв. Методи. Використано сучасні 
фізико-хімічні методи визначення якісних 
показників хмелю та гранул, спеціальні 
та загальноприйняті в хмелярській галузі: 
високоефективну рідинну хроматографію, 
газову хроматографію, спектрофотометрію та 
математико-статистичні методи з використанням 
дисперсійного і кореляційно-регресивного 
аналізу для оцінки достовірності отриманих 
результатів досліджень. Результати. кількісний 
вміст та якісний склад a-кислот у гранулах 
хмелю українського виробництва стабільні 
та відповідають паспортним даним сорту хмелю, 
з якого були виготовлені гранули. гранули хмелю 
тип 90 ароматичних і гірких сортів вітчизняного 
виробника за біохімічними та технологічними 
показниками відповідають вимогам Дсту 
707028:2009. Висновки. оптимальне поєднання 
ароматичних і гірких речовин у шишках хмелю 
української селекції та висока технологічність 
обладнання для грануляції забезпечує гранулам 
вітчизняного виробництва високі пивоварні 
якості, які відповідають світовому рівню.

Зберігання 
та переробка 
продукції

Перехід пивоварної промисловості України 
на сучасніші технології потребує підвищених 
вимог до асортименту і якості хмелепродукції. 
Саме хміль і продукти його переробки най
більшою мірою зумовлюють характерні влас
тивості бурштинового напою [5]. Наразі віт
чизняні виробники пива використовують такі 
основні продукти переробки хмелю: гранули 
тип 90, гранули, збагачені лупуліном, тип 45; 
ізомеризовані гранули; екстракти: етанольні, 
вуглекислотні, ізомеризовані, модифіковані, 

Ключові слова: гранули хмелю тип 90, якість, біохімічна оцінка, гіркі речовини, сорти хмелю.

ефірна олія та емульсії ефірних олій [3]. Пере
вага хмельових препаратів перед шишковим 
хмелем у тому, що в процесі зберігання в них 
значно знижуються втрати гірких речовин, 
ефірної олії та інших цінних для пивоварін
ня сполук, підвищується ефективність вико
ристання комплексу гірких речовин під час 
виготовлення пива та забезпечується авто
матичне дозування під час їх застосування. 
Також зменшуються транспортні й складські 
витрати [2, 4].
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До 2008 р. хміль переробляли на гранули 
тип 90 в Українському концерні хмелярства 
«Укрхміль», де процес гранулювання мав 
недоліки. З 2008 р. налагоджено виробни
цтво цієї хмелепродукції у ТОВ «Хопштайнер 
Україна» на сучасному грануляторі фірми 
«ПРОБСТ». Науковцями Інституту сільсько
го господарства Полісся НААН удосконале
но елементи технології з оптимізації масо
вої частки вологи в гранулах хмелю з 9–10 
до 7–8%. Це дало змогу поліпшити біохімічні 
показники гранул хмелю вітчизняного вироб
ництва та збільшити термін їх зберігання.

Притому, що кількість прихильників пінного 
напою у всьому світі постійно збільшується 
і потреби пивоварної промисловості в сирови
ні щороку зростають, попит на гранули хмелю 
вітчизняного виробництва знижується. Основ
ною причиною цього є відсутність правильної 
протекціоністської політики з боку держави, 
виникнення стійкого від’ємного сальдо екс
портноімпортних торгових операцій на ринку 
хмелю впродовж останніх років, недобросовіс
ної конкуренції та зловживання монопольним 
становищем пивоварних підприємств з іно
земним капіталом. Починаючи з 2009 р., лише 
невеликі регіональні пивоварні заводи, яким 
належить до 6% пивного ринку України, а та
кож ПАТ «Оболонь» у своїх технологіях вико
ристовують гранульований хміль віт чизняного 
виробництва. Пивоварнігіганти з іноземним 
капіталом, що займають головне становище 
на ринку пива (понад 70%), закуповують ви
нятково імпортну хмелесировину у вигляді 
гранул та екстрактів гірких сортів американ
ського і німецького виробництва, а також 
ізомеризованих препаратів, прикриваючись 
відсутністю вітчизняних сортів хмелю в ре
цептурах великих пивоварних підприємств. 
У результаті такої політики вітчизняних хмеле
виробників було практично витіснено з україн
ського ринку. Це призвело до неминучого по
дальшого зубожіння хмелярських господарств 
і поставило під загрозу функціонування галузі 
загалом. 

Попередніми дослідженнями вітчизняних 
і закордонних вчених [3, 5, 8–10] було вста
новлено, що пиво, виготовлене з хмелю або 
хмельових препаратів певних селекційних 
сортів, значно різниться за характером гірко
ти, смаком та ароматом. Це пов’язано з особ
ливістю біохімічного складу гірких речовин, 
поліфенольних сполук та ефірної олії хмелю 
ароматичних і гірких сортів. Різне співвідно
шення компонентів цих сполук порізному 

впливає на смакові й ароматичні властивості 
пива. З огляду на це для встановлення кон
курентоспроможності гранул хмелю, виготов
лених із сортів української селекції, потрібно 
на основі біохімічних критеріїв і технологічних 
показників визначити їхню комплексну оцінку. 

Мета досліджень — визначення якості гра
нул хмелю тип 90 вітчизняного виробництва 
та встановлення їх конкурентоспроможності 
на основі біохімічних критеріїв. 

Матеріал і методика досліджень. Дослі
дження проводили в 2011–2013 рр. в атес
тованій лабораторії відділу біохімії хмелю та 
пива Інституту сільського господарства Поліс
ся НААН і виробничих умовах гранулювання 
хмелю в ТОВ «Хопштайнер Україна». 

У роботі використовували лабораторні: 
сучасні фізикохімічні методи визначення якіс
них показників хмелю та гранул, спеціальні та 
загальноприйняті в хмелярській галузі згідно 
з чинними стандартами та математико-ста-
тистичні з використанням дисперсійного і ко
реляційнорегресивного аналізів для оцінки 
достовірності отриманих результатів дослі
джень [6]. 

Досліджували якісні показники гранул хмелю 
тип 90, виготовлені з хмелесировини вітчизня
них сортів урожаю 2011 та 2012 рр. Відбира
ли зразки гранул хмелю кожного сорту згідно 
з чинним стандартом [1]. Маса середньої проби 
для ідентифікації та біохімічних досліджень 
становила не менше 1 кг гранул хмелю, маса 
зразка для технологічних випробувань — не 
менше 3 кг. Досліджували 7–10 зразків від пар
тій гранул кожного сорту хмелю.

Органолептичні показники гранул хмелю, 
кількість aкислот — кондуктометричний по
казник гіркоти, визначали згідно з чинним 
стандартом [1]. Уміст і склад a і bкислот — 
методом високоефективної рідинної хромато
графії [5]. Кількість ефірної олії — за методом 
Гінзберга [1, 5]. Якісний склад ефірної олії ви
значали методом газорідинної хроматографії 
на 50–60 м капілярних кварцових колонках 
на хроматографі «Кристал 2000 М». 

Загальну кількість поліфенольних сполук 
і проантоціанідинів визначали фотометрични
ми методами в модифікації М.І. Ляшенка [5].

Результати досліджень. Досліджували 
якісні показники гранул хмелю тип 90, віді
брані із партій гранул відповідних сортів, виго
товлених на сучасному грануляторі німецької 
фірми «ПРОБСТ» потужністю 500 кг/год ТОВ 
«Хопштайнер Україна» (с. Карпівка Чуднівсь
кого рну Житомирської обл.).
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Для підтвердження того, що гранули хмелю 
тип 90 містять всі цінні компоненти шишок 
хмелю та за хімічним складом майже не від
різняються від них, нами були проведені до
слідження на основі порівняльної характерис
тики шишок хмелю тонкоароматичного сорту 
Слов’янка, гіркого сорту Поліський та гранул, 
виготовлених з цих сортів хмелю (табл. 1)

Проведені нами дослідження свідчать, що 
шишки хмелю як ароматичних, так і гірких сор
тів та гранули, виготовлені з цього хмелю, ма
ють майже однаковий біохімічний склад. Завдя
ки високій технологічності обладнання процесу 
гранулювання відбувається неістотне зниження 
aкислот і підвищення індексу окиснення гірких 
речовин. Виняток — ефірна олія, вміст якої під 
час гранулювання зменшується, в основному, 
через втрату головного компонента монотер
пенів — мірцену. Монотерпеноїди, як правило, 
негативно впливають на формування аромату 
і смаку пива, тому більшість науковців вва
жають їх небажаними компонентами ефірних 
олій. Слід зазначити, що зменшення кількості 
ефірної олії у процесі гранулювання практично 
не впливає на якість гранул. 

Визначено біохімічні показники гранул тон
коароматичного високосмольного сорту хме
лю Слов’янка, що має особливо високі пиво
варні якості (табл. 2). В цьому сорті міститься 
велика кількість гірких речовин і найкраще 
співвідношення a і bкислот. Така закономір
ність зберігається протягом багатьох років і є 
сортовою особливістю. Показник співвідно
шення між a та bкислотами, кількість і уні

кальний склад гірких речовин та ефірної олії 
в поєднанні з іншими компонентами харак
теризують гранули цього сорту як особливо 
цінну, тонкоароматичну форму хмелю для пи
воваріння. Пиво, виготовлене з гранул сорту 
Слов’янка, має високі смакові якості. Для ньо
го характерна легка та ніжна гіркота. Під час 
проведення дегустацій за участю провідних 
спеціалістів ПАТ «Оболонь», компанії «Укрпи
во» та інших пивоварних заводів України пиво, 
виготовлене з гранул хмелю сорту Слов’янка, 
неодноразово отримувало оцінку «відмінно».

Подібні властивості мають гранули хмелю 
сорту Національний (табл. 3). Для цього сорту 
характерний найвищий у тонкоароматичній 
групі вміст aкислот та досить сталий показник 
співвідношення між a й bкислотами. Уміст 
когумулону в складі aкислот — надзвичайно 
низький, що є сортовою ознакою. 

В ефірній олії міститься велика кількість 
фарнезену. Таке поєднання ароматичних і гір
ких речовин у шишках хмелю визначає високі 
пивоварні якості гранул цього сорту. 

Високу пивоварну оцінку гранул має хміль 
сорту Клон 18. Якісний склад гірких речовин, 
ефірної олії та поліфенольних сполук цього сор
ту дає змогу отримати (у поєднанні з хмелепро
дуктами гірких сортів) модель хмелю з опти
мальним хімічним складом для пивоваріння. 

Аналіз гранул хмелю вітчизняного та закор
донного виробництва свідчить, що українські 
сорти за технологічною оцінкою не тільки не 
поступаються іноземним, а й за багатьма по
казниками перевищують їх. Для гранул сортів 

1. технологічна якість шишок хмелю та гранул (урожай 2011 р.)

Показники хмелю

Сорт Слов’янка Сорт Поліський

шишки з умістом 
вологи 12%

гранули з умістом 
вологи 7%

шишки з умістом 
вологи 12%

гранули з умістом 
вологи 7%

Кондуктометричний показник 
гіркоти (метод ЕВС 7,5), %

 
5,6

 
5,5

 
9,6

 
9,4

Масова частка (метод ЕВС 7,7), %:

aкислот 5,0 4,9 8,5 8,5

bкислот 6,1 6,0 5,2 5,2

Співвідношення b та aкислот 1,22 1,22 0,61 0,61

Індекс окиснення гірких речовин 0,28 0,30 0,30 0,31

Уміст:

загальних поліфенолів, % 5,1 5,2 4,6 4,6

проантоціанідинів, % 3,6 3,5 3,7 3,8

ефірної олії, мл на 100 г сухої 
речовини 0,85 0,63 1,2 0,9
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Клон 18 та Жатецький характерний майже од
наковий вміст гірких речовин. В обох сортах 
кількість bкислот перевищує кількість aкис
лот, тобто зберігається позитивний коефіцієнт 

ароматичності. Кількість ефірної олії в цих 
сортах становить близько 1%. Це каріофілен, 
гумулен і фарнезен та відносно невелика кіль
кість мірцену. 

2. Показники якості зразків від партій гранул хмелю тип 90 сорту слов’янка 

Показники якості гранул хмелю
№ зразка

min max Середнє
1 2 3 4 5 6 7

Дані зовнішнього огляду:

колір
аромат

Світлозелений
Ніжний, хмельовий

Масова частка вологи, % 8,3 8,0 7,9 7,8 7,6 8,4 8,2 7,6 8,4 8,0

КПГ, масова частка aкислот  
(метод ЕВС 7,5), %

4,6 5,3 4,9 4,5 5,0 4,8 5,8 4,5 5,8 5,2

Масова частка (метод ЕВС 7,7), %:

aкислот 3,6 3,6 3,4 4,2 3,5 3,1 4,9 3,4 4,9 4,2

bкислот 5,2 4,4 4,0 5,2 4,6 3,9 5,8 3,9 5,8 4,9

Співвідношення b та aкислот 1,46 1,22 1,17 1,23 1,32 1,27 1,19 1,17 1,46 1,32

Когумулон у складі aкислот, % 26,6 26,5 24,0 23,6 23,2 22,8 25,8 22,8 26,6 24,6

Колупулон у складі bкислот, % 43,3 43,3 41,5 42,7 42,7 43,8 45,9 41,5 45,9 43,7

Індекс окиснення гірких речовин  
(індекс старіння) 0,32 0,36 0,33 0,35 0,42 0,30 0,31 0,30 0,42 0,36

3. біохімічна характеристика гранул хмелю вітчизняного та закордонного виробництва, середнє 
за 2011–2012 рр.

Сорт хмелю

Масова частка, %

Співвідношення 
b та aкислот 

(метод ЕВС 7,7)

Когумулон 
у складі

aкислот, %

Колупулон 
у складі

bкислот, %

Індекс 
окиснення 

гірких речовин 
(індекс 

старіння)

a
ки

сл
от

  
(м

ет
од

 Е
В

С
 7

,5
) 

a
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b
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сл
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В

С
 7

,7
)

Гранули тонкоароматичного типу хмелю

Клон 18 3,5–4,6 2,9–4,5 4,3–4,6 1,14–1,24 22,9–26,9 40,3–45,5 0,26–0,38

Жатецький 3,1–4,5 2,3–4,1 3,1–6,5 1,18–1,59 24,7–28,3 40,1–45,3 0,40–0,50

Слов’янка 4,3–5,9 3,2–4,9 3,7–6,0 1,17–1,46 22,2–27,0 41,0–45,9 0,29–0,42

Національний 7,9–8,2 7,6–8,7 5,8–6,1 0,9–1,00 20,4–25,9 44,9–46,2 0,30–0,34

Гранули ароматичного типу хмелю

Заграва 5,8–7,5 4,4–6,8 4,4–6,9 0,92–1,12 24,1–28,7 42,5–54,50 0,25–0,41

Гранули гіркого типу хмелю

Альта 12,7–13,4 12,2–12,8 6,3–6,8 0,52–0,55 23,2–25,6 44,8–46,9 0,22–0,43

Поліський 9,1–10,2 7,3–9,9 3,8–4,9 0,48–0,52 24,7–27,2 45,0–49,7 0,24–0,31

Нортен Бревер 10,4–10,7 8,6–9,3 4,5–5,0 0,52–0,54 27,0–27,8 45,7–47,9 0,30–0,37

Промінь 7,3–8,3 5,7–8,3 4,4–6,6 0,66–0,72 25,7–27,9 45,2–46,1 0,22–0,39
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На увагу заслуговують гранули хмелю сор
ту Заграва. Показник співвідношення вмісту 
b і aкислот, що становить 0,9–1,2, кількість 
і склад ефірної олії свідчать про високу техно
логічну оцінку цього ароматичного сорту хмелю. 

Гранули гірких сортів характеризуються різ
ким хмельовим ароматом і високим вмістом 
aкислот. Кількість bкислот значно нижча, ніж 
в ароматичному хмелі. 

За інтегрованою оцінкою показників якості 
гранули хмелю сорту Промінь можна зараху
вати до проміжного гіркоароматичного типу. 
Показник співвідношення вмісту b та aкислот 
характеризує сорт як гіркий тип хмелю. Однак 
невисокий уміст когумулону в складі aкислот 
і наявність у складі сполук ефірної олії фар
незену, що є характерною особливістю аро

матичних сортів, забезпечують пиву приємну 
збалансовану гіркоту і смак доброго світлого 
традиційного пива. Гранули гіркого сорту По
ліський мають критерії, подібні до відомого 
англійського сорту Нортен Бревер, продукти 
якого користуються попитом у пивоварів. Ці 
сорти подібні за кількістю та складом гірких 
речовин, ефірної олії, поліфенолів і ксанто
гумолу. Їх можна рекомендувати для само
стійного використання в пивоварінні та в по
єднанні з ароматичними сортами.

Проведені технологічні випробування віт
чизняних гранул хмелю на пивоварних заво
дах України дали змогу встановити, що вони 
не поступаються за якістю гранулам закор
донного виробництва і мають перспективу 
для широкого застосування у пивоварінні.

Гранули хмелю тип 90 ароматичних і гір-
ких сортів вітчизняного виробника за біо-
хімічними та технологічними показниками 
відповідають вимогам ДСТУ 707028:2009. 
Гранули хмелю. Технічні умови.

Кількісний вміст та якісний склад a-кислот 
у гранулах хмелю українського виробництва 
стабільний та відповідає паспортним даним 
сорту хмелю, з якого були виготовлені гра-
нули у всіх дослідних зразках.

У результаті проведених досліджень 
встановлено конкурентоспроможність гра-
нул хмелю тип 90 українського виробництва 

на основі порівняльної біохімічної оцінки з гра-
нулами хмелю тип 90, вироблених за кордо-
ном. Доведено, що вітчизняні хмелепродукти 
за своїми характеристиками відповідають 
світовому рівню: гранули хмелю сортів Клон 
18 за біохімічними показниками відповідають 
характеристиці гранул чеського сорту Жа-
тецький (Заац, напівранній Червеняк); грану-
ли, виготовлені з гіркого сорту Поліський — 
гранулам англійського сорту Нортен Бревер, 
а гранули сортів Слов’янка та Заграва за 
складом і якістю гірких речовин та ефірної 
олії значно перевищують світові аналоги.
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Використання сорту рослин як 
нематеріального актиВу 

Мета. Визначення можливих напрямів 
підвищення ефективності  використання 
майнових прав об’єктів інтелектуальної власності 
як нематеріальних активів провідної наукової 
бюджетної установи аПк інституту рослинництва 
ім. В.я. Юр’єва наан. Методи. статистичний, 
аналітичний, порівняльний. Результати. 
Здійснено аналіз вимог чинної нормативної бази 
україни щодо оцінки сорту рослин як об’єкта 
права інтелектуальної власності (оПіВ) з метою 
його бухгалтерського обліку як нематеріального 
активу в наукових бюджетних установах аПВ 
україни. Визначено первісну вартість сорту 
рослин з використанням різних методів 
і підходів до оцінки оПіВ. Висновки. Для ведення 
бухгалтерського обліку сорту рослин як оПіВ 
рекомендуємо використовувати норми пунктів 
14 і 19 наказу Фонду державного майна україни 
№ 3162 і обліковувати їх на позабалансовому 
рахунку 04 «непередбачувані активи та 
зобов’язання» без оцінки вартості.

 
Економіка
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Упродовж усієї історії людської цивілізації 
національним багатством було володіння ма-
теріальними об’єктами. Серед вирішальних 
чинників економічного розвитку в сучасних 
умовах на першому місці інтелектуальне 
виробництво, а ключовою формою стає ін-
телектуальна власність. З урахуванням на-
укового і освітнього потенціалу України акту-
альність оцінювання вартості об’єктів права 
інтелектуальної власності (ОПІВ) та їх обліку 
як нематеріальних активів у наукових бю-
джетних установах АПК України заслуговує 
на значну увагу.

Мета досліджень — визначити можли-
ві напрями підвищення ефективності вико-
ристання майнових прав об’єктів інтелекту-

альної власності як нематеріальних активів 
провідної наукової бюджетної установи АПК 
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
НААН.

Відповідно до Листа Державного каз-
начейства України від 25.08.2005 р. 
№ 07–04/1654–6902 «Про постановку 
на бухгалтерський облік об’єктів права ін-
телектуальної власності як нематеріальних 
активів та проведення їх інвентаризації» [8] 
придбані (створені) нематеріальні активи, 
з яких передається право власності бюджет-
ній установі, зараховуються на її баланс за 
первісною вартістю, а переоцінені об’єкти — 
за відновлювальною вартістю. До первісної 
вартості виявлених за інвентаризації ОПІВ 
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належать усі документально підтверджені 
витрати, понесені на виготовлення певного 
об’єкта, та витрати на державну реєстра-
цію в уповноваженій установі. У разі, коли 
оприбуткуванню підлягає об’єкт, створений 
раніше, і встановлення суми витрат, поне-
сених на створення ОПІВ неможливе, то 
їх оцінку здійснюють згідно з дійсною від-
новлювальною вартістю і оформлюють 
відповідними актами. З метою визначення 
відновлювальної вартості ОПІВ для їх опри-
буткування на баланс використовують «По-
рядок визначення оціночної вартості об’єктів 
права інтелектуальної власності, що пере-
бувають у державній власності або були 
створені (придбані) за державні кошти з ме-
тою зарахування на бухгалтерський облік», 
затверджений Наказом Фонду державного 
майна України від 13 грудня 2005 р. № 3162 
(далі — Порядок № 3162) [2].

Відповідно до Порядку № 3162 інвентари-
зації та оцінці підлягають об’єкти — майно 
суб’єктів права державної власності, зокре-
ма відображене та не відображене в бух-
галтерському обліку підприємства на дату 
інвентаризації майно підприємств, установ 
та організацій, які перебувають у відомстві 
галузевих академій наук. Порядком № 3162 
встановлено алгоритм стандартизованої 
оцінки вартості ОПІВ, що здійснюється ін-
вентаризаційною комісією (але суперечить 
ст. 5 Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» [1]) станом на дату оцінки 
на підставі даних затвердженого протоколу 
засідання інвентаризаційної комісії та інших 
матеріалів інвентаризації. На жаль, уста-
новлений алгоритм стандартизованої оцінки 
вартості ОПІВ не враховує істотних особли-
востей такого нетрадиційного об’єкта, як 
сорти рослин. Це, а також протиріччя в чин-
ному законодавстві виявилися серйозною 
перешкодою для постановки їх на баланс 
наукових бюджетних установ як нематері-
альних активів.

Стандартизована оцінка об’єктів, вияв-
лених під час інвентаризації і не відобра-
жених у бухгалтерському обліку, стосовно 
яких на дату оцінки існує ймовірність над-
ходження (отримання) економічних вигод від 
їх використання, ґрунтується на застосуван-
ні витратного підходу [3]. У його основі ле-
жить процедура визначення вартості витрат, 
необхідних для відтворення або заміщення 
об’єкта з урахуванням його зносу в разі його 

наявності та з використанням методів пря-
мого відтворення або заміщення. Для оцінки 
вартості сорту рослин застосовувати ці ме-
тоди в «чистому» вигляді неможливо. Тому 
для отримання достовірних результатів до-
цільно вводити відповідний поправний кое-
фіцієнт [5].

Результати досліджень. З метою вияв-
лення оптимального методу для визначення 
первісної вартості створеного сорту рослин 
(гібрида соняшнику Рюрик) у бюджетній на-
уковій установі авторами здійснено аналіз ре-
комендованих Фондом Держмайна і Держказ-
начейства України [7] та описаних у науковій 
літературі [2] методик оцінки вартості сорту 
рослин для постановки його на баланс як не-
матеріальний актив:

оцінка за фактичними затратами на про-
ведення державної реєстрації, отримання та 
підтримку чинності охоронних документів;

метод прямого відтворення витратного під-
ходу [7] у власній модифікації [4];

метод заміщення витратного підходу [7] 
у власній модифікації [4];

метод із визначенням річного рейтингу 
сорту [2].

Варіант 1. Якщо доходи та витрати 
на створення ОПІВ у кінці року за період роз-
робки цього об’єкта списувалися на фінан-
совий результат діяльності установи, а не 
акумулювалися на спеціальному рахунку, то 
первісна вартість ОПІВ може бути визначена 
за фактичними затратами на проведення 
державної реєстрації, отримання та підтрим-
ку чинності охоронних документів з ураху-
ванням коефіцієнта інфляції. У кінці кожного 
року ці витрати також належать до витрат 
звітного періоду, але їх можна чітко визначи-
ти по кожному ОПІВ. Затрати на проведення 
державної реєстрації й отримання охорон-
них документів визначені «Порядком спла-
ти зборів за дії, пов’язані з охороною прав 
на сорти рослин» (затверджений Постано-
вою КМ України № 1183 від 19.08.2002 р., 
в редакції № 1154 від 19.08.2007 р.) і перед-
бачають:

подачу заявки і проведення її формальної 
експертизи — 1300 грн;

кваліфікаційну експертизу заявки (платежі 
щорічні): придатність сорту рослин на поши-
рення — 4 070 грн; відповідність сорту рослин 
критеріям відмінності, однорідності та стабіль-
ності (ВОС — тест) — 1900 грн;

за виникнення майнового права інтелекту-
альної власності на поширення сорту — 500 грн;
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державне мито за виникнення майнового 
права інтелектуальної власності на сорт рос-
лин — 17 грн.

Оскільки тривалість кваліфікаційної експер-
тизи заявки становить 3 роки, а для проведен-
ня ВОС-тесту гібрида одночасно з F1 потрібно 
надавати 2 батьківських компоненти, сума збо-
ру становить ((1900 грн×3 зразки) × 3 роки = 
= 29310 грн) 29310 грн, з урахуванням коефі-
цієнта інфляції — 32 150 грн. Якщо заявником 
є бюджетна неприбуткова установа (скажімо, 
ІР НААН), то збори сплачуються в обсязі 10%. 
Тому загальна кількість витрат на державну ре-
єстрацію та отримання охоронних документів 
становитиме для цього ОПІВ 3215 грн.

Отже, первісна вартість сорту рослин — 
гібрида соняшнику Рюрик, для постановки 
на баланс ІР НААН як нематеріального ак-
тиву визначена з урахуванням лише витрат, 
пов’язаних з приведенням об’єкта оцінки 
до стану, придатного для використання за 
призначенням з урахуванням коефіцієнта при-
ведення (інфляції), і становитиме 3215 грн.

Варіант 2. Первісна вартість об’єкта ви-
значається комісією на підставі даних про 
витрати на оплату праці, матеріальні витра-
ти, інші витрати, безпосередньо пов’язані 

зі створенням цього нематеріального активу 
та приведенням його до стану придатності 
для використання за призначенням, зокрема 
оплати державної реєстрації (табл. 1).

Як зазначалося вище, використання 
для визначення вартості такого ОПІВ, як сорт 
рослин стандартизованої оцінки [7] у незмін-
ному вигляді, на нашу думку, є неможливим. 
Це повною мірою стосується методів прямого 
відтворення і заміщення. Особливістю обліку 
сортів рослин є те, що селекційний процес 
триває безперервно. Кожного року з великої 
кількості матеріалу (десятки тисяч селекцій-
них номерів) виділяється від 5-ти (зернові 
культури) до 70-ти (соняшник) селекційних 
розробок, які в майбутньому після держав-
ної реєстрації можуть стати сортами. Тому 
нами запропоновано використовувати коефі-
цієнт сорту (Кс) [4], тобто частку одного сорту 
в річних витратах по підрозділу за кожним 
роком розробки ОПІВ. Для його визначення 
щорічні витрати за статтями витрат на роз-
робку окремого ОПІВ по кожному структур-
ному підрозділу розподіляють пропорційно 
на всі сорти, виділені в цей рік у конкретному 
підрозділі. Для цього слід визначити кіль-
кість сортів рослин за роками подання за-

1. розрахунок первісної вартості сорту рослин — гібрида соняшнику рюрик за допомогою моди-
фікованої стандартизованої оцінки методом прямого відтворення
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1997 85000,20 31001,17 66717,14 1301,64 114973,70 298993,85 0,0278 8312,03 0,788 х 6551

1998 111473,72 40656,56 87496,36 1707,04 150782,50 392116,18 0,0278 10900,83 1,090 х 11881

1999 152153,70 55893,32 97467,66 1342,36 191720,72 498577,76 0,0263 13112,60 0,993 х 13025

2000 190600,03 69907,18 95888,83 1800,35 223797,03 581993,42 0,0213 12396,46 1,055 х 13083

2001 274763,56 102380,99 148121,87 2015,25 329377,10 856658,77 0,0192 16447,85 0,843 х 13872

2002 294089,90 104153,40 148952,77 1041,54 342532,64 890770,25 0,0159 14163,25 0,937 х 13269

2003 356772,30 127486,75 120061,56 841,58 378084,10 983246,29 0,0152 14945,34 1,089 х 16268

2004 456339,80 168533,63 198731,90 954,15 520798,56 1345358,04 0,0139 18700,48 1,038 х 19409

2005 576631,36 218143,33 879207,09 2342,64 2342241,74 4018566,16 0,0152 61082,21 0,982 х 59994

2006 683262,95 249495,43 239697,28 3358,23 2252801,45 3428615,34 0,0147 50400,65 1,012 х 50995

Разом 3181088 1167652 2082342 16705 6847110 13294896 х 220462 х 0,4595 100322
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явки на державну реєстрацію з урахуванням 
періоду, упродовж якого виконували роботи 
з розробки певного об’єкта. Визначивши, що 
тривалість періоду для обліку витрат на ство-
рення сорту рослин — гібрида соняшнику 
Рюрик, становить 10 років, на підставі Дер-
жавного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, журналу з обліку 
заявок на сорт рослин,матеріалів заявки та 
перспективного плану виконання науково-до-
слідних робіт із кожного завдання визначаємо 
за 1996–2006 рр. кількість завершених роз-
робок, стосовно яких проведено селекційну 
роботу. Так, у 1997 і 1998 рр. їх було по 36 
об’єктів, 1999 — 38, 2000 — 47, 2001 — 52, 
2002 — 63, 2003 — 66, 2004 — 72, 2005 — 66 
і у 2006 р. — 68 об’єктів.

Наступним кроком є розрахунок коефіці-
єнта сорту (Кс), тобто частки одного сорту 
в річних витратах по підрозділу за кожним 
роком розробки ОПІВ:

 Kc=1/Pc, (1)

де Рс — кількість завершених розробок, сто-
совно яких проведено селекційну роботу.

Витрати на оплату праці управлінського 
та обслуговуючого персоналу, нарахування 
до фондів на таку оплату праці та кому-
нальні витрати на створення ОПІВ (ВОПІВ) 
Ю. М. Капіца і І. І. Хоменко [6] рекоменду-
ють розраховувати на підставі загальних 
місячних (річних) витрат наукової установи 
на зазначені цілі (А), загального місячного 
(річного) фонду оплати праці працівників 
установи (Б), а також витрат на оплату праці 
(В) автора(ів) у відповідному місяці (році) за 
формулою:

 ВОПІВ =A/Б×В. (2)

Формули 1 і 2 Порядку 3162 [7] для визна-
чення первісної вартості (Вс) сорту рослин за 
стандартизованою оцінкою з використанням 
методу прямого відтворення набудуть такого 
вигляду:
 Вс = ВВ × Kp;  (3)

 ВВ = (∑k

t=1
Bt × Kс × It). (4)

Коефіцієнт приведення (It) витрат, пов’язаних 
зі створенням або придбанням об’єкта оцінки 
в період t, розрахований на основі індексів 
інфляції.

Витрати, пов’язані з приведенням об’єкта 
оцінки до стану, придатного для викорис-
тання за призначенням з урахуванням кое-

фіцієнта приведення, становлять 3215 грн. 
Первісна вартість (103537 грн) складається 
із суми загальної вартості (100322 грн), ви-
значеної за формулою (4), і фактичних затрат 
на державну реєстрацію (3215 грн).

За бухгалтерськими даними про витрати 
на створення сорту рослин — гібрида соняш-
нику Рюрик, первісна вартість об’єкта для по-
становки на баланс, визначена з використан-
ням методу прямого відтворення [7], у нашій 
модифікації становить 103 тис. 537 грн.

Варіант 3. Метод заміщення для визна-
чення оцінної вартості застосовують за наяв-
ності інформації про витрати для створення 
подібних об’єктів. При цьому оцінну вартість 
об’єкта визначають за формулами, викорис-
товуваними в методі прямого відтворення. 
Проте під час розрахунку замість витрат 
на створення об’єкта оцінки користуються 
інформацією про витрати на створення по-
дібного об’єкта, який за своїми споживчими 
і функціональними характеристиками може 
бути його рівнозначною заміною. Оцінку 
виявлених під час інвентаризації об’єктів, 
не відображених у бухгалтерському обліку 
підприємства, за відсутності даних про ви-
трати на їх створення здійснюють методом 
заміщення [7].

Використання методу заміщення в незмін-
ному вигляді для оцінки вартості такого ОПІВ, 
як сорт рослин, з наведених вище причин не-
можливе. Крім того, немає подібного об’єкта 
з чітко визначеними витратами на його ство-
рення.

Варіант 4. З урахуванням труднощів, 
пов’я заних з визначенням вихідної бази да-
них для розрахунків за методами витратного 
і ринкового підходів вартості сорту рослин, 
О.В. Захарчук для оцінки вартості цього ОПІВ 
запропонував використовувати метод «річ-
ного рейтингу» [2], розроблений з викорис-
танням дохідного підходу. В основу методу 
покладено початкове визначення річного 
рейтингу кожного об’єкта як числового по-
казника оцінки вигоди, яку очікують від його 
використання за умов ринкової (біржової) 
ціни на продукцію, отриману впродовж року 
з одиниці обсягу використання. Рейтинг сорту 
визначають за формулою:

 Рр = Ор × Цб,  (5)

де Рр — річний рейтинг сорту рослин, грн/рік 
(грн/га); Ор — річний обсяг продукції із засто-
суванням сорту, т/рік (т/га); Цб — біржова ціна 
продукції, грн/т.
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Первісна вартість у цьому методі відобра-
жає потенційну економічну ефективність сорту 
рослин від застосування його в параметрах 
рейтингу за весь термін дії охоронного до-
кумента, тобто:

 ПВ = Рр × Т, (6)

де ПВ — первісна вартість сорту рослин, грн; 
Рр — річний рейтинг сорту рослин, грн/рік (грн/
га); Т — строк чинності охоронного документа, 
роки.

Визначена за формулою (6) на підставі 
реальних економічних показників ефектив-
ності сорту первісна вартість (табл. 2) може 
бути відображена в бухгалтерському обліку 
інформації про нематеріальні активи установи 
та розкрита у фінансовій звітності відповід-
но до вимог П(С)БО в державному секторі 
№ 122 [5].

За економічними показниками ефективності 
сорту рослин — гібрида соняшнику Рюрик, 
установлено, що первісна вартість об’єкта 
для постановки на баланс, визначена за ме-
тодом річного рейтингу сорту [2], становить 
574000 грн.

У табл. 3 наведено первісну вартість сорту 
рослин із застосуванням різних методів і під-
ходів оцінки об’єктів права інтелектуальної 
власності.

Основна мета здійснення оцінки ОПІВ 
у бюджетних установах і відображення їх 

у бухгалтерському обліку у вигляді немате-
ріальних активів — це передусім можливість 
використання ОПІВ в господарському обороті. 
Тому ОПІВ мають бути обов’язково відобра-
жені в бухгалтерському обліку. Крім того, ба-
лансова вартість ніяк не впливає на ринкову 
(справедливу) вартість об’єкта, за якою він 
може бути проданим, відчуженим. Так само 
ця вартість не впливає і на розмір винагороди, 
що сплачує ліцензіат за право використання 
сорту рослин чи іншого ОПІВ.

Здійснені дослідження дали змогу виявити 
проблеми, які стримують використання ОПІВ, 
насамперед сортів рослин як нематеріаль-
них активів у бюджетних установах. Основна 
з них — це неможливість визначення пер-
вісної вартості ОПІВ, створених у науковій 
установі, залишаючись у чинному правовому 
полі України.

Не менш важливою також є проблема від-
сутності методики узагальнення витрат за 
роками і їх розподілу за конкретним сортом 
рослин. Крім того, не зовсім зрозуміло, як ви-
значати вартість сортів рослин, створених 
понад план? Пропонуємо із застосуванням 
методів прямого відтворення або заміщен-
ня витратного підходу (за умови вирішення 
правових колізій) для оцінки вартості сорту 
рослин використовувати коефіцієнт сорту 
(Кс) — частку одного сорту в річних витратах 
по підрозділу за кожним роком розробки ОПІВ. 

2. Визначення первісної вартості сортів рослин методом річного рейтингу

Назва ОПІВ — сорту 
рослин

Річний обсяг продукції 
із застосуванням сорту,  

т/рік; т/га (Ор)

Біржова ціна 
продукції,  

грн/т (Цб), 2011 р.

Річний рейтинг 
сорту, грн/рік; 

грн/га (Рр)

Строк чинності 
охоронного 

документа, роки (Т)

Первісна 
вартість сорту, 

грн (ПВ)

Гібрид соняшнику:

Рюрик 4,1 5000 20500 28 574 000

Ясон 4,2 5000 21000 25 525 000

Форвард 4,4 5000 22000 26 572 000

3. Порівняльний аналіз застосування різних методів оцінки сорту рослин

Об’єкт оцінки

Первісна вартість, грн

витратний підхід
дохідний підхід: метод 

«річного рейтингу сорту»за витратами 
на державну реєстрацію

модифікований метод 
прямого відтворення

метод заміщення

Сорт рослин — 
гібрид соняшнику 
Рюрик

3215 103 537
Подібний об’єкт 

відсутній
574 000
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Керуючись нормою пунктів 14 і 19 Порядку 
3162 [7], рекомендуємо виявлені під час інвен-
таризації ОПІВ, не відображені в бухгалтер-
ському обліку і від яких за рішенням комісії 
існує ймовірність надходження (отримання) 
економічних вигод від їх використання, об-
ліковувати на позабалансовому рахунку 04 
«Непередбачені активи й зобов’язання» без 
оцінки вартості до врегулювання протиріч 
нормативно-правової бази України.

Використання рекомендованих Держказ-
начейством і Фондом держмайна України ме-

тодів оцінки вартості ОПІВ для визначення 
первісної вартості створених сортів рослин 
без їх удосконалення недоцільне, оскільки ці 
методи не враховують специфіку розробки 
та унікальність таких об’єктів.

Під час застосування методів прямого 
відтворення або заміщення витратного 
підходу для оцінки вартості сорту рос-
лин доцільно використовувати коефіцієнт 
сорту (Kс) — частку одного сорту в річних 
витратах по підрозділу за кожним роком 
розробки ОПІВ.
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Готуючи журнал у базу даних (далі — БД) 
SCOPUS, потрібно добре розуміти, яку роль 
інформація з журналу має виконувати в цій 
БД, де вся аналітика будується на взятих 
з журналу даних.

Журнал виконує широкий спектр функцій, 
які загалом дають уявлення про: напрями 
розвитку науки, її досягнення і конкуренто-
спроможність; публікаційну активність авторів 
і рейтинг організацій, які вони представляють; 
оцінку ступеня затребуваності видань у світо-
вій спільноті за даними їх цитування тощо.

Коректними та повними ці дані можуть 
вважатися тільки за умови якісного подання 
національною та англійською мовами такої 
інформації: назва журналу; заголовки статей; 
анотації до кожної наукової статті; прізвища 
авторів; адресні відомості про місце роботи 
авторів, передусім про назви організацій [дані 
про приналежність авторів (author affiliation)].

Необхідно також подавати пристатейний 
список літератури в романській абетці (ла-
тиниці) в такому вигляді, щоб ці посилання 
могли бути враховані в процесі вивчення ци-
тування публікацій авторів і журналів.

Усі ці дані слугують інформаційними індика-
торами для оцінки науки, вчених, організацій 
та самих журналів.

Функціонально інформація, що міститься 
в БД, поділяється на 2 основні групи:

1) тематична, яка сприяє отриманню відомос-
тей щодо проблематики наукових досліджень, 
результати яких відображаються в публікаціях 
учених [змістова (реферативна) складова];

2) суб’єктна, тобто аналітична складова 
(бібліометричні дослідження).

Коли йдеться про першу складову, необхідно 
усвідомлювати, що інформація, надана в зару-
біжну БД, має бути зрозуміла і цікава передусім 
закордонним ученим, які, не знаючи мови публі-
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кації, могли б без звернення до повного тексту 
отримати найповніше уявлення про тематику 
і рівень опублікованих результатів досліджень.

Для другої складової найважливішим є те, 
що система бібліометричного аналізу ґрунту-
ється на статистиці, одержуваній внаслідок 
автоматичного накладання інформаційних 
одиниць та отримання їх збігів (встановлення 
зв’язків, ідентичності аналізованих об’єктів) за 
їх формальними ознаками належності до пев-
ної семантичної одиниці (в цьому разі — 
до певного автора, організації, видання тощо).

Безперечно, щоб увійти до SCOPUS, якіс-
них відомостей про статті в журналі ще не-
достатньо. Журнал оцінюється також за на-
явністю таких складових:

– міжнародного ідентифікаційного коду се-
ріального видання — Міжнародного стандарт-
ного номера серіального видання (ISSN — 
International Standard Serials Number);

– апарату рецензування статей;
– міжнародного складу редакційної ради 

(виняток можуть становити журнали, що спе-
ціалізуються на регіональній тематиці, однак 
ця тематика має бути цікава міжнародному 
співтовариству);

– міжнародного складу авторів (з тим са-
мим винятком, що і для редакційної ради);

– чіткої періодичності і регулярності виходу 
у світ чергових випусків видання;

– якісного оформлення статті (структури 
наукової статті, наявності ілюстративного ма-
теріалу, який демонструє результати дослі-
дження тощо);

– англомовного веб-ресурсу, на якому має 
бути представлена повна інформація про жур-
нал: переконливо викладена політика журна-
лу (описані цілі і завдання журналу), повний 
склад редакційної ради із зазначенням країни 
перебування (приналежності) кожного члена 
ради; зміст та анотації до кожної статті, що 
завантажуються на сайт оперативно відповід-
но до виходу чергових випусків журналу. Це 
мінімальний і обов’язковий перелік відомос-
тей про журнал на сайті. Позитивно сприйма-
ють зазвичай наявність повних текстів статей 
у відкритому доступі або з пропозицією одер-
жати їх за передплатою.

На сайті можуть бути представлені й інші 
відомості (правила для авторів, функції пошуку 
за тематикою або авторами статей, новини, 
умови передплати, посилання на інші сайти або 
на інші статті авторів у журналі тощо). Що краще 
оформлений сайт, то вище він буде оцінений.

У разі невиконання викладених умов 

SCOPUS залишає за собою право не розпо-
чинати експертизу журналу.

Необхідно також мати на увазі, що одним 
з основних показників, який впливає на екс-
пертну оцінку журналу, є цитування праць 
трьох членів редакційної ради (головного ре-
дактора і двох членів ради на пропозицію ре-
дакції), а також самого журналу. Якщо члени 
редакційної ради і журнал мають хороші показ-
ники цитування за даними SCOPUS, це забез-
печує 50% позитивного рішення щодо прийнят-
тя журналу до складу джерел БД SCOPUS.

Розглянемо найпроблемніші моменти під-
готовки журналів для БД SCOPUS.

Назва журналу. Для спрощення процесу 
ухвалення рішення про те, в якому вигляді 
заявляти назву, корисно орієнтуватися на дані 
про журнал, представлені в міжнародному до-
віднику (БД) Ulrich’s Periodicals Directory (http://
www.ulrichsweb.com). За відсутності відомос-
тей про журнал в Ulrich’s рекомендується по-
дати заявку про включення його і в цей по-
кажчик. Якщо у журналу є ISSN, він має бути 
в Ulrich’s, оскільки генератори Ulrich’s тісно 
взаємодіють з ISSN-центром і саме звідти 
одержують всі відомості про видання.

Якщо журнал подає англомовний варіант 
назви і не зазначає транслітерованого, то під 
час аналізу цитування назви в процесі підготов-
ки його експертизи посилання на національний 
транслітерований варіант будуть втрачені.

Необхідно чітко усвідомлювати, який варі-
ант назви більш поширений і найчастіше вико-
ристовується в посиланнях на статті з журна-
лу, щоб надалі була можливість відстежувати 
ці посилання і якомога повніше враховувати їх 
в аналітичній системі БД.

Для журналів, що вже ввійшли до SCOPUS, 
можна рекомендувати виявити всі можливі 
варіанти написання журналу в посиланнях 
і звернутися з проханням до SCOPUS внести 
всі варіанти назви в опис журналу.

Наступний важливий момент, що заважає 
формуванню повної інформації про цитування 
журналу, полягає в тому, що існують пере-
кладні версії наукових журналів. Передусім це 
стосується тих версій, видання яких у пере-
кладі здійснюють закордонні видавці, що одер-
жали авторське право на іншомовну версію 
журналу. Якщо така (переважно англомовна) 
перекладна, видана закордонним видавцем, 
версія включена в SCOPUS, то вона розгляда-
ється в системі як самостійне видання. Отже, 
до Journal Analyzer вноситься тільки ця версія 
і враховуються посилання тільки на неї. Ма-
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буть, правильніше було б вносити в опис жур-
налу в аналітичній системі SCOPUS усі варі-
анти його назви — оригінальну та в перекладі. 
Такий підхід дав би можливість розв’язати про-
блему втрат посилань внаслідок використання 
різних варіантів назв журналів.

Як один з варіантів подання посилань лати-
ницею можна розглядати використання в опи-
сі їхньої перекладної версії (з англомовного 
перевидання).

Зміст журналу англійською мовою. Всі 
без винятку журнали, пропоновані в SCOPUS, 
повинні мати повний зміст англійською мовою, 
де обов’язково мають бути зазначені транслі-
теровані прізвища авторів.

Заголовок статті англійською мовою. 
Для всіх журналів без винятку існують вимоги 
зарубіжних баз даних до заголовків статей:

– заголовки наукових статей мають бути ін-
формативними (Web of Science цю вимогу роз-
глядає в експертній системі як одну з головних);

– у заголовках статей можна використову-
вати лише загальноприйняті скорочення; 

– у перекладі заголовків статей англійською 
не повинно бути жодних транслітерацій, окрім 
неперекладних назв власних імен, приладів та 
інших об’єктів, що мають власні назви; також 
не використовується неперекладний сленг.

Це стосується й авторських резюме (ано-
тацій) і ключових слів.

Авторські резюме (анотації) англійською 
мовою. Прагнення скоротити обсяг друкова-
ного видання, укластися в обмежені фінансо-
ві рамки змушує редакцію взагалі ігнорувати 
анотації та вилучати вимогу про їх обов’язкову 
наявність з правил для авторів або обмежува-
ти обсяг анотацій кількома рядками, речення-
ми, певною кількістю знаків (100–200) тощо.

Однак слід мати на увазі, що анотації (ре-
ферати, авторські резюме) англійською мовою 
слугують для іноземних учених основним і, як 
правило, єдиним джерелом інформації про зміст. 
Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, 
можуть використовувати її у своїй публікації та 
зробити на неї посилання, відкрити дискусію з ав-
тором, запросити (передплатити) повний текст. 
Анотація англійською за обсягом може бути біль-
шою, ніж анотація національною мовою.

Наведемо обов’язкові характеристики ано-
тацій англійською мовою: інформативність (без 
загальних слів); оригінальність (не копіювати 
скорочену анотацію, подану національною мо-
вою); змістовність (відображати основний зміст 
статті та результати досліджень); структурова-
ність (можливо, навіть рубрикація, як у статті: 

предмет, тема, мета, метод або методологія, 
результати, галузь застосування результатів, 
висновки); «англомовність» (якісна англійська 
мова); компактність (обсяг 100–250 слів).

Досвід показує, що найскладніше для автора 
у підготовці анотації — короткий виклад резуль-
татів роботи. Тому найоптимальніший варіант 
анотації — стисле повторення структури статті, 
саме він поширений і в зарубіжних журналах.

Послідовність викладу змісту статті можна 
змінити, почавши з викладу результатів ро-
боти і висновків. Предмет, тему, мету роботи 
зазначають у тому разі, якщо вони не чітко 
сформульовані у заголовку статті. Відомості, 
що містяться в заголовку статті, не повинні 
повторюватися в тексті реферату.

Метод або методологію проведення роботи 
доцільно описувати тоді, коли вони вирізняють-
ся новизною або їх розробка становить само-
стійну частину роботи. У рефератах документів, 
що описують експериментальні роботи, зазна-
чають джерела даних і характер їх обробки.

Результати роботи описують гранично точ-
но й інформативно. Наводять основні теоре-
тичні та експериментальні результати, фак-
тичні дані, виявлені зв’язки і закономірності. 
При цьому перевага надається новим резуль-
татам і даним довгострокового значення, важ-
ливим відкриттям, висновкам, які спростову-
ють наявні теорії, а також даним, що, на думку 
автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, 
оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (напри-
клад, «автор статті розглядає»). Історичних 
довідок, якщо вони не становлять основного 
змісту документа, опису раніше опублікованих 
робіт і загальновідомих положень у рефераті 
не наводять.

У тексті реферату слід вживати синтаксичні 
конструкції, властиві мові наукових і технічних 
документів, уникати складних граматичних 
конструкцій (не застосовуваних у науковій ан-
глійській мові).

В англомовному тексті слід застосовувати 
термінологію, властиву іноземним спеціальним 
текстам. Скорочення та умовні позначення, 
крім загальновживаних (зокрема в англомов-
них спеціальних текстах), застосовують у ви-
няткових випадках або дають їх визначення за 
першого вживання. Одиниці фізичних величин 
слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна 
наводити в круглих дужках поряд з величиною 
в системі СІ значення величини в системі оди-
ниць, використаної у вихідному документі.
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На сайті видавництва EMERALD наве-
дено приклади того, як не треба (http://
www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/
abstracts.htm?part=3 &) і як треба писати ре-
ферат (резюме, анотацію).

Прізвище автора, назви організацій та ві-
домств. Прізвища авторів статей та назви місць 
їх роботи наводять згідно з однією з традиційних 
міжнародних систем транслітерації. Однак до-
вільний вибір транслітерації кожною редакцією 
(видавництвом або самим автором) неминуче 
призводить до виникнення різних варіантів напи-
сання прізвища одного автора, відтак ускладнює 
його ідентифікацію та об’єднання даних щодо 
його публікацій і цитування під одним профілем 
(ідентифікатором — ID автора).

Оскільки SCOPUS враховує будь-які систе-
ми транслітерації, використовувані в публікаціях 
(SCOPUS нічого сам не транслітерує і не пе-
рекладає), то для того, щоб якнайповніше та 
корект ніше був створений профіль автора, важ-
ливо дотримуватися правил транслітерації за 
однією системою. Також аби всі відомості щодо 
цитування публікацій одного автора збиралися 
під одним профілем, слід чітко й однотипно за-
значати місце роботи (назву наукової організації).

Назва організації в SCOPUS використову-
ється для ідентифікації авторів, для створення 
їхніх профілів та профілів організацій. Ці дані 
дають змогу також робити висновки щодо ци-
тованості публікацій різних організацій (уста-
нов). Ці відомості також враховуються іншими 
аналітичними системами видавництва Elsevier. 
Наприклад, Scimago (http://www.scimagojr.com/), 
SciVal Spotlight (http://www.spotlight.scival.com/) 
тощо. Вживання в статті офіційної, без ско-
рочень, назви організації англійською мовою 
дасть можливість точно ідентифікувати прина-
лежність авторів, запобігатиме втраті цитувань. 
Вживання скорочень чи абревіатур у назвах 
також призводить до втрати цитувань у процесі 
обліку публікацій організації, особливо якщо 
абревіатури не є загальновживаними. У назвах 
всі значущі слова (крім артиклів і прийменників) 
мають починатися з великої літери (абсолютно 
неприпустиме написання лише частини смисло-
вих слів з великої літери).

Найефективніший вихід із ситуації — спіль-
не з розробниками SCOPUS формування 
кластерів найменувань організацій з ураху-
ванням усіх можливих варіантів перекладу, 
транслітерації, скорочень, що використову-
ються в наукових статтях.

Пристатейні списки літератури. Подання 
національних джерел у списках літератури в ла-

тиниці — окрема складна проблема. Більшість 
наших журналів, включених до БД SCOPUS, 
на сьогодні не надають в латиниці посилання 
на україно- чи російськомовні публікації.

Отже, практично всі вони не додають у БД 
відомостей про національні посилання у при-
статейній бібліографії. Тобто вони не є ко-
рисними для самої БД, оскільки не додають 
цитувань нікому, не можуть бути включені 
до жодних рейтингових оцінок. Тому навряд 
чи є перспективи подальшої наявності таких 
журналів у БД SCOPUS — їхній інформацій-
ний і наукометричний внесок у БД нульовий.

Можливості цієї конкретної системи 
(SCOPUS) дають змогу проводити за посилан-
нями оцінювання значення і визнання робіт 
конкретних авторів, наукового рівня журналів, 
організацій і країн, визначення актуальних на-
укових напрямів і проблем, виявлення їх точок 
розвитку й занепаду тощо. Тому в усьому світі 
вимоги до цієї складової наукових статей ви-
сокі. Навіть попри те, що наукова спільнота 
ставиться до порівняльної наукометрії дещо 
скептично, стаття з представницьким списком 
літератури демонструє професійний світогляд 
і якісний рівень досліджень її авторів.

Правильний опис використовуваних дже-
рел у списках літератури є запорукою того, що 
цитована публікація буде врахована в оцінці 
наукової діяльності авторів, отже (по ланцюж-
ку) — організації, регіону, країни. За цитованіс-
тю журналу визначають його науковий рівень, 
авторитетність, ефективність діяльності його 
редакційної ради тощо.

Відповідно найзначущими складовими бібліо-
графічних посилань є прізвища авторів та назви 
видань. Причому для того, щоб всі автори публі-
кації були враховані в системі, необхідно в опис 
статті вносити всіх авторів, не скорочую чи пере-
ліку до трьох, як це рекомендовано чинними 
у нас державними стандартами.

Список літератури (References) для SCOPUS 
та інших зарубіжних БД необхідно наводити 
повністю окремим блоком, повторюючи список 
літератури, наданий національною мовою, неза-
лежно від того, є в ньому іноземні джерела чи 
немає. Якщо в списку є посилання на іноземні 
публікації, вони повністю повторюються у спис-
ку, наведеному в латиниці.

Стандарти подання бібліографічних по-
силань. У SCOPUS пропонується 8 варіантів 
стандартів для складання бібліографічних 
списків з результатів пошуку: APA — American 
Psychological Association (5th ed.); Council of 
Biology Editors — CBE 6th, Citation-Sequence; 
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Chicago 15th Edition (Author-Date System); 
Harvard; Harvard — British Standard; MLA 
(Modern Language Association) 6th Edition — 
Single Spaced Reference List; NLM — National 
Library of Medicine; Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

У жодному із зарубіжних стандартів в бі-
бліографічних записах не використовуються 
розділові знаки («//» і «–»). Назва джерела 
та вихідні дані відокремлюються від авторів 
і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, 
курсивом (italics), крапкою або комою.

У мережі інтернет є досить багато безко-
штовних програм для створення бібліографіч-
них описів у романській абетці. Варто набрати 
в GOOGLE пошук зі словами «create citation», 
і ви отримаєте кілька безкоштовних програм, 
що дають змогу автоматично створювати по-
силання за одним зі світових стандартів:

http://www.easybib.com/
http://www.bibme.org/
http://www.sourceaid.com/
Є також платні програми для створення 

бібліографічних посилань.
Під час складання списків літератури для на-

укометричних БД важливо розуміти, що чим 
більше ці посилання відповідатимуть вимогам 
до джерел, тим легше їх сприйматиме система. 
І чим ретельніше автори поставляться до на-
даної ними інформації, тим точнішими будуть 
статистичні та аналітичні дані про них у системі, 
а отже, — у рейтингах (зокрема у SCOPUS).

Статті з електронних журналів описуються 
аналогічно друкованим виданням з доповнен-
ням даних щодо адреси доступу. Найточніше 
ідентифікувати електронні публікації дає мож-
ливість нещодавно запроваджений унікальний 
ідентифікатор, який використовують практично 
всі провідні закордонні журнали для ідентифіка-
ції своїх статей — DOI (Digital Object Identifier).

Отже, за складання посилань у публікаціях, 
призначених для зарубіжних БД, необхідно:

дотримуватися однієї з поширених систем 
транслітерації;

відмовитися від використання національно-
го стандарту на користь міжнародних;

однотипно подавати інформацію про два 
основних елементи описів — авторів і джерело;

не перевантажувати посилання транслі-
терацією назв статей, або наводити до них 
також і переклад;

за наявності перекладної та національної 
версій періодичного видання для посилань 
обирати перекладну.

Усі правила подання даних для зарубіжних 

наукометричних систем (БД) слід чітко зазначати 
у правилах для авторів. Це дасть змогу не тільки 
підвищити рівень і культуру подання матеріалів 
до опублікування, а й позбавить редакції від не-
властивої їм величезної роботи з упорядкування 
та перекладу необхідних для БД відомостей.

Схема подання відомостей до статті 
в журналі (за вимогами SCOPUS). Вся необ-
хідна для БД SCOPUS інформація має бути 
представлена разом з повним текстом стат-
ті. Розміщення пристатейних списків на сайті 
на окремих сторінках поруч з анотаціями вва-
жається недостатнім і не сприймається систе-
мою (не є переконливим, оскільки не підтвер-
джує ідентичності з інформацією в журналі). 
Електрон на і паперова версії журналу, що 
претендує на включення до БД SCOPUS, ма-
ють бути повністю ідентичними. Тому не мож-
на включити транслітерований пристатейний 
список тільки в електронну версію журналу, не 
наводячи при цьому повнотекстових варіантів 
статей. Одна з версій видання має бути повною. 
Якщо за рішенням редакційної колегії журналу 
на веб-ресурсі у відкритому доступі повнотек-
стові версії не представлені, то транслітеровані 
пристатейні списки слід обов’язково включа-
ти у друковану версію видання. Зрозуміло, що 
включення дублів пристатейних списків у ро-
манській абетці в друковану версію журналу 
значно збільшує його обсяг, але...

Рекомендовано приблизну схему представ-
лення наукової статті в журналі (електронній 
версії журналу):

Блок 1. Національною мовою: назва статті; 
автор(и); адресні дані авторів (організація(ї), 
адреса організації(й), електронна пошта всіх 
або одного автора); анотація (авторське ре-
зюме); ключові слова.

У цьому блоці в адресних даних можна 
залишити назви організацій, відомств і місце-
знаходження організації (місто, країна), решту 
адресну частину помістити в кінець статті (піс-
ля списків літератури).

Блок 2. У романській абетці та сама ін-
формація в тій самій послідовності: автори 
(транслітерація); заголовок, анотація, ключові 
слова, назва організації, адреса організації 
англійською мовою.

Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу.
Блок 4. Список літератури з кириличними 

посиланнями. Національний стандарт подання 
посилань у цьому блоці для SCOPUS не має 
значення.

Блок 5. Список літератури в романській 
абетці.
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Назва списку літератури має бути англій-
ська: REFERENCES, у жодному разі її не слід 
транслітерувати: SPISOK LITERATURY або 
якось інакше. Адже всю інформацію для БД 
(у друкованому вигляді та на веб-ресурсах) 
обробляють люди, які не знають української чи 
російської мови, а їм має бути все зрозуміло, 
щоб БД була зацікавлена у вашому журналі.

Слід мати на увазі, що всі наукові статті 
або 90% статей (за винятком новин, реклам-
но-інформаційних повідомлень тощо), повинні 
мати пристатейні списки. На експертизу до БД 
посилають тільки повні тексти зі списками. 
Невелика кількість пристатейної бібліографії 
в журналі негативно позначається на його оцін-

ці фахівцями БД і перешкоджає входженню 
видання до наукометричної системи — ваше 
видання має бути корисним для БД, додавати 
щось до наукометричних показників.

З цього погляду найбільш виграшною 
є електронна версія журналу, в якій окре-
мо представлена наукова частина (у змісті 
виділяються відповідні розділи). Крім того, 
існує також варіант реєстрації самостійної 
електрон ної версії журналу та отримання 
ISSN на цей варіант. Тоді редакційна колегія 
(видавець) періодики одержує додаткові мож-
ливості подання інформації в електронному 
вигляді: таке видання може істотно відрізня-
тися від свого друкованого прототипу.

Вітчизняним науковим періодичним видан-
ням для подальшої інтеграції в міжнародний 
науковий простір потрібно переглянути своє 
ставлення до відомостей, використовуваних 
в інформаційних аналітичних зарубіжних сис-
темах, одночасно спрямовуючи всі зусилля 
на розвиток електронних версій журналів.

Підготовлені в ScopuS аналітичні дані 
щодо публікаційної активності наших авто-
рів, організацій, журналів та їх цитованості 
наразі є неповними, не враховують всієї ін-
формації, наявної в статтях. Основна причи-
на цього — неякісне подання відомостей у пу-

блікаціях, неповнота необхідних метаданих.
Це не тільки наша проблема. Для розв’я-

зання проблеми коректності й уніфікованос-
ті подання посилань для цитування багато 
зарубіжних наукових журналів почали самі 
складати посилання на свої статті. Тобто 
на першій сторінці кожної статті журнал 
подає грамотно складене транслітероване 
посилання на цю статтю. Уніфікована ін-
формація про те, «як на нас посилатися», 
значно спрощує процес наукової комунікації 
та включення конкретного видання до на-
укометричних баз даних. 
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ефективність біозасобів 
при вирощуванні льону-
довгунцю за різних 
погодних умов

Мета. дослідити вплив погодних умов 
на ефективність застосування біологічних 
препаратів та регуляторів росту за 
вирощування льону-довгунцю. Методи. 
польовий, лабораторний, статистичний 
з використанням комп’ютерної програми 
Statistica 6 за б. доспєховим. Результати. 
за отриманими даними, основним 
лімітувальним фактором урожайності льону 
та  ефективності дії біологічних препаратів 
удобрювальної і стимулювальної дії є 
вологозабезпеченість. у роки з помірним 
дефіцитом вологи і рівномірним розподілом 
опадів упродовж усього вегетаційного періоду 
залежність між сумою опадів та врожайністю 
має чітко виражений характер. однак сума 
опадів за вегетаційний період не може бути 
основною оцінкою вологозабезпечення 
культури. тому слід, особливо на перших 
етапах розвитку рослини, враховувати 
накопичені в зимово-весняний період 
початкові запаси вологи в ґрунті. Висновки. 
за результатами польових дослідів, які 
значно різнилися за погодними умовами, 
встановлено, що при застосуванні біозасобів 
на врожайність льону-довгунцю найбільш 
негативно впливає нестача вологи.

 
Сторінка молодого 
вченого

Постановка проблеми. Питання змін клі-
мату в усьому світі є надзвичайно актуальним 
для аграрного виробництва і науки. Упродовж 
останніх десятиліть значно почастішали від-
хилення погодно-кліматичних умов від серед-
ніх багаторічних даних. Аграрна наука прове-
денням комплексних досліджень і наукового 

Ключові слова: льон-довгунець, ефективність, погодні умови, біопрепарат, 
поліміксобактерин, агростимулін, біолан. 

моделювання конкретних параметрів умов ве-
гетації культурних рослин у різних ґрунтово-
кліматичних зонах має забезпечити аграрне 
виробництво рекомендаціями і заходами, спро-
можними нейтралізувати або зменшити вплив 
цих негативних змін [5]. А оскільки одним із ви-
значальних чинників впливу на продуктивність 
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сільськогосподарських культур та якість про-
дукції є погодні умови року, то потрібно вивчити 
реакцію культурних рослин під час вирощування 
за сучасними агротехнологіями на кліматичні 
фактори.

Сучасні агротехнології спрямовані на одер-
жання стабільних урожаїв з поліпшеними по-
казниками якості продукції за мінімального 
техногенного навантаження на складові аг-
роекосистеми. Цього можна досягти через 
застосування біологічних препаратів удобрю-
вальної і захисної дій, що є альтернативою 
хімічним добривам і пестицидам [8,11].

Нині гостро стоїть питання відродження га-
лузі льонарства в Україні, що перебуває в ка-
тастрофічному становищі. Спад виробництва 
і реалізації продукції з льону-довгунцю впро-
довж 2005–2010 рр. супроводжувався різким 
скороченням посівних площ під льон-довгунець, 
зменшенням виробництва і реалізації продукції 
льонарства загалом [10]. Постає питання про 
відродження цієї галузі: збільшення посівних 
площ під культурою, розроблення екобезпеч-
них технологій вирощування, створення нових 
перспективних сортів тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вплив біологічних препаратів досліджували 

А. Фокін [9], В. Волкогон [2], О.В. Шерстобоєва 
[11]. Значний внесок у розроблення питання 
щодо збільшення виробництва продукції льо-
нарства в Україні зробили А.В. Чухліб [10], 
С.М. В’юнцов [1], В.Г. Дідора [3] та ін.

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
джували вплив погодних умов на ефективність 
застосування біологічних препаратів за виро-
щування льону-довгунцю в польових умовах 
2008–2010 рр. на дослідному полі Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агро-
промислового виробництва НААН (с. Прогрес 

Чернігівської обл.). Ґрунт дослідних ділянок — 
дерново-середньопідзолистий суглинковий. 
Уміст гумусу в орному шарі (за Тюріним) — 
0,99–1,1%, сума увібраних основ (за Каппе-
ном) — 3,23 мг·екв. /100 г ґрунту, гідролітична 
кислотність (за Каппеном) — 2,13 мг · екв./100 г 
ґрунту, легкогідролізованого азоту (за Корнфіл-
дом) — 87,5–92,0 мг/кг, рухомих форм фосфо-
ру (за Кірсановим) — 295–317, обмінного калію 
(за Масловою) — 108–139 мг/кг ґрунту. Площа 
посівної ділянки — 60 м2, облікової — 25 м2 за 
4-разового повторення. Розміщення ділянок 
у дослідах — систематичне. Сівбу льону здій-
снено насінням 1-го класу районованого сорту 
Глінум. Норма висіву — 22 млн схожих насінин 
на 1 га. Технологія вирощування льону в до-
слідах є типовою для Лівобережного Полісся.

У польових умовах досліджували ефектив-
ність біопрепарату поліміксобактерин (перед-
посівна інокуляція насіння льону), а також 
регуляторів росту рослин (РРР) біолан і агро-
стимулін (позакореневе обприскування рослин 
льону у фазі «ялинки») окремо і в поєднанні 
з біопрепаратом + РРР. 

Польові і лабораторні дослідження викону-
вали за методикою Інституту льону [6], статис-
тичний аналіз результатів досліджень — з ви-
користанням комп’ютерної програми Statistica 
6 за Б. Доспєховим [4]. 

Результати досліджень. Зона Полісся за 
зволоженням, температурним режимом та ін-
шими показниками є сприятливою для вирощу-
вання культури льону-довгунцю. Проте спосте-
рігалися значні відхилення середньомісячних 
показників температури повітря і суми опадів 
упродовж вегетаційних періодів 2008–2010 рр. 
від середньобагаторічних величин (рис. 1). 

За узагальненим аналізом метеорологічних 
умов, кількість опадів упродовж вегетаційних пе-
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рис. 1. динаміка опадів (а) та температури повітря (б) за вегетаційний період льону-довгунцю: 
1 — середньобагаторічні дані; 2 — дані 2008 р.; 3 — дані 2009 р.; 4 — дані 2010 р.
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ріодів 2008–2010 рр. була набагато меншою за 
середньобагаторічні дані. Лише в липні 2010 р. 
випало на 22 мм опадів більше за норму.

Середньомісячні величини температури 
повітря в усі роки досліджень переважали се-
редньобагаторічні дані. Особливо спекотним 
виявився 2010 р. Слід зазначити, що на по-
чатку вегетаційного періоду льону-довгунцю 
(квітень–травень) погодні умови характеризу-
валися недостатньою кількістю вологи і підви-
щеними на 2–3°С величинами температури. 

Детальніший аналіз метеорологічних 
умов вегетаційного періоду 2008 р. показав, 
що середньодобова температура повітря 
за вегетаційний період становила 20,1°С, 
тобто була вищою за середній багаторічний 
показник на 2,6°С, тоді як опадів випало 
111,3 мм, що менше за середньобагаторічні 
на 58,3%. Отже, вегетація льону в 2008 р. 
відбувалася в умовах посухи. Погодні умо-
ви 2009 р. загалом не були екстремальни-
ми, оскільки забезпеченість вологою була 
близькою до оптимальної, а сума ефек-
тивних температур підвищеною, але не іс-
тотно. Умови 2010 р. характеризувалися 
як екстремальні за температурою повітря 
бо в травні температурний режим повітря, 
перевищував середній багаторічний показ-
ник на 4°С, липні–серпні — на 7°С. Кіль-
кість опадів значно змінювалася впродовж 
вегетаційного періоду, зокрема була лише 
дещо нижчою за середньобагаторічний рі-
вень у квітні–травні, у червні становила 
лише 48% від норми, у липні опадів випало 
на 25% вище за норму.

Отже, роки досліджень значно різнилися за 
погодними умовами, що зумовило значні коли-
вання продуктивності культури та ефективності 
застосованих біозасобів (таблиця, рис. 2). 

Найбільшу врожайність соломи льону, 
яка становила 3,44–4,23 т/га, було отримано 
у 2008 р. Льон-довгунець дуже вибагливий до во-
логи, тому достатня забезпеченість нею у квіт-
ні–травні 2008 р. сприяла формуванню дружніх 
сходів насіння та активному росту і розвитку 
рослин упродовж вегетаційного періоду. У 2009 
і 2010 рр. урожайність соломи була значно мен-
шою і становила 1,05–2,26 т/га залежно від ва-
ріанта досліду, що майже вдвічі нижче за відпо-
відні показники 2008 р. Застосування біозасобів 
забезпечувало отримання стабільного прирос-
ту врожаю соломи льону на рівні 0,35–0,39 т/га  
незалежно від погодних умов року. Однак слід 
зазначити, що в усі роки досліджень у варіан-
тах досліду поєднання передпосівної інокуляції 
насіння біологічним препаратом і позакорене-
вого обприскування РРР біолан і агростимулін 
урожайність була найвищою — відповідно 2,7 
і 2,47 т/г. Найменшу ефективність отримано із 
застосуванням лише агростимуліну. 

Досліджувані біозасоби (біологічний пре-
парат і регулятори росту) створено на осно-
ві агрономічно корисних активних штамів 
мікроорганізмів. Ефективність їхньої дії без-
посередньо залежить від зовнішніх чинників, 
особливо температурного режиму і вологи. За 
отриманими даними, основним лімітувальним 
фактором урожайності льону та ефективнос-
ті дії біологічних препаратів удобрювальної 
і стимулювальної дії є вологозабезпеченість. 
У роки з помірним дефіцитом вологи і рівно-
мірним розподілом опадів упродовж усього 
вегетаційного періоду залежність між сумою 
опадів та врожайністю має чітко виражений 
характер. Однак сума опадів за вегетаційний 
період не може бути основною оцінкою во-
логозабезпечення культури. Тому необхідно, 
особливо на перших етапах розвитку рослини, 

урожайність соломи льону-довгунцю при застосуванні біозасобів, т/га

Варіант
Рік Середнє

2008 2009 2010 т/га %

Без інокуляції та РРР (контроль) 3,44 1,47 1,05 1,99 100

Обприскування біоланом у фазі «ялинки» 3,69 2,02 1,30 2,34 117,6

Обприскування агростимуліном у фазі «ялинки» 3,56 1,64 1,15 2,12 106,5

Інокуляція насіння поліміксобактерином(ПМБ) 3,62 1,57 1,40 2,20 110,5

ПМБ (інокуляція) + біолан (позакоренево) 4,23 2,26 1,60 2,70 135,7

ПМБ (інокуляція) + агростимулін (позакоренево) 4,03 1,83 1,55 2,47 124,1
НІР05 за факторами біопрепарат 0,169 0,123 0,027 0,393 –

стимулятори 0,207 0,152 0,034 0,482 –
їх поєднання 0,169 0,123 0,027 0,393 –
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враховувати накопичені в зимово-весняний пе-
ріод початкові запаси вологи в ґрунті.

За детального аналізу впливу погодних 

умов на ефективність застосованих біозасо-
бів з’ясувалося, що в умовах 2008 і 2009 рр. 
при низькій кількості опадів у квітні та нестачі 
вологи в ґрунті в період посівних робіт ефек-
тивність дії біопрепарату поліміксобактерину 
була низькою. Застосування препарату біолан, 
що стимулює ріст, у фазі «ялинки», нівелюва-
ло негативний вплив підвищених температур 
та нестачу вологи і сприяло активному рос-
ту та розвитку рослин льону. Це забезпечило 
отримання найвищих приростів урожаю соломи 
льону (0,79 т/га). 

Проте занадто спекотлива погода літніх мі-
сяців за від’ємного балансу опадів, що спосте-
рігалося у 2010 р., також негативно впливала 
на врожайність льону. Цього року відзначено 
найнижчий приріст урожаю льону в усіх варі-
антах досліду із застосуванням РРР.

За однобічного використання біопрепара-
ту поліміксобактерин потенціал продуктив-
ності льону-довгунцю повністю не реалізу-
ється. Поєднанням у технології вирощування 
льону бактеризації насіння поліміксобактери-
ном та позакореневого застосування у фазі 
«ялинки» стимулятора росту рослин біолану 
досягають найвищої врожайності, що свід-
чить про оптимальність впливу мікробного 

препарату та регулятора росту на продук-
ційний процес культури, навіть у неспри-
ятливих погодних умовах вегетаційного 
періоду. 

За результатами польових дослідів, які 
значно різнилися за погодними умовами, 
установлено, що при застосуванні біозасо-
бів на врожайність льону-довгунцю найбільш 
негативно впливає нестача вологи. 
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рис. 2. вплив інокуляції насіння поліміксо-
бактерином та обробки посівів ррр на приріст 
урожаю соломи льону-довгунцю (середнє за 
2008–2010 рр.), т/га:  — біолан;  — аг-
ростимулін;  — пмб;  — пмб + біолан; 

 — пмб + агростимулін
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ВплиВ добриВ 
на фотосинтетичну 
продуктиВність посіВіВ 
кукурудзи за прямої сіВби*

Мета. дослідити вплив мінеральних добрив на ріст 
і розвиток рослин кукурудзи за прямої сівби по-
рівняно з традиційним способом обробітку ґрунту. 
Методи. польовий експеримент і лабораторні ана-
лізи. Результати. досліджено вплив мінеральних 
добрив на ріст і розвиток рослин кукурудзи за пря-
мої сівби та традиційного обробітку ґрунту. на фоні 
внесення N120P100к100Mg60 за оранки формувалися 
більші листковий індекс і висота рослин. проте по-
казник чистої продуктивності фотосинтезу (чпф) 
був вищим протягом вегетації за прямої сівби. 
однак через затримку росту рослин на початкових 
етапах у цих варіантах урожайність була нижчою 
на 0,85 — 1,80 т/га. мінеральні добрива у нормі 
N120P100к100Mg60 за прямої сівби зумовлювали 
істотне зростання листового індексу, чистої про-
дуктивності фотосинтезу й урожайності кукурудзи 
порівняно з цими показниками у контролі. Виснов
ки. мінеральні добрива у нормі N120P100к100Mg60 за 
прямої сівби зумовлювали покращення фізіологіч-
них показників росту і розвитку рослин. Внаслідок 
цих змін урожайність кукурудзи була на 3,33 т/га 
вищою, ніж у контролі (без добрив).

Сучасні світові дослідження нульової техно-
логії обробітку і прямої сівби сільськогосподар-
ських культур спрямовані на економічні й еко-
логічні складові. Крім того, іноземні науковці 
значну увагу приділяють ґрунтовим процесам 
трансформації поживних речовин і фізіології 
розвитку рослин. Вітчизняні вчені лише вико-
ристовують досвід зарубіжних експертів у цих 
питаннях і тільки розпочинають широкі дослі-
дження для ґрунтово-кліматичних умов України.

Науковці прийшли до загального висно-
вку, що в перші роки застосування технології 
прямої сівби негативно впливало на початкові 
етапи росту й розвитку сільськогосподарських 
культур, зокрема кукурудзи. Це можна поясни-
ти зростанням щільності ґрунту, повільнішим 
прогріванням верхнього шару, зменшенням 

Ключові слова: мінеральні добрива, кукурудза на зерно, площа листків,  
чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ), врожайність, пряма сівба (без обробітку ґрунту), 

традиційний обробіток ґрунту.

запасів доступних форм азоту, вивільненням 
фітотоксичних компонентів рослинних решток 
та ін. [4–7, 10].

Зазначені вище процеси негативно вплива-
ють на ріст і розвиток рослин. Так, G. Opoku 
et al. [9] констатували сповільнення темпів 
нагромадження сухої речовини за нульової 
технології порівняно з традиційним обробіт-
ком. У свою чергу, Н. Р. Магомедов та ін. [3], 
K. Liu et al. [8] установили зростання площі 
листкової поверхні при оранці. Дослідники 
спостерігали зниження чистої продуктивності 
фотосинтезу за прямої сівби, що впливало 
на врожайність культури.

Як відомо, керування процесом фотосин-
тезу — один із ефективних методів упливу 
на продуктивність рослин. Доведено, що ваго-
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рис. 1. залежність висоти рослин кукурудзи 
від фази їхнього росту і розвитку:  — пряма 
сівба;  — традиційний обробіток

мим важелем упливу на нагромадження сухої 
речовини, наростання асиміляційного апарату 
рослин і врожайність кукурудзи є внесення мі-
неральних добрив, особливо азотних [1]. Тому 
важливо дослідити вплив цього елемента тех-
нології вирощування культур на фізіологічні 
параметри рослин за прямої сівби.

Мета досліджень — вивчити вплив різних 
норм мінеральних добрив на ріст і розвиток 
рослин кукурудзи за прямої сівби порівняно 
з традиційним способом обробітку ґрунту.

Об’єкт досліджень — фізіологічні процеси 
формування врожаю кукурудзи.

Предмет досліджень — висота рослин, 
наростання асиміляційного апарату, нагрома-
дження сухої речовини та чиста продуктивність 
фотосинтезу протягом вегетації культури.

Матеріали і методика досліджень. До-
слідження агрохімічної оцінки використання 
різних норм мінеральних добрив за прямої 
сівби кукурудзи на зерно проводили протя-
гом 2011–2013 рр. у досліді кафедри агрохі-
мії та якості рослинництва ім. О.І. Душечкіна  
НУБіП України в господарстві ТОВ «Біотех 
ЛТД» с. Городище Бориспільського району 
Київської області. Площа облікової ділян-
ки — 100 м2, повторність досліду — 3-разова. 
На дослідному полі вирощували гібрид Еміліо 
F1 (оригінатор — KWS).

ґрунт дослідної ділянки — темно-сірий 
опідзолений грубопилувато-легкосуглинковий 
на лесі, який характеризувався слабокислою 
реакцією ґрунтового розчину, підвищеним 
умістом мінеральних сполук азоту, високим 
ступенем забезпечення рухомими сполуками 
фосфору і калію та середнім — обмінними 
кальцієм і магнієм.

Пряму сівбу насіння кукурудзи здійснювали 
спеціальною сівалкою Super Walter W1770. 
У схему досліду включено традиційний обро-
біток ґрунту, який складався з таких операцій: 
дискування попередника (10–12 см), зяблевої 
оранки (25–27 см), передпосівної культивації 
(10–12 см), сівби (4–5 см).

У дослідженні використовували стандартні 
добрива — аміачну селітру (ГОСТ 2–85), амо-
фос (ГОСТ 18918–85), калій хлористий (ГОСТ 
4568–95), сульфат магнію (ГОСТ 4523–77). 
У контрольному варіанті добрив не вносили. 
Норми мінеральних добрив кратно зростали 
від N30P25К25Mg15 до N120P100К100Mg60 із кро-
ком N30P25К25Mg15. Зразки рослин кукурудзи 
відбирали, біометричні виміри і лабораторні 
аналізи проводили відповідно до існуючих ме-
тодик і стандартів.

Результати досліджень та їхній аналіз. 
У перші роки застосування прямої сівби куку-
рудзи спостерігалися недоліки цієї технології. 
Нагромадження рослинних решток на поверх-
ні ґрунту спричинило повільне прогрівання 
верхнього 10-сантиметрового шару. Внаслідок 
цього насіння проростало на 2–3 дні пізніше, 
ніж за оранки. Переущільнення ґрунту на по-
чаткових етапах росту кукурудзи спричинило 
уповільнення розвитку кореневої системи. 
У зв’язку з цим за прямої сівби гальмувалися 
фенологічні фази рослин. Негативний ефект 
на ділянках із необробленою поверхнею про-
явився у відставанні росту кукурудзи і фор-
муванні меншого асиміляційного апарату по-
рівняно з цими показниками за традиційного 
обробітку ґрунту (рис.1).

Варто зазначити, що висота рослин опо-
середковано впливала на процеси фотосин-
тезу. Підвищення цього показника сприяло 
зростанню площі листків і відповідно ефектив-
ності використання сонячної енергії. Рослини 
кукурудзи були нижчими за прямої сівби, ніж 
за оранки (таблиця). Внесення мінеральних 
добрив у нормі N120P100К100Mg60 сприяло акти-
візації росту рослин. Їхній приріст до контролю 
у фазі технічної стиглості становив 0,17 м.

У результаті проведених досліджень уста-
новлено зменшення листкового індексу від 
4,04–5,31 за традиційного обробітку до 3,22–
4,01 за прямої сівби. Слід зазначити, що опти-
мальним є той агроценоз, у якого цей показ-
ник становитиме 4–5 [2]. Це означає, що у всіх 
варіантах досліду проективне покриття набли-
жалося до 100%. Проте чиста продуктивність 
фотосинтезу (ЧПФ) була істотно нижчою за 
традиційного обробітку. Причиною цього було 
зростання ефективності нагромадження сухої 
речовини на 1 м2 асиміляційної поверхні лист-
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ків. У 2012 р. різниця між показниками ЧПФ 
у варіантах обробітку була неістотною (рис.2).

Виявлено істотне зростання показника ЧПФ 
приблизно на 50-й день росту і розвитку рос-
лин (фаза 9–10 листків) за прямої сівби. Це 
можна пояснити тим, що за рахунок розвине-
ної кореневої системи та вищої вологості по-
ступово розущільнювався верхній шар ґрунту. 
Це й оптимізувало умови нагромадження сухої 
речовини й формування листкової поверхні. 
Саме у період від 40- до 60-го дня вегетації від-
значено найвищий рівень кореляції між показни-
ком ЧПФ і врожайністю кукурудзи (r2=0,82–0,99). 
Варто зазначити, що ефективність використання 
енергії Сонця на формування врожаю кукурудзи 
виявилася вищою за прямої сівби. Так, на 1 г су-
хої речовини листя і стеблової маси утворилося 
0,97–1,06 г зерна. 

Незважаючи на вищі показники чистої про-
дуктивності фотосинтезу та нагромадження 
сухої речовини за прямої сівби, врожайність 
була істотно нижчою, ніж за традиційного 
обробітку. Це переконує, що визначальним 
фактором у формуванні вищого врожаю була 
площа фотосинтетичного апарату рослин ку-

курудзи і його оптимальна робота протягом 
усього періоду вегетації.

Варто зазначити, що за прямої сівби мі-
неральні добрива у нормі N120P100К100Mg60 
зумовлювали істотне зростання листкового 
індексу і чистої продуктивності фотосинте-
зу. Як наслідок, урожайність кукурудзи була 
на 3,33 т/га вищою порівняно з цим показни-
ком у контролі.

Вплив способів обробітку ґрунту на фізіологічні параметри розвитку рослин кукурудзи,  
середнє за 2011-2013 роки

Спосіб обробітку ґрунту Варіант досліду
Висота 

рослин*, м
Листковий 

індекс*
ЧПФ, г/м2 
за добу

ІУ**
Урожайність, 

т/га

Пряма сівба Без добрив — контроль 1,93 3,22 6,54 0,97 7,57

N120P100K100Mg60 2,10 4,01 6,74 1,06 10,9

Традиційний Без добрив  — контроль 2,18 4,04 4,74 0,94 8,52

N120P100K100Mg60 2,40 5,31 5,10 1,00 12,7

НІР05 по фактору А (спосіб обробітку) 0,08 0,13 0,43

НІР05 по фактору В (добрива) 0,12 0,20 0,68

НІР05 взаємодія факторів АВ 0,17 0,29 0,96

* Максимальні значення показників за вегетацію кукурудзи.

**ІУ — індекс урожаю — співвідношення сухої речовини зерна і цього показника непродуктивної частини 
рослини (стебла, листки, обгортки та стрижні).
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рис. 2. залежність чистої продуктивності фото-
синтезу (г/м2 за добу) від періоду вегетації за 
внесення N120P100K100Mg60:  —пряма сівба; 

 — традиційний обробіток

За прямої сівби рослини кукурудзи зна-
чно відставали у рості й розвитку, що не-
гативно впливало на процеси формування 
листкової поверхні. Внаслідок цього вро-
жайність знижувалася на 0,85 — 1,80 т/га  
порівняно з цим показником за традицій-
ного обробітку ґрунту. Мінеральні добри-

ва у нормі N120P100К100Mg60 за прямої сівби 
зумовлювали істотне зростання висоти 
рослин, їхнього листкового індексу і, відпо-
відно, чистої продуктивності фотосинте-
зу. Внаслідок цих фізіологічних змін урожай-
ність кукурудзи була на 3,33 т/га вищою, 
ніж у контролі.

Висновки
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Ювілеї

економічну й енергетичну 
ефективність сівозмін. Уче-
ний теоретично та практич-
но обґрунтував інтенсивні 
екологічно врівноважені 
сівозміни, які відповідають 
сучасному і перспективному 
землеробству.

За ініціативою Петра Іва-
новича організовано комп-
лексні фундаментальні до-
слідження з визначення 
впливу біологічних чинників 
родючості ґрунту на продук-
тивність сільськогосподар-
ських культур у сівозмінах, 
родючість та фітосанітар-
ний стан ґрунту в сівозмінах 
і беззмінних посівах. 

П.І. Бойко зробив значний 
внесок у розвиток сучасних 
наукових основ землероб-
ства, теоретичних і практич-
них аспектів побудови різних 
типів та видів сіво змін. 

Він — автор і співавтор 
низки монографій, підруч-
ників, методичних рекомен-
дацій, в яких розкрито зна-
чення багатогранних аспектів 
сівозмін різної спеціалізації 
та ґрунтово-кліматичних зон 
України. 

П.І. Бойко опублікував по-
над 230 наукових та науково-
методичних праць, підготу-
вав 8 кандидатів наук. Петро 
Іванович нагороджений 7-ма 
медалями, відзнакою та По-
чесними грамотами НААН 
і Міністерства аграрної по-
літики та продовольства 
України.

Щиро вітаємо ювіляра 
з 80-річчям, бажаємо йому 
міцного здоров’я, довгих ро-
ків життя, подальших творчих 
здобутків в аграрній науці.

Колектив співробітників
ННЦ «Інститут  

землеробства НААН»

Відомому українському 
вченому в галузі землероб-
ства, доктору сільськогоспо-
дарських наук, професору, 
головному науковому спів-
робітнику відділу сівозмін 
і землеробства на меліоро-
ваних землях ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» Петру 
Івановичу Бойку виповнилося 
80 років.

Народився П.І.  Бойко 
10 лип ня 1934 р. у с. Гар-
кушенцях Миргородського 
району Полтавської області. 
Після закінчення у 1962 р. 
агрономічного факульте-
ту Полтавського сільсько-
господарського інституту 
(нині Полтавська державна 
аграрна академія) працював 
керуючим відділу радгоспу 
«Оржицький» Лубенського 
району Полтавської області.

Наукова діяльність П.І. Бой-
ка пов’язана з Національним 
науковим центром «Інститут 
землеробства НААН», де він 
працює з 1963 р. У лабора-
торії сівозмін з 1968 р. — мо-
лодший, старший, провідний 
науковий співробітник; у 1992–
2003 рр. — завідувач лабора-
торії сівозмін, з 2003 р. — го-
ловний науковий співробітник.

У 1969 р. Петро Іванович 
захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Разме-
щение кукурузы в полевых 
севооборотах Левобережной 
Лесостепи УССР», 1997 р. — 
докторську — «На укові і тех-
нологічні основи вирощуван-
ня кукурудзи в сівозмінах 
Лісостепу України». Звання 
професора зі спеціальності 
загальне землеробство йому 
присвоєно в 1998 р. 

П.І. Бойко вперше для 
умов Лісостепу України 
здійснив усебічну агротех-
нічну оцінку поперед ників 
кукурудзи в зв’язку з дією 
чинників інтенсифікації зем-
леробства (сівозмін, удо-
брення і обробітку ґрунту). 
Він розробив методичні під-
ходи і комплексні програми 
та організував закладання 
тривалих багатофакторних 
дослідів зі встановлення 
ефективності різноротацій-
них сівозмін у поєднанні 
з добривами та способами 
обробітку ґрунту в Лісостепу 
на Драбівській та Панфиль-
ській дослідних станціях. За 
його участі виконано всебіч-
ну агротехнічну оцінку попе-
редників польових культур 
у поєднанні з дією основних 
чинників інтенсифікації зем-
леробства: сівозмін, добрив 
та обробітку ґрунту, а також 
визначено вплив погодних 
умов на родючість ґрунту, 
фітосанітарний стан посі-
вів, урожайність польових 
культур і якість продукції, 

П.І. БОЙКУ — 80
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грами виробництва ялови
чини в Україні. Ним було за
пропоновано цілісну науково 
обґрунтовану методологію 
збереження біорізноманіття 
генетичних ресурсів Украї
ни із застосуванням цілого 
спектра нових методичних 
підходів. За цикл наукових 
праць щодо теоретичних ас
пектів використання факто
рів природної резистентності 
та показників продуктивності 
в селекції великої рогатої ху
доби йому було присуджено 
премію УААН «За видатні до
сягнення в аграрній науці».

За результатами дослі
джень І.В. Гузєвим опублі
ковано понад 300 наукових 
праць. Його наукові здобутки 
захищено 10ма авторськими 
свідоцтвами і патентами.

За особистий внесок у роз
виток аграрної науки та ба
гаторічну сумлінну творчу 
працю вченого відзначено ві
домчими і державними наго
родами: Почесною грамотою 
Президії Української академії 
аграрних наук, медаллю «Не
залежність України» Міжна
родної академії рейтингових 
технологій і соціології «Золота 
фортуна», трудовою відзна
кою Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
Украї ни «Знак пошани», орде
ном «За заслуги» III ступеня.

Особистість Ігоря Вікто
ровича Гузєва, який умів 
надихати своєю енергією, 
доброзичливістю, людяніс
тю і чуйністю, назавжди за
лишиться у нашій пам’яті та 
серцях.

Відділення  
зоотехнії НААН

Колектив Інституту  
розведення  

і генетики тварин НААН 

7 червня 2014 р. після тяж
кої хвороби, на 52му році пе
редчасно пішов з життя за
ступник директора з наукової 
роботи Інституту розведення 
і генетики тварин НААН, док
тор сільськогосподарських 
наук Ігор Вікторович Гузєв.

Колектив Інституту втра
тив справжнього науковця, 
мудрого керівника і великого 
оптиміста. Це була прекрасна 
людина, добра, світла, чуйна.

Народився Ігор Вікторо
вич 11 січня 1963 р. у Хар
кові у сім’ї службовців. Після 
закінчення Шахтарської се
редньої школи Анадирського 
району Магаданської області 
навчався на зооінженерному 
факультеті за спеціалізацією 
«племінна справа» Україн
ської сільськогосподарської 
академії, яку закінчив із від
знакою. З 1985 р. наукова ді
яльність І.В. Гузєва пов’язана 
з Інститутом розведення і ге
нетики тварин НААН, де за 
чверть століття він пройшов 
шлях від молодшого науково
го співробітника, завідувача 
лабораторії оцінки і викорис
тання генофонду спеціалізо
ваних м’ясних порід, завідува
ча відділу розведення м’ясної 
худоби до заступника дирек
тора з наукової роботи та ди
ректора інституту. У 1996 р. 
Ігор Вікторович захистив 
кандидатську дисертацію, 
у 2012 р. – здобув науковий 
ступінь доктора сільськогос
подарських наук.

Ігорю Вікторовичу була 
притаманна різнобічність на
укових інтересів і напрямів 
досліджень. У 1994 р. він 
закінчив Міжнародну школу 
управління молочним ско
тарством у Великій Британії, 

а в 1999–2000 рр. навчався 
за канадськоукраїнським 
проектом розвитку м’ясного 
скотарства та кормовиробни
цтва. На виконання міжнарод
ної програми зі збереження 
біорізноманіття (FAO) його 
було призначено Національ
ним координатором з управ
ління генетичними ресурсами 
тваринництва в Україні і бага
то років І.В. Гузєв ефективно 
виконував ці функції. Ученим 
були систематизовані розгор
нуті вимоги до забезпечення 
надійного збереження живих 
популяцій обмеженого обся
гу, проведення селекційно
генетичного моніторингу та 
формування національної 
інформаційної системи різ
номаніття сільськогосподар
ських тварин.

Ігор Вікторович був та
лановитим ученим, наукові 
пошуки якого вирізнялися 
багатогранністю та особли
вою значимістю для розвитку 
національного тваринництва. 
Він був одним із авторів кон
цепції розвитку м’ясного ско
тарства, цільової програми 
з м’ясного скотарства, про

ПАМ’ЯТІ І.В. ГУЗЄВА
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УДК 633.63:631.816.1
Заришняк А.С., Ионицой Ю.С. Вынос элементов 
питания сахарной свеклой в зависимости от доз 
внесения удобрений//Вісник аграрної науки. — 
2014. — № 7. — С. 11–15.
Цель. Установить вынос элементов питания рас-
тениями сахарной свеклы гибридов отечественной, 
зарубежной и общей селекций в зависимости от доз 
внесения удобрений. Методы. В опыте изучали 4 ва-
рианта удобрения: без удобрений; 1,5; 3,0 і 6,0 г д.в./
емкость NPK. В качестве азотных удобрений применя-
ли аммиачную селитру (34%), фосфорных — простой 
гранулированный суперфосфат (19,5%), калийных — 
калий хлористый (60%). Содержание общего азота, 
фосфора, калия, натрия, кальция и магния в расте-
ниях сахарной свеклы определяли в одной навеске 
после мокрого озоления по К. Гинзбургу и др. с даль-
нейшим определением: азота — по методу Кьельда-
ля, фосфора — по методу Дениже в модификации 
Буватье, калия и натрия — по методу пламенной 
фотометрии, кальция и магния — по трилонометри-
ческому методу. Результаты. Приведены результаты 
исследований по изучению влияния доз удобрений 
на вынос элементов питания растениями сахарной 
свеклы гибридов украинской, немецкой и совмест-
ной селекций. Установлены величина биологического 
и хозяйственного выноса элементов питания, а также 
зависимости между этими показателями и дозой удо-
брений. Во всех вариантах применения удобрений 
максимальным выносом элементов питания харак-
теризовались растения сахарной свеклы гибрида КВ 
Збруч, кроме варианта с оптимальной дозой удобре-
ний, где лидером был гибрид Экстра. Выводы. Во 
всех опытных вариантах удобрения максимальным 
выносом элементов питания за период вегетации 
характеризовались растения сахарной свеклы ги-
брида КВ Збруч, кроме варианта с оптимальной 
дозой удобрений, где лидером был гибрид Экстра. 
При увеличении дозы удобрений вынос элементов 
питания растениями сахарной свеклы возрастает, 
что подтверждается аналитическими уравнениями, 
которые дают возможность прогнозирования выноса 
элементов питания в зависимости от доз удобрений. 
В среднем при оптимальной дозе удобрений расте-
ния сахарной свеклы гибридов Украинский ЧС 70, 
Экстра и КВ Збруч выносили соответственно: азо-
та — 2,28; 3,06 и 2,90; фосфора — 0,57; 0,72 и 0,61; 
калия — 3,03; 3,79 и 3,12 г/емкость. Доля надземных 
органов растений в выносе элементов питания: азо-
та — 35–43%, фосфора — 27–36, калия — 36–51, на-
трия — 64–75, кальция — 43–54 и магния — 52–66%, 
а остальное выносится подземной частью растений. 
Библиогр.: 7 названий. 
Ключевые слова: гибриды, сахарная свекла, доза 
удобрений, элементы питания, вынос.

УДК : 632.1 : 631.8; 631.454 : 631.816
Дегодюк С.Э., Литвинова Е.А., Кириченко А.В. 
Баланс питательных веществ при длительном исполь-
зовании удобрений в зернопропашном сево обороте//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 16 –19.
Цель. Изучить влияние 50-летнего системати-
ческого применения удобрений на баланс азота, 
фосфора и калия в 10-польном полевом севообо-

роте на серой лесной пылеватолегкосуглинистой 
почве северной части Лесостепи при органичес-
кой, минеральной и органо-минеральной систе-
мах удобрения. Результаты. В зависимости от 
систем удобрения по выносу азота, фосфора 
и калия культуры 5-польного звена севооборота 
образовали следующую возрастающую последо-
вательность: горох — рожь озимая — пшеница 
озимая — кукуруза на силос — сахарная свекла. 
Повышение выноса питательных веществ про-
изошло в результате их накопления в основной 
и побочной продукции с увеличением насыщения 
севооборота удобрениями. Питательный баланс 
по азоту, фосфору и калию получено при органо-
минеральной системе удобрения с максимальным 
насыщением минеральными туками (360 кг/га NPK), 
что сопровождалось непродуктивными потерями 
азота с одновременным снижением производитель-
ности звена севооборота. Применение 260 кг/га NPK 
на фоне 12 т/га навоза способствовало получе-
нию как наивысшей продуктивности, так и баланса 
этих элементов с минимальным дефицитом. При 
внесении побочной продукции на фоне 6 т/га на-
воза и 130 кг/га NPK сложился выгодный баланс 
питательных веществ с допустимым дефицитом 
вследствие резерва, созданного внесением побоч-
ной продукции. Выводы. При систематическом 
применении удобрений в 10-польном полевом се-
вообороте на протяжении 50 лет баланс основных 
питательных веществ с наивысшей продуктивнос-
тью и минимальным дефицитом сложился при вне-
сении 260 кг/га NPK на фоне 12 т/га пашни подсти-
лочного навоза крупного рогатого скота, а также 
при включении в систему удобрения побочной про-
дукции растениеводства. При высоких нагрузках 
туками (360 кг/га NPK+12 т/га навоза) происходят 
потери азота с одновременным снижением про-
дуктивности севооборота.
Ключевые слова: система удобрения, баланс 
питательных веществ, азот, фосфор, калий.

УДК 632.51:93
Иващенко А.А., Иващенко А.А. Влияние инду-
цированных дистрессов на биологичеcкую про-
дуктивность мари белой//Вісник аграрної науки. — 
2014. — № 7. — С. 20 –23.
Цель. Определить биологические особенности  
реак ции молодых растений мари белой на инду ци-
ро ванные энергетические стрессы. Методы. Путем 
целенаправленного ослабления интенсивности по-
тока энергии ФАР, который доходит до растений 
в начальный период вегетации, оценено его влия-
ние на показатели биологической продуктивности 
мари белой. Результаты. Определены изменения 
уровня индуцирования дистрессов в зависимости 
от глубины энергетического дефицита в начальный 
период вегетации. Оценено его влияние на показа-
тели биологической продуктивности лободы белой. 
Выводы. Глубокие индуцированные дистрессы 
в на чальные периоды онтогенеза (даже после пре-
кращения влияния затенения и до конца вегетации) 
существенно снижали возможность растений фор-
мировать высоту, накапливать надземную массу 
и формировать семена. Библиогр.: 16 названий.
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Ключевые слова: растения мари белой, затенение, 
поток энергии ФАР, чувствительность, дистресс, 
масса, семена.

УДК 634.11: 631.526.32: 632.9
Гончарук Ю.Д. Сбалансированность фотосинтеза 
и репродуктивных процессов у разных за происхож-
дением иммунных к парше сортов яблони//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 24 –28.
Цель. Изучить фотосинтетическую деятельность 
различных по происхождению иммунных к пар-
ше сортов яблони и выявить такие, которые в по-
лной степени реализуют свой продуктивный по-
тенциал в хозяйственно ценный урожай плодов 
с высокими товарными качествами. Методы: 
полевой, лабораторно-полевой, лабораторный, 
статистический. Результаты. На основе анализа 
выявлены те иммунные к парше сорта яблони, 
в которых высокая доля ассимилятов использу-
ется непосредственно для формирования хозяй-
ственно полезного урожая. Оценка фотосинте-
тической деятельности листового аппарата этих 
сортов подтверждает, что продуктивность яблони 
определяется морфологическими, анатомическими 
и биохимическими признаками растения. Выводы. 
Показана доля хозяйственно ценной продукции 
в общей массе растения изучавшихся сортов, по-
лученная в результате продуктивного процесса. 
Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: яблоня, сорт, иммунитет, парша, 
фотосинтез, продуктивность, урожайность.

УДК 636.2.085.2
Долгая М.Н., Шаповалов С.О., Руденко Е.В. Ква-
лиметрический подход к анализу качества кормов//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 29 –33.
Цель. Проведение квалиметрической оценки каче-
ства белковых кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы. Методы. Исследования проис-
ходили согласно общепринятым методам. Квалиме-
трический подход базировался на мнении экспертов 
согласно коэффициенту весомости показателей 
качества по такому перечню: содержание сырого 
протеина, энергетическая ценность, стоимость 
и доступность на рынке, безопасность корма, на-
личие фальсификатов, биологическая ценность. 
Результаты. Дана оценка качества исследуемых 
кормов по коэффициенту весомости отдельных 
показателей. Выводы. При оценке питательной 
ценности и биологической доступности согласно 
квалиметрическому подходу установлено, что на-
иболее качественным кормом из исследованных 
нами оказался шрот соевый со средней оцен-
кой в 4,15 балла, жмых соевый — 3,08; жмых 
подсолнечниковый — 2,85; шрот рапсовый — 
2,45 и шрот подсолнечниковый — 2,36 балла. 
Определены методические подходы к построению 
иерархической структуры показателей для оцен-
ки качества кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы. Установлено, что объективный 
показатель качества кормов можно получить как сред-
негармоническую величину объективных по казателей, 
отказавшись от определения коэффициента весо-
мости отдельного показателя, поскольку при учете 

признаков, которые взаимовлияют друг на друга, ис-
пользование этого коэффициента может привести 
к искажению результатов. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: биологическая ценность, квали-
метрия, корма для животных, жмых, питательная 
ценность, шрот, качество кормов. 

УДК 633.11:631.524.85/86
Голик Л.Н., Стариченко В.Н., Заика Е.В., Тимо
шенко О.В., Ковальчук С.А., Щербакова Ю.В. 
Селекционная ценность линий пшеницы озимой, 
созданных методами термического мутагенеза и ги-
бридизации с использованием термических мутантов//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 34 –37. 
Цель. Выделение ценного по хозяйственным призна-
кам селекционного материала, созданного путем тер-
мического мутагенеза и гибридизации в условиях се-
верной Лесостепи Украины. Методы. В 2012–2013 гг. 
изучали 75 линий контрольного питомника, созданных 
методами термического мутагенеза и гибридизации 
с вовлечением термических мутантов. Оценку линий 
проводили в полевых и лабораторных условиях по ме-
тодикам, общепринятым в селекционном процессе. 
Показатели качества зерна определяли на инфракрас-
ном анализаторе. Результаты. В 2012 г. выделили 
33 линии, в 2013 г. — 57 линий и соответственно за 
2 года — 20 линий, лучших по хозяйственно ценным 
признакам. Выделены ценные линии по адаптивности, 
урожайности и качеству зерна. Линии, отобранные 
по толщине стебля и крепости 2-го надземного меж-
доузлия, значительно меньше поражались корневыми 
гнилями и были более устойчивы к полеганию. Отбор 
из термомутанта CROC 1| AE Squarrosa (205)||KAUS 
(Мексика) может быть донором комплексной устойчи-
вости к грибковым болезням. Выводы. Полученные 
линии можно использовать как источник хозяйственно 
ценных признаков для селекции пшеницы в зоне По-
лесья и северной Лесостепи, а лучшие образцы могут 
быть претендентами на сорта. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: пшеница озимая, термический 
мутагенез, гибридизация, хозяйственно ценные 
признаки.

УДК 633.854.78:631.524.84
Кутищева Н.Н., Шудря Л.И., Одинец С.И., Се 
реда В.А. Оценка уровня генетического потенциала 
урожайности гибридов подсолнечника в степной зоне//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 38– 42.
Цель. Определение показателей хозяйственно 
ценных признаков и внедрение в производство степ-
ной зоны гибридов подсолнечника, адаптированных 
для конкретной зоны (подзоны), которые смогли 
бы формировать потенциально высокие урожаи 
с высоким содержанием масла. Методы: полевой, 
лабораторный, статистический. Результаты. Пред-
ставлена обоснованная характеристика хозяйствен-
но ценных признаков гибридов, которые занесены 
в Реестр сортов растений Украины. Некоторые из 
них (Гайчур, Купэць, Приорытэт, Рэзон, Каменяр) 
в благоприятных условиях способны формировать 
урожай на уровне 4,3–4,5 ц/га. Показана устойчи-
вость гибридов подсолнечника к основным забо-
леваниям, таким как белая и серая гнили, фомоз 
и к паразитическому растению заразихе. Выводы. 
Доказано, что гибриды отечественной селекции 
являются конкурентоспособными по основным 
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показателям и пластичнее зарубежных, которые 
в засушливых условиях нашей зоны сильнее по-
ражаются болезнями и формируют более низкий 
урожай. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, плас-
тичный, масличный, агроклиматическая зона.

УДК 658.382.3:63
Каминский В.Ф., Лапин В.Н., Гогиташвили Г.Г., 
Войналович А.В., Гнатюк О.А. Концептуальные 
подходы к усовершенствованию системы управле-
ния охраной труда и риском на предприятиях АПК//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 43 – 47. 
Рассмотрены новые подходы, направленные на усо-
вершенствование и внедрение системы управления 
охраной труда и риском (СУОТР) на предприяти-
ях АПК Украины, которая учитывает европейский 
и международный опыт, отвечает требованиям 
национальных стандартов. Представлена методика 
определения, оценки и управления риском опасных 
ситуаций на производственных процессах, которая 
может применяться на любых предприятиях АПК. 
Ныне методика оценки рисков — единственный ин-
струмент, позволяющий выявлять факторы возникно-
вения несчастных случаев, и на этой основе опред-
елять приоритеты деятельности, направленные 
на повышение безопасности труда и охраны здо-
ровья работников. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: гармонизация, система управле-
ния, охрана труда, производственный риск.

УДК 638.1:577.115.118:574
Федорук Р.С., Ковальчук И.И., Ковальская Л.Н. 
Содержание тяжелых металлов в продукции пчело-
водства и качество меда в условиях традиционного 
и органического производства//Вісник аграрної на-
уки. — 2014. — № 7. — С. 48 – 51.
Цель. Сравнительное определение влияния агро -
экологических условий традиционного и органичес-
кого сельскохозяйственного производства на содер-
жание отдельных тяжелых металлов в продукции 
медоносных пчел, перге, сотах, меде и оценка его 
качества. Методы. Сформированы 2 группы пчело-
семей: І группа — традиционные агроэкологические 
условия; II группа — органические условия. Об-
разцы тканей и продукции пчел отбирали из 3-х 
ульев с каждой зоны и определяли концентрацию 
отдельных тяжелых металлов (Fe, Zn, Сu, Ni, Pb 
и Cd) на атомно-абсорбционном спектрофотоме-
тре СФ-115 ПК. Результаты. Установлено низ-
кое содержание тяжелых металлов в продукции 
пчеловодства, частности в перге, меде и сотах 
медоносных пчел, содержащихся в условиях тра-
диционного и сертифицированного органического 
производства. Установлено, что агроэкологические 
условия органического сельскохозяйственного про-
изводства способствуют снижению содержания Fe, 
Zn, Ni в перге, меде и сотах на фоне существен-
ного снижения до следовых остатков Pb и Cd. 
Выводы. Установлено определяющее влияние 
агроэкологических условий содержания и пита-
ния пчел на минеральный состав и содержание 
тяжелых металлов и качественные показатели про-
дукции пчеловодства. Библиогр.: 9  названий.

Ключевые слова: органическое производство, 
медоносные пчелы, мед, перга, соты, минеральные 
элементы.

УДК 663.423:664:633.791
Рудык Р.И. Производство и качество украинских 
гранул хмеля//Вісник аграрної науки. — 2014. — 
№ 7. — С. 52 – 56. 
Цель. Определить качество гранул хмеля тип 
90 отечественного производства и установить 
их конкурентоспособность на основе биохими-
ческих показателей. Методы. Использованы 
современные физико-химические методы опре-
деления качественных показателей хмеля и гра-
нул, специальные и общепринятые в хмелеводстве: 
высокоэффективная жидкостная хроматография, 
газовая хроматография, спектрофотометрия и ма-
тематико-статистические методы с использованием 
дисперсионного и корреляционно-регрессионного 
анализа для оценки достоверности полученных 
результатов исследований. Результаты. Коли-
чественное содержание и качественный состав 
α-кислот в гранулах хмеля украинского произ-
водства стабильный и соответствует паспортным 
данным сорта хмеля, из которого были изготовлены 
гранулы. Гранулы хмеля тип 90 ароматических 
и горьких сортов отечественного производителя 
по биохимическим и технологическим показате-
лям отвечают требованиям ДСТУ 707028:2009. 
Выводы. Оптимальное сочетание ароматических 
и горьких веществ в шишках хмеля украинской се-
лекции и высокая технологичность оборудования 
для грануляции обеспечивает гранулам отечествен-
ного производства высокие пивоваренные качества, 
которые отвечают мировому уровню. Библиогр.: 
10 названий.
Ключевые слова: гранулы хмеля тип 90, качество, 
биохимическая оценка, горькие вещества, сорта 
хмеля.

УДК 330.133:657.922:631.164
Матвиец В.Г., Тымчук В.М. Использование сорта 
растений как нематериального актива//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 7. — С. 57 – 62.
Цель. Определение возможных направлений 
повышения эффективности использования иму-
щест венных прав объектов интеллектуальной соб-
ственности как нематериальных активов ведущего 
научного бюджетного учреждения АПК Института 
растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН. Методы. 
Статистический, аналитический, сравнительный. 
Результаты. Сделан анализ требований действу-
ющей нормативной базы Украины относительно 
оценки сорта растений как объекта права интел-
лектуальной собственности  (ОПИС) с целью его 
бухгалтерского учета в качестве нематериально-
го актива в научных бюджетных учреждениях АПК 
Украины. Определена первоначальная  стоимость 
сорта растений с применением различных методов 
и подходов к оценке ОПИС. Выводы. Для ведения 
бухгалтерского учета сорта растений как ОПИС ре-
комендуем применять нормы пунктов 14 і 19 При-
каза Фонда государственного имущества Украины 
№ 3162 и учитывать их на внебалансовом счете 
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04 «Непредвиденные активы и обязательства» без 
оценки стоимости. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: нематериальный актив, пер-
воначальная стоимость, оценка стоимости, сорт 
растений.

УДК 025.4.03
Ибатуллин И.И., Шостак А.В. Подготовка журналов 
для аналитической базы данных SCOPUS//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 7. — С. 63 – 68.
Охарактеризованы конкретные шаги по трансфор-
мации большинства украинских научных изданий 
в издания европейского и международного уровней. 
Освещены требования, касающиеся гармонизации 
государственных стандартов оформления научных 
изданий с европейскими и последующего депониро-
вания их в международные базы данных SCOPUS 
и Web of Science. Рассмотрены новые методы фор-
мирования публикационного профиля научного уч-
реждения в сети науки. Представлены конкретные 
методы сбора данных о публикациях научного заве-
дения, а  также методы обработки профиля автора 
и научного учреждения во внешних базах данных. 
Только выполнение всех условий и приведение на-
учного издания в со ответствие с этими требованиями 
позволяет ознакомить мировое научное сообщество 
с публикациями результатов актуальных отечествен-
ных научных разработок и исследований. Библиогр.: 
10 названий.
Ключевые слова: наукометрия, библиометрия, ин-
декс Хирша, импакт-фактор, международные базы 
данных, требования, трансформация, SCOPUS, 
Web of Science. 

УДК 631.95 : 631.8
Корнута Ю.П. Эффективность биосредств при вы-
ращивании льна-долгунца при различных погодных 
ус  ловиях // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 7. — 
С. 69 – 72.
Цель. Исследовать влияние погодных условий на 
эффективность применения биологических пре-
паратов и регуляторов роста при выращивании 
льна-долгунца. Методы. Полевой, лабораторный, 
статистический с использованием компьютерной 
программы Statistica 6 по Б. Доспехову. Результаты. 
По полученным данным, основным лимитирующим 
фактором урожайности льна и эффективности дей-
ствия биологических препаратов удобрительного 
и стимулирующего роста действия является вла-
гообеспеченность. В годы с умеренным дефици-
том влаги и равномерным распределением осадков 

в течение всего вегетационного периода зависи-
мость между суммой осадков и урожайностью имеет 
четко выраженный характер. Однако сумма осадков 
за вегетационный период не может быть основной 
оценкой влагообеспеченности культуры. Поэтому 
необходимо, особенно на первых этапах развития 
растения, учитывать накопленные в зимне-весенний 
период начальные запасы  влаги в почве. Выводы. 
Результаты полевых опытов, которые значительно 
отличались по погодным условиям, позволили уста-
новить, что при применении биосредств на урожай-
ность льна-долгунца наиболее негативно влияет 
недостаток влаги. Библиограф.: 11 названий.
Ключевые слова: лен-долгунец, эффективность, 
погодные условия, биопрепарат, полимиксобакте-
рин, агростимулин, биолан.

УДК: 631.811:633.15.003.13
Тарасенко А.В. Влияние удобрений на фотосин-
тетическую продуктивность посевов кукурузы при 
прямом посеве//Вісник аграрної науки. — 2014. 
№ 7. — С. 73 – 76.
Цель. Влияние минеральных удобрений на рост 
и развитие растений кукурузы при прямом посе-
ве по сравнению со вспашкой. Методы. Полевой 
эксперимент и лабораторные анализы. Результаты. 
Исследовано влияние минеральных удобрений на 
рост и развитие растений кукурузы при прямом 
посеве и традиционной обработке почвы. На фоне 
внесения N120P100К100Mg60 при вспашке наблюда-
лись большие листовой индекс и высота расте-
ний. Однако показатель чистой продуктивности 
фотосинтеза (ЧПФ) был выше в течение вегета-
ции при прямом посеве. Но из-за задержки рос-
та растений на начальных этапах в этих вариан-
тах урожайность была ниже на 0,85 – 1,80 т/га.  
Норма минеральных удобрений N120P100К100Mg60 
при прямом посеве предопределяла существенный 
рост листового индекса, чистой продуктивности 
фотосинтеза и продуктивности кукурузы по сравне-
нию с этими показателями в контроле (без удобре-
ний). Выводы. Минеральные удобрения в норме 
N120P100К100Mg60 при прямом посеве обуславливали 
улучшение физиологических показателей роста 
и развития растений. В результате этих изменений 
урожайность кукурузы была на 3,33 т/га выше, чем 
в контроле (без удобрений). Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: минеральные удобрения, куку-
руза на зерно, площадь листьев, чистая продуктив-
ность фотосинтеза, урожайность, прямой посев, 
традиционная обработка почвы.
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UDC 633.63:631.816.1
Zarishniak A., Ionitsoy Yu. Removal of nutrients 
by sugar beet depending on doses of application of 
fertilizers // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 7. — P. 11 –15.
The purpose. To determine removal of nutrients by 
plants of sugar beet of hybrids of domestic, foreign and 
general selections depending on doses of application 
of fertilizers. Methods. Four alternatives of fertilizing 
were studied in experiment: without fertilizers; 1,5; 
3,0 і 6,0 g a.s./container of NPK. Ammonium nitrate 
(34 %) was used as nitrogen fertilizer, simple granu-
lar superphosphate (19,5 %) —  as phosphoric, and 
potassium chloric (60 %) — as phosphoric fertilizer. 
Content of general nitrogen, phosphorus, potassium, 
sodium, calcium and magnesium in plants of sugar 
beet was determined in one shot after wet incineration 
(according to the method developed by K.Ginzburg and 
others) with the further determination of: nitrogen — ac-
cording to Kjeldahl method, phosphorus — according 
to Denigs method in modification of Bouvatie; potas-
sium and sodium — according to the method of flame 
photometry, calcium and magnesium — according to 
trilonometric method. Results. Results are submitted 
for consideration of investigation in influence of doses 
of fertilizers on removal of nutrients by plants of sugar 
beet of hybrids of Ukrainian, German and joint selec-
tions. Dependences between these indexes and dose 
of fertilizers are fixed as well as volumes of biological 
and economic removal of nutrients. In all alternatives 
of application of fertilizers the maximum removal of 
nutrients had the plants of sugar beet of hybrid KV 
Zbruch, except for the alternative with optimum dose of 
fertilizers where the leader was hybrid Extra. Conclu-
sions. In all experiment alternatives of fertilizing the 
maximum parameter of removal of nutrients for the 
season of vegetation had the plants of sugar beet of 
hybrid KV Zbruch, except for alternative with optimum 
dose of fertilizers where the leader was hybrid Extra. At 
increase of dose of fertilizers the removal of nutrients 
by plants of sugar beet increases, that is confirmed 
with the analytical equations which enable prediction of 
removal of nutrients depending on doses of fertilizers. 
On the average at an optimum dose of fertilizers the 
plants of sugar beet of hybrids Ukrayinskyi ChS 70, 
Extra and KV Zbruch carried out accordingly (g/con-
tainers): nitrogen — 2,28; 3,06 і 2,90; phosphorus — 
0,57; 0,72 і 0,61; potassium — 3,03; 3,79 і 3,12. The 
share of above-ground organs of plants in removal of 
nutrients: nitrogen — 35-43 %, phosphorus — 27-36, 
potassium — 36-51, sodium — 64-75, calcium — 43-54 
and magnesium — 52-66 %. The rest is carried out by 
underground parts of plants. Bibliogr.: 7 titles. 
Key words: hybrids, sugar beet, dose of fertilizers, 
nutrients, removal.

UDC: 632.1 : 631.8; 631.454 : 631.816
Degodiuk S., Litvinova O., Kirichenko A. Balance of 
nutrients at long-term usage of fertilizers in grain-tilling 
crop rotation // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 7. — P. 16 –19.
The purpose. To study influence of the 50-years regular 
application of fertilizers upon the balance of nitrogen, 
phosphorus and potassium in 10-field crop-rotation 

on grey wood silty slightly loam soil of the Northern 
part of Forest-steppe at organic, mineral and organic-
and-mineral fertilizer systems. Results. Depending on 
fertilizer systems cultures of 5-field part of crop rotation 
have formed the following increasing sequence of 
carrying out of nitrogen, phosphorus and potassium: 
peas — winter rye — winter wheat — corn for silage 
- sugar beet. Increase of carrying out of nutrients has 
descended as a result of their accumulation in the basic 
and collateral production caused by fertilization of crop 
rotation. Nutrient balance on nitrogen, phosphorus 
and potassium is gained at organic-and-mineral 
fertilizer system with the maximal saturation with solid 
mineral fertilizers (360 kg/hectare of NPK). That was 
accompanied by unproductive losses of nitrogen with 
simultaneous decline of productivity of a part of crop 
rotation. Application of 260 kg/hectare of NPK on the 
background of application of 12 t/hectare of dung 
promoted both the highest productivity, and balance of 
these elements with the minimal deficiency. Favourable 
balance of nutrients with admissible deficiency owing to 
a reserve created by entering of collateral production 
was observed at entering collateral production on the 
background of application of 6 t/hectare of dung and 130 
kg/hectare of NPK. Conclusions. At regular application 
of fertilizers in 10-field crop-rotation during 50 years 
the balance of the basic nutrients with the highest 
productivity and the minimal deficiency has developed 
at entering 260 kg/hectare of NPK on the background 
of 12 t/hectare of covering dung of cattle, and also at 
application in fertilizer system of collateral production of 
plant growing. High loads of solid mineral fertilizers (360 
kg/hectare of NPK +12 t/hectare of dung) caused losses 
of nitrogen with simultaneous decrease of productivity 
of crop rotation.
Key words: fertilizing system, balance of nutrients, 
nitrogen, phosphorus, potassium.

UDC 632.51:93
Ivashchenko A., Ivashchenko A. Influence of the 
induced distresses upon biological productivity of white 
goosefoot // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 7. — P. 20 –23.
The purpose. To determine biological features of re-
sponse of young plants of white goosefoot on the in-
duced power stresses. Methods. By targeted weakening 
of intensity of FAR’s energy flow, which reaches plants 
in initial period of vegetation, the authors assessed its 
influence on indexes of biological efficiency of white 
goosefoot. Results. Changes of level of induction of 
distresses depending on depth of power deficiency in 
initial period of vegetation are specified. Its influence 
upon indexes of biological efficiency white goosefoot is 
assessed. Conclusions. The deep induced distresses 
in initial periods of ontogenesis (even after termination 
of shading and up to the end of vegetation) essentially 
reduced opportunity of plants to form height, accumulate 
above-ground mass and form seeds. Bibliogr.: 16 titles.
Key words: plants of white goosefoot, shading, energy 
flow of FAR, sensitivity, distress, mass, seeds.

UDC 634.11 : 631.526.32 : 632.9
Goncharuk Yu. Balance of photosynthesis and gene-
sial processes at different by parentage immune to 
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apple scab kinds of an apple // News of agrarian sci-
ences. — 2014. — № 7. — P. 24 – 28.
The purpose. To study photosynthetic activity of differ-
ent by origin immune to apple scab kinds of an apple 
and to determine such ones which in complete extent 
realize productive potential in economic valuable yield 
of fetuses with high commercial properties. Methods: 
field, laboratory-field, laboratory, statistical. Results. 
On the basis of analysis the author determined immune 
to apple scab kinds of an apple in which the big part of 
assimilators is used directly for forming economic use-
ful yield. The assessment of photosynthetic activity of 
leaf apparatus of these kinds confirms that productivity 
of an apple is determined by morphological, anatomic 
and biochemical attributes of a plant. Conclusions. 
The share of economic valuable products is shown in 
total mass of plants of the studied kinds, gained as a 
result of productive process. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: an apple, kind, immunodefence, apple 
scab, photosynthesis, productivity, yielding ability.

UDC 636.2.085.2
Dolgaya M., Shapovalov S., Rudenko Ye. Qualimetric 
approach to quality control of feedstuff // News of agrar-
ian sciences. — 2014. — № 7. — P. 29 – 33.
The purpose. To carry out qualimetric evaluation tests 
of protein feeds for agricultural animals and auk. Meth-
ods. The study was carried out according to the con-
ventional methods. Qualimetric approach was based on 
opinion of experts according to quotient of ponderability 
of quality indexes under such list: content of crude 
protein, energy value, cost and accessibility in the 
market, safety of feedstuff, availability of false produce, 
biological value. Results. Assessment is made of qual-
ity of the examined feedstuff based on the quotient of 
ponderability of separate indexes. Conclusions. At 
assessment of nutritional value and biological acces-
sibility according to qualimetric approach it is fixed 
that the most quality feedstuff from examined ones 
has appeared the soybean oil-cake with average es-
timation of 4,15 points, soybean cake — 3,08; sun-
flower cake — 2,85; rape oil-seed meal — 2,45 and 
sun-flower oil-seed meal — 2,36 points. Methodical 
approaches to construction of hierarchical structure of 
indexes for evaluation test of feedstuff for agricultural 
animals and auk are specified. It is determined that 
objective quality index of feedstuff is possible to gain 
as medium-harmonic value of objective indexes, having 
refused from determination of quotient of ponderability 
of separate index, as at taking into account attributes 
which mutually influence each other, use of this quo-
tient can lead to distortion of results. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: biological value, qualimetry, feedstuff for 
animals, press cake, nutritional value, oil-cake, quality 
of feedstuff. 

UDC 633.11:631.524.85/86
Golik L., Starychenko V., Zayika Ye., Tymoshenko O.,  
Kovalchuk S., Shcherbakova Yu. Selection worth of 
lines of winter wheat, created by methods of thermal 
mutagenesis and hybridization with the use of thermal 
saltants // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 7. — P. 34 – 37.
The purpose. To select valuable by economic at-

tributes breeding material, created by thermal muta-
genesis and hybridization in conditions of Northern 
Forest-steppe of Ukraine. Methods. In 2012-2013 the 
authors studied 75 lines of telltale nursery area created 
by methods of thermal mutagenesis and hybridiza-
tion with thermal saltants. Assessment of lines was 
carried out in field and laboratory conditions using 
conventional in selection process procedures. Qual-
ity indexes of grain was determined with the use of 
infrared analyzer unit. Results. In 2012 were selected 
33 lines, in 2013 — 57 lines and accordingly for 2 
years — 20 lines, with the best economic valuable at-
tributes. Valuable lines according to their adaptability, 
productivity and quality of grain were selected. Lines 
taken on the width of caulis and stability of the second 
above-ground internode were much less amazed with 
root rot and were more resistant to lodging. Takeoff 
from thermo-saltant CROC 1 | AE Squarrosa (205) || 
KAUS (Mexico) can be the donor of complex fastness 
to fungal diseases. Conclusions. The gained lines can 
be used as a source of economic valuable attributes 
for selection of wheat in zone of Polissya and Northern 
Forest-steppe, and the best samples can be applicants 
for a kind. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: winter wheat, thermal mutagenesis, hy-
bridization, economic valuable attributes.

UDC 633.854.78:631.524.84
Kutyshcheva N., Shudria L., Odynets S., Sereda V. 
Assessment of the level of genetic potential of produc-
tivity of hybrids of sunflower in steppe zone // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 7. — P. 38 – 42.
The purpose. To determine indexes of economic valu-
able attributes and to implement in production of steppe 
zone hybrids of sunflower adapted for definite zone 
(subzone) which could form potentially heavy yields 
with high oil content. Methods: field, laboratory, statis-
tical. Results. The justified performance of economic 
valuable attributes of hybrids which are entered into the 
Catalogue of kinds of plants of Ukraine is presented. 
Some of them (Gaychur, Kupets, Priorytet, Reson, 
Kameniar) in favorable conditions are capable to form 
a yield at the level of 4,3-4,5 c/hectare. Hybrid resis-
tance is shown of sunflower to basic diseases, such as 
storage rot and gray mould, , fhoma black stem and 
parasitic plant broomrape. Conclusions. It is proved 
that hybrids of domestic selection are competitive and 
on the basic indexes are more plastically than foreign 
ones which in rainless conditions of our zone are more 
strongly subjected to diseases and form more poor 
yield. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: sunflower, hybrid, plastic, oleiferous, ag-
roclimatic zone.

UDC 658.382.3:63
Kaminskyi V., Lapin V., Goghitashvili G., 
Voynalovych A., Gnatiuk O. Conceptual approaches 
to development of control system of occupational safety 
and health and risk at the factories of agrarian and 
industrial complex // News of agrarian sciences. — 
2014. — № 7. — P. 43– 47.
New approaches are surveyed which are aimed at 
development and implementation of control system 
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of occupational safety and health and risk (CSOSHR) 
at the factories of agrarian and industrial complex of 
Ukraine which considers European and international 
experience and meets the requirements of national 
standards. The procedure of determination, assess-
ment and risk management of hazardous situations 
on flow processes which can be applied at any fac-
tory of agrarian and industrial complex is presented. 
Nowadays the procedure of assessment of risks — is 
the unique instrument, which allows to fix factors of 
origin of casualties, and on this basis to determine the 
priorities of activity aimed at rising occupational safety 
and health protection of workers. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: harmonization, control system, occupa-
tional safety and health, industrial risk.

UDC 638.1:577.115.118:574
Fedoruk R., Kovalchuk I., Kovalskaya L. Content 
of heavy metals in products of beekeeping and qual-
ity of honey in conditions of traditional and organic 
production // News of agrarian sciences. — 2014. —  
№ 7. — P. 48 –51.
The purpose. Comparative determination of influence 
of agro-ecological conditions of traditional and organic 
farming industry on the content of some heavy met-
als in products of honeybees, ambrosia, honeycomb, 
honey and assessment of their quality. Methods. 2 
groups of bee colonies were formed: І — traditional 
agro-ecological conditions; II — organic conditions. 
Samples of tissues and products of bees were taken 
from 3 beehives in each zone and density was deter-
mined of some heavy metals (Fe, Zn, Сu, Ni, Pb and 
Cd) using atomic absorption spectrophotometer SF-115 
PK. Results. Low content of heavy metals in products 
of beekeeping, in particular in ambrosia, honey and 
honeycomb of honeybees containing in conditions of 
traditional and certificated organic production is fixed. 
It is also fixed that agro-ecological conditions of or-
ganic farming industry promote decrease of content 
of Fe, Zn, Ni in ambrosia, honey and honeycomb on 
the background of essential decrease up to trace rem-
nants of Pb and Cd. Conclusions. Defining effect is 
determined of agro-ecological conditions of growing 
and feeding bees on mineral composition and content 
of heavy metals and quality indicators of products of 
beekeeping. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: organic production, honeybees, honey, 
ambrosia, honeycomb, mineral elements.

UDC 663.423:664:633.791
Rudyk R. Production and quality of Ukrainian granules 
of hop plant // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 7. — P. 52 – 56.
The purpose. To define quality of granules of hop plant 
of type 90 of domestic production and to determine 
their competitive strength on the basis of biochemi-
cal indexes. Methods. Modern physical and chemical 
methods of determination of quality indicators of hop 
plant and granules, special and conventional in hop 
growing: highly effective liquid chromatography, gas 
chromatography, spectrophotometry and mathematical-
statistical methods with the use of variance and regres-
sion-correlation analysis for assessment of reliability of 
the gained results of probes. Results. The quantita-

tive content and qualitative composition of a-acids in 
granules of hop plant of the Ukrainian production are 
stable and matches rating kind of hop plant used for 
manufacturing granules. Granules of hop plant of type 
90 of aromatic and bitter kinds of domestic producer by 
their biochemical and technological indexes meet the 
requirements of State standard 707028:2009. Conclu-
sions. Optimum combination of aromatic and bitter 
substances in cones of hop of Ukrainian selection and 
high processibility of the equipment for grain ensures 
to granules of domestic production high malting quality 
which meets world level. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: granules of hop plant of type 90, quality, 
biochemical assessment, bitter substances, kind of 
hop plant.

UDC 330.133:657.922:631.164
Matviyets V., Tymchuk V. Use of kind of a plant as 
non-economic asset // News of agrarian sciences. — 
2014. — № 7. — P. 57 – 62.
The purpose. To determine possible directions of ris-
ing efficiency of property rights on objects of intellectual 
property as non-economic asset of V. Yuryev Institute of 
plant industry of NAAS — the leading scientific budget 
establishment of agrarian and industrial complex. Meth-
ods. Statistical, analytical, comparative. Results. Analy-
sis of demands of acting normative baseline of Ukraine 
concerning assessment of kind of a plant as an object of 
intellectual property right (OIPR) with the purpose of its 
accounting as non-economic asset in scientific budget es-
tablishments of agrarian and industrial complex of Ukraine 
is made. The initial cost of kind of a plant with application 
of different methods and approaches to assessment of 
OIPR is specified. Conclusions. To book-keeping kinds 
of plants as OIPR it is recommended to apply norms of 
items 14 and 19 of the Orders of the Fund of state prop-
erty of Ukraine No 3162 and to count them on off-balance 
sheet 04 «Unforeseeable assets and obligations» without 
estimation of cost. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: non-economic asset, initial cost, estima-
tion of cost, kind of a plant.

UDC 025.4.03
Ibatullin I., Shostak A. Preparation of journals for 
analytical database SCOPUS // News of agrarian sci-
ences. — 2014. — № 7. — P. 63 – 68.
Concrete steps on conversion of the majority of Ukrai-
nian scientific editions in publications of European and 
international level are described. Demands concerning 
harmonization of state standards of designing scientific 
editions with European ones, and their subsequent 
deposition in international databases SCOPUS and 
Web of Science are illuminated. New methods of form-
ing publication profile of scientific institute in the net of 
science are surveyed. Some methods of data collec-
tion about publications of scientific establishment, as 
well as processing methods of profile of an author and 
scientific institute in chorionic databases are presented. 
Only execution of all conditions and reduction of scien-
tific edition in conformity with these demands allows to 
acquaint world scientific community with publications of 
results of actual domestic scientific developments and 
investigation. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: science-metrics, biblio-metrics, Hirsh in-
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dex, impact-factor, international databases, demands, 
conversion, SCOPUS, Web of Science. 

UDC 631.95:631.8
Kornuta Yu. Efficiency of biomeans at cultivation of 
flax under various weather conditions // News of agrar-
ian sciences. — 2014. — № 7. — P. 69 – 72.
The purpose. To study influence of weather conditions 
on efficiency of application of biological preparations 
and regulators of growth at cultivation of flax. Methods. 
Field, laboratory, statistical analysis of results of re-
searches using computer program Statistica 6 accord-
ing to B. Dospehov. Results. The received data testify 
to the following: the basic limiting factor of productivity 
of flax and efficiency of action of biological preparations 
of fertilizing and stimulating action is watering. Within 
with the moderate deficiency of moisture and uniform 
distribution of deposits during vegetative period depen-
dence between the sum of deposits and productivity 
has precisely expressed character. However the sum of 
deposits for the vegetative period cannot be the basic 
estimation for water coverage of crops. Therefore it is 
necessary, especially at the first stages of development 
of a plant, to consider the initial stocks of moisture 
saved in soil during winter-spring period. Conclusions. 
Results of field tests, which considerably differed on 
weather conditions, have allowed to determine that 
at application of biomeans it is lack of  moisture that 
has the most negative influence on productivity of flax. 
Bibliogr.: 11 titles.
Key words: flax, efficiency, weather conditions, bio-
logical product, polymyxobacterin, agrostimulin, biolan.

UDC:631.811:633.15.003.13
Tarasenko A. Effect of fertilizers on photosynthetic pro-
ductivity of corn in conditions of direct sowing// News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 7. — P. 73 – 76.
The aim of investigation was a research of influence 
of different rates of mineral fertilizers on a growth and 
development of corn at the direct sowing in compara-
tive with conventional tillage of soil. Methods. Field and 
laboratory experiments. Results. The effect of mineral 
fertilizers on the growth and development of plants of 
corn in conditions of direct sowing and conventional till-
age was researched. Higher leaf index and plant height 
were got in the variant with fertilizers application in rate 
N120P100K100Mg60 and plowing. However, the index of 
photosynthesis productivity (СРР) was higher during 
vegetation in conditions of direct sowing. But the delay 
of the growth of plants in the early stages in these vari-
ants caused decrease of yield at 0.85 – 1.80 t/ha. Rate 
of mineral fertilizers N120P100K100Mg60 at direct sowing 
predetermined the significant increase of the index of 
leaves, photosynthetic productivity and productivity of 
corn compared with these parameters in control (without 
fertilizers). Conclusions. The rate of mineral fertilizers 
N120P100K100Mg60 at direct sowing predetermined the 
significant increase of growth and the index of leaves, 
photosynthetic productivity and productivity of corn com-
pared with these parameters at control (without fertil-
izers). As a result, the yield of corn was at 3.33 t / ha 
higher compared with control. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: mineral fertilizers, corn, leaf area, photo-
synthesis productivity (РР), grain yield, direct sowing, 
conventional tillage.
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