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М.А. Хвесик,
член-кореспондент УААН
Рада з вивчення
продуктивних сил
НАН України

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ
СИЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Роз лян то стан і перспе тиви розвит
прод тивних сил сільсь их територій У раїни,
роз рито е ономічн , е оло ічн та соціальн
с ладові, визначено онцепт альні засади
державної політи и щодо їх розвит .

Соціально-економічні трансформації та рефор-
мування відносин в аграрній сфері позначаються на
всій господарській діяльності держави. Аграрна ре-
форма, яка ставила за мету мінімізувати державну
підтримку сільського господарства, призвела до
низки негативних тенденцій у цій сфері. Аналіз су-
часного стану взаємопов’язаності елементів еконо-
мічних систем регіонів виявив посилення розбалан-
сованості господарської системи в цілому, відсут-
ність загальних тенденцій до її самоорганізації та
формування координуючих зв’язків між основними
її складовими; зміцнення на селі позицій нефор-
мальної економіки, архаїзації господарського жит-
тя; поширення бюрократизації, свавілля місцевої,
регіональної влади, що зумовлює дезінтеграцію те-
риторіальних сільських утворень, їх невизначеність
і призводить до погіршення «якості» економічних та
соціальних інститутів.
Об’єктивно ці процеси стосувалися власне сіль-

ських територій, оскільки тут існує одна з головних
проблем — регулювання земельних відносин. За-
лежно від вирішення земельних питань складати-
муться і просторово-планувальні напрями упоряд-
кування соціально-виробничої інфраструктури сіль-
ського середовища проживання.
У таких умовах доцільно відійти від галузевого

підходу до розвитку сільських територій, про що
наголошується у працях В. Юрчишина [7] та інших
учених, і перейти на засади комплексного вирішен-
ня цієї проблеми (П. Гайдуцький, Ю. Губені, О.Мо-
гильний, О.Онищенко, П. Саблук, М. Сахацький, В. Те-
рещенко) [2, 7].
Віддаючи належне науковим розробкам відомих

учених, необхідно зазначити, що питання ефектив-
ного розвитку продуктивних сил сільських територій
вивчені та висвітленні у відповідних нормативних
документах і науковій літературі ще недостатньо.
Зокрема, існують проблеми щодо органічного функ-
ціонування аграрного промислового комплексу, не
відпрацьована методика комплексної оцінки просто-
рового розвитку сільських районів, адекватних ре-
альним соціально-економічним процесам тощо.

Водночас розробка концептуальних засад прос-
торової організації та розвитку сільських територій
набуває все більшої наукової актуальності та практич-
ного значення. Передусім, існує об’єктивна необ-
хідність у визначенні специфічних функцій і прин-
ципів державної політики у сфері розвитку продук-
тивних сил сільських територій, подоланні галузе-
вого підходу в дослідженнях цієї проблеми та
формуванні парадигми їх розвитку і функціонування.
Мета статті — обґрунтування стратегічних пріо-

ритетів розвитку продуктивних сил сільських тери-
торій. Для цього сформульовані такі завдання: про-
вести економічну, екологічну та соціальну оцінки
стану сільських територій України; визначити еко-
номіко-організаційні та концептуальні засади їх роз-
витку; сформувати дієву систему функціонування
фінансової та ринкової інфраструктур, орієнтованих
на підтримку агросфери; розробити стратегію стало-
го розвитку сільських територій; обґрунтувати напря-
ми захисту національного виробника; визначити
напрями державної політики, спрямованої на підви-
щення якості життя населення сільських територій.
Через багатофункціональний характер кожну

функцію сільських територій можна розглядати в
системному взаємозв’язку з іншими функціями в
реалізації єдиної стратегії державного розвитку.
Тому стратегічний підхід до вирішення господарсь-
ких проблем села може бути вироблений з ураху-
ванням пріоритетності розвитку сільських територій
у цілому. Розвиток сільського господарства необхід-
но розглядати як органічну складову такої держав-
ної стратегії.
Нині розвиток процесів глобалізації і зміни у струк-

турі сільського господарства України вимагають
дослідження питань щодо відповідності традиційних
поглядів (парадигми) і ефективності аграрної полі-
тики сучасним тенденціям, необхідності концепту-
ального переосмислення парадигми просторово-
го розвитку сільських районів. Головною ідеєю
нового погляду є визнання сільського господарства
як галузі, що здатна конкурувати з іншими в націо-
нальній економіці і на світовому рівні. Розвиток

НайактуальнішеНайактуальнішеНайактуальнішеНайактуальнішеНайактуальніше
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Розвиток продуктивних
сил сільських територій

нової парадигми господарювання в аграрному сек-
торі набуває особливої актуальності у зв’язку зі всту-
пом України до світової організації торгівлі (СОТ).
Робоча гіпотеза, за якої необхідно здійснювати

пошук найбільш припустимих форм упорядкування
середовища проживання селянина, повинна фор-
муватися на основі розвитку первинно заданої за-
конодавчо-правової оболонки соціуму в цілому. Щодо
питання про впорядкування сільського середовища
проживання, зокрема його регіонального рівня, то
потрібно зазначити, що таке завдання може й по-
винно вирішуватися та розглядатися в контексті за-
гальних тенденцій перетворень у соціальній, еко-
номічній та екологічній складових (рис. 1).
Соціальна складова. Декларуючи стирання різ-

ниці між містом і селом, держава фактичними дія-
ми довела село до соціального зубожіння, втрати ін-
тересу селян до роботи і проживання в ньому. У
поєднанні зі шкідливою теорією так званих безпер-
спективних сіл це зумовило настільки швидкий роз-
виток процесів депопуляції, що тисячі сільських
поселень уже не існують, а велика їх кількість дуже
близька до зникнення. До природного скорочення
населення додаються ще й міграційні процеси. Це
ставить під загрозу власне існування українського села.
Результати наукових досліджень Ради з вивчен-

ня продуктивних сил НАН України свідчать про те,
що в цілому соціально-культурне будівництво на
селі сьогодні практично згорнуте. Так, якщо у 1990 р.
у сільській місцевості введено в експлуатацію лікар-
няних закладів на 781 ліжко, то через 18 років —
лише на 50; потужність амбулаторно-поліклінічних
закладів зменшилась відповідно з 6376 до 277 від-
відувань за зміну; загальноосвітніх навчальних зак-
ладів — на 60,8 і 4,9 тис. учнівських місць.

Особливої уваги потребує формування ринку
праці. Серед блоків мотивації праці значно поси-
люється роль соціальних факторів у підвищенні
продуктивності праці та розвитку економіки. На
жаль, держава не приділяє належної уваги пробле-
мам мотивації праці, систему якої практично не
створено, і не розроблено методику визначення
ціни робочої сили.
Мотиваційний механізм має забезпечити досяг-

нення високопродуктивної праці, підвищення ефек-
тивності виробництва, соціально-культурного та ква-
ліфікаційного рівня населення. При його розробці
потрібно враховувати трудову активність різних груп
працюючих. Одна з них (25—30%) — ті, що постійно
прагнуть якомога краще працювати, вони характе-
ризуються високою самодисципліною, ініціативним,
творчим ставленням до своїх обов’язків. Друга гру-
па (15—20%) відзначається низькою трудовою ак-
тивністю, інертністю, безініціативністю, низьким рів-
нем трудової та виробничої дисципліни. Третя (45—
60%) охоплює найбільшу кількість працівників із
середніми характеристиками трудової активності.
Саме в цій групі прихований соціальний резерв
підвищення трудової віддачі працівників, безпосе-
редньо зайнятих в аграрному виробництві.
Гострота соціальних проблем сільських посе-

лень особливо відчувається в закладах освіти. Се-
ред сільських жителів у віці 22 років і старше вищу
освіту мають лише 8,2% населення (для порівнян-
ня: у малих містах — 19,6, великих — 30,8%), частка
населення у віці 6 років і старше, яка не має почат-
кової загальної освіти, та неписьменні — 7%. Ці дані
свідчать про необхідність істотного підвищення рів-
ня освіти сільського населення, удосконалення ме-
режі закладів освіти.

Рис. 1. Методоло ічні основи розвит сільсь их територій ( онцепт альна схема)

Соціальні Економічні Технологічні Екологічні
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основи сільського розвитку
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Блок — пофакторні моделі сільського розвитку

Просторове визначення сільського розвитку

Інституціональне
середовище сільського розвитку

Комплекс заходів

Механізми реалізації

Сучасний стан та проблеми сільського розвитку в Україні
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Упродовж останнього десятиріччя постійно зни-
жується загальний рівень забезпеченості жителів
сільських поселень медичними закладами (рис. 2).
Наслідком закриття великої кількості лікарняних

установ є погіршення їх територіальної доступності.
В Україні близько 33,7% сільських населених пунктів
взагалі не мають ніяких медичних закладів. Майже
30% сільських жителів проживають на відстані 5—
10 км від найближчого медичного закладу.
Протягом 2000—2008 рр. кількість лікарняних

закладів скоротилась у 1,5 раза, у них ліжок — на
40%, диспансерів — у 4 рази. Водночас кількість
лікарських амбулаторій та поліклінік має тенденцію
до зростання: нині їх нараховується 3,4 тис. од.
Розв’язання цих та інших проблем вимагає, з одного
боку, подолання занепаду та вдосконалення сіль-
ської інфраструктури, з іншого — подолання вузь-
кого розуміння відомчої ефективності функціонуван-
ня галузей соціальної сфери, що спонукає керів-
ників усіх рівнів до концентрації обслуговування та
оптимізації мережі, тобто запровадження новітніх
форм обслуговування з урахуванням особливостей
сільського розселення.
Екологічна складова. На нинішньому етапі роз-

витку цивілізації рівень та ефективність використан-
ня природних ресурсів, насамперед, земельних,
водних і лісових, є найважливішим критерієм еко-
номічного розвитку країни, а якість довкілля, еколо-
гічна чистота її території — головним показником
відповідності суспільного виробництва завданням
охорони навколишнього природного середовища,
вимогам екологобезпечного господарювання в ньому.
Надзвичайної гостроти набули екологічні пробле-

ми розвитку національного АПК, використання зе-
мельних, водних та лісових ресурсів. Щодо сільсь-
когосподарського освоєння території, то Україна нале-
жить до унікальних держав. У користуванні аграрних
підприємств і господарств перебуває понад 47 млн
га земель, або 78,3% загальної площі держави, а
рівень розораності її території сягає 55%, сільгосп-
угідь — майже 80%.
Інтенсивна лісогосподарська діяльність ведеть-

ся на близько 0,5 млн га, або 6% усієї площі, вкри-
тої лісовими насадженнями. Отже, разом сільське
і лісове господарство здійснюють активний негатив-
ний вплив майже на 80% загальної території краї-
ни. Крім цього, до господарського обороту в Україні
залучено майже 2/3 поверхневого річкового стоку,

що формується на її території, 1/3 запасів підзем-
них вод.
Аграрний сектор економіки за рівнем негативного

впливу на природу порівнюється з найбільш еколо-
гічно небезпечними промисловими виробництвами.
Хоча ще донедавна сільське господарство належа-
ло до екологічно нешкідливих сфер людської діяль-
ності, загальний внесок АПК в екологічну кризу че-
рез забруднення і деградацію навколишнього при-
родного середовища становить у середньому
35—40%, у тому числі земельних ресурсів — понад
50, а поверхневих водойм — близько 45%.
Аналіз екологічного стану довкілля, його відтво-

рювальних та асиміляційних потенціалів, чистота
найважливіших природних ресурсів, що визначає
здоровий, фізичний та психічний розвиток людини,
ефективність сільськогосподарського виробництва,
свідчить, що за останні 30 років площа еродованих
земель зросла майже у 1,5 раза, значно розшири-
лися площі засолених, закислених, осолонцьова-
них, підтоплених і техногенно забруднених сільгосп-
угідь. Загалом тільки один із 10 га сільськогоспо-
дарських угідь має нормальний екологічний стан.
Усе це — наслідок надмірного залучення до ви-

користання в аграрній сфері земельних ресурсів,
зростання до критичних рівнів агротехнічних наван-
тажень на них, захоплення перетворювальною ді-
яльністю, порушення екологічно допустимих спів-
відношень між ріллею, природними кормовими угід-
дями, багаторічними насадженнями і площами під
лісами й водоймами, а також так званою «дикою
природою» [1]. Вони ж, у свою чергу, зумовлені суто
технократичною концепцією розвитку АПК, яка орі-
єнтована на великомасштабну, індустріально-хі-
мічну та енергоємну екстенсивну модель ведення
агропромислового виробництва.
Оскільки нинішній напрям розвитку національно-

го АПК у техніко-технологічному й соціально-еконо-
мічному відношенні не повною мірою забезпечує
раціональне аграрне природокористування, еколо-
говрівноважений, сталий розвиток екосистем, то він
і не спрямований на ефективне та конкурентоспро-
можне його функціонування.
Слід зазначити, що значимість сільської місце-

вості для суспільства зростає в міру актуалізації
охорони навколишнього середовища і виробницт-
ва екологічно безпечного продукту. Україна має всі
передумови для того, щоб перетворитися у голов-
ного світового постачальника екологічно чистої про-
дукції. Використовуючи екологічно безпечні тра-
диційні і сучасні аграрні та інші технології, вітчизняні
сільгоспвиробники можуть органічно увійти в місцеві
екоареали, оптимально використовувати їх сіль-
ськогосподарські ресурси, формувати високопродук-
тивні та екологічно стійкі агросистеми та агроланд-
шафти.
Важливе значення мають тісно пов’язані між со-

бою рекреаційний та екологічний аспекти сільсько-
го розвитку. Нині загальновизнаним напрямом сіль-
ського розвитку є диверсифікація діяльності сіль-
ського населення, у тому числі створення
сприятливих умов для поширення його несільсько-

Рис. 2. Динамі а іль ості лі арняних за -
ладів, розташованих сільсь ій місцевості,
протя ом 2000—2008 рр., од.
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господарських видів (послуги з будівництва й ремон-
ту будівель і споруд; комунально-побутові, інформа-
ційні, соціально-культурні тощо). Відкриваються
широкі можливості для диверсифікації економіки
села в межах формування перспективної єдиної
системи «виробництво екологічно чистого продук-
ту — рекреаційна діяльність — збереження приро-
ди та ландшафтів».
Економічна складова. Проблема економіки агро-

сфери в основному пов’язана з ефективністю вико-
ристання продуктивного потенціалу сільськогоспо-
дарських земель. Аналіз показує, що продуктивний
потенціал земель України, за обов’язкової умови
його простого відтворення, є дуже високим, а це
відкриває широкі можливості для нарощування вро-
жаїв сільськогосподарських культур.
Економічна оцінка ефективності використання

продуктивного потенціалу земель свідчить, що най-
вищі показники продуктивності, окупності витрат і
диференціального доходу мають сільськогоспо-
дарські угіддя західного регіону, які дещо зменшу-
ються в центральному Лісостепу і Поліссі, і найниж-
чих значень сягають у степових областях, де ос-
новні площі грунтів належать до чорноземного типу.
Однією з причин, що зумовлює невідповідність

між природно-ресурсним потенціалом земель і рів-
нем його використання в регіонах, є екологічна не-
узгодженість структури територіального розмі-
щення підгалузей сільського господарства із зональ-
ними грунтово-кліматичними умовами.
Здійснення ринкової трансформації економіки

України передбачає створення у структурі меха-
нізмів її забезпечення більш ефективних форм зем-
лекористування та організації сільгоспвиробництва.
Складність вирішення цього завдання посилюєть-
ся низкою обставин, дією об’єктивних і суб’єктивних
чинників, які визначають спрямованість і динамізм
змін у галузі землекористування. Економічна скла-
дова пов’язана з реформуванням земельних відно-
син і статусом землі.
Важливою ознакою сільських територій є бага-

тофункціональність, яка передбачає комплексний
підхід до їх дослідження. За великого різноманіття
функцій однією з найважливіших є розселенська,
пов’язана з формуванням, трансформацією та функ-
ціонуванням сільської поселенської мережі (рис. 3).
Сучасні проблеми розселення сільського насе-

лення України недостатньо вирішуються через від-
сутність активної державної розселенської політи-
ки, спрямованої на істотне поліпшення умов життя,
праці та відпочинку сільського населення [3, 4].
Проблема оптимізації сільської поселенської ме-

режі полягає в тому, що через неможливість збе-
регти всю поселенську мережу держава повинна
спрямувати свою політику на підтримку розвитку
середніх та великих сіл і селищ. У 2005 р., за дани-
ми Держкомстату України, у 3,5 тис. поселень, або
12,5% загальної поселенської мережі, не народжу-
валися діти. Це означає, що їх можна віднести до
вимираючих поселень, з них 3/4 малолюдні — до
50 осіб, решта — 51—100 осіб, які приречені на
обезлюднення. Оптимізація поселенської мережі

означає сприяння розвитку 10 тис. великих сіл та
селищ і державну допомогу 15 тис. середніх та ма-
лих поселень, у яких є діти та підлітки, для збере-
ження та розвитку їх і запобігання зменшенню люд-
ності та вимиранню.
Для збереження занепадаючих сільських посе-

лень необхідно вирішити проблему зміцнення їх
економічної бази [5]. Це передбачає розв’язання
актуальних економічних проблем, що сприятиме
розвитку сільськогосподарського виробництва, особ-
ливо тваринництва, різних форм власності, підви-
щенню його ефективності, поглибленню спеціалі-
зації та посиленню комплексності розвитку, упро-
вадженню новітніх біотехнологій та засобів захисту
рослин, створенню нових робочих місць.
На основі вирішення цих проблем потрібно роз-

робити стратегію розвитку сільського розселення в
Україні на довгострокову перспективу, яка повинна
відповідати схваленій у 1999 р. Верховною Радою
України «Концепції сталого розвитку населених пунк-
тів». Сталий розвиток сільських населених пунктів
передбачає їх збалансований соціально-економіч-
ний розвиток, спрямований на створення повно-
цінного життєвого середовища на основі раціональ-
ного використання природних та людських ресурсів,
удосконалення соціальної інфраструктури та поліп-
шення умов проживання сільського населення. Ме-
тою реалізації стратегії сталого розвитку сільських
поселень є створення комфортних умов для жит-
тя, праці та відпочинку сільського населення відпо-
відно до європейських соціальних стандартів [6].
Такі умови можна створити лише у великих та

середніх сільських поселеннях, які будуть форму-
вати оптимальну поселенську мережу. Великі села
та селища розвиватимуться на власній соціально-
економічній та демографічній базі, але для забез-
печення сталого розвитку середніх сільських посе-
лень потрібна ефективна державна допомога.
Отже, необхідна нова стратегія розвитку сільсь-

ких територій, сучасна модель ефективного управ-
ління їх сталим розвитком, що вимагає здійснення
комплексних ринкових перетворень в агропромис-
ловому комплексі країни і заходів щодо підготовки
сільгосппідприємств та індивідуальних господарств
до діяльності в умовах повноцінного функціонуван-
ня ринку землі, у тому числі вироблення дієвих еко-
номічних і стимулюючих механізмів підтримки роз-
витку аграрного виробництва в ціновій, кредитній,
податковій політиці та відповідного інституційного
забезпечення; розвиток механізмів залучення в сіль-
ське господарство капіталу промислових підпри-
ємств, фінансових та сервісних структур шляхом
організації крупнотоварного агропромислового ви-
робництва; упровадження ринкових механізмів ре-
гулювання цін на аграрних ринках, скорочення чи-
сельності посередницьких ланок між сільгоспвироб-
ником та кінцевим споживачем його продукції;
посилення антимонопольного контролю за цінами
на матеріально-технічні ресурси, енергоносії і по-
слуги, що надаються сільськогосподарським това-
ровиробникам з метою оптимізації їхніх витрат; за-
охочення, у тому числі з використанням змішаного
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інвестування, розвитку інфраструктурних елементів
аграрного ринку — постачально-збутових систем,
транспорту сільгосппродукції, засобів нагромаджен-
ня та зберігання сільгоспсировини; розвиток малого
бізнесу у сферах виробництва та переробки сіль-
ськогосподарської продукції; організація терито-
ріальних підприємницьких мереж (регіональних кла-
стерів) у сільських регіонах, орієнтованих на мате-
ріально-технічне постачання сільгоспвиробництва
та переробку, зберігання і збут сільгосппродукції.
Основні управлінські заходи забезпечення ефек-

тивного функціонування агропромислового комплек-
су та розвитку сільських територій повинні перед-
бачати:

· належний рівень фінансування аграрного фон-
ду у визначених законодавством обсягах із загаль-
ного фонду державного бюджету;

· формування державного продовольчого ре-
зерву за рахунок об’єктів державного цінового ре-
гулювання виключно аграрним фондом;

· стабільне фінансування підприємств агропро-
мислового комплексу за бюджетними програмами
підтримки їх розвитку, насамперед, спрямованими
на надання їм фінансової підтримки із застосуван-
ням механізму здешевлення кредитів;

· запровадження придбання племінної худоби і
птиці на умовах фінансового лізингу; державну під-

Розвиток продуктивних
сил сільських територій

тримку оновлення машинно-тракторного парку за
напрямами та в обсягах, передбачених Державною
цільовою програмою реалізації технічної політики в
агропромисловому комплексі на період до 2011 р.;

· активізацію співробітництва з міжнародними
організаціями та здійснення заходів щодо залучен-
ня міжнародної технічної допомоги в агропромисло-
вий комплекс;

· надання сільськогосподарським товаровироб-
никам часткової компенсації у розмірі до 70% вар-
тості послуг зі зберігання зерна власного виробниц-
тва на сертифікованому зерновому складі у 2010
маркетинговому році за рахунок коштів державно-
го бюджету;

· розробку проекту відповідного нормативно-
правового акту щодо механізму поступового замі-
щення державної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників адресним дотуванням;

· запровадження Державної цільової програми
створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції, її прийняття та реалізації;

· сприяння створенню і функціонуванню сільсь-
когосподарських обслуговуючих кооперативів у га-
лузях тваринництва, рослинництва та переробки
сільськогосподарської продукції;

· стимулювання виробництва та використання
біологічних видів палива, розвитку в Україні націо-

Рис. 3. Схема р х сільсь ої поселенсь ої мережі У раїни за р пами людності протя ом
1989—2001 рр. Напрями р х поселенсь ої мережі: ––– — перейшли р п вищої люд-
ності; –– — залишилися своїй р пі; ––– — перейшли р п нижчої людності; –– — пе-
рейшли до безлюдних поселень

Осіб 1989 р./28768 2001 р./28619
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1001—2000 3678 3075 3194

501—1000 6222 5439 6034

201—500 7534 6639 7421

101—200 4232 3298 4185
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нального паливного ринку шляхом залучення біо-
маси як відновлюваної сировини для виготовлення
біологічних видів палива;

· пріоритетне відшкодування за рахунок коштів
державного бюджету для реалізації інвестиційних
проектів у тваринництві відсоткових ставок за корис-
тування кредитом у розмірі подвійної облікової став-
ки Національного банку, але не більше, ніж перед-
бачено банком у кредитному договорі;

· удосконалення підходів до формування нау-
ково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
спрямованих на зміцнення інноваційної складової
розвитку аграрного сектора, виконання пріоритетних
завдань галузі із фінансуванням за рахунок коштів
державного бюджету;

· проведення паспортизації сільських населених
пунктів, узагальнення її результатів на рівні райо-
ну, області та Автономної Республіки Крим (елект-
ронний варіант), опрацювання соціально-економіч-
них пріоритетів, координацію розроблення програм
розвитку сільських територій відповідного рівня та
в цілому по державі згідно із завданнями Держав-
ної цільової програми розвитку українського села на
період до 2015 р.;

· у частині удосконалення системи державної
підтримки сільського господарства запровадження

страхування сільськогосподарських ризиків, розши-
рення переліку об’єктів державного цінового регу-
лювання, здійснення фінансових і товарних інтер-
венцій (сприяння прийняттю Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України»);

· запровадження механізму державної підтрим-
ки сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів, а також визначення їх як неприбуткових органі-
зацій (сприяння прийняттю Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» та інших законодавчих актів);

· подальше формування ефективної та доступ-
ної мережі сільськогосподарських дорадчих служб
та надання суб’єктам господарювання, що здійс-
нюють діяльність у сільській місцевості, та сільсько-
му населенню соціально спрямованих дорадчих по-
слуг шляхом виконання Державної цільової про-
грами сільськогосподарської дорадчої діяльності
на період до 2009 р. та Державної цільової про-
грами розвитку українського села на період до
2015 р.;

· сприяння розвитку кооперативних каналів збу-
ту сільськогосподарської продукції, включаючи роз-
виток оптових продовольчих ринків та інформацій-
но-маркетингових центрів.

Дослідження показали, що тенденції розвит-
ку сільських територій України пов’язані з про-
цесом зміни характеру соціо-еколого-економіч-
ної системи в напрямі формування нових зем-
легосподарських утворень.
Нові можливості правового характеру, які

повинні були б активізувати процеси впорядку-
вання, не використовуються через інертність
сприйняття сільським населенням ідей перебу-
дови. Цьому сприяє саме невизначеність держа-
ви щодо комплексного вирішення селянських
проблем. Позитивні зміни можна очікувати
тільки за умов захисту національного працівни-
ка, що потребує формування своєї дуже міцної
системи функціонування фінансової та ринко-
вої інфраструктур, орієнтованих на підтримку

Висновки

агросфери. З урахуванням різноманітності
соціо-, еколого- та економічних умов функціону-
вання сільського господарства на території Ук-
раїни необхідно визнати, що найбільш важливою
зараз стає орієнтація на методи вирішення
проблем в агросекторі економіки держави.
Наукова проблема полягає у формуванні су-

часного теоретико-методологічного забезпе-
чення нових організаційно-управлінських форм
сталого розвитку агрокомплексу України, які б
адекватно реагували на соціальні, економічні та
екологічні зміни сьогодення. Потребує розроб-
ки сукупність змістових моделей упорядкуван-
ня організаційних утворень сільськогосподарсь-
кого життя в цілому і просторово-плануваль-
ному аспекті зокрема.
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УДОБРЕННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
В СИСТЕМІ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Обґр нтовано рез льтати ба аторічних
досліджень різних способів обробіт світло-
сірих ле ос лин ових ґр нтів та застос вання
добрив під льон-дов нець системі біоло ізації
землеробства на Поліссі.

Зміни екологічного складу ґрунту зумовлені
впливом абіотичних факторів, проте в переважній
більшості це пов’язано з антропогенним наван-
таженням, що спричиняє зміни ґрунтового покри-
ву. Унаслідок інтенсивної антропогенної діяль-
ності з порушенням екологічних вимог виникає
деградація ґрунтового покриву та основних біо-
генних елементів, підвищується щільність орно-
го і підорного шарів ґрунту, посилюються ерозійні
процеси, збільшується фіторізноманіття агроце-
нозів [1].
Серед умов, які визначають ефективність аг-

ропромислового виробництва, важливе значен-
ня мають екологічні системи землеробства. Скла-
довою частиною їх є сівозміни, ґрунтозахисні тех-
нології обробітку ґрунту, збалансовані системи
удобрення, спрямовані на оптимізацію ґрунтових
факторів, зменшення енергоресурсів і охорону
навколишнього середовища від деградації і заб-
руднення [2, 4].
Мета досліджень — вивчити екологічний вплив

на агрофітоценози різних способів обробітку ґрун-
ту, застосування побічної продукції, сидератів та
мінеральних добрив.
Питома частка енергетичних затрат у структурі

собівартості продукції льонарства потребує за-
стосування ресурсоощадних технологій вирощу-
вання.
Методика досліджень. Стаціонарну 8-пільну

сівозміну закладено на світло-сірих легкосуглин-
кових ґрунтах у 1981 р., які характеризуються
умістом гумусу 1,6%, легкогідролізованого азоту
— 86 мг, рухомого фосфору — 58 мг, обмінного
калію — 85 мл/кг ґрунту. Гідролітична кислотність
— 2,83 на 100 г ґрунту, ступінь насичення осно-
вами — 48%. Результати досліджень наведено
за 2007—2009 рр.
Чергування культур у сівозміні: ячмінь з під-

сівом конюшини; конюшина; пшениця озима;
льон-довгунець; горох польовий + овес; жито ози-
ме; ріпак ярий; картопля.

Основний обробіток ґрунту в сівозміні прово-
дили за схемою: оранка — 18—20 см; плоско-
різний обробіток — 18—20 см; дискування — 10
— 12 см.
Варіанти системи удобрення у сівозміні з роз-

рахунку на 1 га: 1 — без добрив; 2 — побічна
продукція (солома+N10/т); 3 — традиційна орга-
но-мінеральна система (6,25 т/га гною+N50P48K55
на 1 га сівозмінної площі); 4 — органічна система с
помірними дозами мінеральних добрив (6,25 т/га
гною+солома+ N10/т+ сидерати+N31P32K36).
Удобрення льону-довгунця у сівозміні: без доб-

рив; побічна продукція (солома пшениці ози-
мої+N10/т); мінеральні добрива — N30P60K90; по-
бічна продукція+N10/т+сидерати+мінеральні доб-
рива — N15P30K45.
Погодні умови вегетаційного періоду 2007 р.

характеризувались як дуже посушливі, сухі та
посушливі, гідротермічні коефіцієнти, коливання
яких знаходилися у межах 0,3—0,47; 0,5—0,9 та
1,1—1,4, умови росту і розвитку 2008—2009 рр.
відповідали біологічним умовам росту і розвитку
льону-довгунця.
Результати досліджень. Показники гідротер-

мічного коефіцієнта в 2008 р. у фазі бутонізації
коливалися у межах 1—1,4, що забезпечило при-
ріст льону-довгунця у висоту 38 мм на добу і,
особливо в сприятливих умовах 2009 року, за
розрахунками гідротермічного коефіцієнта який
становив 1,7—2,7, середньодобовий приріст у
висоту досягав майже максимально можливих
показників 57 мм.
Сумарний середньодобовий приріст льону-

довгунця як інтегрального показника продуктив-
ності у період швидкого росту у варіанті з прове-
денням оранки становив 23,6 мм, при безполи-
цевому, поверхневому обробітку на глибину
10—12 см — 31 мм, плоскорізному — 32,5 мм і
лише в ІІІ декаді червня та І декаді липня інтен-
сивні опади сприяли прискоренню швидкості рос-
ту, яка становила близько 33 мм на добу.
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За різних погодних умов нами встановлено
залежність росту і розвитку льону-довгунця від
основного обробітку ґрунту і удобрення у біо-
логічній системі ведення землеробства.
Продуктивність льону-довгунця формується за

показниками оптимальної щільності, загальної та
технічної довжини стеблостою, забур’яненості та
впливу антропогенних факторів (табл. 1).
Забур’яненість соломи льону-довгунця у варі-

антах безполицевого, поверхневого обробітку
ґрунту не збільшується, тому що, проростаючи,
бур’яни після збирання попередника механічно
знищуються у період дискування ґрунту дискови-
ми знаряддями, післяжнивною сівбою олійної
редьки і повторним розпушуванням ґрунту із за-
гортанням сидератів з мінеральними добривами.
Крім того, фаза цвітіння бур’янів, насіння яких
проросло пізно восени, припадає на період зі зни-
женими температурами повітря і неуможливлює
утворення плодів.
У всіх варіантах удобрення льону-довгунця на

фоні звичайного обробітку ґрунту за рахунок оп-
тимальної вологості ґрунту в зоні розміщення
насіння льону-довгунця отримано дружні сходи з
високою густотою та висотою стеблостою, що
зумовило полягання його перед збиранням.
У варіанті обробітку ґрунту дисковими знаряд-

дями на глибину 10—12 см сформовано опти-
мальну щільність стеблостою, висотою 81,4—
90,2 см, що сприяло стійкості льону-довгунця до
полягання. У варіанті загортання побічної про-
дукції соломи пшениці озимої з післяжнивною
сівбою редьки олійної та внесенням N15P30K45 за
рахунок поліпшення гранулометричного складу,
високої аерації і зволоженості ґрунту на глибині

0—10 см густота стеблостою збільшується на
180 шт./м2, загальна висота — 8,8 см.
Солома містить усі макро- і мікроелементи й

після мінералізації у ґрунті стає джерелом жив-
лення для рослин. З 1 т соломи може синтезу-
ватися близько 180 кг гумусу, крім того, у соломі
міститься велика кількість безазотистих речовин:
целюлози — 33—37%, геміцелюлози — 21—22,
лігніну — 18—22, білка — 3—5, азоту і мінераль-
них солей — 4—6% [3]. Співвідношення вуглецю
і азоту (90:1) затримує біохімічний розклад соло-
ми. У процесі мінералізації соломи мікроорганіз-
ми, що розкладають целюлозу, споживають з
ґрунтових запасів мінеральний азот до того пері-
оду, поки співвідношення C:N у свіжій соломі не
зменшується до 20—25:1. Щоб уникнути іммобі-
лізації азоту ґрунту, необхідно на 1 т соломи вно-
сити на слабо окультурених ґрунтах 8—10 кг мі-
нерального азоту. На ґрунтах, бідних на фосфор,
його необхідно додатково вносити при заорю-
ванні соломи. При внесенні 4 т соломи в ґрунт
надходить 3 т органічної речовини, 18—25 кг азо-
ту, 6—8 кг фосфору, 32—60 кг калію та мікро-
елементи [3].
У варіанті сумісного загортання соломи з після-

жнивною сівбою сидеральних культур з унесен-
ням половинної дози мінеральних добрив забез-
печується приріст урожайності соломи, який ста-
новить 1,15 т/га в умовах посушливого 2007 р. за
абсолютним показником рівня урожайності соло-
ми 3,87 т/га та 0,9—0,8 т/га в сприятливих за по-
годними умовами 2008—2009 рр. за показника-
ми абсолютної урожайності 5,6 т/га.
З даними табл. 1, в умовах посушливого

2007 р. загортання побічної продукції соломи з

Оранка, 18—20 1. Контроль  2003,0±168,2 62,4±3,3 81,5±3,4 76,8±4,2 3,5
2. Солома + N10/т 1955,0±179,6 52,5±6,3 82,7±5,0 78,3±5,3 3,5
3. N30P60K90 2026,5±61,5 49,9±4,0 89,7±1,4 83,2±1,1 3,0
4. Солома+ N10/т
+ зелена маса
+ N15P30K45 2052,5±34,6 38,0±2,8 90,6±1,2 85,5±0,1 3,0

Плоскоріз, 18—20 1. Контроль 1873,5±60,1 57,4±3,3 83,3±6,0 78,3±7,3 4,0
2. Солома + N10/т 1906,5±77,0 50,2±3,0 84,3±5,6 80,4±6,2 3,8
3. N30P60K90  1945,0±104,6 58,4±1,9 86,3±5,0 81,6±5,7 4,0
4. Солома
+ N10/т + зелена маса
+ N15P30K45 2065,5±235,4 51,4±1,9 87,7±5,5 83,4±6,8 3,5

Дискування, 10—12 1. Контроль 1733,0±127,2 59,9±1,6 81,4±7,2 76,9±7,7 5,0
2. Солома + N10/т 1751,5±149,1 51,7±5,1 84,2±6,0 78,9±7,3 5,0
3. N30P60K90 1834,0±261,6 62,4±2,3 86,0±5,5 81,6±6,0 4,5
4. Солома
+ N10/т + зелена маса
+ N15P30K45 1913,0±164,0 60,2±1,6 90,2±0,2 85,0±1,7 4,0

1. Щільність фітоценоз та висота стеблостою льон -дов нця залежно від обробіт ґр нт
та добрення (середнє за 2007—2009 рр.)

С
ті
й
кі
ст
ь 
д
о

по
л
яг
ан
ня

,
б
а
лтехнічназагальнабур’янівльону-

довгунця
обробітку

ґрунту на глибину, см
удобрення

Варіант Висота стеблостою, см
Щільність фітоценозу перед

збиранням, шт./м2
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наступною післяжнивною сівбою сидеральних
культур та внесенням половинної дози мінераль-
них добрив забезпечило приріст урожайності со-
ломи льону-довгунця на 1,15 т/га з абсолютним
показником рівня урожайності 3,87 т/га та 0,9—
0,8 т/га в сприятливі за погодними умовами 2008—
2009 рр. за абсолютної урожайності 5,6 т/га.
Високі показники врожайності в наших дослід-

женнях отримано у варіантах безполицевого і
особливо поверхневого обробітку на глибину
10—12 см, де приріст урожайності соломи льо-
ну-довгунця у варіанті із загортанням соломи з
післяжнивною сівбою олійної редьки і внесенням

N15P30K45 кг/га становив в умовах посушливого
2007 р. 1,6 т/га, а в сприятливих за показниками
гідротермічного коефіцієнта 2008—2009 рр. відпо-
відно 1—1,17 т/га за врожайності 6,1—
6,17 т/га. Така сама тенденція спостерігається і
за показниками приросту врожайності насіння.
Отже, приріст урожайності льону-довгунця при

безполицевому обробітку ґрунту на глибину 10—
12 см з використанням побічної продукції, сиде-
ратів та мінеральних добрив становить майже
1,64 т/га соломи і 0,11 т/га насіння порівняно з
контрольним варіантом та 0,7—0,14 т/га щодо
внесення мінеральних добрив на фоні оранки.

Безполицевий обробіток світло-сірих ґрунтів
на глибину 10—12 см із застосуванням дискових
знарядь і загортанням побічної продукції соло-
ми пшениці озимої з наступним використанням

Висновки

зеленого добрива та внесенням мінеральних
добрив у дозі N15P30K45 забезпечує отримання
неполеглого, високого стеблостою з урожайніс-
тю 4,78 т льоносоломи та 0,57 т насіння з 1 га.

1. Агроекологія: навч. посібн./О.Ф. Смаглій, А.Т.
Кардашов, П.В. Литвак та ін. – К.: Вища шк., 2006. –
670 с.

2. Багінська Л.О. Еколого-економічні проблеми
землеробства/Л.О. Багінська//Актуальні проблеми
сучасного землеробства: Матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. 14—16 травня 2003 р. до 100-річчя з
дня народження М.П. Лубовського. – Луганськ: Вид-

Бібліографія

во ЛНАУ, 2003. – С. 47—52.
3. Зелене добриво – важливий захід підвищення

родючості ґрунту та урожайності культур в умовах
біологізації землеробства/М.С. Чернілевський,
А.С. Малиновський, Н.Я. Кривіч та ін. – Житомир:
ДАУ, 2003. – 123 с.

4. Тихонов А.Г. Економіко-екологічні аспекти інтен-
сифікації у землеробстві – К.: Урожай, 1990. – 152 с.

Оранка, 18—20 1. Контроль 4,08 — 100 0,45 — 100
2. Солома + N10/т 4,54 0,46 111,3 0,52 0,07 115,6
3. N30P60K90 5,02 0,94 123,0 0,57 0,12 126,7
4. Солома+ N10/т
+ зелена маса
+ N15P30K45 5,03 0,95 123,3 0,59 0,14 131,1

Плоскоріз, 18—20 1. Контроль 4,22 — 100 0,48 — 100
2. Солома + N10/т 4,72 0,50 111,8 0,58 0,10 120,8
3. N30P60K90 5,38 1,16 127,5 0,64 0,16 133,3
4. Солома + N10/т
+ зелена маса
+ N15P30K45 5,41 1,19 128,2 0,68 0,20 141,7

Дискування, 10—12 1. Контроль 4,46 — 100 0,49 — 100
2. Солома + N10/т 4,78 0,32 107,2 0,57 0,08 116,3
3. N30P60K90 5,20 0,74 116,6 0,62 0,13 126,5
4. Солома + N10/т
+ зелена маса
+ N15P30K45 5,72 1,26 128,3 0,66 0,17 134,7

Пр им і т к а . НІР05 2007 р. — 0,311/0,074; 2008 р. — 0,041/0,039; 2009 р. — 0,022/0,001, у чисельнику —
солома, знаменнику — насіння, т/га.

2. Урожайність льон -дов нця залежно від обробіт ґр нт та добрення (середнє за 2007—
2009 рр.)

%т/га%т/га

приріст насінняприріст соломи
насіннясоломи

обробітку
ґрунту на глибину, см

удобрення

Варіант Урожайність, т/га
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛУКІВНИЦТВІ

Роз лян то стан і основні напрями досліджень
л івництві.

Луківництво — це галузь кормовиробництва,
що займається поліпшенням природних і ство-
ренням сіяних травостоїв та їх сінокісним або
пасовищним використанням на природних кор-
мових угіддях. Проте й донині в Україні цій га-
лузі надто мало надається уваги, а це — не-
використаний резерв найдешевших трав’яних
кормів і основа тваринництва, про що свідчить
досвід економічно розвинених країн.
Природні кормові або лучні угіддя в Україні

займають близько 6,6 млн га (табл. 1), або 17%
площі сільгоспугідь, з перелогами — 10 млн.
Вони дуже різноманітні за рослинним та грун-
товим покривом [1].
За даними великомасштабного геоботанічно-

го обстеження, проведеного під керівництвом
відомих луківників та грунтознавців і заверше-
ного ще в 1961 р., у Лісостепу й на Поліссі пере-
важають найбільш господарсько цінні заплавні й
низинні луки, площа яких становить відповідно
55 і 66% загальної площі природних кормових

угідь. У Степу переважають суходільні й сте-
пові угіддя (69%) з низькою продуктивністю, які
використовують переважно як пасовища.
Культуртехнічний стан природних кормових

угідь у більшості незадовільний [8]. Близько
1 млн га їх вкрито чагарниками і дрібноліссям,
особливо в зоні Полісся. Вони продовжують
заростати в зв’язку з катастрофічним зменшен-
ня поголів’я худоби і невикористанням, 0,5 млн
га їх заболочені, в тому числі й через повтор-
не заболочування у зв’язку з погіршенням ста-
ну осушувальних систем, 1,4 — мають кислу
реакцію грунту і 0,6 млн га — солонцюваті. Із
загальної кількості сінокосів і пасовищ на площі
близько 3 млн га можна проводити докорінне
поліпшення, 2 млн га — лише поверхневе.
Однак продуктивність лучних угідь в Україні

залишається надто низькою і становить близь-
ко 1 т к.од., що в кілька разів менше їхніх по-
тенційних можливостей, які становлять 6—8, в
окремих сприятливих умовах — 12 т к.од [6].

Полісся 7530 2289 1157 1132 148 876 626

Лісостеп 13680 1741 741 1001 556 196 760

Степ 18433 2564 123 2440 1774 130 499

Усього 39643 6594 2021 4573 2478 1202 1885

* Разом зі степовими; ** без низинних болотних; *** великих, середніх і малих річок.

1. Площа природних ормових ідь У раїни, тис. а

Усього
сільгоспугідь

Зона
Природних
кормових угідь заплавних***низинних**суходільних*пасовищсінокосів

З них У тому числі
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Сучасні напрями
досліджень у луківництві

Лучні угіддя — важливе джерело надход-
ження найдешевших трав’яних кормів (зеле-
на маса, сіно, сінаж тощо), собівартість яких
у кілька разів нижча від кормів із сіяних кор-
мових культур. Найдешевшою є пасовищна
трава.
Високоякісні трав’яні корми добре збалансо-

вані за вмістом білка, мінеральних речовин та
вітамінів, які при згодовуванні як монокорму
забезпечують одержання 4 т молока від корови.
Невипадково в кормовому балансі країн

ЄЕС і Північної Америки корми з лучних угідь
становлять не менше 40%, Австралії і Новій
Зеландії — 80, Україні — лише 10% [6].
Лучні угіддя та перелоги є надійним, щороку

відновлювальним джерелом надходження з
біомасою трав, навіть без унесення добрив,
близько 20 млн т валової енергії, 50% якої в
Україні можна використовувати на біопаливо.
Останніми роками різко зріс і попит на газони.
Лучні угіддя як природоохоронні об’єкти на-

віть на крутих схилах надійно оберігають грун-
ти від ерозії і разом з лісами та чагарниками
захищають береги річок від замулення та за-
бруднення. Проведені дослідження показали,
що з підвищенням продуктивності угідь підви-
щується і їхня протиерозійна стійкість [6].
На підставі екологічного мінімуму, в осно-

ву якого покладено необхідність залуження за-
хисних зон уздовж річок та інших водоймищ,
малопродуктивних земель та ерозійно небез-
печних схилів, як вважає ряд авторитетних
екологів [7, 12], залуженість території України
має становити 30%, заліснення — 20, що є
екологічним оптимумом у Європі. Чому має
бути такий орієнтир? Тому що безсистемне по-
ступове розорювання лучних угідь для виро-
щування інтенсивних просапних культур при-
звело до розвитку ерозії грунтів, унаслідок чо-
го в Україні деградовано 30% орних земель, а
в деяких басейнах малих річок — 60—70%, за-
мулилось більше половини малих річок та чет-
верта частина інших водойм, що спричиняє
повторне підтоплення та заболочування зе-
мельних угідь [2]. Усе це разом з постійним
пресингом засобів хімізації призводить до заб-
руднення водних джерел, у тому числі й пит-
ної води, що негативно позначається на здо-
ров’ї людини.
Поміж антропогенних факторів, що істотно

негативно впливають на формування агрогос-
подарського та екологічного стану лучних еко-
систем, найбільше поширення мають надмірне
екологічно необгрунтоване розорювання луч-
них угідь; нерегульований та надмірний, а в
останні роки надто малий антропо-зоогенний
вплив, що призводить до деградації травостою;
недостатнє забезпечення сінокосів і пасовищ
елементами мінерального живлення та лучних

фітоценозів цінними травами, що зумовлено
незначними обсягами докорінного й поверхне-
вого поліпшення.
Існуючі наукові розробки з поліпшення луч-

них угідь, створення, удобрення, зрошення
та раціонального використання сіножатей і па-
совищ в Україні та за кордоном базувалися
в основному на застосуванні за роздрібнено-
го внесення підвищених і високих доз азотних
добрив (N120—300). Вони забезпечують висо-
ку продуктивність. Так, у Нідерландах продук-
тивність лучних угідь у середньому сягає
100 ц/га сухої речовини, однак, азотні добрива
тут забруднили довкілля, у тому числі й водні
джерела.
В Україні ці розробки через дорожнечу та

енергозатратність так і не знайшли належного
застосування у виробничих умовах. Тому ос-
танніми роками під науково-методичним керів-
ництвом Інституту кормів УААН розроблено ряд
енерго- та ресурсоощадних технологій створен-
ня і раціонального використання сінокосів та
пасовищ, які задовольняють запити сучасного
сільськогосподарського виробництва. Так, ла-
бораторією луківництва ННЦ «Інститут земле-
робства УААН» запропоновано комплексну тех-
нологію і запатентовано [9, 10] розробки, які
базуються на ефективному використан-ні бага-
торічних бобових трав як дешевого джерела
симбіотичного азоту. У більшості бобо-ві тра-
ви недовговічні, тому розроблено методи подо-
вження продуктивного довголіття бобово-зла-
кових травостоїв. Це заходи подолання бобо-
вовтомлення, парцелярне або почергове
розміщення бобових і злакових компонентів в
окремі рядки чи смуги, раціональне поєднання
симбіотичного і мінерального азоту та ін.
Розроблено і запатентовано [11] подовже-

ний аж до випадання снігу пасовищний кон-
веєр, який базується на різностиглих багаторіч-
них травостоях і резервних загонах із багато-
річних трав, які спасуються у пізньосінній
період. На противагу існуючим переконанням
виявлено види трав, травостій яких за певних
умов в останньому циклі використання можна
відчужувати в пізньоосінній період.
Розроблено також еколого-біологічні й тех-

нологічні основи відтворення лучних угідь в
ерозійно небезпечній зоні агроландшафтів.
Найкращі результати за продуктивністю та
ефективністю забезпечує сівба бобово-злако-
вих травосумішок. За відсутності матеріально-
технічних ресурсів та з метою збереження біо-
різноманіття лучних трав і прискорення проце-
су стабілізації лучні угіддя можна відтворювати
й шляхом підсівання насіння, зібраного на ти-
пових цілинних ділянках.
На договірній основі ці розробки впроваджу-

ють у підсобному господарстві Києво-Печерсь-
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кої лаври, де налічується близько 2000 гол.
ВРХ, та на 2000 га в ТОВ «Дніпровське» на за-
плавних луках Дніпра з природним травостоєм,
де прибутково утримують 500 гол. м’ясної ху-
доби.
Україна, маючи один з найкращих у світі

природно-ресурсних потенціалів, імпортує про-
дукти тваринного походження сумнівної якості.
Щоб вітчизняні молоко і м’ясо були конкурен-
тоспроможними, необхідно нарощувати вироб-
ництво дешевих високопоживних трав’яних кор-
мів, яке базується на новітніх екологічно без-
печних енерго- й ресурсоощадних технологіях
створення і раціонального використання сіно-
жатей і пасовищ.
Заслуговують на увагу основні напрями на-

укових досліджень з луківництва для застосо-
вування в майбутньому, рекомендовані ХХІІ
з’їздом Європейської федерації луківників, який
відбувся у 2008 р. у Швеції, де обрано в цю
федерацію постійного представника від Украї-
ни [13]. Вони актуальні і необхідні для вивчен-
ня, розроблення і впровадження в Україні. Ос-
новними з них є:
впровадження у науковий процес нових ме-

тодів проведення досліджень із застосуванням
сучасного обладнання для оцінки продуктив-
ності лучних угідь і якості кормів безпосеред-
ньо в польових та лабораторних умовах;
комплексні дослідження, які охоплюють оцін-

ку технологій не лише за продуктивністю луч-
них угідь та якістю кормів, а й продуктивністю і
здоров’ям тварин та якістю тваринницької про-
дукції, які могли б знайти своє місце при вико-

Сучасні напрями
досліджень у луківництві

нанні запланованої УААН програми органічно-
го виробництва;
технології із застосуванням нових машин і

комплексів для виробництва високоякісних тра-
в’яних кормів типу комбінованих агрегатів для
підсівання трав і заготівлі трав’яних кормів з
обгортанням рулонів плівкою;
створення і використання спеціалізованих

пасовищ для різних видів худоби: молочної —
високопродуктивні культурні пасовища, м’ясної
— напівкультурні з подовженим періодом випа-
сання від ранньої весни до пізньої осені;
поліпшення сінокісно-пасовищних угідь на

базі існуючого й створеного людиною біорізно-
маніття видів і сортів багаторічних трав зі збе-
реженням дикорослих лучних трав;
органічне луківництво, що базується на за-

стосуванні біологічних факторів інтенсифікації,
зокрема потенціалу бобових трав як джерела
симбіотичного азоту;
розроблення нових та адаптування існуючих

технологій для альтернативного використання
лучних угідь, зокрема як трав’яних газонів різ-
ного призначення та використання трав на біо-
паливо;
відтворення господарсько цінних лучних

угідь на вилучених з інтенсивного обробітку
малопродуктивних та ерозійно небезпечних ор-
них землях;
збереження рослинного і грунтового покри-

вів природних кормових угідь шляхом розши-
рення мережі заповідників, мисливських угідь
та консервування земель.
Здійснення заходів із поліпшення і відтво-

Злакова

Грястиця збірна 2500

Костриця лучна 1800

Костриця східна 400

Лисохвіст лучний 20

Мітлиця велетенська 100

Очеретянка звичайна 150

Пажитниця багаторічна 600

Стоколос безостий 2700

Тимофіївка лучна 2000

Тонконіг лучний 130

Пажитниця багатоквіткова 600

Інші злаки (житняк гребінчастий,
регнерія шорсткостеблова,

2. Необхідний асортимент ба аторічних трав та орієнтовна потреба в їх насінні в У раїні, т*

костриця червона, пирій
середній, райграс високий) 200

Усього по злакових травах 11200

Бобова

Буркун білий 700

Еспарцет 2000

Конюшина гібридна 250

Конюшина лучна 3900

Конюшина повзуча 300

Люцерна посівна 4700

Лядвенець український 200

Люцерна жовта 50

Козлятник східний 700

Усього по бобових травах 12800

Трава Потреба Трава Потреба

* Усі потреби, включаючи польове і лучне кормовиробництво та газонне господарство.

Разом 24000
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рення лучних угідь, травосіяння у польовому
кормовиробництві і газонному господарстві не-
можливе без насіння багаторічних трав (мі-
німальна потреба для України — 24 тис. т) з
усім їхнім асортиментом та відтворення у сис-
темі УААН мережі спеціалізованих насінниць-
ких господарств з його вирощування (табл. 2).
Повинно бути наукове забезпечення вироб-

ництва вітчизняного насіння багаторічних трав
для різних потреб. При зменшенні попиту на
кормові трави останніми роками різко зріс по-
пит на насіння газонних трав, який задоволь-
няється за рахунок імпорту. І це попри те, що
трави зарубіжної селекції на відміну від вітчиз-
няних у переважній більшості нестійкі до суво-
рих кліматичних умов України і швидко випада-
ють із травостою, але за декоративними влас-
тивостями та типом кущіння вони кращі.
Слід зазначити, що останніми роками в Ук-

раїні різко збільшилась кількість нових районо-
ваних сортів багаторічних трав. У 2000 р. їх
було 33, 2009 р. — 203 сорти. Серед газонних
трав частка іноземних сортів сягає 50—70%.
Водночас дуже потрібні кормові трави, які вик-
лючені з реєстру не тому, що вони неконку-
рентоспроможні, зокрема висоврожайний висо-
корослий сорт конюшини повзучої Гігант білий,
а тому що за браком коштів не було їхнього
первинного або навіть підтримувального насін-
ництва. Цього, навіть за відсутності попиту, не
можна допускати, оскільки втрачається гено-
фонд цінних сортів трав.
Необхідно створити вітчизняні сорти лучних

трав, які б не поступались кращим аналогам не
лише за кормовиробничими параметрами, стій-
кістю до несприятливих умов, газонних — і за
декоративними властивостями.
Для поліпшення ситуації із позабюджетними

коштами та впровадження наукових розробок
із луківництва у виробництво необхідно:
ставити питання про виділення якогось від-

сотка коштів на науковий супровід державних
субсидій, які виділяють на розвиток кормови-
робництва чи тваринництва або на впровад-
ження довгострокових виробничих програм на
зразок «М’ясне скотарство»;
заохочувати лабораторії мережі УААН, які

спеціалізуються на луківництві, до комерційної
діяльності шляхом залучення їх до проектуван-
ня у сільськогосподарських підприємствах куль-

турних пасовищ, виконання хімічних аналізів
кормів, геоботанічного обстеження природних
кормових угідь тощо.
Зароблені лабораторіями кошти слід витра-

чати на розвиток і оснащення цих лабораторій
новим сучасним обладнанням. Для чого це по-
трібно? Згідно з новими ДСТУ істотно підвищи-
лись вимоги до якості кормів та методів їх кон-
тролювання [3—5]. Оцінка кормів передбачена
не лише за хімічним складом, поживною й
енергетичною цінністю, а й за показниками без-
пеки, зокрема за загальною токсичністю, уміс-
том важких металів, нітратів і нітритів, мікоток-
синів, радіонуклідів, останнім часом — й за
кількістю модифікованих генів.
Нині лучні угіддя та перелоги в більшості не

використовують. Невідомо, що там відбуваєть-
ся, як проходить трансформація рослинного і
грунтового покривів. Тому є нагальна потреба
їхнього моніторингу та проведення великомас-
штабного геоботанічного обстеження, яке не
проводили майже 50 років. Без державної під-
тримки виконати це неможливо, але є вихід.
Сертифіковані лабораторії, які займаються лу-
ківництвом на комерційній основі, за замовлен-
ням окремих землекористувачів у певному ре-
гіоні України могли б надавати ці послуги.
На ХХІІ з’їзді Європейської федерації луків-

ників Україну від країн Східної Європи обрано
у Виконавчий комітет. Вона зобов’язана брати
участь у закордонних форумах, проводити їх у
себе та створити свою вітчизняну організацію
тощо. Робота в цьому напрямі підтримується
лише на ентузіазмі окремих науковців, ніякої
державної підтримки немає. Хоча перші кроки
вже зроблено. В Інституті кормів УААН прове-
дено установчі збори товариства луківників Ук-
раїни та розроблено проект його статуту. Для
налагодження міждержавних зв’язків, викорис-
тання передового зарубіжного досвіду з прове-
дення досліджень з луківництва потрібна дер-
жавна підтримка.
Природні кормові угіддя у вигляді луків і сте-

пів — це складний кормовиробничий і приро-
доохоронний об’єкт, який сам потребує охоро-
ни. Настав час для розроблення «Закону про
природні кормові угіддя», у якому було б уза-
конено основні заходи щодо їх функціонуван-
ня, поліпшення, використання, охорони, зако-
нодавчі питання тощо.

Дослідження з луківництва ще не повною
мірою відповідають сучасним вимогам. Слід
посилити науково-дослідну роботу з питань

Висновки

луківництва в УААН, що позитивно вплине на
розвиток кормовиробництва, тваринництва
та екологічний стан довкілля в Україні.
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АПОМІКСИС У ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Застосовано метод безпил ово о режим
в поєднанні з онтрольованими мовами рост
та розвит рослин і отримано насіння зі 150
селе ційних ліній. З ви ористанням
омп’ютерних про рам аналізатора плоїдності
«Partec» досліджено зв’язо між мі соплоїдією
літинних поп ляцій і апомі тичним
зав’яз ванням насіння.

Останнім часом увагу спеціалістів різних на-
прямів біологічної науки привертає апоміктич-
ний спосіб розмноження культурних рослин,
який сприяє довготривалому збереженню ба-
жаних ознак, дає змогу копіювати цінні геноти-
пи і фіксувати ефект гетерозису. Апоміксис —
спосіб насіннєвого розмноження без запліднен-
ня, за якого зародок розвивається з клітин ге-
метофіту при різноманітних порушеннях стате-
вого процесу. Він забезпечує відносну конс-
тантність потомства, стабільність підтримки та
розмноження сортів. Використання апоміксису
дає можливість поліпшити якість насіння і може
вплинути на економічний ефект цукрового ви-
робництва. Проведення цитоембріологічних
досліджень, розробка і освоєння методів діаг-
ностики цього явища є необхідною умовою для
розкриття його природи та механізму апомік-
тичного розмноження рослин [1].
Перші свідчення про появу апоміксису в Веta

vulgaris наведено Н.В. Фаворським (1928), піз-
ніше — Леван (1945), Крауз (1961). Більше ніж
через 30 років автор [8] зазначав, що на всіх
плоїдних ступенях різних видів секції Corollinae,
за винятком диплоїдних, наявне апоміктичне
розмноження. Інші вчені відзначають апомік-
тичний спосіб розмноження у гібридів з ЦЧС
(4n, 5n, 6n), отриманих при схрещуванні рослин
цукрових буряків і рослин В. intermedia [8, 9, 11,
12]. Деякі дослідники наголошують, що лише
B. trigina секції Corollinae розмножуються апо-
міктично. Автори отримали тетраплоїдні гібри-
ди між ЧС-4n рослинами цукрових буряків і
тетраплоїдними рослинами від В. lomatogona,
схильні до апоміктичного розмноження [10].
Про отримання насіння без запліднення в пен-
та- і триплоїдних багатонасінних формах з ЦЧС
повідомляє автор [2].
Упродовж багатьох років вважалось, що апо-

міктичний спосіб розмноження у природних
умовах у цукрових буряків, як і в багатьох куль-
тур, зустрічається дуже рідко. Дослідники апо-
міксису вважають, що створення гібридів цук-
рових буряків із залученням пилкостерильних
апоміктичних ліній може докорінно змінити про-
цес селекції, зокрема виключити досить трудо-

містку ланку — створення ліній закріплювачів
стерильності [3]. Доведено, що насінництво
апоміктичних ліній істотно спрощено, оскільки
розмноження не потребує просторової ізоляції.
Проте у вітчизняній селекції не створено таких
вихідних матеріалів. Необхідно досліджувати в
експериментальних моделях також різні селек-
ційно-генетичні чинники формування апомік-
тичного потомства, бо генетична структура на-
сінини і формування зародка надалі залежать
від типу апоміксису (диплоспоріальний або апо-
споріальний).
Нині пилкостерильні лінії з апоміктичним роз-

множенням насіння отримали автори [3]. Дос-
лідники апоміксису зазначають, що зміни в апо-
міктичному потомстві і поява багатонасінних
рослин у потомстві роздільноплідних стериль-
них ліній цукрових буряків залежать від епіге-
номної мінливості.
Слід визнати, що автор [1] уперше отримав

ряд гібридних комбінацій з апоміктичних ліній і
багатонасінних запилювачів. Лінії рослин з ЦЧС
були запилені пилком дикого виду Beta corol-
lіflorа, опроміненим гамма-променями. Також
йому вдалось досягти закріплення гетерозису
в гібридів 3-го покоління (F3) при збереженні
високої продуктивності і роздільноплідності.
Мета досліджень — вивчення умов індукції

апоміктичного способу розмноження, пошук
апоміксопродюсерів та створення методів їх
діагностики і добору в генетично різних селек-
ційних матеріалах цукрових буряків.
При цьому планується вивчити стресові

фактори індукування апоміксису в різних фор-
мах цукрових буряків; установити природу мік-
соплоїдії клітинних популяцій апоміктичних
потомств А1 і їх зв’язок з репродуктивними оз-
наками; визначити особливості ембріології та
форми індукованого апоміксису в цукрових бу-
ряків.
Методи досліджень. Як експерименталь-

ний матеріал взято 150 самозапильних ліній і
простих гібридів, створених на основі селек-
ційних матеріалів різного генетичного поход-
ження, стійких до ризоманії. Дослідження про-
водили в умовах контролю у теплиці Ялтушків-
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ської ДСС. Спостереження і обліки вели впро-
довж усього періоду цвітіння.
Оцінку рівня генома клітинних популяцій

апоміктичного потомства насіння першої гене-
рації за співвідношенням фракції клітин різно-
го ступеня плоїдності здійснювали методом
флуоресцентної цитофотометрії з використан-
ням комп’ютерної програми аналізатора плої-
дності (АП) «Partec» [5]. Аналіз гістограм ядер-
ної ДНК проводили за характером міксоплоїдії
і співвідношенням фракції ди-, три-, тетра- і
гаплоїдних клітин. На насінниках визначали
особливості дегенерації мікроспор у мікроспо-
рогенезі і гаметогенезі.
Результати досліджень. Аналіз вихідних

ліній, проведений за типом стерильності (кла-
сифікація Оуена), показав, що понад 80% їх
були повністю стерильними, 19% — стериль-
ними І типу (табл. 1).
Наступні дослідження проводили лише з біо-

типами ЧС-0-типу, а рослини ЧС-І-типу і ЧС-ІІ
було вибракувано.
Установлено чітку диференціацію селекцій-

них матеріалів за кількістю утворених апомік-
тичних зародків і наступного формування на-
сіння. У простих гібридах ці показники майже
вдвічі перевищували відповідні показники в са-
мозапильних ліній (табл.2)
Одержаний насіннєвий матеріал перевіряли

Апоміксис
у цукрових буряків

за плоїдністю з використанням методів флуо-
ресцентної цитофотометрії (табл. 3).
За результатами досліджень, рослин А1

диплоїдного рівня генома — лише 13,12%
(табл. 3).
Співвідношення клітин за плоїдністю зміню-

валося залежно від структури міксоплоїдної
популяції. Кількість міксоплоїдів, де пік ДНК на
каналі 200 од. був більшим диплоїдного піку
ДНК на каналі 100 од., становила 56,26% усьо-
го проаналізованого матеріалу. Міксоплоїди, у
яких пік ДНК на каналі 100 од. був більшим за
середнє значення інтенсивності флуоресценції
на каналі 200 од., становили 25,37%. Було ви-
явлено рослини, де клітинна популяція вклю-
чала клітини за плоїдністю 1,5х; 3х; 6х, їх кіль-
кість становила 1,17%. Лише 2 рослини А1 були
повністю триплоїдної форми. Щоб пояснити
природу формування триплоїдних зародків рос-
лин А1, необхідно продовжити дослідження їх-
нього ембріонального розвитку.
Аналіз гістограм ядерної ДНК АП «Partec»

свідчить про те, що для контрольних рослин
цукрових буряків диплоїдної форми пік ДНК
відповідав 97 од. за коефіцієнтом варіації СV
— 8,5% на каналі 100 та класу клітин з по-
двійним умістом ядерної ДНК 183,04 од. на ка-
налі 200 (рис. 1).
Міксоплоїдному стану генома х; 2х; 4х відпо-

150 7162 80,88%±0,46 19,05%±0,46 0,07%±0,25

1. Хара теристи а вихідних ліній за типом стерильності

Досліджувані
лінії, шт.

Проаналізовано
насінників, шт.

Фенотипи рослин за ЦЧС, %

ЧС-0 Р±mp ЧС-ІІ Р±mpЧС-І Р±mp

Самозапильні лінії І3—І5 3339 727 0,39

Прості гібриди (F1 ) 3832 1455 0,74

2. Утворення апомі тичних зарод ів залежно від вихідних матеріалів

Зав’язалось насіння
(у середньому
на 1 рослину, г)

Селекційний матеріал
Кількість проаналізованих рослин, шт.

з насіннямзагальна

343 13,12±1,82 0,58±0,41 1,17±0,53 3,50±0,99 25,37±2,40 56,26±2,67

Пр им і т к а . 1,5х; 3х; 6х — міксоплоїдна популяція із середнім значенням інтенсивності флуоресценції на
каналах 75; 150; 300; х; 2х; 4х — міксоплоїдна популяція із середнім значенням інтенсивності флуорес-
ценції на каналах 50; 100; 200; 2х; 4х; 8х — міксоплоїдна популяція із середнім значенням інтенсивності
флуоресценції на каналах 100; 200; 400 од.

3. Аналіз літинних поп ляцій за плоїдністю на б ря ах першо о ро ве етації апомі тич-
них пил остерильних ліній з ви ористанням АП «Partec» (Ялт ш івсь а ДСС, 2009 р.)

Кількість
рослин, шт.

Розподіл за кількісним умістом ядерної ДНК

Міксоплоїди, %

4х>2х; 8х Р±mp1,5х;3х;6 Р±mp х; 2х; 4х Р±mp 2х>4х; 8х Р±mp
2х, % Р±mp 3х, % Р±mp
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відає популяція клітин із середнім значенням
інтенсивності флуоресценції на екрані АП «Par-
tec» 53,2; 100,25; 199,32 од.(рис. 2).
Масова частка клітин на каналі 200 од. ста-

новила 31,26% і втричі перевищувала їхню
кількість з диплоїдним рівнем генома на каналі
100 — 10,11%.
Популяція клітин листків цукрових буряків,

якій відповідає структура за рівнем генома 2х;
4х; 8х, має середнє значення інтенсивності
флуоресценції 105,44 од. на каналі 100 при СV
— 7,82% і 203,28 — на каналі 200 од. при СV
— 11,44% (рис. 3).
Проведений цитогенетичний аналіз рослин

А1 з використанням нового методу флуорес-
центної цитофотометрії свідчить про те, що
поряд із домінуючою фракцією клітин, трап-
ляються клітини, де число хромосом у ядрах
більше основного в 2—3 рази. Одним зі шляхів
виникнення міксоплоїдії клітин, мабуть, є ендо-
мітоз (редуплікація хромосом, що не супровод-
жуються каріокенезом). В іншому випадку утво-
рюються ендополіплоїдні клітини, у яких число
хромосом збільшено в 2—3 рази порівняно з
основним набором. Використання нового мето-
ду, аналізу плоїдності в ліній з ЦЧС, дало мож-
ливість зафіксувати другий шлях утворення
поліплоїдних клітин — редукцію числа хромо-
сом у соматичних клітинах, у результаті яких
утворюються ендогаплоїдні клітини. Нині цю
проблему нестабільності генома вивчають ін-
тенсивно в різних напрямах біологічної науки.
Відзначають, що при збільшенні кількості мік-
соплоїдності виникає ймовірність потрапляння
поліплоїдних клітин на зародковий шлях і фор-
мування поліплоїдних мега- і мікроспор із со-
матичних клітин [4].
Ідея про зв’язок міксоплоїдії і гамет із сома-

тичним числом хромосом була викладена ще
в 30-х роках минулого століття. Уперше взає-
мозв’язок між мінливістю ядерних ознак у по-
пуляціях клітин і мінливістю репродуктивних
ознак рослин був доведений у дослідженнях
[7]. Установлено, що в умовах безпилкового
режиму потомство рослин цукрових буряків мо-
же бути представлено гаплоїдами, дигаплоїда-
ми та міксоплоїдами.
Слід зазначити, що насіння, утворене на

рослинах А1, має високу схожість, що підтвер-
джено в дослідах, проведених нами на Ялтуш-
ківській ДСС.

Рис. 1. Диплоїдний рівень енома ц рових
б ря ів, визначений на АП «Partec» з інтен-
сивністю фл оресценції 97 і 183,04 од.
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Уперше на основі широкомасштабних нау-
кових досліджень визначили параметр стре-
сових факторів для апоміксису в цукрових бу-

Висновки

ряків. Визначено придатність нового методу
флуоресцентної цитофотометрії для вивчен-
ня зв’язку міксоплоїдії клітинних популяцій з

Рис. 2. Гісто рама ДНК мі соплоїдної поп -
ляції літин лист ів ЧС форми ц рових б -
ря ів, визначена на АП «Partec» за інтен-
сивністю фл оресценції 53,29; 100,25;
199,32 од.
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Рис. 3. Мі соплоїдний стан енома поп ляції
літин лист ів ц рових б ря ів А1, інтен-
сивність фл оресценції 105,44; 203,28 од.
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утворенням зародків і насіння. Характер мік-
соплоїдії у пилкостерильних ліній і простих
гібридів цукрових буряків ЯДСС залежав від
структури клітин за ступенем плоїдності.

Виділений новий вихідний матеріал потребує
і надалі глибокого теоретичного й практич-
ного вивчення з використанням ембріологіч-
них та цитогенетичних методів.
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Міжнародні фітосанітарні заходи (МФСЗ) є
частиною всесвітньої програми політики і техніч-
ної допомоги Організації по продовольству і сіль-
ському господарству (ФАО) при ООН відносно
карантину рослин. Програма робить доступними
стандарти для членів ФАО та інших зацікавлених
сторін для гармонізації фітосанітарних заходів на
міжнародному рівні, спрощення торгівлі і уникнен-
ня застосування невиправданих заходів, що пе-
решкоджають торгівлі.
МФСЗ розробляються Секретаріатом Міжна-

родної Конвенції з карантину і захисту рослин
(МККЗР) і є стандартом, керівництвом і рекомен-
даціями національним організаціям з карантину
і захисту рослин (НОКЗР) при підготовці і видачі
фітосанітарних (ФСС) та реекспортних фітосані-
тарних сертифікатів (РеФСС).
Серед вимог у ст. 5 п. 2а МККЗР зазначено,

що огляд та інші заходи, пов’язані з видачею
фітосанітарних сертифікатів, повинні проводи-
тись тільки офіційною національною організацією
з карантину і захисту рослин або під її керівницт-
вом. Фітосанітарні сертифікати повинні видава-
тись посадовими особами, кваліфікованими і
уповноваженими офіційною національною органі-
зацією з карантину і захисту рослин, діяти від її
імені і під її контролем за умови, що ці особи во-
лодіють знаннями і інформацією, які дозволяють
адміністративним органам сторін, що імпортують
і домовляються, приймати такі фітосанітарні сер-
тифікати, що заслуговують довіру.
При цьому фітосанітарні сертифікати вида-

ються для засвідчення того, що вантажі рослин,
рослинних продуктів або інших підкарантинних
матеріалів відповідають специфічним фітосані-
тарним імпортним вимогам і засвідчуючій заяві
сертифіката відповідного взірця.
Моделі сертифікатів забезпечують стандарт-

ну форму вислову та формат, яких слід дотри-
муватись при підготовці офіційних фітосанітарних
сертифікатів. Це необхідно для гарантії дійсності
цих документів та відображення в них основної
інформації.
Країни, які імпортують, повинні вимагати фіто-

санітарні сертифікати тільки для підкарантинних
матеріалів. Вони включають рослини, цибулини
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Висвітлено основні положення міжнародних
фітосанітарних вимо до сертифі ації прод ції.
Роз лян то питання призначення, оформлення
та видачі фітосанітарних сертифі атів і
рее спортних фітосанітарних сертифі атів,
вимо и до вантаж , в азів и щодо йо о
знезараж вання.

та бульби, насіння для посіву, фрукти та овочі,
зрізані квіти та гілки, зерно і середовища виро-
щування. Фітосанітарні сертифікати можуть бути
використані і для деяких рослинних продуктів, які
були піддані обробці, якщо такі продукти за своєю
природою або особливостями їх обробки створю-
ють потенційний ризик щодо інтродукції регульо-
ваних шкідливих організмів (деревина, бавовна
тощо). Фітосанітарного сертифіката потребують
й інші підкарантинні матеріали, коли фітосані-
тарні заходи є технічно обґрунтованими (порожні
контейнери, транспортні засоби і організми).
НОКЗР повинні домовлятись у двосторонньо-

му порядку за наявності розбіжностей між краї-
нами, які імпортують та експортують продукцію,
щодо обґрунтованості вимог фітосанітарного сер-
тифіката. Зміни вимог фітосанітарного сертифі-
ката повинні базуватись на принципах прозорості
і недопущення дискримінації.
Фітосанітарний сертифікат має бути оригіна-

лом, або в особливих випадках завіреною копією,
виданою НОКЗР, що супроводжує вантаж і пере-
дається (вручається) відповідним посадовим осо-
бам після прибуття в країну, що імпортує.
Альтернативно можна використовувати елек-

тронну сертифікацію за умови, що форма видачі
і захищеність прийнятні для країн-імпортерів;
інформація, що представляється, відповідає
прийнятій моделі(ям); мета сертифікації реалі-
зується відповідно до МККЗР; дійсність органу,
що видає сертифікат, може бути належно вста-
новлена.
Країни, які імпортують, не повинні приймати

недійсні або підроблені сертифікати. Органи, що
видають сертифікати, повинні бути швидко по-
відомлені про неприйнятні або підозрілі докумен-
ти (МСФМ № 13: Рекомендації з нотифікації про
невідповідність та екстренну дію). НОКЗР країни,
що експортує, повинна в разі необхідності здійс-
нити дії, які коректують документи, а також підтри-
мувати пильність та безпеку для забезпечення
фітосанітарним сертифікатам, виданим цим ор-
ганом, високого рівня довіри.
До причин невизнання фітосанітарного серти-

фіката і запиту на додаткову інформацію відне-
сено нерозбірливість, неповність, закінчення або
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недотримання терміну дії сертифіката, включен-
ня незавірених змін, підчисток або суперечливої
чи непослідовної інформації, використання фор-
мулювань, що не відповідають наведеним моде-
лям сертифікатів, сертифікація заборонених про-
дуктів, незавірені копії.
Підробленими вважають сертифікати, які не-

санкціоновані НОКЗР; видані на бланках, що не
узаконені НОКЗР, що видають сертифікати; ви-
дані особами, організаціями або іншими інстан-
ціями, не уповноваженими НОКЗР, та ті, що міс-
тять неправдиву інформацію.
Країни, що імпортують продукцію, підчас уста-

новлюють вимоги, яких необхідно дотримуватись
при підготовці і видачі фітосанітарних сертифі-
катів. Вони, зазвичай, включають:
мову (країни можуть вимагати заповнення сер-

тифікатів певною мовою або мовою із запропо-
нованого списку), країнам рекомендовано вклю-
чити в список одну з офіційних мов ООН;
термін дії (країни, що імпортують продукцію,

можуть призначати час, передбачений для видачі
після її догляду і/або обробки, період часу між
видачею та відправленням вантажу з країни по-
ходження, а також термін дії сертифіката);
заповнення (країни можуть вимагати друко-

ваного заповнення сертифіката або заповнення
розбірливими рукописними заголовковими буква-
ми);
одиниці (країни можуть вимагати опис ванта-

жу та заявленої кількості в узгоджених одиницях).
Фітосанітарні сертифікати і реекспортні фіто-

санітарні сертифікати повинні містити тільки ін-
формацію, що стосується фітосанітарних питань
без ствердження того, чи дотримано вимоги що-
до здоров’я людини і тварин, залишкових кілько-
стей пестицидів і радіоактивності, посилань на
комерційну інформацію, наприклад, кредитні листи.
Для полегшення використання перехресних

посилань на фітосанітарні і ті документи, що не
відносяться до фітосанітарної сертифікації (кре-
дитні листи, накладні, сертифікати СІТES), до
фітосанітарного сертифіката може бути при-
кріплено письмове повідомлення, яке асоціює
цей фітосанітарний сертифікат з ідентифіка-
ційним кодом, позначенням або номером доку-
мента, що відноситься до справи і вимагає пе-
рехресних посилань. Таке повідомлення повин-
но прикріплюватись тільки у разі необхідності і не
розглядатися як офіційна частина фітосанітарно-
го сертифіката.
Всі частини фітосанітарних сертифікатів і ре-

експортних фітосанітарних сертифікатів повинні
бути заповнені. Якщо якогось показника немає,
то слід вписати слово «відсутній» або строчка
повинна бути знищена (для запобігання підро-
бок).
Фітосанітарний сертифікат містить такі дані:
номер (ідентифікаційний) сертифіката, який як

єдиний порядковий номер асоційований з систе-
мою ідентифікації і «відслідковує» перевірки та
служить для зберігання даних;

організація з карантину і захисту рослин —
складова частина, яка потребує наведення назв
офіційної організації і країни, що видають серти-
фікат. Назва НОКЗР може бути додана тут, якщо
вона не є частиною надрукованої форми;
кому — організації(ям) з карантину і захис-

ту рослин, де вписана назва держави, яка імпор-
тує. У випадках, коли вантаж іде транзитом че-
рез державу і має спеціальні транзитні вимо-
ги, зокрема необхідність фітосанітарних сертиф-
ікатів, то тут можуть бути вписані країна, що
імпортує, та країна транзиту. Необхідно забез-
печити дотримання і відповідну вказівку імпорт-
них і/або транзитних регламентацій кожної дер-
жави. У випадках, коли вантаж імпортується і
реекспортується в іншу державу, назви обох
країн, що імпортують, можуть бути вписані за
умови дотримання імпортних регламентацій обох
країн;
експортер і його адреса — інформація вста-

новлює походження вантажу для полегшення
його «відслідковування» і перевірок НОКЗР, що
експортує. Назва і адреса повинні належати кра-
їні, що експортує. Якщо імпортером є міжнарод-
на компанія, що має іноземну адресу, то необхід-
но використовувати назву і адресу місцевого
представника або вантажовідправника експортера;
заявлений одержувач і його адреса — пока-

зано назву та адресу вантажоодержувача для
надання можливості НОКЗР, яка імпортує, під-
твердити особу вантажоодержувача. Країна, що
імпортує, може вимагати, щоб ця адреса була в
державі, яка імпортує;
кількість місць і опис упаковки — розділ вклю-

чає інформацію для надання можливості НОКЗР
державі, що імпортує, ідентифікувати вантаж і
його складові, а у разі необхідності перевірити їх
розмір. Номери контейнерів і/або вагонів є додат-
ком до опису упаковки і можуть бути включені тут,
якщо вони відомі;
відмінні знаки (маркування) — вказуються у

фітосанітарному сертифікаті або проштампова-
ному і підписаному додатку до цього сертифіка-
та. Відмінні знаки на мішках, картонних коробках
або іншій тарі слід включати тільки для сприян-
ня ідентифікації вантажу;
місце походження — графа засвідчує, де ван-

таж отримує свій фітосанітарний статус, тобто де
він, можливо, міг бути зараженим або забрудне-
ним шкідливими організмами. Зазвичай, це по-
винно бути місце виробництва товару. Якщо то-
вар зберігається або переміщується, то його фі-
тосанітарний статус може з часом змінюватись
залежно від його нового місцезнаходження і вва-
жатись місцем походження. За особливих обста-
вин товар може набувати свій фітосанітарний
статус у більше, ніж одному місці. Тоді йдеться
про шкідливі організми з одного або більше місць,
а НОКЗР повинні вирішити, яке місце або місця
походження найбільш точно відображають ситу-
ацію, яка надала товару його фітосанітарний ста-
тус і кожне місце повинно декларуватись. У ви-

Міжнародні фітосанітарні
вимоги до сертифікації продукції
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няткових випадках (змішані партії насіння), які ма-
ють більше однієї країни походження, необхідно
вказувати всі можливі місця походження. Країни
можуть вимагати, щоб «вільна зона», «вільне
місце виробництва» або «вільна ділянка вироб-
ництва» були в цьому розділі конкретизовані;.
заявлений спосіб транспортування — морсь-

кий, повітряний, автомобільний, залізничний, пош-
товий та пасажирський слід супроводжувати на-
звою судна і номером рейсу корабля або літака,
якщо вони відомі;
заявлений пункт ввезення — пункт прибуття

в країну кінцевого призначення, якщо він не відо-
мий, або назва держави. Пункт ввозу першої дер-
жави, що імпортує, повинен бути вказаний тоді,
коли в розділі «Кому» вписується більше однієї
держави. Пункт ввезення для країни кінцевого
призначення слід вказувати у випадках, коли ван-
таж перевозиться тільки транзитом через іншу дер-
жаву. Якщо країна транзиту вказана в розділі
«Кому», то можна навести пункт ввезення в краї-
ну транзиту так само, як і в країну кінцевого при-
значення (наприклад, в пункт А через пункт Б);.
найменування продукції і заявлена кількість

— детальний опис товару (його категорія, тобто
фрукти, посівний і посадковий матеріал тощо) і
кількість для можливої перевірки вмісту вантажу.
Для полегшення ідентифікації можна використо-
вувати міжнародні коди (коди таможні), а також
офіційно визнані міжнародні одиниці виміру і тер-
міни. Різні фітосанітарні вимоги можуть наводи-
тися залежно від типу кінцевого використання (на
продовольчі цілі чи розмноження) або стану про-
дукту (свіжий або висушений). Передбачуване
кінцеве використання або стан продукту необхід-
но вказувати точно. Описи не повинні включати
специфічні торгові найменування, розміри або
інші комерційні терміни;
ботанічна назва рослини — інформація, що

ідентифікує рослини і рослинні продукти з вико-

ристанням прийнятої наукової назви (до рівня
родової), але з наданням переваги видовій при-
належності. Для деяких складних підкарантинних
матеріалів і продуктів (запаси кормів, фураж),
може виявитись неможливість дати їх ботанічний
опис. У таких випадках НОКЗР повинні домов-
лятися в двосторонньому порядку про прийнят-
ну назву товару або вводити слова «неможливо,
Н/З»;
заява, яка засвідчує, що рослини, рослинні

продукти або інші підкарантинні матеріали було
обстежено і/або проаналізовано відповідно до
офіційних процедур і визнано вільними від ка-
рантинних шкідливих організмів, які перелічені
стороною, що імпортує і домовляється, і відпові-
дають діючим фітосанітарним вимогам сторони,
що імпортує і домовляється, включаючи такі і
для регульованих некарантинних шкідливих ор-
ганізмів.
Вони вважаються практично вільними від ін-

ших шкідливих організмів (додатковий необов’яз-
ковий пункт).
При існуванні специфічних імпортних вимог і/

або зазначенні карантинних шкідливих організмів
сертифікат використовують для підтвердження їх
відповідності регламентації або вимогам держа-
ви, що імпортує.
У випадках, коли імпортні вимоги не є специ-

фічними і/або карантинні шкідливі організми не
вказані, країна, що експортує, може засвідчува-
ти стан вантажу відносно будь-яких шкідливих ор-
ганізмів, які на її погляд можуть мати фітосанітар-
не значення;
знезаражування. Вказані обробки повинні бути

тільки такими, які допустимі для країни, що імпор-
тує, і здійснюються в країні, що експортує або
розташована на шляху пересування, щоб забез-
печити відповідність фітосанітарним вимогам
країни, що імпортує. Вони можуть включати деві-
талізацію і обробку насіння.

1. МККЗР. — ФАО. — РИМ, 1997.
2. МСФМ № 7: Система сертификации на екс-

порт. — ФАО. — РИМ, 1997.
3. МСФМ № 12: Руководство по фитоса-

нитарным сертификатам. — ФАО. — РИМ,
2001.

Бібліографія

4. МСФМ № 13: Руководство по нотификации
о несоответствии и экстренном действии. — ФАО.
— РИМ, 2001.

5. МСФМ № 20: Руководство по системе фи-
тосанитарной регламентации импорта. ФАО. —
РИМ, 2004.

Окремі частини сертифікату можуть бу-
ти заповнені заздалегідь, але дата повинна
відповідати даті підпису. Сертифікати не
можна датувати раніше або пізніше чи вида-
вати після відправлення вантажу, якщо це не
узгоджено у двосторонньому порядку. НОКЗР

Висновки

країни, що експортує, повинна мати можли-
вість перевіряти точність підписів уповнова-
жених інспекторів за вимогою. Установлений
міжнародний стандарт фітосанітарної сер-
тифікації продукції є обов’язковим як невід’єм-
на частка стабільного експорту.
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РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ФУНДУКА
В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ

Наведено рез льтати вивчення біометричних
по азни ів 37 сортів ф нд а.

Фундук (Corylus maxima Mill., садова форма
ліщинного лісового горіха) — цінна культура, яка
дає важливий харчовий продукт і займає одне з
перших місць серед культурних горіхоплідних
рослин. Його вирощують для отримання горіхів,
які багаті на поживні речовини, а за калорійністю
(понад 700 ккал) переважають рибу і м’ясо. Фун-
дук вирізняється простотою агротехніки, невибаг-
ливістю до природно-кліматичних умов, місцем
розташування у саду та іншими корисними влас-
тивостями [2, 4].
Проте існує чимало проблем щодо забезпе-

чення населення та народного господарства його
продукцією, оскільки потреби України в ньому
задовольняються лише на 12%, що пояснюєть-
ся відсутністю промислових насаджень. Загаль-
на площа насаджень у нашій країні становить
близько 100 га. Фундук у культурі поширений
дуже мало, головним чином, через відсутність
даних про ефективність його вирощування.
Вивчення сезонного розвитку горіхоплідних

культур необхідне для того, щоб мати уяву про
ріст рослини в умовах відповідного середовища
(біометричні показники дерев дуже змінюються
залежно від ґрунтово-кліматичних умов року, сор-
ту, агротехнічних заходів тощо), встановлення
найкращих термінів збирання урожаю, розробки
агротехнічних заходів та визначення строків про-
ведення операцій із захисту рослин від шкідників
та хвороб [2, 12, 16].
Фундук — рослина з відносно коротким періо-

дом спокою, тому вегетація у нього починається
досить рано. Фази його розвитку тісно пов’язані
із сумою накопичення ефективних температур.
Початком є цвітіння. За біологічний нуль для ньо-
го прийнято температуру вище 3°С. Глибокий
спокій у фундука закінчується у кінці грудня, потім
рослини перебувають у стані вимушеного спо-
кою. Якщо в цей час настають тривалі відлиги,
то може початися часткове цвітіння навіть у січні
чи лютому. Вегетаційний період фундука стано-
вить 180—250 днів [15].
Мета роботи — вивчити особливості росто-

вих процесів сортів фундука в умовах Північного
Лісостепу України.
Матеріали і методика досліджень. Об’єкт

досліджень — дослідне насадження 37 сортів
фундука 1992—1993 рр. садіння, розміщене
в Інституті садівництва (ІС) УААН (Північний Лі-
состеп). У дослідах за контроль взято сорт Ло-

зівський кулястий. Ґрунт ділянки — темно-сірий
опідзолений, клімат — помірно континентальний.
Схема садіння — 6×2,5 м, по 2 рослини в са-
дивній ямі з відстанню між ними 30 см. Вивча-
ли 37 сортів: Гордієнко, Караманівський, Трапе-
зунд, Черкеський-2, Морозівський, Футкурамі, Зо-
ринський, Лозівський кулястий, Вересневий, До-
линський, Зюйдівський, Давидівський, Бадіус, Ко-
рончатий, Боровський, Перемога, Україна,
Фундук-45, Фундук-85, Пиріжок, Лозівський була-
воподібний, Дар Павленка, Шедевр, Степовий,
Доходний, Обільний, Дарунок юннатам, Ве-
селобоковеньківський, Грандіозний, Болградська
новинка, Урожайний-80, Дагомиський, Велетень,
Свічковий, Ракетний, Лозівський урожайний, Жов-
тневий, з яких у Державний реєстр сортів рослин
України занесено 9 і районовано в Степу сор-
ти Болградська новинка, Дар Павленка, Пиріжок,
Ракетний, Степовий, на Поліссі — Корончатий,
у Лісостепу — Шедевр, Боровський та Лозівсь-
кий кулястий [3]. Останній було взято за конт-
роль.
Фенологічні спостереження за сортами фун-

дука в саду, вивчення їхньої продуктивності, типу
цвітіння фундука залежно від сорту проводили за
методикою [5]. Біометричні спостереження за
ростом і розвитком надземної частини дерев у
саду виконували за методикою Мічурінського
плодоовочевого інституту [11]. Надходження су-
марної сонячної радіації у різні ділянки крони ви-
значали у період інтенсивного росту горіхів (І де-
када серпня) за методикою [9]. Ці спостережен-
ня було проведено в сонячні безхмарні дні.
Результати досліджень. Важливою характе-

ристикою сортів фундука є показники росту і роз-
витку дерев. Від розмірів та форми крони зале-
жать схеми їх розміщення у саду, особливості та
зручність догляду [13].
Результати проведених досліджень свідчать

про те, що в рослин фундука біометричні показ-
ники дерев значно варіюють залежно від помо-
логічних сортів (табл. 1).
За силою росту дерев усі досліджувані сорти

нами розділено на ІІІ групи: сильнорослі — з ви-
сотою дерев 4,5—5,5 м, середньорослі — 3,5—
4,49 та низькорослі — 2,5—3,49 м.
У І групі найбільшою висотою характеризува-

лися 11-річні дерева сортів Лозівський кулястий
та Перемога (5,3 м), середній показник для реш-
ти сортів цієї групи становив 5 м, ІІ — Грандіоз-
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ний (4,3 м) і Шедевр (4,2 м) із середнім показни-
ком по групі 4 м, ІІІ — висота коливалася від 2,5 м
(сорти Трапезунд і Зоринський) до 3,4 м (Дави-
дівський і Бадіус) (рис. 1—3).
Діаметри крони дерев уздовж і впоперек ряду

були зумовлені біологічними особливостями сор-
тів і не залежали від висоти. Так, у всіх ІІІ-х гру-
пах за силою росту не спостерігалося чіткої за-
лежності між цими параметрами, які в сукупності
визначають такий важливий показник, як об’єм
крони. У кінцевому результаті в сильнорослих і

Ростові процеси фундука
в умовах Північного Лісостепу

Сильнорослі
Лозівський кулястий (к) 5,3 3,7 4,9 11,1 13,7 16
Боровський 4,9 3,2 4,5 10,0 11,3 20
Шедевр 4,2 3,3 4,4 9,5 11,5 25
Перемога 5,3 3,2 5,7 11,4 13,1 22
Фундук-85 5,2 3,1 5,3 10,9 11,8 22
Жовтневий 5,2 2,7 4,8 10,2 14,5 19
Корончатий 4,8 3,2 4,8 10,2 11,2 25

Середньорослі
Грандіозний 4,3 2,7 5,8 10,2 11,1 24
Морозівський 4,1 3,3 4,2 9,3 7,4 18
Велетень 4,1 4,0 4,0 9,7 10,0 18

Низькорослі
Пиріжок 3,3 3,2 4,0 8,4 7,4 16
Футкурамі 3,3 2,7 3,5 7,6 7,3 12
Гордієнко 3,2 3,4 3,3 7,9 11,4 25
Караманівський 3,0 2,8 2,8 6,8 8,8 19
Трапезунд 2,5 2,4 3,3 6,6 4,3 11
  НІР05 0,32 0,14 0,17 0,34 0,35 1,3

1. Біометричні по азни и дерев ф нд а, ІС УААН, 2003 р.

Діаметр крони, м Середня
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пагонів, см
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Діаметр
штамба, смуздовж

ряду
впоперек
ряду

Рис. 1. Сорт Лозівсь ий лястий Рис. 2. Сорт Шедевр

середньо- та слаборослих сортів були досить
значні об’єми крони.
Збільшення цього параметра в низькорослих

дерев порівняно із сильнорослими відбувається
за рахунок близьких показників діаметра крони.
У сильнорослих сортів об’єм крони знаходив-

ся у межах 11,1—11,4 м3, низькорослих — 5,9—
6,8 м3. Інші сорти за цим показником займали
проміжне становище. Встановлено пряму залеж-
ність між висотою дерева та об’ємом крони в
сильнорослих сортів Перемога, Дарунок юнна-
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там, Доходний, Лозівський кулястий та низькорос-
лих — Зоринський, Трапезунд і Караманівський.
Найбільший середній діаметр штамба відзна-

чено в 2-х сильнорослих з найбільшим діаметром
крони сортів Лозівський кулястий (13,7 см) та
Дарунок юннатам (13,8 см), найменший — низь-
корослого сорту Трапезунд (4,3 см). У всіх інших
сортів діаметр штамба був у межах 6,2—13,1 см.
Найбільшим середнім приростом характери-

зувалися сорти Зюйдівський, Урожайний-80 (по
26 см), Гордієнко, Корончатий, Шедевр (по 25 см).
Найменший показник був у сортів Трапезунд,
Зоринський (по 11 см) і Футкурамі (12 см). У реш-
ти сортів цей показник становив 15—24 см.
Основним фактором продукційного процесу

плодових порід є сонячна радіація. Сонячне ви-
промінювання через процес фотосинтезу — го-
ловне джерело для синтезу первинних фото-
продуктів, які є субстратом та вторинним поста-
чальником енергії для подальшого синтезу
різноманітних органічних сполук. Більш ефектив-
не застосування енергії у процесі фотосинтезу
підвищує кінцеву продуктивність рослин, їхню
урожайність [6]. Сонячне світло водночас є
потужним індуктором фотоморфогенетичних про-
цесів, безпосередньо впливає на розвиток та за-
кладання генеративних плодових бруньок, що зу-
мовлює формування господарської продуктив-
ності рослини. Установлено, що високий рівень
продуктивності крон забезпечується при надход-
женні сонячної радіації у кількості не менше 50%
від повної на відкриту ділянку [8].
У зв’язку з тим, що для досліджуваних сортів

фундука характерне генетично зумовлене різно-
маніття у силі росту, формі крони та схильності
окремих сортів формувати потужний середній чи
нижній ярус крони, було визначенно радіаційний
режим для різних ділянок їхніх крон.

У результаті досліджень усі сорти, що вивча-
ли, розділено на групи за габітусом крони: 1. Ло-
зівський кулястий, Черкеський-2, Шедевр, Доход-
ний, Урожайний-80; 2. Трапезунд, Зоринський,
Гордієнко, Караманівський, Футкурамі; 3. Дарунок
юннатам, Перемога, Фундук-85, Грандіозний, Ло-
зівський урожайний; 4. Пиріжок, Давидівський,
Бадіус, Україна, Веселобоковеньківський; 5. Ко-
рончатий, Вересневий, Долинський, Зюйдівський,
Боровський, Дар Павленка, Степовий, Обільний,
Жовтневий; 6. Велетень, Морозівський, Лозівсь-
кий булавоподібний, Болградська новинка, Даго-
миський, Свічковий, Ракетний, Обільний.
Особливість будови крони та її габарити в кон-

трольного сорту Лозівський кулястий, який нале-
жить до І групи, спричинили значне загущення у
ряду. Сорт відзначається більш розлогою фор-
мою крони і потребує значної відстані між де-
ревами. Діаметр його крони в міжрядді досягав
3,65 м, у ряду — 4,9 м, тоді як за схемою садін-
ня відстань між деревами була всього 2,5 м. Тому
в цього сорту зафіксовано найнижчий рівень над-
ходження сонячної радіації у ряду, навіть у вер-
хньому ярусі (48—49% від кількості сонячної ра-
діації, яка надходить на відкриту ділянку), серед-
ньому — 17—24%. Це свідчить про те, що для
Лозівського кулястого та інших сортів цієї групи
необхідно збільшити відстань між деревами в
ряду до 5—6 м.
Найбільш освітленою виявилась крона в сор-

тів ІІ групи, що зумовлено, насамперед, її менши-
ми розмірами порівняно з іншими сортами. Це
пояснюється не стільки особливостями росту ос-
танніх, скільки недостатньою їхньою морозостій-
кістю. В окремі зими гілки цих сортів значно під-
мерзали, унаслідок чого були видалені, тому роз-
міри крон в обох сортів були в 1,5—2 рази
меншими порівняно з іншими. Освітленість вер-
хнього ярусу становила 77—95%, високою вона
була і в центрі крони (2-й ярус) — 36—53%, у
нижньому — у межах 11—15%.
Особливим розподілом освітленості в кроні

характеризувався сорт Дарунок юннатам (ІІІ гру-
па): у верхньому і середньому ярусах показник
надходження сонячної радіації для цього сорту
був близьким до контрольного, нижньому — най-
нижчий порівняно з іншими кронами. У 3-х точ-
ках тут зафіксовано освітленість 5—7%, ще в
2-х — 8—12%. Останнє пояснюється особливим
відходженням гілок нижнього ярусу (розташова-
них низько над поверхнею ґрунту), що й спричи-
нило значне притінення у цій зоні крони.
Для крони фундука сорту Пиріжок (ІV група)

характерним є значне притінення центральної
зони нижнього ярусу. Освітленість тут була в
межах 7—8%, що зумовлено загущеністю крони.
У верхньому ярусі крони освітленість становила
71%, середньому — 36—41% від надходження
сонячної радіації до відкритої ділянки.
Сорт Корончатий (V група) характеризувався

досить розлогою середньозагущеною кроною з
висотою до 4,8 м, діаметром у ряду — 4,8 м та

Ростові процеси фундука
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Рис. 3. Сорт Караманівсь ий
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міжрядді — 3,2 м. Достатній рівень освітленості
(45—65 %) спостерігався лише у верхньому яру-
сі, другому — рівень освітленості був уже знач-
но нижчим і змінювався залежно від ділянки кро-
ни від 21 до 28%, у нижньому — відзначено ще
більше затінення: рівень освітленості змінював-
ся від 8 (у ряду) до 15% (центр крони).
Для визначення впливу відстані між дерева-

ми в ряду на радіаційний режим крони було про-
ведено спеціальний експеримент: видалено 1 де-
рево для збільшення освітленості в ряду. Дослід
було виконано із сортом Велетень (VІ група), що
характеризується досить значними розмірами
крони. Виміри рівня освітленості в ряду для діля-
нок крони з боку видаленого дерева та всіх ярусів
крони з боку міжряддя свідчать про збільшення
надходження сонячної радіації у 1,2—2,5 раза.
На основі отриманих нами даних та літератур-

них джерел [1, 4, 7] можна запропонувати для
кращого освітлення дерев такі схеми садіння: для
сильнорослих — 6×6 м, середньорослих — 5×5,
слаборослих — 4×4 м.
Вивчення сезонного розвитку горіхоплідних

культур необхідне для того, щоб мати уяву про
ріст рослини в конкретних умовах даної зони з
метою розробки агротехнічних заходів догляду за
насадженнями, встановлення найкращих тер-
мінів збирання горіхів, визначення строків захис-
ту насаджень від шкідників та хвороб.
За результатами досліджень (табл. 2), у зоні

Північного Лісостепу України фенофази розвит-
ку сортів фундука цілком залежать від погодних
умов року. Так, початок цвітіння жіночих і чолові-
чих квіток за роками залежав від середньої тем-

ператури повітря та суми активних температур.
Середня температура повітря у березні станови-
ла в 2001 р. 2,2°С, 2002 р. — 4,8 і 2003 р. — –
0,2°С. Тому цвітіння жіночих квіток розпочалося
відповідно за роками 11, 9 березня та 1 квітня,
чоловічих — 4 квітня, 11 березня та 12 квітня.
У середньому для початку цвітіння фундука

потрібно, щоб сума активних температур стано-
вила для жіночих квіток 68,3°С, чоловічих —
106,4°С. Цвітіння жіночих квіток триває 18—35
днів (у середньому — 22 дні), чоловічих — 11—
14 (у середньому — до 13 днів).
Установлено, що для достигання плодів фун-

дука ранніх сортів (Караманівський, Футкурамі,
Трапезунд) вегетаційний період повинен трива-
ти 220 днів, а сума активних температур стано-
вити 3270°С; середніх (Боровський, Корончатий,
Пиріжок, Фундук-85 та ін.) — відповідно 229 днів
і 3340°С; пізніх (Вересневий, Перемога, Ракетний)
— 238 днів і 3460°С.
Як свідчать літературні дані, через біологічні

особливості сорту чоловічі та жіночі квітки в од-
них сортів розпускаються неодночасно (дихога-
мія), інших — разом. Тому всі відомі сорти фун-
дука за термінами початку цвітіння розділено на
3 типи: 1-й — протоандричний (чоловічі квітки
починають цвітіння раніше, ніж жіночі); 2-й — про-
тогінічний (раніше починають цвітіння жіночі квіт-
ки, пізніше — чоловічі), 3-й — комбінований (од-
ночасний початок цвітіння чоловічих і жіночих
квіток) [10, 14].
Досліджувані сорти розподіляються і за типом

цвітіння. До 1-го типу (протоандричний) належать
сорти Лозівський кулястий (контроль), Боровсь-

Цвітіння жіночих квіток:
  початок 11.III 37,0 9.III 142,0 1.IV 25,8 20.III 68,3
  кінець 15.IV 230,4 31.III 239,2 19.IV 105,9 10.IV 191,8
Тривалість цвітіння, дні 35 22 19 22
Цвітіння чоловічих квіток:
  початок 4.IV 118,0 11.III 152,7 12.IV 48,6 27.III 106,4
  кінець 16.IV 237,0 25.III 202,5 23.IV 150,0 8.IV 196,5
Тривалість цвітіння, дні 12 14 11 13
Набрякання бруньок 18.IV 256,0 28.III 213,7 25.IV 170,2 10.IV 213,3
Розгортання листя 28.IV 376,1 18.IV 366,3 2.V 259,9 25.IV 334,1
Початок росту пагонів 5.V 483,9 25.ІV 457,5 9.V 372,0 1.V 437,8
Припинення першої хвилі
росту пагонів 29.VI 1302,8 29.V 996,4 28.VI 1316,6 13.VI 1205,3
Припинення другої хвилі
росту пагонів 26.VIII 2633,4 24.VIII 2773,2 25.VIII 2472,7 25.VIII 2626,4
Дозрівання горіхів 31.VIII 2708,6 2.IX 2944,8 31.VIII 2586,7 1.IX 2746,7
Листопад
  початок 11.X 3243,0 7.X 3377,9 7.X 3072,3 9.X 3231,4
  кінець 3.XI 3383,3 3.XI 3504,2 5.XІ 3220,3 4.XI 3369,3
Тривалість вегетаційного
періоду 237 239 219 232

2. Стро и проходження фенофаз деревами ф нд а залежно від с ми а тивних температ р
(5°С і вище) середньом за сортами (ІС УААН, 2001—2003 рр.)

Сума
активних
температур

Середнє
Сума
активних
температур

2003 р.
Сума
активних
температур

2002 р.
Сума
активних
температур

2001 р.Фенофаза
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Аналіз освітленості в різних ділянках кро-
ни виявив недостатній її рівень в середньому
та нижньому ярусах у більшості сортів, що
знижує якість закладання урожаю. Змикання
дерев у ряду призводить до зменшення наван-
таження на 1 дерево врожаєм на 15—30%. За
результатами досліджень можна запропону-
вати для кращого освітлення дерев такі схе-
ми садіння: сильнорослих — 6×6 м, середньо-
рослих — 5×5, слаборослих — 4×4 м.

Висновки

За строком цвітіння жіночих і чоловічих
квіток виділено ранньо-, середньо- та пізньо-
квітучі сорти. Масове цвітіння жіночих квіток
фундука відзначено при досягненні суми ефек-
тивних температур 59°С, чоловічих — 54°С.
Для достигання плодів фундука ранніх сор-

тів вегетаційний період повинен тривати
220 днів, а сума активних температур ста-
новити 3270°С; середніх — відповідно 229 днів
і 3340оС; пізніх — 238 днів та 3460°С.
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кий, Шедевр, Гордієнко, Черкеський-2, Морозівсь-
кий, Корончатий, Давидівський, Пиріжок, Лозівсь-
кий булавоподібний, Веселобоковеньківський,
Грандіозний, Доходний, Дагомиський, Велетень,
Свічковий, Ракетний, Жовтневий та Футкурамі. До
2-го (протогінічний) — сорти Караманівський, Тра-
пезунд, Лозівський урожайний, Зоринський, До-
линський, Фундук-45, Перемога, Фундук-85, Сте-
повий, Дарунок юннатам, Болградська новинка,
Урожайний-80 та Зюйдівський. До 3-го типу (ком-
бінований) — сорти Вересневий, Бадіус, Україна,
Дар Павленка та Обільний.
Слід зазначити, що в усі роки досліджень ран-

нім початком цвітіння (чоловічих і жіночих квіток)
відзначалися сорти Гордієнко, Караманівський,
Долинський, Дарунок юннатам, Фундук-45 та інші.
Для початку масового цвітіння їх чоловічих квіток
потрібно, щоб сума ефективних температур ста-

новила 46—53°С, що відповідає 10—12 березня,
жіночих — 44—50°С (7—9 березня).
До пізньоквітучих належать сорти Перемога,

Лозівський кулястий, Пиріжок, Урожайний-80, Мо-
розівський та інші. Для початку масового цвітіння
їх чоловічих квіток необхідно, щоб сума ефектив-
них температур була 60—64°С, що відповідає
16—18 березня, жіночих — 60—70°С (16—
20 березня).
Решта сортів (Зюйдівський, Шедевр, Боровсь-

кий, Україна, Ракетний та інші) квітували в про-
міжні строки.
Різниця щодо початку масового цвітіння між

ранньо- та пізньоквітучими сортами для чолові-
чих квіток становила 5—7 днів, жіночих — 12—
14 днів, що відповідало різниці між сумами ефек-
тивних температур 7,7°С для чоловічих квіток та
13,1°С — жіночих.
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Згідно з вимогами діючого ГСТУ 01.1-37-167—
2004 плоди суниці поділяють на 2 товарних сор-
ти — І та ІІ [2]. До І належать плоди величиною
за найбільшим поперечним діаметром не менше
27, ІІ — мінімум 20 мм. Розроблений у 2008 р.
та поданий на реєстрацію до Українського нау-
ково-дослідного і навчального центру проблем
стандартизації, сертифікації та якості національ-
ний стандарт на свіжі плоди суниці містить інші
вимоги, що базуються на міжнародних нормати-
вах [4]. Зокрема, діаметр плодів, призначених для
споживання у свіжому вигляді, повинен станови-
ти для І товарного сорту не менше 30 мм, ІІ —
мінімум 25, тих, які підлягають переробці, — для
І сорту — не менше 20 мм.
Вимоги щодо товарності плодів суниці та розпо-

ділу їх на товарні сорти базуються на досліджен-
нях, проведених упродовж 8-ми років на базі від-
ділу зберігання та переробки Інституту садівництва
(ІС) УААН та в дослідних установах його мережі.
Методика досліджень. Протягом 2000—

2009 рр. вивчали 58 сортозразків суниці, відібра-
них на ділянках ІС УААН, Кримської дослідної
станції садівництва (ДСС), Львівської, Поділь-
ської, Сумської ДСС, Краснокутського науково-
дослідного центру садівництва та Артемівської
дослідної станції розсадництва, розміщених у
різних грунтово-кліматичних регіонах. Товаро-
знавчий аналіз плодів суниці проводили згідно з
методичними рекомендаціями [5]. Математичну
обробку результатів виконували за допомогою
регресивного аналізу за методикою [3] та згідно
з діючими методичними рекомендаціями з вико-
ристанням персонального комп’ютера за відпов-
ідними програмами [1].
Результати досліджень. Методика дослід-

жень із сортовивчення плодових культур містить
настанови стосовно проведення обліків за фізич-
ними показниками, зокрема масою плоду, що
обліковується у грамах [6]. У нормативних доку-
ментах вимоги щодо величини ягоди стосують-
ся, передусім, найбільшого поперечного діамет-
ра. Нашим завданням було визначення співвідно-
шення маси і величини плоду.
Проаналізувавши за 9 років більше 50 сорто-

зразків суниці, нами встановлено, наскільки маса
ягоди визначається її найбільшим поперечним
діаметром.
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Визначено залежність між масою плод с ниці
та йо о найбільшим поперечним діаметром.
Кореляційно-ре ресивний аналіз довів нелінійн
залежність між цими по азни ами, що
опис ється бічним рівнянням. Обидва вони
мож ть ви ористов ватися для встановлення
товарності я ід дослідж ваної льт ри.
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За вимогами остаточної редакції національно-
го стандарту плоди суниці ІІ товарного сорту по-
винні знаходитися у розмірному діапазоні за най-
більшим поперечним діаметром 27—30 мм. Такі
параметри позиціонуються з масою плоду 9,3—
12,9 г. За градацією, установленою методикою
сортовивчення плодових та ягідних культур, це
великі і дуже великі ягоди [5]. Вимоги галузевого
стандарту до свіжих плодів суниці є заниженими
порівняно з такими, що містить національний
стандарт. Так, до ІІ товарного сорту належать
ягоди з найбільшим поперечним діаметром 20—
25 мм. За таких величин їх маса може станови-
ти 5—12,7 г (дрібні та великі) [5]. Високотоварни-
ми, що відповідають вимогам ГСТУ щодо І товар-
ного сорту, є плоди масою 9,3—12,9 г, тобто
великі та дуже великі. Стосовно вимог ДСТУ маса
високотоварних ягід може бути навіть більше 25 г.
Дослідженнями встановлено, що перевищен-

ня маси плодів суниці 20 г призводить до знижен-
ня концентрації хімічних речовин, за рахунок чого
знижується поживність ягід. У сортів Істочнік, При-
свята, Фестивальна ромашка, Десна, Дарунок
вчителю уміст аскорбінової кислоти знизився у
середньому на 0,5 мг на кожен грам збільшення
маси. Найбільші втрати вітаміну С і Р-активних
речовин було відзначено в сорту Істочнік (42,7 та
36,6% відповідно при збільшенні маси на 49,7%) [9].
За морфологічними ознаками плоди суниці

мають 9 основних форм — від конічної до оваль-
ної [7]. Графічні дані (рис. 1) показують, що масі
плоду 12,1 г може відповідати діаметр 25 мм.
Однак діаметр ягід з такою самою масою може

Рис. 1. Співвідношення маси плод ( ) с ниці
та її найбільшо о поперечно о діаметра (мм)
межах вимо до ІІ товарно о сорт : —

діаметр, мм; – – — маса, . Позначення дано
для рис. 1, 2
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Кореляція якості
і біометричних показників плодів суниці

бути з масою у межах 8—10 г, маючи при цьому
величину за найбільшим поперечним діаметром
30—32 мм, а ягоди суниці з видовженою — коні-
чною формою плоду можуть важити 10—12 г.
При цьому їх величина за найбільшим попереч-
ним діаметром становитиме 25—26 мм (рис. 1, 2).
Як правило, плоди суниці ранніх строків до-

стигання, маючи більшу величину за найбільшим
поперечним діаметром, ніж пізні, мають масу
плоду таку, як у пізніх сортів. Наприклад, у сортів
раннього терміну достигання Ольвія величині
найбільшого поперечного діаметра ягоди 25—
35 мм відповідає маса 6,7—16,7 г, пізнього —
Істочнік такій самій величині відповідає маса ягід
11,9—19,5 г, форма плоду в зазначених сортах
— конічна [4]. Не можна не брати до уваги той
факт, що ягоди сорту Ольвія є невирівняними.
Отже, між масою плоду і її поперечним діамет-

ром існує взаємозв’язок. Кореляційно-регресійний
аналіз установив, що найбільший поперечний
діаметр ягоди і її маса мають нелінійну за-
лежність, що описується кубічним рівнянням (рис.
3). Коефіцієнт кореляції становить 0,9382. Слід
відзначити істотний приріст діаметра ягоди при
збільшенні маси від 6 до 20 г. У середньому він
становить 1,32±0,75 г/см, у подальшому значно
знижується (у середньому в 3,5 раза).
Цю діаграму можна використовувати в прак-

тичних цілях, для попереднього визначення то-
варних сортів ягід суниці. Точки на діаграмі ви-
значають межі: А — межу ІІ, В — межу І товар-
них сортів (рис. 3).
Плоди суниці, що відповідають вимогам І то-

варного сорту повинні важити не менше 13 г, ІІ
— не менше 10 г.

Рис. 2. Співвідношення маси плод ( ) с ниці
та її найбільшо о поперечно о діаметра (мм)
межах вимо до І товарно о сорт

Рис. 3. Залежність найбільшо о поперечно-
о діаметра я оди с ниці від її маси

бути і 30 мм (рис. 2), а при 8,6 г, — як 26 мм (рис.
1), так і 32 мм (рис. 2). Такі великі розбіжності у
співвідношенні маси і діаметра плоду спричиня-
ються його формою та щільністю м’якуша. Пло-
ди суниці з округлою, гребеневою, клиноподіб-
ною, ширококонічною формами плоду можуть

Маса ягоди суниці відображає величину її
найбільшого поперечного діаметра і може
бути додатковим критерієм для визначення
товарних сортів суниці. При цьому слід зва-

Висновки

жати на те, що величина плодів суниці за най-
більшим поперечним діаметром істотно за-
лежить від форми плоду та щільності його
м’якуша.

1. Бублик М.О., Кондратенко П.В. Методика про-
ведення польових досліджень з плодовими культу-
рами. — К.: Аграр. наука, 1996. — 95 с.

2. ГСТУ — 01.1-37-167—2004. Суниця свіжа. Тех-
нічні умови.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. — М.:
Колос, 1979. — 415с.

4. ДСТУ. Суниця свіжа. Технічні умови. Остаточ-
на редакція/П.В. Кондратенко, Л.М. Левчук,
Л.М. Шевчук. — К., 2008. — 10 с.

5. Методические рекомендации по проведе-
нию исследований по вопросам хранения и пе-
реработки плодов и ягод. — К.: УНИИС, 1980. —
142 с.

6. Программа и методика сортоизучения плодо-

Бібліографія

вых, ягодных и орехоплодных культур/Под ред. Е.Н.
Джигадло, Е.А. Долматова, В.В. Жданова и др. —
Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. — С. 439—443.

7. Философова Г.П. Сорта земляники для Нечер-
ноземной полосы. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970.
— С. 22—23.

8. Приймачук Л.С., Бурлака А.І., Гель І.М. Мето-
дичний посібник з апробації сортів суниці та мали-
ни в умовах Західного Лісостепу України. — Львів,
2003. — С. 11.

9. Шевчук Л.М., Павлюк В.В. Вплив метеорологіч-
них умов Лісостепу України на якість ягід суниці/Ос-
нови формування продуктивності с.-г. культур за
інтенсивних технологій. — Умань — Київ, 2008. —
С. 717—721.

Д
іа
м
е
тр

, 
м
м

М
а
са

, 
г

Д
іа
м
е
тр

 я
го
д
и

, 
м
м

У=0,0013х3–0,1088х2+3,4816х
R2=85,61%

Маса ягоди, г



33Вісник аграрної наукисерпень 2010 р.

Тваринництво,Тваринництво,Тваринництво,Тваринництво,Тваринництво,
ветеринарнаветеринарнаветеринарнаветеринарнаветеринарна
медицинамедицинамедицинамедицинамедицина

УДК 636.22/28.084
© 2010

А.П. Лазаревич,
доктор сільсько-
господарських наук

В.Ю. Іванов
 В.О. Радченко ,
кандидат
економічних наук
СПК «Більшовик»

С.В. Салига
Кримський інститут
агропромислового
виробництва УААН

ПРЕМІКСИ ДЛЯ НОВОТІЛЬНИХ
КОРІВ НА ОСНОВІ КРИМСЬКИХ
ВАПНЯКІВ

Наведено рез льтати досліджень щодо
ви ористання премі сів на основі римсь их
вапня ів для баланс вання раціонів новотільних
орів зимовий і літній періоди.

Підвищення молочної продуктивності корів
тісно пов’язано з поліпшенням умов їх годівлі
та утримання. Проте, як відомо, у кормах у міру
їх зберігання відбувається природне зниження
вмісту поживних і біологічно активних речовин
унаслідок їх деструкції. З іншого боку, протягом
всієї лактації корів змінюються їх потреби у ви-
щезазначених факторах живлення. Крім того,
слід також акцентувати увагу на наявності кри-
тичних періодів, у які організм лактуючої корови
особливо чутливий до нестачі окремих пожив-
них речовин, зокрема, мікроелементів і віта-
мінів — це перші 100 днів лактації та сухостій-
ний період.
У зоні кримського Степу ця проблема заго-

стрюється ще і біогеохімічною ситуацією: дефі-
цитом у ґрунті цинку, кобальту, міді та йоду.
Крім того, як свідчать дослідження [4], у зимо-
во-весняний період відбувається значне зни-
ження вмісту у кормах жиророзчинних вітамінів.
Так, кількість каротину у сіні та силосованих
кормах знижується до 10—14 мг/кг, тобто на
40—45% менше, ніж на початок зберігання.
Незважаючи на широкий перелік комплексних
добавок і преміксів, наведених у спеціальній
літературі, пошук нових ефективних і дешевих
їх видів відповідає стану економіки господарств
різних форм власності.
Мета досліджень — оцінка продуктивної дії

згодовування розроблених преміксів для ново-
тільних корів.
Методика досліджень. Роботу виконували

в умовах дослідного господарства Кримського
інституту АПВ УААН, а їх апробацію — у базо-
вому підприємстві СПК «Більшовик» (Красно-
гвардійський район, АР Крим).
Об’єкти досліджень: карбонатна кришка

кримських вапняків з 4-х кар’єрів півострова;
найпоширеніші в регіоні корми; дійні корови;
кров піддослідних тварин.
При проведенні науково-господарського дос-

ліду з використанням методу пар-аналогов за
віком, стадією лактації, живою масою і молоч-
ною продуктивністю було підібрано 3 групи ко-
рів по 10 гол. у кожній.
Згідно зі схемою досліду (табл. 1) коровам-

аналогам контрольної групи згодовували корми
за основним раціоном (ОР) типової структури,
рекомендованої для зони Степу України, а І і
ІІ дослідним — ОР + досліджувані премікси. У
процесі досліджень використовували загаль-
ноприйняті зоотехнічні методи проведення експе-
риментів на тваринах; хімічні — для оцінки кормів
і продуктів тваринництва; фізіологічні і біохіміч-
ні — для вивчення обміну речовин в організмі
піддослідних корів; статистичні — під час ма-
тематичної обробки одержаних результатів.
У зимовий період досліду до основного ра-

ціону піддослідних корів входили: сіно різно-
трав’яне, сінаж бобовий, силос кукурудзяний і
буряк кормовий; влітку — пасовищна трава і
зелені корми з кормових сівозмін. За даними
табл. 1, різниця в годівлі піддослідних тварин
виявилась лише в тому, що дисбаланс за ря-
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дом мінеральних елементів у І дослідній групі
задовольнявся завдяки традиційному набору
мікроелементів (полісолі), ІІ — завдяки дода-
ванню розроблених преміксів.
Оцінку зоотехнічної повноцінності раціонів

проводили методом поглибленого аналізу з
визначенням деталізованих контрольованих
показників. До складу вітамінного преміксу до-
давали вітаміни А, D3 і Е, а мінерального —
мікроелементи: цинк, кобальт, мідь, а також
йодовану кухонну сіль.
Результати досліджень. Аналіз цілорічних

раціонів годівлі піддослідних корів в умовах
Криму свідчить, що вони є дефіцитними за
вмістом деяких біологічно активних речовин,
зокрема мікроелементів: цинку, кобальту, міді,
йоду і вітамінів А, D3 і Е.
Пошук мінералів серед кримських родовищ

як наповнювачів для виробництва преміксів дав
змогу встановити, що найкращим джерелом
для забезпечення дефіцитними в живленні тва-
рин мікроелементами є вапнякова кришка, яка
утворюється у вигляді кар’єрних відходів під
час виробництва будівельного каменю-ракуш-
няку. Тому для досліджень було відібрано зраз-
ки цієї кришки з 4-х кар’єрів, розташованих у
різних ґрунтово-кліматичних зонах республіки:
Карпівський (Красногвардійский район), Сизі-
вський (Сакський), Виноградівський (Розділь-
нянський) і Агармиський (Кіровський район).
Хімічний склад вапняків цих родовищ за основ-
ними показниками був майже однаковим: во-
логість зразків становила 9,2—10%; уміст ор-
ганічної речовини — мінімальний (1,54—1,58%),
оскільки на частку золи припадала основна ма-

Премікси для новотільних
корів на основі кримських вапняків

са сухої речовини — 90—91% (табл. 2). У складі
золи найбільше кальцію (33,2—37,6%), більша
його частина (50—55%) — це оксид кальцію.
Другий за концентрацією елемент, який міс-

титься у вапняках, — кремній, що встановле-
но визначенням залишку, нерозчинного в со-
ляній кислоті. У досліджуваних зразках його
значення залежно від родовища було в межах
(ГДК), регламентованих ДЕСТ 26826—86 (5%).
Вапнякам, як відомо, властивий різноманіт-

ніший склад, ніж у найбільш розповсюдженого
мінералу, що містить кальцій, — крейди. Так,
за даними Л.Н. Подобєда [3], у них міститься
фосфору близько 0,10—0,12%; натрію — 0,06—
0,08; магнію — 0,31—0,32%. Природна концент-
рація мікроелементів у вапнякових родовищах
варіює в межах (п-10"3,%): залізо — 400—500;
цинк — 4—5; кобальт — 1—1,2 і мідь — 8—9.
Враховуючи розробку І.П. Байковської та ін.

[1], яка вказує на потребу перевірки вмісту в
родовищах вапняків шкідливих речовин і важ-
ких металів, вивчали зразки на наявність фто-
ру, миш’яку і свинцю (табл. 3).
Показники табл. 3 свідчать про нешкідли-

вість досліджуваних вапняків для тварин, ос-
кільки значення величин за елементами за всі-
ма зразками не перевищує вимог ГДК, перед-
бачених ДСТ 21-37—78.
За даними лабораторних дослідів, карбонат-

на кришка кримських вапняків здатна до сорбції
солей мікроелементів. Вона підсилюється, як-
що розчин складається з солей з однаковими
аніонами, бажано сірчанокислими. На основі
проведеного обстеження властивостей цього
мінералу розроблено технологію і технічний

Контрольна Зимовий період — основний раціон (ОР)+ концентровані корми (400 г/кг молока)

Дослідна:

      І Зимовий період — ОР + концентровані корми (400 г/кг молока) + полісіль

Літній період — ОР + концентровані корми (300 г/кг молока) + полісіль

      ІІ Зимовий період — ОР + концентровані корми (400 г/кг молока) + вітамінно-міне-
ральний премікс

Літній період — ОР + концентровані корми (400 г/кг молока) + мінеральний премікс

Карпівський 9,2 90,8 1,54 89,26 37,6 0,11 0,94

Сизівський 9,0 91 1,55 89,45 36,1 0,10 1,51

Виноградівський 10 90 1,50 88,50 33,2 0,12 1,54

Агармиський 9,5 90,5 1,58 88,92 35,4 0,11 1,38

ДЕСТ 26826—86 10,0 – – – 32,0 – 5,0

1. Схема дослід

Група Умови годівлі

2. Хімічний с лад римсь их вапня ів, %

Кар’єр
Залишок
нерозчинний
у НСІ

ФосфорКальційЗола
Органічна
речовина

Суха
речовина

Волога
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засіб для отримання 2-х варіантів преміксів:
мінерального і вітамінного [2]. Диференційова-
не їх додавання до раціону корів на роздою-
ванні (1-го — влітку, а суміші 1- і 2-го — взим-
ку) сприяло вірогідному підвищенню продуктив-
ності корів дослідної групи (табл. 4).
Вивчення післядії експериментального зго-

довування лактуючим коровам нової комплекс-
ної мінеральної підкормки свідчить, що вона
позитивно вплинула не лише на їхню молочну
продуктивність, а й знизила збиток від порушен-
ня функції відтворення. Так, тривалість сервіс-
періоду у корів ІІ дослідної групи була меншою
на 13 днів, або на 14,6% порівняно з контро-
лем. Водночас індекс заплідненості корів конт-
рольної групи був менш ефективним на 22,3%.

У корів контрольної групи тривалість лактації
була мінімальною — 293 дні, у тварин ІІ дослід-
ної групи вона становила 309 днів.
Жива маса телят при народженні від корів

ІІ дослідної групи становила 31 кг, що на 6,8%
вище, ніж від корів контрольної групи.
Для детальнішої оцінки впливу досліджува-

них преміксів проводили біохімічний аналіз кро-
ві піддослідних тварин, однак різниця в значен-
нях показників була неістотною і не виходила
за межі фізіологічних норм.
Визначення економічної ефективності вико-

ристання преміксів для годівлі новотільних ко-
рів при роздоюванні показало, що річний при-
буток від їх упровадження у виробництво —
357 грн на 1 корову.

Розроблені вітамінні і мінеральні премікси
на основі кримських вапняків і їхні суміші для
літної і зимової годівлі корів у період перших
100 днів лактації підвищували їх молочну про-

Висновки

дуктивність на 12,4—15,2% порівняно з конт-
ролем, поліпшували відтворні функції тварин
і зменшували затрати кормів на одиницю про-
дукції на 8,9%.
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Карпівський 0,0016 <0,005 0,05

Сизівський 0,0014 <0,005 0,05

Виноградівський 0,0018 <0,005 0,05

Агармиський 0,0007 <0,005 0,05

Вимоги за ДСТ 21-37–78 0,012 0,008 0,15

Середньодобовий надій
молока, кг:

  натурального 16,6±0,6 16,07±0,8 17,00±0,5 16,2±0,8 17,5±0,8 17,3±0,8

  4%-ї жирності 16,1 ±0,8 15,7±0,8 17,3±0,6 16,8±1,1 18,1±0,6 18,1±0,9

У молоці, %:

  жиру 3,9±0,1 3,87±0,2 4,2±0,5 4,1±0,33 4,2±0,1 4,2±0,2

  білка 3,2±0,04 3,2±0,05 3,25±0,05 3,1±0,03 3,3±0,1 3,2±0,03

3. Масова част а дея их ш ідливих елементів с ладі вапня ових римсь их ар’єрів

Кар’єр Фтористі сполукиСвинецьМиш’як

4. Молочна прод тивність піддослідних орів

Показник
ІІ досліднаІ досліднаКонтрольна

ЛітоЗимаЛітоЗимаЛітоЗима
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ДИНАМІКА ЗАПАСІВ БІЛКОВОГО
КОРМУ В БДЖОЛОСІМ’ЯХ
ПРОТЯГОМ АКТИВНОГО СЕЗОНУ

Досліджено динамі надходження обніжжя
бджолосім’ї та динамі запасів біл ово о
орм в них протя ом а тивно о сезон .
Встановлено співвідношення запас біл ово о
орм до печатно о розплод в сім’ях різної
сили.

Від рівня забезпечення бджолиних сімей біл-
ковим кормом залежить їх розвиток і продук-
тивність. Білковий корм у процесі життєдіяль-
ності бджолосім’ї постійно надходить до гнізда
у вигляді принесеного обніжжя, яке бджоли пе-
реробляють на пергу і постійно використовують
на потреби сім’ї. За даними різних авторів, сім’я
бджіл за рік споживає 23—45 кг перги [1, 5].
Дослідженнями динаміки накопичення перги і
вирощування розплоду виявлено їхню тісну
взаємодію, але у кожної породи бджіл вона ха-
рактеризується різним рівнем. Співвідношення
резервної перги і розплоду більш постійне і ста-
новить у середньому 1 комірку перги на 3 ко-
мірки розплоду [4]. Активність бджіл-збираль-
ниць пилку прямо залежить від сили сім’ї, кіль-
кості та віку відкритого розплоду [3]. Крім того,
збір пилку залежить від наявності пилконосних
рослин у радіусі льоту бджіл і метеорологічних
чинників.
Отже, залежно від кліматичної зони країни

та породи бджіл динаміка надходження і вико-
ристання білкового корму має свої особливості.
У літературі це питання висвітлене недостат-
ньо, зокрема, щодо нашого регіону, тому й ста-
ло темою досліджень.
Мета досліджень — вивчити динаміку за-

пасів білкового корму в бджолиних сім’ях різної
сили протягом активного сезону в умовах Київ-
ської області.
Матеріали та методи досліджень. Дослід-

ження проведено на бджолиних сім’ях украї-
нської та карпатської порід і їх помісях в умо-
вах Київської області. Динаміку надходження
білкового корму вивчали методом контрольно-
го відбору обніжжя за допомогою пилковловлю-
вача і зважування його на вагах щодня протя-
гом активного сезону у 2001, 2004 і 2005 рр.
Динаміку запасів білкового корму та кількості

розплоду в бджолиних сім’ях вивчали методом
обліку перги і печатного розплоду в гніздах
бджіл за допомогою рамки-сітки з розміром ві-
чок 5×5 см, з інтервалом обліку 12 діб. Бджо-
лині сім’ї диференціювали за силою згідно з

періодом сезону. Досліди проведено у 2005 р.
Усього обліковано і проаналізовано 196 бджо-
лосімей різної сили. Зібраний матеріал оброб-
лено статистично на ПК за допомогою програ-
ми STATISTIСA 6.0.
Результати досліджень. За результатами

досліджень установлено, що надходження об-
ніжжя за місяцями значно різниться. Основна
кількість обніжжя надходить у травні, червні та
липні (рисунок). Як правило, в цей час погода
стала й розвиток бджолиних сімей максималь-
ний. Весняні місяці часто супроводжуються по-
холоданнями і вітряною погодою, що негатив-
но позначається на зборі обніжжя. Так, у квітні,
за нашими спостереженнями, лише у 2001 р.
надходження обніжжя було високим, у серпні
воно помітно знизилося через нестачу пилко-
носних рослин.
Отже, найсприятливішими строками для

збору обніжжя слід вважати червень — липень.
Під час вивчення динаміки запасів білково-

го корму (2005 р.) найбільшу кількість перги в
сім’ях різної сили протягом сезону виявлено у
травні, червні та липні, найменшу — в квітні.
Максимальні запаси перги (170 сотень комірок)
були у сильних сім’ях у травні. Якщо припусти-
ти, що в середньому маса перги в комірці ста-
новить близько 150 мг, то її запаси в сім’ях при
цьому протягом сезону становили 5—2550 г.

Динамі а надходження обніжжя в дослідж -
вані ро и: — 2001 р.; — 2004 р.; —
2005 р.
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Динаміка запасів білкового корму
в бджолосім’ях протягом активного сезону

За усередненими даними, в сильних сім’ях,
порівняно з середніми за силою сім’ями, вияв-
лено перги більше на 18,8, а зі слабкими — на
32,6 сотень комірок.
На основі отриманих даних визначено спів-

відношення запасів перги до печатного розпло-
ду (таблиця). Як свідчать дані таблиці, найбіль-
шу кількість перги на одиницю розплоду вияв-
лено в сильних сім’ях, а найменшу — в слабких,
середні сім’ї займали проміжне місце. Отже,
найсприятливіші умови для розвитку бджоли-
них сімей — у сильних сім’ях, оскільки від рівня
забезпечення бджолиних сімей білковим кор-
мом прямо залежить їх розвиток, що в свою
чергу впливає на тривалість їхнього життя та
продуктивність.
Показники запасів білкового корму, отримані

нами, збігаються з даними, наведеними В.П. По-
ліщуком (1987), який зазначав, що за всі роки
досліджень у гніздах сімей виявляли, як прави-
ло, не більше 2—3 стільників перги (1,5—2,5
кг), хоч можливість її заготівлі не обмежувалась

флористичними та іншими умовами [2]. Така
кількість запасів перги в середньому наявна в
бджолиних сім’ях протягом активного сезону.
Проте ми ще раз хочемо звернути увагу на те,
що у весняний період (квітень) та у кінці літа
(серпень), коли бджоли потребують білкового
корму на розвиток і підготовку до зими, зазви-
чай, його в гніздах не вистачає. Тому, щоб за-
побігти цьому, рекомендуємо відбирати стіль-
ники з пергою в червні — липні від сильних
сімей і помічати їх маркером на верхньому
бруску стільника, наприклад, літерою «П» —
перга. Зберігати їх потрібно в тій частині гнізда,
де перга не буде використовуватись. Це верхня,
або кормова частина гнізда в багатокорпусних
вуликах і крайні стільники в кормовій частині
вуликів-лежаків. Краще зберігається перга, ко-
ли бджоли під час медозбору заливають її ме-
дом і запечатують восковими кришечками. Такі
стільники добре зберігаються взимку. Навесні,
після обльоту, їх підставляють у гнізда поряд з
розплодом, знявши печатку пасічною виделкою.

Сильні 1:1,9 1:1,9 1:3,3 1:2,4 1:2,5 1:2,4

Середні 1:5,1 1:2,8 1:4,3 1:3,5 1:3,9 1:3,5

Слабкі 1:3,8 1:3,9 1:4,5 1:6,8 1:5,2 1:4,9

Середнє співвідношення запасів пер и до печатно о розплод

Квітень Травень Червень Липень Серпень

Співвідношення — запас перги:печатний розплід
Сила сімей У середньому

Інтенсивність надходження обніжжя в
бджолині сім’ї найвища в червні — липні. То-
варний збір обніжжя слід здійснювати в цей
період.
Найбільша кількість запасів перги протя-

гом активного сезону спостерігається в

Висновки

травні — липні, найменша — в квітні. Най-
краще забезпечені білковим кормом протягом
активного сезону сильні сім’ї. Співвідношення
перги і печатного розплоду в середньому ста-
новило в сильних сім’ях 1:2,4 комірки, середніх
— 1:3,5, у слабких — 1:4,9.
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ДИНАМІКА ЛІНІЙНИХ
ПАРАМЕТРІВ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК

Ростовою моделлю, що най раще опис є
динамі маси тіла рей бать івсь о о стада,
є ростова модель Броді, а лінійних параметрів
тр бчастих істо — ло істичні та Вейб лла.

Нині всі медико-біологічні науки, зокрема
морфологія, істотно потребують упровадження
найсучасніших інформаційних технологій та
математичних методів для обробки результатів
дослідження. Основним у підборі математич-
них моделей є формування якісних і кількісних
закономірностей, що описують основні риси
досліджуваного явища. На цьому етапі потріб-
но зібрати дані про структуру та характер функ-
ціонування даної системи, її властивості та
прояви. Завершується він створенням якісної
та кількісної моделей об’єкта [2, 3, 5, 9, 10].
Такою функціональною системою у цій ро-

боті є лінійні проміри трубчастих кісток і маса
тіла, які досліджують у віковій динаміці постна-
тального періоду онтогенезу курей батьківсько-
го стада бройлерів.
Мета досліджень — аналіз і прогнозуван-

ня росту й розвитку маси тіла свійської птиці та
морфометричних ознак складників скелета,
зокрема локомоторного апарату для збережен-
ня цілісності організму та підвищення продук-
тивних і порідних якостей курей батьківського
стада.
Матеріал і методи досліджень. У дослід-

женні використовували курей батьківського ста-

Класичні моделі*

Фон Берталанфі m(t)=M(1–Be–kt)
3

Броді m(t)=M(1–Be–kt)

Логістична (модифікація Нелдера) (логістика) m(t)=M/(1+e–kt)
м

Гомпертца m(t)=Mexp(–Le–бt)

Міхаеліса-Ментена (ММ) m(t)=M0k+Mt/k+t

Модифікація Міхаеліса-Ментена (МММ) m(t)=M0k+Mt
м
/k+t

м

Ричардса m(t)=M(1–Be–kt)
м

Вейбулла m~ (t)=M(1–exp(–kt
β
))+m**

Гіперболастичні моделі

Н1 m(t)= M/1+αexp(–Mβt – θarcsinht)

Н2 m(t)= M/1+αarcsinh (exp(–M βt
γ
))

Н3 m(t)= M – αexp(–βt
γ
– arcsinh(θt))

* Поділ на класичні та «некласичні» (гіперболастичні) модельні функції має суто історичний зміст і не надає
переваг тим чи іншим моделям та не узагальнює їх [6, 8]; ** в оригінальній функції Вейбулла відсутній
останній складник m, що спричиняє її рівність до 0 при t = 0. Проте досліджувані показники передбачають
ненульові значення у курчат, тому для врахування цього факту функцію Вейбулла було доповнено пара-
метром m, який відображає її значення при t = 0.

Перелі модельних ф н цій для апро симації ростових даних

Модель Вигляд
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Динаміка лінійних
параметрів трубчастих кісток

да кросу Кобб-500 у віці 1, 10, 51, 114, 175, 228,
350 і 410 діб постнатального періоду онтоге-
незу. Після забою тушки курей зважували на
електронних вагах Casio HL-4 та вилучали кіст-
ки грудної (крила) і тазової кінцівок. Лінійні па-
раметри (довжину, сагітальний та сегмен-
тальний діаметри середини діафіза трубчастих
кісток) визначали за методикою В.П. Алексєє-
ва [1] у нашій модифікації штангенциркулем
У-10(022504) з точністю 0,05 мм.
З метою вибору найвдалішого апроксиму-

вання ростових даних щодо маси тіла та лі-
нійних параметрів проведено відповідний ана-
ліз класичних і гіперболастичних ростових
функцій (таблиця).
Вищезазначені розрахунки проводили засо-

бами математичного пакета Wolfram Mathema-
tica®6.0 із застосуванням алгоритму Левенбер-
га-Маркарта з метою розв’язання відповідних
оптимізаційних завдань [7].

Результати дослідження. Аналізи всіх ви-
дів модельних функцій, обраних з таблиці, зве-
дені разом з відповідними розрахунковими па-
раметрами.
Для встановлення закономірностей розвит-

ку лінійних параметрів трубчастих кісток курей
потрібно застосовувати індивідуальний підхід,
враховуючи особливості змін цих параметрів
для кожної трубчастої кістки.
Вибрані ростові моделі, логістичні, МММ,

Ричардса, Гомпертца застосовано вперше для
аналізу динаміки росту лінійних параметрів
трубчастих кісток і маси тіла курей батьківсь-
кого стада бройлерів кросу Кобб-500.
Виявлено, що найкращою ростовою модел-

лю для встановлення закономірностей зміни
маси тіла курей батьківського стада кросу Кобб-
500 стала ростова модель Броді, а для лінійних
параметрів трубчастих кісток — логістичні та
Вейбулла [4].

Відсутність уніфікованої ростової моделі
лінійних параметрів різних трубчастих кісток
курей м’ясного напряму продуктивності в по-
стнатальному періоді онтогенезу свідчить
про потребу чіткого підбору ростових моде-
лей з урахуванням віку, виду, породи, умов ут-

Висновки

римання та годівлі свійської птиці. Водно-
час ростовою моделлю, що найкраще описує
динаміку маси тіла курей батьківського ста-
да, є ростова модель Броді, а лінійні парамет-
ри трубчастих кісток — логістичні та Вей-
булла.
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ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ГОРМОНАЛЬНІ
ІНДИКАТОРИ ЧУТЛИВОСТІ
Й ТОЛЕРАНТНОСТІ БИЧКІВ М’ЯСНИХ
ПОРІД ДО ВПЛИВУ СПЕКИ

Ви ористання по азни а ре тальної температ ри
нарівні з ендо ринними мар ерами (напри лад,
прола тин ) може б ти інди атором визначення
ч тливості і толерантності бич ів до вплив
спе и. Установлено, що бич и волинсь ої
м’ясної породи толерантні до вплив спе и,
ос іль и по азни и ре тальної температ ри
і прола тин них нижчі. У бич ів ан сь ої
породи ці по азни и вищі — тварини ч тливі
до вплив спе и.

Реалізувати максимальну продуктивність ве-
ликої рогатої худоби відповідно до її генетич-
ного потенціалу дають змогу якісні умови утри-
мання, які ґрунтуються на розумінні фізіології
та поведінки тварин різних порід.
Спека в літню пору року протягом тривало-

го часу спричиняє стан термального стресу та
зниження продуктивності у менш адаптованих
тварин [4]. Різні породи худоби проявляють
різну реакцію на несприятливий термальний
стан середовища [5].
Підвищення температури середовища іноді

зумовлює деяке зростання температури тіла.
Існує тісний кореляційний зв’язок між темпера-
турою повітря, тіла й ректальною температу-
рою [6]. За різними даними, при підвищенні
температури середовища на кожні 4оС темпе-
ратура тіла зростає у середньому на 0,2°С [3].
Тривалі високі середньодобові температури

сильніше знижують продуктивність, ніж корот-
кочасні піки [7]. Реакція тварин залежить також
від їх породи і продуктивності: чим вища про-
дуктивність і обмін, тим сильніша реакція [1].
Тепловий стрес, як і будь-який інший, впливає
на весь організм, порушуючи численні фізіо-
логічні процеси і змінюючи поведінку тварин [2].
Теплове навантаження негативно впливає і

на гормональну рівновагу [5]. Проте роль дея-
ких гормонів, зокрема пролактину, при тер-
мальному стресі є не зовсім зрозумілою.
Мета досліджень — визначити фізіологічні

та гормональні індикатори чутливості й толе-
рантності до тривалої дії спеки, оцінити за ними
бичків ангуської та волинської м’ясних порід
різних вікових груп.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження проводили на бугайцях волинської
м’ясної (ВМ) і ангуської (АА) порід у 3-х серіях
тривалістю 10 днів кожна. Відмінності між сері-
ями полягали у температурному режимі протя-
гом досліджуваного періоду. I серія — коливан-

ня максимальної денної температури станови-
ли 18—31оС; II — 24,8—31,3; III — 28,7—
34,8оС. Коливання нічної температури: I серія
— 10,2—16оС; II — 14,8—19,3; III — 18,4—
22,3оС.
Вимірювання ректальної температури та

забір крові для визначення гормонів проводи-
ли через 3, 30, 180 і 480 днів після народжен-
ня від 5-ти телят з кожної групи, з 12 до 13 год.
Пролактин установлювали з наборами реа-
гентів для імуноферментного дослідження в
сироватці крові «Хема-Медика» (Росія) на іму-
ноферментному аналізаторі Statfax 30.

Зміни онцентрації прола тин в сироватці
рові бич ів за різних температ рних режимів:
а — 18—31оС; б — 24,8—31,3; в — 28,7—
34,8оС; — волинсь а; — ан сь а породи
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Фізіологічні та гормональні індикатори чутливості
й толерантності бичків м’ясних порід до впливу спеки

I серія

Т повітря — Т ректальна 0,50 0,47 0,54 0,59 0,81 0,70 0,69 0,45

Пролактин — Т повітря 0,87 0,84 0,67 0,77 0,74 0,72 0,85 0,77

Пролактин — Т ректальна –0,31 –0,18 –0,26 0,06 0,07 0,14 0,09 0,05

II серія

Т повітря — Т ректальна 0,52 0,52 0,54 0,55 0,67 0,68 0,7 0,62

Пролактин — Т повітря 0,92 0,87 0,83 0,73 0,68 0,67 0,35 0,02

Пролактин — Т ректальна 0,79 0,79 0,61 0,51 0,46 0,32 0,12 –0,31

III серія

Т повітря — Т ректальна 0,58 0,57 0,55 0,55 0,70 0,70 0,72 0,70

Пролактин — Т повітря 0,95 0,96 0,96 0,96 0,91 0,87 0,95 0,96

Пролактин — Т ректальна 0,71 0,56 0,66 0,60 0,63 0,53 0,69 0,58

Утримували тварин від народження до віку
7 міс. — з коровами на підсисі на пасовищі,
після відлучення — в загонах з навісами.
Статистичну обробку результатів досліджен-

ня виконували з використанням Windows Exel
2003.
Результати досліджень. Тварини зазнава-

ли теплового стресу відповідно з добовим цик-
лом температури повітря — максимальна вдень,
мінімальна вночі.
Вимірювання ректальної температури за 3

серії дослідження свідчать, що в ангуських бич-
ків середні показники у 3-денному віці були на
0,29оС вищими, ніж у волинських (Р<0,05), у
віці 1 міс. — на 0,2 (Р<0,05); 6 міс. — на 0,05
(Р>0,05); у 16 міс. — на 0,12оС. У I серії дослі-
дження ректальна температура була нижчою в
обох порід у всі вікові періоди порівняно з III
серією на 13—15% (Р<0,05); у II серії — незнач-
но вищими, ніж у I серії.
Отримані показники ректальної температу-

ри корелюють із показниками температури по-
вітря та концентрацією пролактину у I серії
(таблиця). Спостерігається вікова залежність
коефіцієнта кореляції ректальної температури
і температури повітря. У ранньомі віці коефі-
цієнт нижчий, у віці 6 та 16 міс. — вищий.
Отримані результати концентрації пролактину

свідчать про те, що у всі вікові періоди в різних
серіях дослідження він по-різному корелює із
ректальною температурою і температурою по-
вітря. У I серії дослідження, за короткочасного
теплового навантаження на організм і темпе-
ратури повітря, що мала значні межі коливання
(як вдень, так і вночі), такими самими були ко-
ливання коефіцієнта кореляції цих показників.
За результатами досліджень, високе тепло-

ве навантаження протягом 10-ти днів призво-
дить до стану теплового стресу у бичків обох
досліджуваних порід у всі вікові періоди. Вод-
ночас спостерігається високий рівень кореляції
ректальної температури і температури повітря,
ректальної температури і пролактину та темпе-
ратури повітря і пролактину.
Концентрація пролактину (рисунок) є найви-

щою у 3-денному віці у телят ангуської поро-
ди. Установлено, що вміст пролактину у си-
роватці крові з віком знижується в обох порід
незалежно від впливу температури довкілля,
проте вищими є показники пролактину у ангусь-
ких бичків (Р<0,05). За цим показником можна
зробити висновок про те, що тварини ангусь-
кої породи є чутливими до дії теплового стре-
су на організм у всі вікові періоди. Показник
пролактину у них був вищим і достовірним
(Р<0,05) порівняно з волинськими бичками.

Коефіцієнти ореляції температ ри повітря, ре тальної температ ри та онцентрації прола -
тин в сироватці рові бич ів (r)

Показник

Вікові періоди та породи

16 міс.1 міс. 6 міс.3 дні

Визначення ректальної температури од-
ночасно з пролактином можна використо-
вувати в оцінці толерантності та чут-

Висновки

ливості худоби до тривалої дії високої темпе-
ратури.
Показники ректальної температури та

АА ВМ АА ВМ АА ВМ АА ВМ
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Фізіологічні та гормональні індикатори чутливості
й толерантності бичків м’ясних порід до впливу спеки
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концентрації пролактину є достовірно нижчи-
ми у бичків волинської м’ясної худоби, що
свідчить про їхню толерантність до дії спе-

ки, а величина цих показників у бичків ангусь-
кої породи — про їхню чутливість до трива-
лого впливу спеки.
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СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ВІДПОВІДНО
ДО УМОВ ICAR

Обґр нтовано необхідність провадження нової
системи правління ал ззю, я а відповідала б
міжнародним стандартам. З рах ванням досвід
інших раїн запропоновано методи облі
прод тивності молочної х доби.

Забезпечення населення високоякісними про-
довольчими товарами є соціально-економічною
проблемою в Україні, розв’язання якої немож-
ливе без збільшення обсягів виробництва та
поліпшення якості продукції тваринництва. За
встановленими медичними нормами річне спо-
живання молочних продуктів на одну людину в
перерахунку на молоко становить 380 кг, тоб-
то загальнодержавний фонд споживання має
становити понад 20 млн т молока. Нині, на
жаль, його виробляють майже удвічі менше.
Розв’язання цього завдання в ринкових умовах
можливе лише за оптимізації всіх чинників, які
забезпечують ефективний розвиток молочного
скотарства (економічних, соціальних, технологіч-
них, генетичних і т.д.). Тому виникає потреба
у створенні такої системи управління галуззю,
завдяки якій держава зможе, застосовуючи еко-
номічні інструменти, впливати на розвиток ви-
робництва.
Як свідчить досвід країн з розвинутим мо-

лочним скотарством, запровадження системи
управління та генетичної оцінки тварин згідно
з рекомендаціями Міжнародного комітету з реєст-
рації та обліку тварин (ICAR) забезпечує висо-
ку ефективність цієї роботи. Вихід України на між-
народний ринок, застосування в селекційних
програмах світового генофонду поліпшуючих
порід, інтенсифікація галузі скотарства зумовлю-
ють формування такої системи і в нашій країні.
Згідно з вимогами ICAR ведення селекційно-

го процесу повинно здійснюватися державою
через головний та регіональні селекційні цен-
три з тваринництва (схема). До структури регі-
онального селекційного центру мають входити
контрольно-асистентська та експертно-боні-
терська служби. Експерти-бонітери зобов’язані
володіти методикою лінійного оцінювання типу
тварин у межах однієї породи. Під час створен-

ня мережі регіональних селекційних центрів
потрібно враховувати кількість підконтрольних
стад і тварин у них, а також відстань до найвід-
даленішого господарства. Це дає змогу опти-
мізувати штат співробітників і забезпечення
транспортом, вимірювальним обладнанням,
комп’ютерною технікою. Крім того, має бути
відокремлений (самостійний) наглядовий орган,
який контролюватиме частоту проведення об-
ліку та його достовірність.
Водночас з регіональними селекційними

центрами бази даних формують організації ве-
теринарної медицини та підприємства, які за-
безпечують проведення штучного осіменіння.
Ці бази мають бути уніфікованими, а за умови
повної сумісності інформації їхня цінність підви-
щується (валоризується).

ICAR висуває конкретні вимоги та визначає
правила щодо обліку різних ознак або характе-
ристик худоби, але він не обмежує країн-членів
жорсткими рамками, а лише зазначає припус-
тимі діапазони, дозволені комбінації методів,
рекомендовані методики обліку. Кожна країна
має зробити свій власний вибір, не порушую-
чи водночас положення Договору з ICAR. Ана-
ліз звітів різних країн протягом кількох років
свідчить, що в більшості країн перевага на-
дається методу А, коли облік проводять неза-
лежні експерти. У Греції та Угорщині облік про-
водять виключно за методом А, в Данії, Туреч-
чині та Естонії, навпаки, застосовують метод В,
коли облік здійснює сам фермер (найчастіше
інформація надходить з доїльних залів в авто-
матизованому режимі). У Німеччині у 65% стад
використовують метод А, в решті — В.
Нині в Україні облік здійснюють спеціалісти

господарств. На першому етапі реалізації нової
системи управління доцільно запровадити 3
методи обліку. За методом А необхідно вести
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облік у тих племінних господарствах, де скон-
центровано найчисленніше поголів’я, а від-
стань до регіонального селекційного центру
найкоротша, за методом В — у господарствах,
де є доїльні зали і показники обліковуються в
автоматичному режимі; метод С доцільно зас-
тосовувати в найвіддаленіших господарствах з
невеликою кількістю поголів’я. Особливість ме-
тоду С у тому, що облік може вести сам влас-
ник господарства, але час від часу контроле-
ри також здійснюють контрольні доїння. У за-
рубіжних країнах спостерігається тенденція до
збільшення частки поголів’я, яке обліковують за
методом А. Зважаючи на високу фінансоєм-
ність цього методу, в Україні його можна зас-
тосувати лише на першому етапі на частині
поголів’я, але в перспективі перевагу все ж на-
давати методу А.

ICAR передбачає різні методики щодо про-
міжку часу між обліковими (контрольними) дня-
ми. У Мексиці, Бельгії, Чехії застосовують ме-
тод А4 (часовий проміжок між контрольними
днями 4 тижні) — відповідно у 95, 85 і 98%
підконтрольних стад. Нідерланди проводять
облік за методом А3 у 31%, А4 — у 60, А6 — у
9% стад. В Україні, знову ж таки з урахуванням
вартості кожного методу, слід використати най-
дешевший метод А6, коли між контрольними
днями проміжок 6 тижнів.
Інформаційні бази формуються на різних

рівнях і за своєю структурою та функціями не
рівнозначні. База даних на рівні господарства
створюється на основі одержаних першодже-
рел і передається в регіональний центр, де
формується база даних другого рівня (зведен-
ня по регіону).
У регіональному центрі проводять оцінку

даних першого рівня (одержаних з господарств),

Система правління ал ззю молочно о с отарства з ідно з вимо ами ICAR: — стр т ри,
я і вже існ ють в У раїні; — стр т ри, я і необхідно створити

Головний селекційний центрАгентство з ідентифікації

Обласні
філії агентства з ідентифікації

Підприємства
зі штучного осіменіння

Регіональні селекційні центри

складають протоколи на їхню повноцінність,
вносять до регіональної бази, а потім відправ-
ляють інформацію до головного селекційного
центру. До його функцій входять генетична
оцінка тварин, на основі якої розробляють ре-
комендації щодо добору бугаїв, визначення ро-
доначальників нових ліній і т.д.
В Україні існують наукові розробки, теоре-

тичні, методологічні та практичні підходи фор-
мування нової системи племінної роботи згідно
з рекомендаціями ІСАR: методика класифікації
молочних корів за екстер’єрним типом на основі
лінійної оцінки (Л. Хмельничий, 2008), створено
селекційно-генетичний центр з функціями, ви-
значеними вимогами ІСАR (М.І. Бащенко,
2000), упроваджено ідентифікацію тварин, роз-
роблено концепцію централізації системи одер-
жання, вирощування та оцінки бугаїв-плідників
на породному рівні (В.І. Антоненко, 2000) та де-
якою мірою реалізовано автоматизовану систе-
му обліку «Орсек». Проте сам облік не можна
визнати офіційним, оскільки його проводять у
господарствах не незалежні, а свої спеціалісти
із застосуванням несертифікованого вимірю-
вального обладнання (від молокоміра до літро-
вої банки) за різними методиками. Інформацію
передають у національну базу даних лише за
результатами року, тому генетична оцінка тва-
рин відбувається один раз на рік (за вимогами
ІСАR — 4 рази на рік). Походження тварин не
підтверджується генетичними дослідженнями.
Формально регіональні селекційні центри

створено на базі науково-дослідних установ,
але юридичного статусу їм не надано, а отже,
немає фінансування, кадрового забезпечення,
транспорту, комп’ютерного обладнання. Бази
даних створюються за різними методами, тому
не можуть бути уніфікованими.

Служба ветеринарної
медицини

Наглядовий орган

Геномна
служба

Контрольно-
асистентська
служба

Експертно-
бонітерська
служба

Аналітично-
інформаційний

відділ

П і д к о н т р о л ь н і       с т а д а
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відповідно до світових стандартів//Там само. —
С. 78—81.

3. Хмельничий Л. Класифікація молочних корів
за екстер’єрним типом//Тваринництво України. —
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Запровадження галузевої системи управлін-
ня вимагає, крім фінансових вкладень, прове-
дення комплексу наукових досліджень у межах
спеціальної науково-технічної програми, роз-
робки програмного забезпечення, підготовки

кадрів, прийняття низки нормативно-правових
документів. Розв’язання цих проблем потребує
істотного прискорення, що сприятиме інтенси-
фікації молочного скотарства та підвищенню
його економічної ефективності.

БІОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ

17 березня 2010 р. відбулося чергове засідання Бюро Президії УААН, на якому розглянуто пи-
тання мікробіологічних основ підвищення родючості ґрунтів як чинника впливу на продукційний
процес культурних рослин.
З доповіддю виступив директор Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН член-ко-

респондент УААН В.В. Волкогон. В обговоренні взяли участь академіки УААН В.Ф. Сайко, А.Л.
Бойко, В.П. Патика, член-кореспондент УААН І.В. Гриник, начальник департаменту рослинництва
агрофірми «Дружба нова» (Чернігівська область) М.М. Остах.
Нині біологічний стан багатьох ґрунтів країни слід визнати деградаційним. Через відсутність

надходження органічної речовини та незбалансоване застосування мінеральних добрив, ігнору-
вання сівозмін, зведення до мінімуму площ вирощування бобових культур у ґрунтах активізують-
ся процеси дегуміфікації. Істотно збіднюється склад біоценозів ґрунтів, спостерігається зведення
до мінімуму і навіть випадання з них окремих видів корисних організмів. Масштабність таких явищ
викликає серйозну стурбованість.
Зупинити зниження родючості ґрунтів можна шляхом створення в агроценозах позитивного

балансу між надходженням органічної речовини у ґрунти та її гуміфікації, з одного боку, і дегра-
дацією гумусових сполук, з іншого. Це можливе за обов’язкового дотримання сівозмін з високим
ступенем насичення бобовими культурами, використання сидератів, післязбиральних решток і
урахування особливостей перебігу мікробіологічних процесів у ґрунтах за дії різних технологіч-
них чинників.
Науковими установами Академії досягнуто певних результатів у розв’язанні комплексної про-

блеми збереження родючості ґрунтів. Так, в Інституті сільськогосподарської мікробіології розроб-
лено методологічні засади та методику інструментального (газохроматографічного) визначення
фізіологічно доцільних доз мінерального азоту в технологіях вирощування сільськогосподарсь-
ких культур. Істотним внеском у вирішення проблеми збереження родючості ґрунтів є створення
новітніх мікробних препаратів та технологій іх застосування при вирощуванні культурних рослин.
Поєднане використання фізіологічно обґрунтованих доз азотних добрив з біопрепаратами сприяє
зростанню коефіцієнтів засвоєння діючої речовини з добрив та обмеженню вимивання агрономі-
чно цінних сполук по ґрунтовому профілю за межі кореневмісного шару. Лізиметричними дослід-
женнями визначено, що при цьому на 22—30% зменшується вимивання гумусу по ґрунтовому
профілю. Ці розробки дають підставу пропонувати нову стратегію застосування добрив у поєднанні
з біопрепаратами в сільськогосподарському виробництві.
Досліджено мікробіологічні аспекти компостування органіки зі збагаченням субстратів актив-

ними штамами мікроорганізмів. Створено органо-мінеральні добрива Фосфогумін (Інститут
сільськогосподарської мікробіології) та Екобіом-Північ (ННЦ «Інститут землеробства УААН»). У ННЦ
«Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського» розроблено технологію виробництва
органо-мінеральних добрив, в основу якої покладено закономірності формування гумусових спо-
лук у процесі компостування органічних відходів.
Відмічено недостатній рівень упровадження проведених розробок у виробництво. Потребують

комплексності мікробіологічні дослідження з установами агрохімічного спрямування.
Відділенню землеробства, меліорації та агроекології доручено розробити Концепцію держав-

ної програми «Біологічні основи формування родючості ґрунтів та підвищення продуктивності аг-
роценозів» та разом з відділенням наукового забезпечення трансферу інновацій — «Рекомендації
з ефективного використання сидератів у сільськогосподарському виробництві».

А.С. Заришняк, академік-секретар
Відділення землеробства, меліорації та агроекології

У ПРЕЗИДІЇ УААН
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ГЕНЕТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
СТВОРЕНИХ В УКРАЇНІ М’ЯСНИХ
ПОРІД ХУДОБИ

Наведено рез льтати дослідження створення
порід м’ясної х доби в У раїні.

Протягом останніх 40 років в Україні відбу-
вається процес створення самостійної галузі
спеціалізованого м’ясного скотарства завдяки
вдосконаленню існуючих і виведенню нових
м’ясних типів і порід, пристосованих до певних
кліматичних зон. Одне з умов становлення —
наявність поголів’я м’ясних тварин, які відпові-
дають вимогам господарників. Це стало ще ак-
туальнішим в останні роки нестабільної еконо-
мічної політики держави.
Племінна робота — комплекс організаційно-

господарських і зоотехнічних заходів, спрямо-
ваних на удосконалення продуктивних і племін-
них якостей не тільки окремих тварин або стад,
а й порід у цілому. Напрями її можуть зміню-
ватись залежно від соціально-економічних умов
та особливостей споживача. Відсутність в Ук-
раїні вітчизняних спеціалізованих м’ясних по-
рід, невелика ефективність імпортних зумовила
виведення м’ясної породи на основі районова-
них комбінованих і молочних порід у поєднанні
з імпортною м’ясною худобою [5].
Мета дослідження — аналіз створених віт-

чизняних порід м’ясної худоби за показниками
продуктивності та генеалогічною структурою.
Матеріалом дослідження історико-науко-

вих аспектів створення вітчизняних порід м’яс-
ної худоби стали створені провідними науков-
цями України породи: українська м’ясна, полісь-
ка м’ясна та знам’янський м’ясний тип поліської
м’ясної породи.
Результати досліджень. Під час проведен-

ня аналізу генеалогічної структури поліської
м’ясної породи, поданої до апробації у 1998 р.,
виявлено генетичну схожість між породами та
типами м’ясної худоби, які були вихідними при
її створенні [6]. Тому було проаналізовано сам
процес створення спеціалізованої галузі м’яс-
ного скотарства в Україні, який відбувався за
напрямами: завезення з країн з розвинутим
м’ясним скотарством спеціалізованого поголі-
в’я м’ясної худоби; поліпшення аборигенних
порід (сіра українська, бура карпатська); поліп-
шення існуючих, уже акліматизованих протягом
десятиріч, порід (симентал, абердин-ангус);
виведення нових порід.
Завдяки добрим показникам продуктивності

в Україні з імпортованих порід найінтенсивніше
використовуються абердин-ангус, шароле, си-
ментал, лімузин як за чистопородного розведен-
ня, так і під час виведення нових порід худоби.

При створенні нових порід м’ясної худоби
менш вдалі типи були витиснені більш вдали-
ми та поступово сформовано єдиний масив
худоби з невеликими зональними варіаціями.
Розроблено показники стандарту бажаного ти-
пу, завдяки чому в країні створено кілька порід.
Так, для лісостепової зони створювали чернігів-
ський і придніпровський типи (у подальшому —
українську м’ясну породу), для Лісостепу і По-
лісся — знам’янський тип, апробований пізніше
за поліський, для Полісся — волинський і для
півдня України — південний тип м’ясної худоби.
Українську м’ясну породу апробовано пер-

шою з вітчизняних м’ясних порід і затвердже-
но наказом Мінсільгосппроду України № 211 від
30.07.1993 р.
Шляхом складного відтворювального схре-

щування з використанням 4-х вихідних порід —
шароле, кіанська (імпортні спеціалізовані м’яс-
ні) та симентальська і сіра українська (місцеві
молочно-м’ясні) було створено та в 1979 р. ап-
робовано 2 внутрішньопородні типи м’ясної
худоби — чернігівський та придніпровський. На
основі об’єднання нових створених типів роз-
почато роботу зі створення української м’ясної
породи з параметрами продуктивності кращих
спеціалізованих світових м’ясних порід. Робо-
ту здійснювали в 14 господарствах 9 областей
країни і в 1993 р. було апробовано та затверд-
жено українську м’ясну породу з двома завод-
ськими типами — лохвицько-золотоніським і
головеньківським та 7 заводськими лініями.
Потенціал породи: жива маса повновікових бу-
гаїв — 1000—1270 кг, корів — 600—710 кг, те-
лят при відлученні у 6 міс. — 200—220 кг, се-
редньодобові прирости — 1208 г при витраті
кормів на 1 кг приросту 6,8 к.од., забійний вихід
— 59—63%. Туші бугайців масивні, щільні, з
добре розвиненою м’язовою тканиною і помір-
ним поливом [4].
Кращі племінні господарства: «Перемога»

Полтавської, «Україна» Сумської, «Воля» Чер-
каської, «Головеньківське» Чернігівської облас-
тей.
Видатні тварини, одержані при виведенні

типів української м’ясної породи, стали генетич-
ним матеріалом і для створення інших типів
м’ясної худоби. Так, від 3-породного бугая Ре-
корда 673 і чистопородної абердин-ангуської
корови Гордой 44 одержано бичка Горностая
805 (1974 р. н.), який за всіма показниками
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відповідав вимогам нового типу м’ясної поро-
ди [5].
Поліську м’ясну породу затверджено нака-

зом Міністерства агропромислового комплексу
України № 91 від 22.02.1999 р. [2]. Передумо-
вою її створення став поліський зональний тип
м’ясної худоби, який виведено методом склад-
ного відтворного схрещування чернігівського,
придніпровського типів української м’ясної по-
роди та знам’янського м’ясного типу худоби, який
створювався. У подальшому методом приско-
реного генетичного поліпшення в напрямі висо-
кої плодючості, інтенсивного приросту живої
маси, добрих м’ясних форм і якості м’яса виве-
дено саму поліську м’ясну породу, яка добре при-
стосована до природнокліматичних умов По-
лісся України, невимоглива до умов годівлі та
утримання, має хороші забійні та м’ясні якості.
За екстер’єром тварини поліського типу дов-

гі, широкотілі, з невисокою головою і короткою
шиєю, глибокою грудною кліткою, мають по-
рівняно невисокі кінцівки. Вирізняються доброю
відтворювальною здатністю, легкість отелень
— 4,5—5 балів. У породі 7 ліній та 31 родина.
Цю худобу в основному розводять у госпо-

дарствах Житомирської, Сумської та Рівненської
областей. Виходячи з селекційних завдань і
племінної цінності стад, основними базовими
господарствами при створенні поліської породи
м’ясного напряму продуктивності були запла-
новані: племзавод «Заповіт», племферми КСП
«Росія», «Нове життя», «Жовтнева перемога»,
«Переможець» Житомирської, племрепродукто-
ри КСП «Світанок» і «Промінь» Рівненської об-
ластей, а знам’янського внутрішньопород-
ного типу: СВК «Колос», ЗАСТ «Олексіївське»,
ПП «Ольвія», ТОВ «Україна», ТОВ «Центр»,
ПП «Лан», СВК «Оситняжка» Кіровоградської
та ТОВ «Агрікор» Чернігівської областей.
У цих господарствах здійснювали кваліфіко-

вану племінну роботу при розведенні помісей
«у собі», консолідацію спадковості тварин, оцін-
ку бугаїв-плідників, виявлення поліпшувачів,
закладення та гілкування заводських ліній.
Установлено, що тварини поліської м’ясної

породи характеризуються такими показниками
продуктивності: жива маса дорослих бугаїв-
плідників 1000—1200 кг, повновікових корів —
550—650, бугайців у віці 18 міс. — 550—600,
телиць у віці 18 міс. — 410—450 кг; забійний
вихід у бугайців у віці 18 міс. — до 65%; уміст
кісток у туші — 15%; індекс м’ясності — у ме-
жах 5,5—6; відтворна здатність — 87—93%.
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси до
віку 18 міс. не перевищують 8 к.од. Швидкість
росту бугайців після відлучення при невисоко-
му рівні годівлі становить 950—1000 г. Маса
туші бугайців у віці 18 міс. — 310—340 кг. За-
бійний вихід — 65%. Тривалість продуктивно-
го використання корів — 10—12 років, а окре-
мих особин — і більше [2, 4].
Поліську м’ясну породу розводять у багатьох

Генетичний взаємозв’язок
створених в Україні м’ясних порід худоби

природнокліматичних зонах України. Сформо-
вано 24 племрепродуктори, з них 6 племзаводи.
Селекційно-племінну роботу проводять на по-
голів’ї понад 7000 гол., у тому числі 2559 корів.
Знам’янський тип затверджено у 2009 р. та

апробовано разом з південною м’ясною поро-
дою у 2008 р., хоча роботу щодо його створен-
ня на основі абердин-ангусів розпочато у 1975 р.
і сконцентровано в господарстві ім. Т.Г. Шев-
ченка Знам’янського району Кіровоградської
області [1, 5].
Нині знам’янський внутрішньопородний тип

розводять у 8-ми племінних репродукторах та
1-му племінному заводі. Селекційно-племінну
роботу проводять на поголів’ї понад 2016 гол.,
у тому числі 605 корів.
Тварини знам’янського внутрішньопородно-

го типу поліської м’ясної породи характеризу-
ються такими показниками продуктивності: жи-
ва маса дорослих бугаїв-плідників — 800—
1000 кг, повновікових корів — 550—600, бугайців
у віці 18 міс. — 500—600, телиць у віці 18 міс.
— 390 — 410 кг; забійний вихід у бугайців у віці
18 міс. — 60—63%; уміст кісток у туші — 17%;
якість м’яса — 4,8 бала; відтворна здатність —
у межах 85—92%. Витрати кормів на 1 кг при-
росту живої маси до віку 18 міс. не перевищу-
ють 7,5 к.од. Швидкість росту бугайців після
відлучення на вирощуванні становить 1100—
1250 г. Маса туші бугайців у віці 18—24 міс. —
265—290 кг. Забійний вихід — 60—63%.
Велике значення для розвитку поліської по-

роди та її знам’янського внутрішньопородного
типу мають їх генеалогічна структура, управлі-
ння нею та регулювання чисельності і спів-
відношення структурних підрозділів, їхня оцін-
ка та визначення найбільш високопродуктивних
ліній, родин, організація цілеспрямованої се-
лекції на перспективу.
Нині в поліській породі розводять 6 ліній:

Каскадера 530, Лайнера 65, Пакета 93, Іриса
559, Омара 814, Велікана-Селектора 24 та 16
родин, а в знам’янському внутрішньопородно-
му типі — 3 лінії: Радиста 113, Дарованого 400,
Мазуна 6 і 6 родин. Робота з лініями ґрунтуєть-
ся на визначенні перспективних ліній та їх по-
дальшому вдосконаленні.
У кожному стаді можна виділити певну кіль-

кість родин, тому при плануванні добору слід
ураховувати поєднання між родинами і певни-
ми лініями або плідниками. Цінність родини
полягає у її груповій характеристиці. В ряді ви-
падків плідник, який дав цінний приплід від спа-
ровування з кількома самками, при спарову-
ванні з іншими самками цієї родини також дає
цінний приплід [2, 3, 6].
Подальше розведення та удосконалення по-

ліської м’ясної породи з метою підвищення
м’ясної продуктивності здійснюється методом
спрямованого добору тварин при чистопород-
ному розведенні та відтворному схрещуванні із
вихідною породою шароле [3].
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ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Генетичний взаємозв’язок
створених в Україні м’ясних порід худоби

У родоводах багатьох засновників ліній тієї
чи іншої породи видатні тварини повторюють-
ся. З генеалогічного аналізу вищенаведених
створених в Україні м’ясних порід худоби мож-
на зробити висновок про єдність походження та
взаємозв’язок між ними генотипічного поход-
ження.
Аналізуючи схему створення поліської м’яс-

ної породи [6], можна зробити висновок про
взаємозв’язок поліської та української м’ясних
порід і знам’янського м’ясного типу (рисунок).
При створенні вітчизняних порід використа-

но потомків видатного бугая Еміра 58596 поро-
ди шароле, що зумовлює генетичну схожість
тварин бажаного типу новостворених порід і
типів худоби. Як видно зі схеми, плідники Ло-
сось 2391 і Велікан 9979 української м’ясної

А

породи є засновниками ліній поліської м’ясної
породи. Два плідника Лайнер 65 і Пакет 93, які
належали господарству ім. Т.Г. Шевченка Зна-
м’янського району Кіровоградської області з
розведення створюваного знам’янського типу,
стали засновниками ліній поліської м’ясної по-
роди. Тому під час апробації у 2008 р. знам’ян-
ського типу (як селекційного досягнення) питан-
ня, до якої породи зарахувати тип і не виника-
ло. Генеалогічна структура типу свідчить про
зв’язок через плідників з поліською породою, а
бугаї, яких закуповували у колишньому СНЦ
«Поліський» Радомишльського району Жи-
томирської області та СТОВ «Клен» Львівської
області і використовували на маточному по-
голів’ї при створенні знам’янського типу, зумо-
вили генетичну схожість тварин.

Завдяки спільному підходу до створення
порід у державі та наявності спільного гено-
фонду, вітчизняні новостворені породи україн-

Висновки

ська та поліська м’ясні породи і знам’янський
м’ясний тип подібні між собою за мастю, бу-
довою тіла і показниками продуктивності.

Схема створення родоначальни ів ліній полісь ої м’ясної породи

Селектор 24
1/8А7/16Ш1/4СЗ/32КЗ/32У

Тонак 662 Каскадер 530
21/64А5/16Ш7/32С1/8К1/64ЧР

Омар 815 Ірис 559
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Пакет 93 Лайнер 65
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1/2Ш1/4С
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1/8С1/16У

13/32А5/16Ш1/4С1/32ЧР

Закат
03298

Мурат
03133

1/2Ш
1/2С

1/4С1/2А
1/4Ш Ш

1/4А5/16Ш
3/16С1/4К Козак 247

1/4Ш5/18А1/8ЧР
1/2Ш1/2С
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Казка 502А

Горда 44А

Емір 58596Ш
1/2А1/2ЧР

ЧР

1/2К1/2У

У К
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
СОЛОМИ В ЯКОСТІ ПАЛИВА

Наведено проблеми виробництва
та ви ористання соломи на теплові потреби
в а рое осистемах.

Продовольча, енергетична та екологічна проб-
леми, які постали на сучасному етапі перед
людством, потребують максимально ефектив-
ного балансування харчових, сировинних та
енергетичних потреб із можливостями агроеко-
систем за одночасного акумулювання сонячної
енергії у вигляді гумусу та утримання й роз-
ширення біологічного різноманіття біоценозів.
Поширення використання біологічних енергоре-
сурсів є складним процесом і потребує удос-
коналення технічного та технологічного його
забезпечення шляхом вирішення наукових та
технічних проблем, аналізу яких й присвячено
статтю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Установлено, що біоенергоконверсія органічної
сировини з виробництвом біопалив дає змогу
забезпечити часткову енергетичну автоном-
ність виробництва із збереженням родючості
ґрунтів [1].
Водночас виробництво і використання біопа-

лив в агроекосистемах потребує удосконален-
ня технічного та технологічного забезпечення,
без чого подальший розвиток наукового забез-
печення енергетичної галузі сільськогосподар-
ського виробництва неможливий.
Мета дослідження — проаналізувати про-

блеми виробництва і використання соломи в аг-
роекосистемах та намітити шляхи удоско-
налення техніко-технологічного забезпечення
енергетичної автономності сільськогосподарсь-
кого виробництва.
Результати досліджень. Кожен захід, який

пропонується для реалізації в агроекосистемах,
повинен не тільки підтримувати родючість ґрун-
ту, а й сприяти розширеному відтворенню
родючості ґрунтів. Це безпосередньо стосуєть-
ся виробництва та використання соломи на
теплові потреби. Тому визначення обсягів со-
ломи, яка може бути використана на теплові
потреби без шкоди для відтворення родючості

ґрунтів, є важливим напрямом наукових дос-
ліджень.
На сьогодні вже розроблено методики, що

дають змогу розраховувати баланс гумусу в
сівозміні. Він визначається як різниця між кіль-
кістю мінералізованого гумусу та його надход-
женням за рахунок гуміфікації кореневих реш-
ток, пожнивних залишків, біомаси бур’янів і си-
дератів та внесеного підстилкового гною й
інших органічних речовин. Вихідними парамет-
рами (даними) для розрахунку балансу гумусу
у сівозміні є комплекс статистичних, агрономі-
чних та агрозоотехнічних показників. Серед них
мінералізація гумусу культурами сівозміни,
вихід сухої маси кореневих решток та сухої біо-
маси польових культур є такими, що залежать
від урожайності польових культур, які, за дани-
ми наукових публікацій, змінюються у широких
межах. Це не дає можливості розробити набли-
жений до реальності алгоритм розрахунку ба-
лансу гумусу. Так, у 16-річному досліді показ-
ники запасу гумусу в сівозміні із 40% просап-
них культур та 10% багаторічних трав із
щорічним унесенням 6 т гною та N56P56K56 при
перерахунку на 1 рік становили від 700 кг/га у
10-сантиметровому шарі до 4570 кг/га у метро-
вому шарі ґрунту порівняно з перелогом [2], а
тому питання визначення показників мінералі-
зації гумусу основними польовими культурами
залишається відкритим. Для визначення вихо-
ду сухої маси кореневих решток основних куль-
тур існують відповідні рівняння регресії [3], од-
нак вони не враховують кореневі органічні ви-
ділення, кількість яких може сягати 40%
наземної сухої маси рослин, а також оновлен-
ня маси коренів до кінця вегетаційного періо-
ду, коли традиційними методами визначають
кореневу масу [2]. Існують також проблеми
щодо визначення обсягів сухої біомаси польо-
вих культур, оскільки коефіцієнти, що визнача-
ють співвідношення сухої біомаси польових
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культур з їх урожайністю, змінюються у широ-
ких межах.
У разі наявності обґрунтованих значень на-

ведених показників існувала б можливість
об’єктивно визначати річний баланс гумусу —

Проблеми використання
соломи в якості палива

сполуки, яка утворюється після завершення
циклу мікробіологічних перетворень ґрунтовою
мікрофлорою органічної речовини, що надхо-
дить у ґрунт протягом року, за такою залежніс-
тю, т/га:

Статистичні показники

  Si Площа під і-ю культурою (паром) сівозміни, тис. га

  SС Площа під сидератами в сівозміні, тис. га

 УБС Урожайність біомаси сидератів, т/га Згідно річної
  Nj Поголів’я тварин та птиці j-го виду, тис. гол. або статистичної
 ОБk Річний обсяг органічної біомаси k-го виду (компости, відпрацьовані звітності

субстрати, вермікомпости та ін.), який надходить на поля протягом року,
тис. т

  n Кількість культур у сівозміні, од.

  m Кількість видів тварин і птиці

  p Кількість видів органічної біомаси, шт.

Агрономічні показники

 Міk Мінералізація гумусу і-ю культури сівозміни, т/га 0,7—2,2*

 КРіВ Вихід сухої маси кореневих решток і-ї культури сівозміни, т/га 1,7—5,0*

 РБіВ Вихід сухої біомаси і-ї культури сівозміни, т/га 0,8—2,5*

УББ Урожайність біомаси бур’янів, т/га 5

 БСW Відносна вологість біомаси сидератів, % 85

 ББW Відносна вологість біомаси бур’янів, % 85

 КРГіk Коефіцієнт гуміфікації кореневих решток і-ї культури сівозміни, відн. од. 0,1—0,25

 ПЗГіk Коефіцієнт гуміфікації пожнивних залишків і-ї культури сівозміни, відн. од. 0,14—0,23

 ББГk Коефіцієнт гуміфікації біомаси бур’янів, відн. од. 0,2

 БСГk Коефіцієнт гуміфікації біомаси сидератів, відн. од. 0,2

 ПГГk Коефіцієнт гуміфікації підстилкового гною, відн. од. 0,23

 ОБГkk Коефіцієнт гуміфікації сухої органічної біомаси k-го виду, відн. од. 0,2

Агрозоотехнічні показники

 Сіk Коефіцієнт виходу стерні і-ї культури сівозміни, % 7—12

 Віk Коефіцієнт втрат рослинної біомаси і-ї культури сівозміни при збиранні, % 5—10

 C
jТ Стійловий період поголів’я тварин та птиці j-го виду, діб 210—365

 E
jγ Вихід екскрементів поголів’я тварин та птиці j-го виду, кг/гол. за добу

 C
jγ Вихід сечі поголів’я тварин та птиці j-го виду, кг/гол. за добу Згідно діючих

 Пjγ Потреба соломи на підстилку для поголів’я тварин та птиці j-го виду, нормативів
кг/гол. на добу

 ПГW Відносна вологість підстилкового гною, % 75

 Wk Відносна вологість органічної біомаси k-го виду, % 60

* Показники, які залежать від урожайності польових культур і згідно наукових публікацій змінюються у ши-
роких межах.

1. Вихідні параметри (дані) для розрах н баланс м с в сівозміні

Позна-
чення

ЗначенняНайменування і одиниця виміру
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Найменування, одиниці виміру і значення
використаних буквених позначень у розрахун-
ку балансу гумусу наведено у табл. 1.
Вихід соломи та стебел для теплових по-

треб визначають як різницю між кількістю біо-
маси зернових і зернобобових культур та сте-
бел ріпаку і сої (за виключенням стебел куку-
рудзи на зерно та соняшнику, рослинна
біомаса яких у більшості випадків залишаєть-
ся на полі у повному обсязі) та втратами при
збиранні і стерні, а також витратами соломи на

Статистичні показники

Н Чисельність населення, млн чол. Згідно річної або
f Кількість видів грибів, що вирощуються з використанням соломи, шт. статистичної

звітності

Агрономічні показники

 СГk Коефіцієнт гуміфікації соломи, відн. од. 0,2

Агрозоотехнічні показники

WРБ Відносна вологість рослинної біомаси, % 80

WС Відносна вологість соломи, % 20

 Кjγ Потреба соломи для годівлі тварин та птиці j-го виду, кг/гол. за добу Згідно діючих
нормативів

Пrf Питома річна потреба у грибах f-го виду, кг/люд. за рік 2—6

Нrf Норма виходу грибів f-го виду від маси субстрату, відн. од. 0,17—0,2

Kcf Кратність виходу субстрату для вирощування грибів f-го виду до маси
соломи, відн. од. 2,5—3

Теплотехнічні показники

qC Теплота згорання соломи, ГДж/т 14,39

 Сη Коефіцієнт корисної дії котлів при спалюванні соломи, % 82

qГ Теплота згорання природного газу, ГДж/тис. м3 35,16

 Гη Коефіцієнт корисної дії котлів при спалюванні природного газу, % 90

2. Вихідні параметри (дані) для розрах н обся соломи на теплові потреби та обся ів
е ономії природно о аз

Позна-
чення

ЗначенняНайменування і одиниця виміру

годівлю тварин та на підстилку. Частину соло-
ми використовують для виробництва грибної
продукції. Визначення обсягів соломи та стебел
польових культур для теплових потреб також
потребує наявності обґрунтованих значень ви-
ходу сухої біомаси польових культур. За наяв-
ності обґрунтованого значення цього показника
існувала б можливість об’єктивного визначен-
ня річного обсягу соломи та стебел польових
культур для теплових потреб (тис. т) за залеж-
ністю, яка враховує також додаткові витрати
соломи на компенсацію дефіциту гумусу, ви-
значеного за попереднім виразом:
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Розрахунковий еквівалент природного газу
(млрд м3), який можна вивільнити за рахунок
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Підтримання балансу гумусу в ґрунтах є
визначальним фактором при використанні
соломи на теплові потреби. Водночас, кількість
соломи, яку можна використати на теплові
потреби, в обернено пропорційній залежності
обмежена незначним діапазоном дефіциту гу-
мусу в ґрунтах. Так, збільшення дефіциту гу-
мусу на 10 кг/га зумовлює необхідність змен-

Висновки

шити використання соломи на теплові по-
треби на величину від 5 до 6%. Отже, в су-
часних умовах незначна зміна прийнятих зна-
чень показників для розрахунку або методики
визначення балансу гумусу для ідентичних
умов може призвести до прямо протилежних
висновків щодо можливості використання со-
ломи на теплові потреби.

Проблеми використання
соломи в якості палива

спалювання соломи та стебел, на основі показ-
ників теплоти згорання соломи та природного
газу, а також відповідних значень коефіцієнтів
корисної дії топок при спалюванні соломи та
природного газу, може бути визначений за ви-
разом:

 3C C

Г Г

q
ПГ С 10 .

q
−η

=
η  (3)

Найменування, одиниця виміру і значення
залучених до розрахунку обсягів соломи та роз-
рахункового еквівалента природного газу бук-
вених позначень наведено у табл. 1 та 2.
За показниками, що характеризують

сільськогосподарське виробництво упродовж
останніх років, було розраховано граничні об-
сяги рослинної біомаси (соломи), яку можна
використовувати на теплові потреби. Ця за-
лежність, визначена у відсотках до загальної
кількості соломи, має такий вигляд:

С%= –0,57Д+48,66, (4)

де Д — річний дефіцит гумусу, кг/га.

Слід зазначити, що за загального дефіциту
гумусу в межах від 80 до 90 кг/га використову-
вати солому на теплові потреби вже неможли-
во через умови збереження родючості ґрунтів.
Граничний обсяг соломи, яку можна використо-
вувати на теплові потреби, за нульового балан-
су гумусу становить близько 50%.
Для забезпечення використання на теплові

потреби бадилля кукурудзи та соняшнику, а
також стебел ріпаку, залишаються не виріше-
ними технічні питання щодо заготівлі цієї рос-
линної біомаси, яку, зазвичай, подрібнюють та
залишають на полях.
Незважаючи на те, що технічні питання на-

гріву води за рахунок спалювання соломи вир-
ішено, задача використання соломи для сушін-
ня зерна залишається відкритою. Це пов’яза-
но з тим, що за продуктивності сушарки 20 т/год
спалювання соломи повинно бути забезпече-
но в кількості не менше 500 кг/год. при тепловій
потужності теплогенератора 2000 кВт. На нашу
думку, ця технічна задача не може бути вирі-
шена без розробки технічних засобів для гази-
фікації соломи.
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ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
РИЗИКУ В ГАЛУЗЯХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

На основі оцін и існ ючих сільсь ом
осподарстві професійних ризи ів запропоновано
методоло ію системно о аналіз виробничих
небезпе для їх оцінювання та передження
з рах ванням мов ви онання робіт ал зі.

Постановка проблеми. Ризик нещасного
випадку невіддільний від сучасного аграрного
виробництва — складної ймовірнісної системи,
де майже завжди присутня небезпека через
безпосередню участь у технологічному процесі
працівника з його емоційними, фізіологічними
та психологічними рисами. Разом з тим проб-
лема комплексного оцінювання ризику травма-
тизму на виробничих процесах з урахуванням
ймовірності нещасного випадку та вартісної
важкості його наслідків для сільського госпо-
дарства України є новою та актуальною [1, 2].
До останнього часу як показники ризику в

аграрній галузі розглядали та аналізували зде-
більшого лише коефіцієнти частоти і важкості
виробничого травматизму (професійної захво-
рюваності). На сьогодні ще не зроблено оцін-
ку та не співставлено показники ризику для ос-
новних професій у сільському господарстві, не
складено класифікатор професій за критеріями
ризику травмування і захворюваності.
Це зумовлено багатоаспектністю цієї проб-

леми, практично повним ігноруванням біль-
шістю об’єктів господарювання вимог до охоро-
ни праці майже в усіх галузях економіки та уп-
равлінській діяльності.
Крім того, ризик — це складне явище, що

має безліч незбіжних, а іноді протилежних ре-
альних основ, оскільки в літературі немає єди-
ного розуміння особливостей цієї проблеми [1,
2, 4—6].
Отже, потрібно розробити якісно нову для

сільського господарства систему аналізу та об-
ліку професійних ризиків, складниками якої ма-
ють стати: науковий інструментарій об’єктивно-

го оцінювання ризиків; страхові механізми їх
виявлення на виробництві; галузеві центри від-
стеження ризиків та потенційних небезпек; зво-
ротні комп’ютеризовані інформаційні зв’язки від
центру до сільськогосподарських підприємств.
Мета досліджень — обґрунтувати можли-

вості застосування експертних методів оціню-
вання ризиків на механізованих виробничих
процесах у сільському господарстві як склад-
ника методології управління професійними ри-
зиками для усунення ризиків неприйнятного
рівня.
Результати досліджень. Спеціалісти Між-

народної організації праці та Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) виділяють
більше 150 класів професійного ризику і близь-
ко тисячі їх видів, що загрожують життю і здо-
ров’ю працівників різних професій. Вважають,
що ця класифікація не є повною і охоплює ли-
ше окремі аспекти безпеки та гігієни праці. Іс-
тотна частка цих ризиків має місце на вироб-
ничих процесах у сільському господарстві.
Таке широке коло професійних ризиків в

АПК пояснюється, з одного боку, достатньо
високим рівнем розвитку в Україні сільськогос-
подарського виробництва і суміжних галузей,
коли інтенсивне застосування високоенергетич-
них технологій виробництва із застосуванням
хімічних та біологічних речовин призвело до
того, що практично усі сфери життєдіяльності
працівників села пов’язані ризиками, а з іншо-
го — застосуванням морально і фізично заста-
рілої сільськогосподарської техніки з практич-
но вичерпаним ресурсом (після 10-річного і
більше терміну експлуатації) також значно під-
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вищує професійний ризик. Багато фахівців вва-
жають, що уникнути у сільськогосподарському
виробництві ситуацій з підвищеним ризиком
нині вже неможливо.
Стратегія управління безпекою складних

систем, якими є виробничі процеси в АПК, пе-
редбачає системний аналіз, багатофакторне
оцінювання і багатокритеріальну мінімізацію
ризиків, що забезпечує значне підвищення їх
безпеки за своєчасного виявлення ситуацій
істотного, критичного і/або катастрофічного ри-
зику та запобігання їх наслідкам. Управління
професійними ризиками — це ітеративний про-
цес з чітко визначеними етапами:

· встановлення (ідентифікація) небезпек і
виду ризиків на робочому місці;

· аналіз ризику подій, обставин з виокрем-
ленням найбільш значущих ризиків;

· оцінювання ризиків — кількісний опис ви-
явлених ризиків, розрахунок їх ймовірності та
тяжкості наслідків;

· ранжування і відбирання ризиків — визна-
чення ступеня значущості ризиків;

· розроблення заходів впливу на ризик для
його усунення (недопущення) або зниження
рівня.
Існує велика кількість методів аналізу ри-

зиків. Для оцінювання рівня професійного ри-

Оцінювання професійного ризику в галузях
сільськогосподарського виробництва України

зику використовують статистичний, аналоговий
та експертний методи.
Статистичний і аналоговий методи засто-

совують за наявності певної вибірки аналогіч-
них нещасних випадків чи небезпек, що не зав-
жди можна реалізувати при роботі їх обладнан-
ня за певних умов та облаштуванні робочого
місця. Тому, на наш погляд, необхідно засто-
совувати експертний метод, який базується на
оцінках фахівцями (експертами) значущості
впливу різних чинників виробничого довкілля
на безпеку виконання трудових операцій. Для
цього слід використовувати бальну шкалу ви-
мірювання ймовірності ризику і його наслідків.
У практиці застосовують досить наближені

методи оцінювання потенційних наслідків трав-
мування, професійної захворюваності та ймо-
вірності настання цих подій. За Британським
стандартом безпеки DS-8800 ризик оцінюють
за формулою:

R = Р⋅S,

де R — професійний ризик; Р — ймовірність
події; S — тяжкість наслідків.
Для оцінювання ступеня ймовірності настан-

ня нещасного випадку (травми, отруєння, роз-
винення професійної хвороби тощо) використо-
вують такі позначення: А — висока ймовірність;

І 5 дуже високий 4 високий 3 середній
(ризик неприйнятний) (ризик неприйнятний)  (ризик прийнятний)

II 4 високий 3 середній 2 малий (ризик прийнятний)
(ризик неприйнятний) (ризик прийнятний)

III 3 середній 2 малий (ризик прийнятний) 1 дуже малий
(ризик прийнятний) (ризик прийнятний)

5 Надвисокий ризик Неприйнятний Заплановану роботу заборонено розпочинати, поки ризик
не зменшено до припустимого рівня

4 Високий ризик Неприйнятний Заплановану роботу заборонено розпочинати, поки ризик
не зменшено до припустимого рівня

3 Середній ризик Припустимий Потрібно вжити заходів для зниження ризику та недопу-
щення його підвищення

2 Малий ризик Припустимий Потрібно вжити заходів для зниження ризику та недопу-
щення його підвищення

1 Незначний ризик Припустимий Не потрібно жодних заходів

1. Оцін и ризи настання нещасно о випад , хвороби чи аварії на виробництві

Тяжкість
наслідків,
рівень

Ймовірність нещасного випадку (категорія ризику)

А (висока) В (середня) С (мала)

2. Кате орії професійно о ризи і запобіжні заходи

Запобіжні заходи
Оцінка категорії

професійного ризику
Припустимість
ризику
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Оцінювання професійного ризику в галузях
сільськогосподарського виробництва України

Розглянуто можливі підходи до аналізу ри-
зиків та управління ризиками у галузі сільсько-
господарського виробництва. Запропоновано
методологію системного аналізу виробничих
небезпек для оцінювання професійного ризи-

Висновки

ку з урахуванням умов виконання сільськогос-
подарських та інших видів робіт, які мають
стати основою для розроблення дієвих за-
ходів щодо збереження життя і здоров’я пра-
цівників селянсько-фермерських господарств.

1. Баскаков В.П. Методика снижения риска трав
и аварий на угольных шахтах путем стандартиза-
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В — середня ймовірність; С — мала ймовір-
ність. Тяжкість наслідків оцінюють за 3-рівне-
вою шкалою: І — аварія, смертельний випадок;
II — важка травма; III — легка травма.
За результатами такого виокремлення вста-

новлюють категорії ризику (табл. 1): 5 — ду-
же високий (неприйнятний); 4 — високий (не-
прийнятний); 3 — середній (прийнятний); 2 —
малий (прийнятний); 1 — дуже малий (прийнят-
ний).
З табл. 1 видно, що рівень ризику підви-

щується відповідно до збільшення ймовірності
подій і тяжкості наслідків. На підставі даних цієї
таблиці встановлюють категорію ризику та, за
необхідності, розробляють і впроваджують за-
побіжні заходи (табл. 2).
Наприклад, механізатор, не вимкнувши дви-

гун, має намір проводити обслуговувальні ро-
боти на сільськогосподарському агрегаті, де
відсутня захисна огорожа карданного валу. Це

може призвести до захоплення одягу та частин
тіла працівника обертовими елементами і трав-
мування механізатора. Тяжкість наслідків —
велика (III), ймовірність події висока (А). З табл.
1 потрібно визначити категорію ризику: 5 —
дуже високий ризик (неприйнятний). Заплано-
вані роботи заборонено розпочинати до вста-
новлення огорожі (запобіжного кожуха).
Таку методику ідентифікування та оціню-

вання професійного ризику у вигляді Карти оці-
нювання ризику необхідно застосовувати перед
початком будь-якої роботи для ухвалення
рішення про можливість її виконання чи впро-
вадження заходів щодо зменшення категорії
ризику.
Карта оцінювання ризику доповнює Карту

умов праці на робочому місці, яку використо-
вують для встановлення пільг і компенсацій
працівникам за роботу у шкідливих чи важких
умовах.
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ВПЛИВ ФЕРТИГАЦІЇ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН
І ЯКІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

Е спериментальні дані свідчать про те, що на
чорноземних ґр нтах північно о Степ У раїни
при вирощ ванні р дзи азотні добрива
ефе тивніше вносити з поливною водою
(ферти ація). Доведено перева и ферти ації
порівняно з традиційною техноло ією внесення
мінеральних добрив.

Поєднування поливів з унесенням мінераль-
них добрив отримало назву фертигація (англ.
irrigation та fertilizer) і нині є одним з ефектив-
них шляхів інтенсифікації зрошуваних земель,
підвищення урожайності та валових зборів ку-
курудзи. Застосування фертигації в системі
інтенсивної технології вирощування кукурудзи
є логічним результатом розвитку й удоскона-
лення поливної техніки, зростання рівня хімі-
зації та меліорації, будівництва технічно доско-
налих зрошувальних систем, використання су-
часних широкозахватних дощувальних машин
[2, 6]. Унесення мінеральних добрив з поли-
вною водою повністю відповідає ідеї багатоці-
льового використання зрошувальних систем і
дощувальної техніки, підвищує ефективність
води і добрив, сприяє збереженню структури
ґрунту, поліпшує екологічні умови під час виро-
щування кукурудзи. Фертигація дає змогу впро-
ваджувати комплексну механізацію і автомати-
зацію технологічних процесів, забезпечуючи за
дотримання рекомендованої агротехнології
одержання урожаїв зерна кукурудзи на рівні
10–12 т/га і більше при економних витратах
енергетичних ресурсів [4, 5].
Застосування добрив з поливною водою до-

корінно розв’язує проблему рівномірного роз-
поділу добрив в активному шарі ґрунту до рівня
рівномірності розподілу поливної води. Крім
того, важливою перевагою цього способу є мож-
ливість унесення добрив невеликими дозами
протягом вегетаційного періоду без механічно-
го та хімічного (опіки) пошкодження рослин [7].
Поєднання в одному технологічному процесі

удобрення і зрошення зумовлює явище синер-
гізму. Два найефективніші чинники врожаю ку-

курудзи — зрошення і добрива взаємно підси-
люють один одного, при цьому з’являється до-
датковий чинник — їх взаємодія [6].
На внесення добрив при вирощуванні куку-

рудзи в Степу України припадає третина енер-
гетичних витрат. Традиційна технологія внесен-
ня мінеральних добрив недосконала, оскільки
у ній переважають техногенні фактори замість
біологічних. Часто удобрюють ґрунт, а не рос-
лини. Добрива, що вносять під обробіток ґрун-
ту майже за півроку до їх інтенсивного викори-
стання рослинами кукурудзи, втрачають бага-
то поживних речовин унаслідок мінералізації,
випаровування в повітря і вимивання в глибокі
шари ґрунту, забруднюючи довкілля. Техно-
логічні можливості існуючих розкидачів дуже
низькі [3]. Нерівномірність розподілу ними доб-
рив по полю, особливо в разі внесення вели-
ких доз, сягає 50–75%. За таких умов відбу-
вається навіть негативна дія добрив на росли-
ни та ґрунт (нітратне забруднення тощо). Крім
цього, у господарства добрива надходять не-
рівномірно, а ті, що придбали під час вегетації
кукурудзи, практично не використовуються. Зу-
мовлено це тим, що застосування туків у тех-
нології формування врожаїв просапних культур
обмежене в часі. Використовувати їх можна
тільки до змикання рослин кукурудзи у рядках.
Отже, виникла потреба в нових підходах до

раціонального використання мінеральних доб-
рив, що передбачає внесення їх переважно з
поливною водою, а також локально [8].
Роздрібне внесення азотних добрив разом

з поливною водою забезпечує рівномірніше їх
засвоєння протягом вегетаційного періоду, ніж
разове внесення до сівби. Строки та дози вне-
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сення добрив для підживлення потрібно вста-
новлювати залежно від біологічних особливо-
стей культур, ґрунтових умов та тісно узгоджу-
вати з графіком поливів.
Завдяки вивченню динаміки споживання по-

живних речовин доведено, що кукурудза до
фази викидання волотей використовує близь-
ко 30% азоту від його загального виносу. Далі
потреба рослин в азоті зростає, особливо в
період від викидання волотей до настання мо-
лочної стиглості зерна, коли кукурудза викорис-
товує більшу частину азоту. Протягом періоду
молочна — повна стиглість зерна споживання
азоту зменшується до 13,7–26,6% [2].
Досліди, проведені в Інституті зернового гос-

подарства УААН, свідчать, що після проведен-
ня фертигації урожайність кукурудзи підвищу-
ється на 5–10% [3, 4]. Кращою була схема вне-
сення азотних туків, за якої повну норму азоту
вносили з поливною водою вроздріб однакови-
ми дозами після сівби, у фазах 10–12 листків,
викидання волотей і початку молочної стиглості
зерна. Ця схема забезпечила приріст урожаю
на 11,2–12,3% [5]. Однак елементи цього захо-
ду (терміни, дози, способи фертигації, екологіч-
ний фактор) ще недостатньо вивчені.
Мета досліджень — вивчити оптимальні

норми, способи та строки внесення мінераль-
них добрив за інтенсивної технології вирощу-
вання кукурудзи на зерно при зрошенні.
Матеріали і методи досліджень. Дослід-

ження проводили впродовж 1999–2001 рр. у
навчально-дослідному господарстві «Самарсь-
кий» Дніпропетровського державного аграрно-
го університету. Ґрунтова відміна — чорнозем
звичайний слабозмитий середньосуглинковий.
Потужність гумусного шару становить 65–70
см, уміст гумусу в орному шарі ґрунту — 3,5–
4,5%. Уміст азоту після 7 діб компостування (за
Кравковим) у 100 г сухого ґрунту — 1,4–3,8,
фосфору (за Чириковим) — 11,9–15,5, обмінно-
го калію (за Масловою) — 10–14,4 мг/100 г
ґрунту. Підгрунтові води залягають на глибині
понад 15 м. Погодні умови за роки досліджень
були в цілому сприятливими для вирощування
кукурудзи при зрошенні. За вегетаційний пері-
од (травень — вересень) 1999 р. випало 128
мм дощів, у 2000 р. — 216, 2001 р. — 192 мм.
У дослідах висівали середньоранній гібрид

кукурудзи Піонер 3978. Вивчали норми міне-
ральних добрив, розраховані для одержання
врожаю зерна 8 і 10 т/га. Передбачали також
варіант без добрив. Технологія вирощування
кукурудзи була загальноприйнятою для цієї
культури в зоні північного Степу України. По-
ливи проводили дощувальним агрегатом ДДА-
100МА. Мінеральні добрива дозували в поли-
вну воду спеціальним гідропідживлювачем, ви-
готовленим у лабораторії Інституту зернового

господарства УААН. Поливний режим передба-
чав підтримання вологості ґрунту в активному
шарі не нижче 70–80% НВ. Зрошувальна нор-
ма становила 1800–2100 м3/га.
Посівна площа дослідних ділянок — 630, об-

лікова — 150 м2, повторність — 4-разова.
Статистичну обробку одержаних результатів

проводили методом дисперсійного аналізу за
відомою методикою [1].
Із мінеральних добрив застосовували се-

човину (карбамід), гранульований супер-
фосфат й калійну сіль. Фосфорні і калійні доб-
рива вносили у розрахункових дозах по ділян-
ках під культивацію, азотні — відповідно до
програми досліджень під культивацію і з поли-
вною водою.
Дози мінеральних добрив для одержання

запланованого врожаю зерна кукурудзи обчис-
лювали за балансовим методом з урахуванням
умісту основних елементів живлення в орному
шарі ґрунту.
З метою вивчення ефективності внесення

азотних добрив з поливною водою порівняно з
традиційним розкидним способом і вивчення
оптимальних параметрів фертигації розробле-
но різні варіанти.
Технологічні схеми внесення азотних доб-

рив: 1 — під культивацію врозкид повною нор-
мою (контроль); 2 — вроздріб: 40% норми вроз-
кид під культивацію, а з поливною водою до-
зами по 20% у фазі 10–12 листків, викидання
волотей і молочної стиглості зерна; 3 — вроз-
дріб: 40% норми врозкид під культивацію, а з
поливною водою 40% у фазі 10–12 листків і
20% — у фазі викидання волотей; 4 — повна
норма азоту з поливною водою вроздріб доза-
ми по 20% у фазах 10–12 листків, викидання
волотей і молочної стиглості зерна, а у фазі
квітування волоті — 40%; 5 — повна норма азо-
ту з поливною водою вроздріб дозами 40% у
період після сівби до фази 10–12 листків, 40%
— у фазі викидання волотей і 20% — у фазі
молочної стиглості зерна.
Результати досліджень. Дослідженнями

доведено, що вміст у ґрунті азоту, який має
велике значення для продуктивності рослин в
умовах зрошення, залежить від способу та
строків унесення добрива (табл. 1). При засто-
суванні його врозкид восени нітрати мігрують
із кореневого шару і, за одержаними даними,
він поступово збіднюється. До періоду інтен-
сивної потреби рослин кукурудзи в азоті (10–
12 листків) нітратів у ґрунті було менше, ніж у
період 5—6 листків, на 15,3%, а у фазі молоч-
ної стиглості зерна — на 50,3%. Водночас при
неодноразовому застосуванні азотного доб-
рива з поливною водою коливання нітратів у
ґрунті на цей період були меншими і до того ж
містилося їх, особливо у фазі молочної стиг-

Вплив фертигації
на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи
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лості зерна, значно більше, що позитивно впли-
нуло на врожайність.
За результатами обліку, при застосуванні

Вплив фертигації
на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи

сечовини з поливною водою кукурудза дає вищі
врожаї, ніж у разі внесення врозкид (табл. 2).
Із підвищенням дози мінеральних добрив

1 — N150P0K60 (врозкид під культивацію) 30,8 26,1 15,3

5 — N150P0K60 (з поливною водою) 20,5 25 18,8

1. Уміст нітратів 0–60-сантиметровом шарі ґр нт залежно від способів несення азот-
них добрив при про рам ванні врожаю на 8 т/ а (середнє за 1999–2001 рр.), м / ґр нт

Фаза розвитку

Варіант
Молочна

стиглість зерна
10–12
листків

5–6
листків

Без добрив 5,16 5,96 5,48 5,53 – –

8 т/га 1 (контроль) 7,86 7,75 8,01 7,87 – –

3 8,14 8,46 8,54 8,38 0,51 6,6

5 8,28 8,65 8,58 8,51 0,63 8,1

У середньому 8,09 8,28 8,37 8,25 – –

10 т/га 1 (контроль) 9,28 9,34 9,46 9,36 – –

3 9,87 10,20 10,06 10,04 0,62 6,7

5 10,14 10,32 10,42 10,29 0,93 10,0

У середньому 9,76 9,95 9,98 9,89 – –

  НІР0,5 т/га для:

    схем 0,03 0,47 0,21

    доз 0,24 0,32 0,13

2. Урожайність ібрида р дзи Піонер 3978 залежно від дози і способ внесення міне-
ральних добрив, т/ а

%т/га

Розрахун-
кова доза
мінеральних
добрив на
урожай

Схема
внесення азотних

добрив

У
се
р
е
д
нь
о
м
у

1999 20012000

± до контролюРік

3. Я ість зерна ібрида р дзи Піонер 3978 залежно від способів і стро ів несення азотних
добрив за різних рівнів мінерально о живлення (середнє за 1999–2001 рр.)

Без добрив 8,9 4,9 61,8 2,9

Розраховано на врожай:

  8 т/га 1 (контроль) 9,1 4,9 62,2 3,1

3 9,5 4,8 64,3 2,9

5 9,4 5,0 63,1 3,0

у середньому 9,3 4,9 63,2 3,0

  10 т/га 1 (контроль) 9,4 4,9 62,9 2,9

3 9,4 5,0 63,1 3,0

5 9,6 5,0 61,8 3,0

у середньому 9,4 4,9 62,6 2,9

Варіант
унесення

азотних добрив

Уміст у зерні, %
Норма мінеральних добрив

клітковиникрохмалюжирусирого білка
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Вплив фертигації
на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи

підвищувалась і врожайність зерна кукурудзи в
середньому на 2,72–4,36 т/га, порівняно з ва-
ріантом, де добрива не вносили зовсім.
При оцінюванні будь-якого технологічно-

го заходу важливо враховувати його вплив
не тільки на величину врожаю, а й на його спо-
живчі якості. При зрошенні водночас зі збіль-
шенням урожаїв часто погіршується якість зер-
на, а саме, зменшується вміст білка. Проведені
дослідження свідчать, що при збільшенні норм
мінеральних добрив спостерігалась тенденція
до підвищення вмісту білка (табл. 3).
Спосіб унесення азотних добрив також впли-

вав на вміст білка в зерні. При фертигації вміст
білка в зерні зростав. Спосіб внесення азотних
добрив істотно не впливав на вміст крохмалю,
жиру і клітковини в зерні.
Як відомо, застосування високих доз азотних

добрив підвищує небезпеку накопичення ніт-
ратів у продукції, тому вивченню особливостей
його накопичення у зерні кукурудзи за різних
способів унесення добрив у наших досліджен-
нях приділялась велика увага. За даними ре-
зультатів аналізів, уміст нітратів значно коли-
вався за роками досліджень, що зумовлено
впливом погодних умов у період формування
зерна. У 2000 р. зерно формувалось за віднос-
но низьких температур, тому вміст нітратів у
ньому становив 75,3–102,6 мг/кг. У жаркіших
умовах цього періоду в 1999 і 2001 рр. — 32,5–
54,3 і 43,2–53,6 мг/кг, відповідно. На всіх вив-
чених агрофонах уміст нітратів був нижчим гра-
нично допустимої концентрації (ГДК — 300 мг/кг).
Високі норми мінеральних добрив і способи
внесення азотних добрив з поливною водою не
підвищували вмісту нітратів у зерні кукурудзи.

На сучасному етапі необхідно впроваджу-
вати нові ефективні агротехнології, що
передбачають зниження доз мінеральних доб-
рив і підвищення їх окупності в 1,5–2 рази зав-
дяки оптимізації строків і способів унесення.
При вирощуванні кукурудзи за інтенсивною
технологією на зрошуваних землях у північно-
му Степу України азотні добрива доцільно
вносити з поливною водою в таких пропорці-
ях: 40% всієї дози в період 10–12 листків,
40 — у фазі викидання волотей і 20% — у фазі
молочної стиглості зерна. За такого засто-
сування азотних добрив урожайність зерна
кукурудзи в середньому збільшувалась на
2,72–4,36 т/га порівняно з варіантом без

Висновки

застосування добрив. Виявлено тенденцію
підвищення вмісту білка в зерні кукурудзи при
внесенні азотних добрив з поливною водою.
Застосування високих норм мінеральних доб-
рив і внесення азотних добрив з поливною
водою вроздріб не впливало на вміст нітра-
тів у зерні й не погіршувало його якісних по-
казників.
Результати досліджень свідчать, що по-

єднання поливів із унесенням мінеральних доб-
рив (фертигація) є ефективним методом за-
ощадження енергетичних і матеріальних ре-
сурсів, підвищення врожайності та якості
врожаю зерна кукурудзи, охорони ґрунту від
деградації.
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МЕЛІОРАТИВНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕФЕКАТУ
НА СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТАХ

Установлено, що в мовах правобережно о
Лісостеп У раїни позитивна дія дефе ат
я меліорант в зерно-б ря овій сівозміні триває
5—7 ро ів і забезпеч є по ращення фізи о-
хімічних і а рохімічних властивостей сіро о
лісово о ґр нт і прод тивності ц рових
б ря ів.

В Україні загальний недобір сільськогоспо-
дарської продукції на кислих ґрунтах у перера-
хунку на зерно становить 650—700 тис. т. До-
ведено, що ефективне використання мінераль-
них добрив без хімічної меліорації кислих
ґрунтів неможливе. Тому актуальність пробле-
ми хімічної меліорації кислих ґрунтів зумовле-
на не тільки наявністю природної кислотності,
а й підвищенням її у зв’язку з унесенням міне-
ральних добрив, упровадженням високовро-
жайних сортів, інтенсивним обробітком ґрунту,
які сприяють додатковому відчудженню кальцію
з орного шару кислих ґрунтів.
Результати 30-річного польового досліду з

повторним вапнуванням вказують на прямий
зв’язок між дозами вапна і зрушеннями вели-
чини рН: при збільшенні доз вапна збільшуєть-
ся і зрушення рН. Так, за дози 0,5—1 за Нг за-
гальне зміщення рН сягає відповідно 0,8—
1 од., за 1,5—2 за Нг — 1,1—1,3 одиниці. Оп-
тимальною була 1,0 норма СаСОз за Нг [1].
Попередніми дослідженнями встановлено

специфіку зниження на кислих ґрунтах коефі-
цієнтів використання елементів живлення і вне-
сених добрив, унаслідок чого істотно знижують-
ся врожай і якість сільськогосподарської про-
дукції. Високі їхні дози, навіть у поєднанні з
органічними, у сівозмінах зерно-бурякового ти-
пу призводять до значного підкислення ґрунтів
[3—5].
На кислих сірих лісових ґрунтах внесення

органічних добрив і проведення вапнування
нейтралізують кислотність ґрунту, посилюють
утворення гумінових сполук у формі малороз-
чинних гуматів кальцію, сприяють покращенню
фізико-хімічних властивостей ґрунту внаслідок
нейтралізації надмірної кислотності [6].
Встановлено, що застосування дефекату

поліпшує фізико-хімічні властивості чорнозему,
істотно зменшує гідролітичну кислотність і під-
вищує суму увібраних основ та ступінь наси-
чення основами. Позитивно діє меліорант і на
вміст поживних речовин у ґрунті. Максимальний
урожай — 45,8 т/га і збір цукру — 8,0 т/га з цук-
ристістю 17,9% одержано за внесення скори-

гованої норми меліоранту восени під лемішне
лущення стерні (1,0 норма СаСОз за Нг) [7, 2].
Мета досліджень — вивчити вплив різних

норм дефекату на зміни стану поглинального
комплексу, форм кислотності і поживного режи-
му ґрунту та продуктивність цукрових буряків за
різних строків і способів унесення меліоранту.
Матеріали і методи досліджень. Дослід-

ження проводили впродовж 2002—2006 рр. у
Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІЦБ
у Барському районі Вінницької області у зерно-
просапній сівозміні на сірому лісовому серед-
ньосуглинковому ґрунті. Площа посівної ділян-
ки — 100 м2, облікової — 50 м2, повторність
дослідів — 4-разова. Агрохімічна характеристи-
ка ґрунту перед закладанням досліду така:
вміст гумусу — 2,3%; рНсол. — 5,5; гідролітич-
на кислотність — 2,5—2,9 мг-екв на 100 г ґрун-
ту; ступінь насичення основами — 80—83%;
лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом)
— 75—77,6 мг; рухомого фосфору (Р2О5) —
127,3—131 та обмінного калію (К2О) —115—
123,4 мг на кг ґрунту (за Кірсановим). Викорис-
товували дефекат 3-річного зберігання з різни-
ми нормами внесення. Дефекат вносили відра-
зу після збирання пшениці озимої, а мінеральні
добрива — N170Р170К170 (1 варіант) вносили
після лущення стерні під оранку, що слугува-
ло фоном для інших варіантів; 2 — меліорант
застосовувався в половинній і одинарній нормі
за СаСОз (під лемішне лущення стерні восе-
ни), в одинарній (скоригованій) нормі за СаСОз
(під лемішне лущення стерні восени), в поло-
винній нормі за СаСОз (восени по оранці по-
верхнево без культивації поверхні ґрунту і по-
верхнево під передпосівний обробіток ґрунту).
Для фізико-хімічного і агрохімічного аналізу

проводили відбір зразків ґрунту і рослин та
здійснювали фенологічні спостереження за
ростом і розвитком рослин цукрових буряків
(сорт Ялтушківський ЧС-72).
Результати досліджень. Застосування де-

фекату на Ялтушківській ДСС Інституту цукро-
вих буряків УААН на сірих лісових ґрунтах іс-
тотно вплинуло на покращення фізико-хімічних
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Меліоративна ефективність
дефекату на сірих лісових грунтах

показників і мікробіологічний стан ґрунту, що
позитивно впливало на розвиток цукрових бу-
ряків у початковий період їх вегетації. У серед-
ньому за роки досліджень під упливом дефе-
кату ураженість рослин коренеїдом зменшила-
ся на 10—15%, густота насадження на період
масових сходів під дією дефекату збільшилась
на 12,6%, а в окремі роки на 37% і маса 100
рослин зростала на 16%. Для кислого сірого
опідзоленого ґрунту експериментально вста-
новлено специфіку залежності між ступенем
нейтралізації гідролітичної кислотності і нор-
мою внесеного дефекату. У середньому за ро-
ки досліджень найнижчий рівень нейтралізації
гідролітичної кислотності забезпечують поло-
винна (37%) і одинарна норми дефекату (41%),
які визначено лише за показником гідролітич-
ної кислотності, де показник ΔНг (різниця між
показниками величин гідролітичної кислотності
вихідного зразка ґрунту на період закладання
досліду і варіантом досліду з установленням
відповідної кількості дефекату на період
збирання врожаю цукрових буряків) відповідно
дорівнював 1,02 та 1,48 мг-екв на 100 г ґрунту
порівняно із 2,26 мг-екв на 100 г ґрунту (70%),
що спостерігали по фону скоригованої норми
при застосуванні їх під цукрові буряки в ана-
логічні строки — восени під лемішне лущення
стерні (табл. 1).
Одинарна норма дефекату нейтралізує кис-

лотність ґрунту лише на 59% і залишає її на
досить високому для цукрових буряків рівні —
2,14 мг-екв на 100 г грунту, що зумовлює не-
обхідність додаткової хімічної меліорації ґрун-
ту. Застосування половинних скоригованих
норм дефекату як восени поверхнево без лу-
щення ґрунту, так і під передпосівну культива-
цію за нейтралізаційною здатністю, адекватне
повній одинарній нормі дефекату, що є свідчен-
ням можливості їх застосування під цукрові бу-
ряки у разі необхідності з урахуванням того, що
вони також не повною мірою забезпечують ней-
тралізацію кислотності ґрунтового розчину при
їх внесенні безпосередньо під цукрові буряки.
Норма внесеного дефекату істотно впливала
на фізико-хімічний стан ґрунту. Заміщення іонів
водню на кальцій у поглинаючому комплексі
значно сприяло зростанню суми ввібраних ос-
нов та ступеню насичення основами пропор-
ційно кількості СаСОз. Установлено, що по фо-
ну скоригованої норми вапна, на відміну від
одинарної, сума ввібраних основ зростала на
3,2 мг-екв на 100 г ґрунту, а ступінь насичення
основами — на 4,22%, що свідчить про її підви-
щену нейтралізуючу здатність кислого ґрунто-
вого розчину.
Показник витрат СаСОз на 1 т приросту вро-

жаю коренеплодів цукрових буряків, з ураху-
ванням показника рівня загального врожаю,1 

N
17

0Р
17

0К
17

0 
—

 ф
он

2,
99

3,
43

–
17

,0
7

83
,2

7
31

,4
–

–
–

2 
Ф
он

 +
 1

/2
н 
С
аС
О
з 
за

 Н
г 
пі
д 
ле
м
іш
не

 л
ущ
ен
ня

 с
те
рн
і

во
се
ни

3,
65

2,
30

1,
02

17
,6

5
88

,4
7

34
,5

0,
10

1,
10

0,
30

3 
Ф
он

 +
 1
н 
С
аС
О
з 
за

 Н
г 
пі
д 
ле
м
іш
не

 л
ущ
ен
ня

 с
те
рн
і

во
се
ни

3,
6 

1
2,

14
1,

48
21

,3
0

91
,2

6
35

,8
0,

19
1,

57
0,

55
4 
Ф
он

 +
 1
н 
С
аС
О
з 
за

 Н
г 

+ 
до
да
тк
ов
о 
дл
я 
не
йт
ра
лі
за
ці
ї

ки
сл
от
но
ст
і м
ін
до
бр
ив

 і 
оп
ад
ів

 +
 к
ом
пе
нс
ац
ія

ін
ф
іл
ьт
ра
ці
ї т
а 
ви
но
су

 в
ро
ж
ає
м

 п
ід

 л
ем
іш
не

 л
ущ
ен
ня

ст
ер
ні

 в
ос
ен
и 

(с
ко
ри
го
ва
на

 н
ор
м
а)

3,
84

1,
16

2,
26

24
,5

0
95

,4
8

40
,7

0,
22

1,
00

0,
41

5 
Ф
он

 +
 1

/2
н 
С
аС
О
з 
як

 в
ар
іа
нт

 4
, а
ле

 з
 у
не
се
нн
ям

 в
ос
ен
и

по
 о
ра
нц
і п
ов
ер
хн
ев
о 
бе
з 
ку
ль
ти
ва
ці
ї п
ов
ер
хн
і ґ
ру
нт
у

3,
60

2,
28

1,
34

20
,6

5
90

,0
5

37
,8

0,
12

1,
22

0,
34

6 
Ф
он

 +
 1

/2
н 
С
аС
О
з 
як

 в
ар
іа
нт

 4
, п
ов
ер
хн
ев
о

пі
д 
пе
ре
дп
ос
ів
ни
й 
об
ро
бі
то
к 
ґр
ун
ту

3,
65

2,
19

1,
53

21
,3

6
90

,7
0

38
,1

0,
12

1,
21

0,
30

1
.
В
п
л
и
в
д
е
ф
е
а
т

н
а
з
м
ін
и

и
с
л
о
тн
о
с
ті
ґр

н
т

і
н
о
р
м
а
ти
в
и
в
и
тр
а
т
н
а
з
м
іщ
е
н
н
я
п
о
а
з
н
и
а

ід
р
о
л
іт
и
ч
н
о
ї

и
с
л
о
тн
о
с
ті
н
а
0
,1

м
-

е
в
ів
а
л
е
н
та

н
а
1
0
0

ґр
н
т

(
с
е
р
е
д
н
ь
о
м

з
а
2
0
0
2
—
2
0
0
6
р
р
.)

В
а
р
іа
н
т

Н
г,

 м
г-
е
кв

н
а

 1
0

0
 г

 ґ
р
ун
ту

В
и
тр
а
ти

С
а
С
О
з,

 т
/г
а

н
а

 1
 т

ур
о
ж
а
ю

н
а

 1
 т

пр
и
р
о
ст
у

вр
ож
аю

за
кл
а
д
а
нн
я

д
о
сл
ід
у

зб
и
ра
нн
я

вр
ож
аю

Н
о
р
м
а
ти
в

ви
тр
а
т

С
а
С
О

3
 д
л
я

зм
іщ
ен
ня

Н
г 
н
а

0
,1

 м
г-
е
кв

Δ
Н

 г
,

м
г-
ек
в

н
а

 1
0

0
 г

ґр
ун
ту

С
ум
а

вв
іб
р
а
ни
х

ос
но
в,

м
г-
ек
в

н
а

 1
0

0
 г

ґр
ун
ту

С
ту
пі
н
ь

на
си
че
нн
я

о
сн
о
ва
м
и

,
%

У
р
о
ж
а
й

ко
р
е
не

-
пл
о
д
ів

,
т/
га



62 Вісник аграрної науки серпень 2010 р.
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Меліоративна ефективність
дефекату на сірих лісових грунтах

також свідчить про найбільш економічно об-
ґрунтовану і доцільну для цукрових буряків ско-
риговану норму дефекату. Вона забезпечує
найбільш низькі витрати вапна на одиницю
приросту врожаю або 1 т вапна на 1 т корене-
плодів. Одинарна норма дефекату виявилась
менш економічно доцільною з урахуванням то-
го, що при її застосуванні витрати СаСОз зро-
стають на 0,57т/га з розрахунку на 1 т прирос-
ту врожаю. Половинні скориговані норми де-
фекату за різних строків їх застосування за
показником витрат СаСОз на 1 т приросту вро-
жаю практично адекватні повній нормі дефека-
ту, визначеної лише за показником гідролітич-
ної кислотності, що також свідчить про їх ви-
соку ефективність і можливість застосування
під цукрові буряки у разі необхідності. Щодо
нормативних витрат дефекату на зміщення
показника гідролітичної кислотності ґрунту на
0,1 мг-екв, то слід відмітити, що при застосу-

ванні скоригованої норми він для цукрових бу-
ряків економічно вигідніший (0,41 т/га) і на 25%
менше порівняно з нормою вапна, розрахова-
ною лише за показником гідролітичної кислот-
ності, який дорівнює 0,55 т/га.
Відповідно до навантаження одиниці сівозмін-

ної площі меліорантом змінювались і агрохімічні
властивості ґрунту. Вміст лужногідролізованого
азоту на фоновому варіанті у середньому за
роки досліджень становив 131,4 мг/кг ґрунту
(табл.2). При застосуванні меліоранту в різних
нормах і строках уміст лужногідролізованого
азоту підвищувався до 144—173,5 мг/кг ґрунту.
Отже, внесення дефекату в одинарній нормі

по Нг (скоригована норма) сприяло покращен-
ню мікробіологічної діяльності у ґрунті, що зас-
відчено зростанням умісту лужногідролізовано-
го азоту на 48,1 мг/кг ґрунту порівняно з фоно-
вим варіантом.
Щодо фосфатного режиму ґрунту, то спос-

терігаються такі закономірності: на фоновому
варіанті вміст рухомого фосфору становив
182,5 мг/кг ґрунту; використання дефекату
сприяло підвищенню вмісту рухомого фосфо-
ру до 193—264,6 мг/кг ґрунту; максимальний
уміст рухомого фосфору, визначений при зас-
тосуванні меліоранту в скоригованій нормі (1
норма СаСОз за Нг), сягав 264,6 мг/кг ґрунту,
що свідчить про високу забезпеченість ним
рослин цукрових буряків. Особливу увагу слід
звернути на калійний режим ґрунту: на фоно-
вому варіанті вміст обмінного калію становив
143,7 мг/кг ґрунту, а при внесенні дефекату —
зменшувався до 137,6—143 мг/кг ґрунту. На
нашу думку, це пов’язано з тим, що під дією
дефекату значна частка калію добрив і ґрунту
переходить у більш доступні форми для рос-
лин, що збільшує його винос врожаями сільсь-
когосподарських культур.
Результати досліджень свідчать про те, що

1 131,4 182,5 143,7

2 144,0 193,0 153,6

3 158,9 237,8 141,1

4 173,5 264,6 137,6

5 153,5 223,5 150,3

6 147,1 207,0 143,0

1 31,4 – 16,2 – 4,9 –

2 34,5 3,1 15,5 –1,2 5,2 0,2

3 35,8 4,4 15,9 –0,3 5,5 0,6

4 40,7 9,3 16,3 0,1 6,5 1,5

5 37,8 6,4 16,1 –0,1 6,1 1,1

6 38,1 6,7 16,2 – 6,0 1,0

Р, % 1,78 1,12

  НІР05 1,86 0,40

2. Вплив доз та способів внесення дефе а-
т на вміст р хомих форм елементів живлен-
ня в сіром опідзоленом ислом середньо-
с лин овом ґр нті ( середньом за 2002—
2006 рр.)

В
а
р
іа
н
т Мг на 1 кг ґрунту

калій
обмінний К2О

фосфор
рухомий Р2О5

азот лужно-
гідролізований

3. Вплив несення дефе ат на прод тивність ц рових б ря ів ( середньом за 2002—
2006 рр.)

Варіант
± до фону т/га ± до фону%т/га ± до фону

Вихід цукруУрожайність Цукристість
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Меліоративна ефективність
дефекату на сірих лісових грунтах

продуктивність цукрових буряків залежала як
від удобрення, так і від норм, строків унесення
та способів заробки дефекату (табл. 3).
Так, на фоновому варіанті урожайність коре-

неплодів становила 31,4 т/га, вихід цукру —
4,9 т/га, цукристість — 16,2%. При внесенні де-
фекату по фону мінеральних добрив врожай-

ність збільшилась до 34,5—40,7 т/га, приріст
становив 3,1—9,3 т/га з цукристістю 15,5—
16,3% і виходом цукру 5,2—6,5 т/га.
Максимальний урожай цукрових буряків

40,7 т/га одержано при внесенні скоригованої
норми СаСОз з виходом цукру 6,5 т/га, цук-
ристістю 16,3%.

За результатами досліджень, проведених
у 2002—2006 рр. в умовах правобережного
Лісостепу України, встановлено, що внесен-
ня дефекату у зерно-просапній сівозміні знач-
но покращує фізико-хімічні властивості сіро-
го лісового опідзоленого середньосуглинково-
го ґрунту.
У провапнованому ґрунті вміст поживних

речовин підвищився: лужногідролізованого
азоту, рухомого фосфору на 12,6—42,1;
10,5—82,1 мг/кг ґрунту порівняно з фоновим

Висновки

варіантом, а вміст обмінного калію був на
рівні фонового варіанта, що, на нашу думку,
пов’язано з підвищенням виносу його врожая-
ми сільськогосподарських культур. Внесення
дефекату забезпечувало підвищення врожай-
ності коренеплодів на 3—9,2 (на фоновому
варіанті — 31,4 т/га). Найбільш ефективною
в умовах досліду була скоригована норма де-
фекату, яка сприяла підвищенню врожаю ко-
ренеплодів цукрових буряків до 40,7 т/га з ви-
ходом цукру 6,5 т/га і цукристістю 16,3%.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНОГО
СКЛАДУ ЕФІРООЛІЙНОЇ СИРОВИНИ
У ПРОЦЕСІ ЗБИРАННЯ

Запропоновано метод визначення оптимально о
рівня зріз вання віт ово-трав’янистих
ефіроолійних рослин для перероблення,
ви ористання я о о дозволяє збільшити вихід
цільових прод тів і зменшити їхню собівартість.

Однією з характерних особливостей най-
більш тоннажної у переробці групи квітково-
трав’янистої ефіроолійної сировини є її полі-
морфологічна структура, елементи якої різняться
за кількістю і набором видобутих речовин [1].
Так, квітконосний батіг лаванди містить

близько 95% дистиляційної ефірної олії, 37%
етанолрозчинних нелетких речовин, чашки кві-
ток — 78% восків, масова частка яких не пе-
ревищує 46% загальної маси пагону.
Для суцвіть шавлії також характерна кон-

центрація цільових продуктів у певній
морфологічній частині (чашках квітки), на долю
яких припадає 78% дистиляційної ефірної олії,
70 — етанолрозчинних нелетких речовин, 65 —
воску, причому масова частка квіток у сировині
становить близько 40%.
У герані більше 90% усіх цінних речовин зо-

середжено в листі, тоді як черешки та стебла,
на частку яких припадає 50—60% маси сиро-

вини, містять близько 3% дистиляційної ефір-
ної олії і 10% — екстракційної ефірної олії.
За такої ситуації морфологічні частки сиро-

вини, які не містять дистиляційних або екстрак-
ційних ефірних олій, можуть розглядатися як
баласт, який непродуктивно завантажує техно-
логічне обладнання, збільшує витрати робочих
агентів (водяної пари, розчинника), енергетичні
і трудові витрати на переробку.
Крім того, через високу сорбційну активність

баласту відносно дистиляційної ефірної олії
знижується його ступінь вилучення, особливо
в процесі екстрагування сировини.
Формувати фракційний склад сировини мож-

на при її збиранні підвищенням рівня зрізу рос-
лини. Оскільки при цьому можливі втрати ос-
новної олієвмісної частини, то необхідно вста-
новити оптимальний рівень зрізу, за якого
процес отримання цільових продуктів стає
найефективнішим.

1 0,63 0 0,37 0,25 0,045 0,063 0,180
2 0,68 0 0,32 0,25 0,045 0,06 0,188
3 0,69 0 0,31 0,25 0,045 0,053 0,188
4 0,60 0,03 0,37 0,25 0,045 0,043 0,166
5 0,53 0,06 0,41 0,25 0,045 0,037 0,150
6 0,47 0,10 0,43 0,25 0,045 0,034 0,137
7 0,41 0,14 0,45 0,25 0,045 0,031 0,122
8 0,36 0,15 0,49 0,25 0,045 0,029 0,111
9 0,33 0,15 0,52 0,25 0,045 0,025 0,101

10 0,30 0,16 0,54 0,25 0,045 0,022 0,094

Фра ційний с лад сировини шавлії м с атної

Номер
фракції

Склад фракції, частки одиниці Склад дистиляційної ефірної олії, %

квітки листя стебла
фракція в
цілому

квітки листя стебла

ЗберіганняЗберіганняЗберіганняЗберіганняЗберігання
та переробката переробката переробката переробката переробка
продукціїпродукціїпродукціїпродукціїпродукції
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Методика дослідження. Оптимальний фрак-
ційний склад сировини визначали так: зрізані
під корінь рослини поділяли по висоті на десять
частин, у кожній з яких визначали фракційний
склад, а в окремих морфологічних частинах
зміст дистиляційної і екстракційної ефірних олій.
Для дослідження впливу фракційного скла-

ду на ступінь вилучення ефірної олії викорис-
товували математичну модель процесу [2], яка
враховує сорбційні й масопровідні властивості
всіх структурних елементів сировини.
Для визначення ступеня вилучення цільово-

го продукту (е) використовували кінетичну за-
лежність:
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де С2 — концентрація цільового продукту в си-
ровині; Ср = Ар•С1 — рівноважна концентрація;
Ар = (1+а)δ — коефіцієнт розподілу функції
рівноваги; а — коефіцієнт адсорбції; δ — розчин-

никоємність сировини; 
 G

Ap
L

β = ± ⋅  — модифіко-

ване співвідношення фаз L; G, L — витрати
відповідно сировини і робочого агента (водяна
пара, розчинник); μn — корені характеристич-
ного рівняння ; Bi’ — дифузійний критерій Біо;
Fo’ — дифузійний критерій Фур’є.
Як критерій оптимізації (К) використовували

залежність:
 oC P
K ,

g

⋅ ε ⋅
=

де Co — утримання продукту в масі сирови-
ни, який вилучається (g), кг ; g — маса сиро-
вини, що відповідає певній висоті зрізу від вер-
ху рослини (L), кг ; P — витрати на переробку
за статтями структури собівартості, грошові
одиниці; ε — ступінь вилучення продукту, част-
ки одиниці.
Результати досліджень. У таблиці, як при-

клад, наведено інформацію про вплив фрак-
ційного складу сировини шавлії мускатної на
вміст у ньому дистиляційної ефірної олії. Аналіз
показав, що зі зниженням рівня зрізу рослин ча-
стка олієвміщуючої частини в сировині скоро-
чується, що призводить до зменшення вмісту
ефірної олії в матеріалі.
Аналіз розрахункових даних (рисунок) свід-

чить про існування оптимального рівня зрізу і
відповідного йому фракційного складу сирови-
ни, за якого значні витрати (К) на вилучення
цільового продукту мінімальні.
Оптимальний рівень зрізу (L/Lзаг.) становить

для: м’яти — 0,75, лаванди — 0,62, шавлії —
0,58, деревію — 0,30 від верхнього рівня рос-
лини.

Порівняння складу сировини, що перероб-
ляється, з оптимумом дозволяє зробити вис-
новок про наявність у промисловій сировині
надлишкової кількості баластних речовин, що
є наслідком зрізу квітково-трав’янистих ефі-
роолійних рослин нижче оптимального рівня.

При оптимізації складу квітково-трав’янис-
тої сировини, що надходить на переробку,
можна зменшити обсяг переробного матеріа-
лу в 1,3—1,8 раза, збільшити на 5—7% вихід
цільових продуктів і на 20—30% знизити їхню
собівартість.

Висновки

Оптимізація морфологічного
складу ефіроолійної сировини у процесі збирання

1. Шляпников В.А. О методологии исследова-
ния процессов переработки эфиромасличных мате-
риалов: Труды ИЭЛР, 2006. — Вып. 26. — С. 3—11.

2. Эйдельман М.П. Повышение эффективнос-
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ти экстрагирования эфирных масел из эфиро-
масличного сырья: Автореф. дис. на соиск. науч.
степени канд. техн. наук. — Краснодар, 1987. —
24 с.
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Вершкове масло — це універсальний молоч-
ний продукт, який здобув популярність за свою
сполучуваність з іншими продуктами, приваб-
ливість зовнішнього вигляду, смаковий букет, ви-
соку засвоюваність та зручність використання. У
пострадянських країнах, зокрема й Україні, асор-
тимент масла представлений переважно солод-
ковершковим видом. Подібна картина спостері-
гається також у США та Великобританії. Проте у
більшості європейських країн домінуючим є ви-
робництво кисловершкового масла.
Особливістю вершкового масла як продукту —

є цілісність та природна довершеність молочно-
го жиру, який у певному співвідношенні з іншими
нежировими компонентами (плазмою) утворює
фізичну субстанцію з привабливим неповторним
смаковим букетом [1]. Кисловершкове масло ха-
рактеризується підвищеним (порівняно з солод-
ковершковим) умістом різного роду сполук, що
упереджують розвиток сторонньої мікрофлори та
позитивно впливають на життєдіяльність організ-
му людини [5, 6, 8].
Еталоном кисловершкового є масло класично-

го складу, виготовлене методом сколочування
вершків, які були попередньо сквашені. Так ство-
рюються сприятливі умови для формування ха-
рактерного смакового букету, що поєднує чітко
виражені вершковий та кисломолочний смаки і
аромат [2].
За чинним ДСТУ 4399:2005 титрована кис-

лотність плазми кисловершкового масла може
становити — 26—55°Т, а її рН — 6,12—4,50 од.
[3]. При класичному виробництві кисловершково-
го масла такого рівня кислотності можна досяг-
ти збагаченням готового солодковершкового мас-
ла значною кількістю закваски або внесенням
значно меншої її кількості та забезпеченням умов
для розвитку відповідної мікрофлори.
Наші дослідження спрямовано на отримання

кисловершкового масла методом сколочування
попередньо сквашених вершків. Метою ж даних
експериментальних робіт було встановлення до-
цільності використання кожного з обраних темпе-
ратурних режимів дозрівання вершків та вибір
оптимального.
У результаті попередніх селекційних робіт

співробітниками відділу біотехнології Технологіч-
ного інституту молока та м’яса для заквашуваль-
ного препарату для кисловершкового масла було

відібрано культури Lactococcus lactis subsp lactis
та L. lactis subsp diacetylactis, які здатні розвива-
тись у широких температурних межах. Закваску
вносили у кількості 3%.
При виборі температурного режиму дозріван-

ня вершків у виробництві кисловершкового мас-
ла необхідно підібрати такі умови, які б забезпе-
чували не лише необхідний рівень кристалізації
молочного жиру, а й розвиток заквашувальної
мікрофлори. Після аналізу існуючих режимів та
з урахуванням особливостей розвитку молочно-
кислих бактерій при різних температурах нами
обрано такі режими дозрівання вершків: 1 — 10°С;
2 — 15°С (6 год)→7°С (8–12 год); 3 — 8°С (2 год)
→21°С (7 год)→13°С (13 год); 4 — 20°С (6 год)
→7°С (8–12 год).
Головним параметром при контролі перебігу

процесу сквашування було обрано титровану кис-
лотність плазми, значення якої перед сколо-
чуванням повинно становити 50°Т. Кислотність
вершків 35%-ї жирності, які використовували як
сировину, при цьому становитиме 32°Т. Трива-
лість витримки при певній температурі залежала
від швидкості нарощування значення цього конт-
рольного параметра. Зміну титрованої кислот-
ності вершків протягом дозрівання при різних
температурних режимах наведено на рисунку.
Одержані дані свідчать про високу активність

заквашувальної мікрофлори протягом дозріван-
ня вершків. Саме це стало причиною скорочен-
ня терміну витримки їх за певних температур. У

Зміна титрованої ислотності верш ів протя ом
дозрівання: 1—4 — режими дозрівання верш ів
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

1 10°С (18 год) Порожній, невиражений кисломолочний
2 15°С (6 год) →7°С (8,5 год) Чистий, без сторонніх присмаків та запахів, достатньо вираже-

ний кисломолочний
3 8°С (2 год)→21°С (2,5 год) Чистий, без сторонніх присмаків та запахів, виражений

 →13°С (10 год) кисломолочний
4 20°С (4,5 год) →7°С (7 год) Чистий, без сторонніх присмаків та запахів, кисломолочний

виражений не чітко

Проаналізовано вплив різних температурних
режимів на динаміку наростання титрованої
кислотності, а отже, на активність заква-
шувальної мікрофлори протягом дозрівання
вершків.

Висновки

Проведено органолептичну оцінку усіх зраз-
ків виготовленого масла.
Встановлено, що властиві кисловершковому

маслу характеристики набуто при викорис-
танні температурних режимів зразків № 2 та 3.

1. Вышемирский Ф.А. Масло из «вершков»//Сы-
роделие и маслоделие. — 2006. — № 1. —
С. 25—28.

2. Вышемирский Ф.А., Топникова Е.В., Павлова
Т.А., Перфильев Г.Д., Матевосян Л.С. Исследова-
ния технологии кислосливочного масла//Сыроделие
и маслоделие. — 2008. — № 5. — С. 45—46.

3. ДСТУ 4399:2005. Масло вершкове. Технічні
умови. Опубл. 28.04.2005.

4. Микробиология продуктов животного проис-
хождения/Г.Д. Мюнх, Х. Заупе, М. Шрайтер и др.;
пер. с нем. — М.: Агропромиздат, 1985. — 592 с.

5. Alkalin S., S. Gцnз and Gьlfem Ьnal. Functional
Properties of Bioactive Components of Milk Fat in
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Metabolism//Pakistan Journal of Nutrition. — 2006. —
5, № 3. — Р. 194—197.

6. James M. Jay. Antimicrobial properties of diacetyl/
/Applied and Environmental Microbiology. — 1982. —
44, № 3. — Р. 525—532

7. Nieves Garcia Quintans, Victor Blancato,
Guillermo Kepizo, Christian Magni, Paloma Lopez.
Citrate metabolism and aroma component production
in lactic acid bacteria//Molecular Aspects of Lactic Acid
Bacteria for Traditional and New Application, 2008.
Р. 65—88.

8. Silvia Mallia, Felix Escher, Hedvig Schilichtherle.
Aroma compounds of butter: a review//Eur. Food Res.
Technol. — 2008. — V. 226. — Р. 315—325.

Температурний режим дозрівання
вершків для кисловершкового масла

результаті коригуючих дій обрані нами режими
дозрівання набули такого вигляду: 1 — 10°С (18
год); 2 — 15°С (6 год)→7°С(8,5 год); 3 — 8°С(2
год)→21°С (2,5 год)→13°С (10 год); 4 — 20°С(4,5
год)→7°С (7 год)
З кожного зразка вершків одержано кисловерш-

кове масло та зроблено їх органолептичну оцін-
ку (таблиця). Усі отримані зразки масла мали
пластичну консистенцію та однорідний колір. То-
му при виборі температурного режиму дозріван-
ня вершків у першу чергу звертали увагу на на-
явність характерних смаку та запаху в маслі.
Головну роль у формуванні властивого для

кисловершкового масла аромату відіграють діаце-
тил та молочна кислота. Ці продукти життєдіяль-
ності заквашувальної мікрофлори мають попе-
редником ацетомолочну кислоту. Оскільки пере-
творення у молочну кислоту є більш енергетично
вигідним для мікроорганізмів, то цей метаболіт
накопичується у вершках у більшій кількості і ви-
магає культивування за оптимальних або близь-
ких до оптимальних для росту температур. А діа-
цетил утворюється за умов сповільнення росту і
зниження енергетичних потреб культури [4, 7, 8].
Отже, найбільш виражені смак і запах, харак-

терні для кисловершкового масла, мали зразки
№ 2 та 3. У зразку № 1 за рахунок використання
близької до мінімальної (для розвитку лактококів)
температури наростання кислотності відбувалось
найповільніше (18 год), а формування аромату
як такого не спостерігалось, що зумовлене низь-
кою активністю метаболічних процесів лактококів
за температури 10°С.
У зразку № 4 одержано необхідне значення

кислотності за значно коротший термін (11,5 год),
проте характерний для кисловершкового масла
аромат також не спостерігався. Оскільки одер-
жані у зразках № 2—4 титри життєздатних клітин
мікроорганізмів практично не відрізнялися, то
відсутність достатньої кількості діацетилу можна
пояснити низькою активністю ферментативних
систем клітин за 7°С. Доцільність застосування
для дозрівання вершків температурних режимів
№ 2 та 3 підтверджують також одержані дані
щодо втрат молочного жиру у сколотинах (для
досліджуваних зразків даний показник був най-
нижчим). Отже, обрані режими (15°С→7°С та 8°С
→21°С→13°С) підлягатимуть подальшому дос-
лідженню для удосконалення технології виготов-
лення кисловершкового масла.

Ор анолепти а одержаних зраз ів исловерш ово о масла

Органолептичні показники
одержаного кисловершкового масла (смак та запах)№
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аз
ка Температурний

режим дозрівання вершків
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ОЦІНКА ПРОДОВОЛЬЧОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ ПЛОДАМИ ТА ЯГОДАМИ

Досліджено продовольче забезпечення
населення У раїни плодами та я одами
за 6-ма ритеріями. Проаналізовано по азни и
споживання та платоспроможність населення.
Внесено пропозиції щодо поліпшення реалізації
та я ості плодоя ідної прод ції.

Соціально-економічний розвиток будь-якої
країни, як правило, передбачає повноцінне за-
безпечення населення продуктами харчування,
бо це головний чинник, який впливає на здо-
ров’я кожної людини. Про це йдеться і в «Кон-
цепції поліпшення продовольчого забезпе-
чення та якості харчування населення», за-
твердженій КМУ від 26.05.2004 р., № 332-р.
Зазначається, що за оцінками експертів Все-
світньої організації охорони здоров’я, стан здо-
ров’я людини значною мірою залежить не лише
від способу життя, а й збалансованого раціону
харчування. Аналізуючи споживчий кошик на-
селення України, можна впевнено стверджува-
ти, що в ньому серед продуктів харчування ос-
новну позицію займають хліб, картопля та олія.
Натомість потреби населення у плодах та яго-
дах задовольняються лише на 35—45% від
норми їх споживання (82 кг), бо саме ця про-
дукція здатна повноцінно забезпечувати ор-
ганізм людини необхідними вітамінами, аміно-
кислотами, макро- та мікроелементами.
Питанням продовольчої безпеки та пробле-

мам виробництва і споживання продуктів хар-
чування приділяли увагу багато науковців. У
галузі садівництва, зокрема, цим займалися
О.Ю. Єрмаков, Т.А. Маркіна, О.В. Рибакова,
Г.М. Сатіна, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко та
ін. Однак тема залишається досить актуаль-
ною, особливо після вступу України до СОТ,
коли з’явилися більш суворі вимоги щодо відпо-
відності якості плодоягідної продукції міжнарод-
ним стандартам.
Мета досліджень — розкрити методичні

підходи та висвітлити особливості продоволь-
чого забезпечення населення України плода-
ми та ягодами.

Методика досліджень. У дослідженнях ке-
рувалися методичними підходами з вивчення
кон’юнктури на продовольчих ринках та окре-
мими нормативними показниками з виробницт-
ва та реалізації плодоягідної продукції.
Результати досліджень. Продовольче за-

безпечення населення плодоягідною продук-
цією можна охарактеризувати за 6-ма критері-
ями. Постановою КМУ від 5.12.2007 р. було
затверджено методику визначення основних
індикаторів продовольчої безпеки, серед яких
виділяють енергетичну цінність добового раціо-
ну людини (загальна калорійна достатність),
достатність споживання окремого продукту,
економічну доступність продуктів, диференціа-
цію вартості харчування, ємність внутрішнього
ринку та продовольчу незалежність окремого
продукту. Такі самі індикатори визначення про-
довольчої безпеки пропонують і російські дос-
лідники [1]. Для оцінки продовольчого забезпе-
чення населення України в плодах та ягодах

Рис. 1. Споживання плодів та я ід в У раїні
в день, ал: — плоди зернят ових та
істоч ових льт р і я оди; — оріхи
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необхідно переорієнтувати всі зазначені показ-
ники на конкретний продукт.
Показник «загальна калорійна достатність»

слід розраховувати як співвідношення калорій-
ності добового раціону плодів та ягід і їхньої
фізіологічної норми споживання. В 1 кг плодів
кісточкових та зерняткових культур і ягід міс-
титься 200—250 ккал, горіхів — 6000 ккал [2].
Установлено, що фактично спожита плодоягід-
на продукція однією особою упродовж дня —
0,1 кг у 2009 р. містила 44 ккал (у т. ч. плоди
кісточкових та зерняткових культур і ягоди —
24 ккал, горіхи — 20 ккал), що менше за роз-
раховану фізіологічну норму 80 ккал у 1,8 раза
(рис. 1).
Щоб запобігти масовим захворюванням на-

селення, пов’язаним із порушенням обмінних
процесів, слід забезпечити більш раціональну
структуру харчування: скоротити споживання
продуктів, які містять переважно вуглеводи —
цукор, хліб, картоплю, та істотно збільшити спо-
живання овочів, фруктів, ягід, винограду, цит-
русових, основні складові яких корисні і не-
обхідні для організму людини [3].
Показник «достатність споживання окремо-

го продукту» дещо дублює попередній. Він ха-
рактеризує співвідношення фактичного рівня
споживання плодів та ягід на 1 особу населен-
ня у рік і раціональної норми. Упродовж 2003—
2009 рр. цей показник становив 30—35 кг, або
35—42% від норми споживання 82 кг (табл. 1).
Це свідчить про незадоволення потреб насе-
лення плодоягідною продукцією. За рівнем спо-
живання плодів та ягід Україна відстає від роз-

Оцінка продовольчого забезпечення
населення України плодами та ягодами

винених країн світу в декілька разів. Зокрема,
у Канаді, Італії, Чехії, Іспанії, Греції, Франції на
1 особу припадає 125—250 кг плодів та ягід у
рік. Це пояснюється не лише культурою харчу-
вання, а й високою платоспроможністю спожи-
вачів.
Показник «економічна доступність продук-

тів» визначають співвідношенням вартості річ-
ного обсягу основних продуктів харчування
згідно з раціональними нормами їх споживан-
ня і річного доходу або прожиткового мінімуму
на 1 особу населення. За цим показником мож-
на встановити, яку частку займають плоди та
ягоди у вартості критичного продовольчого ко-
шика.
У 2008 р. в Україні річний наявний дохід на

1 особу становив 13972 грн, а грошова оцінка
раціональної норми споживання основних про-
дуктів харчування у поточних споживчих цінах
— близько 9795 грн. Тобто для необхідного
раціону здорового харчування пересічному ук-
раїнцеві потрібно витратити 70% доходу, у т.ч.
6% — на плоди та ягоди. Граничним показ-
ником у країнах розвиненої економіки є 60%. За
міжнародними нормами, країни, населення
яких витрачає із сімейного бюджету на продо-
вольчі потреби більше 60%, належать до гру-
пи «бідних». Це ще раз підтверджує надто
низьку платоспроможність населення України.
Показник «диференціація вартості харчуван-

ня» відстежують у динаміці та розраховують як
співвідношення вартості харчування 20% домо-
господарств з найбільшими доходами і вартості
харчування 20% домогосподарств з найменши-

Фонд споживання, тис. т 1496,6 1423,8 1567,2 1091,1 1359,9 1498,8 1584,8

у т.ч. % до загальної
пропозиції 73,7 72,5 77,0 70,5 72,3 73,5 71,9

Місткість ринку, тис. т 521,1 439,5 519,3 535,3 635,7 778,7 787,1

Рівень самозабезпечення
ринку, % 98,8 99,0 99,0 85,9 94,4 89,3 88,8

Виробництво на 1 особу
в рік, кг 35,6 34,6 36,0 23,9 31,7 32,6 35,2

Споживання на 1 особу
в рік, кг 31,4 30,1 33,4 23,4 29,3 32,5 34,5

Рівень споживання у %
до рівня виробництва 88,2 87,1 92,7 97,9 92,5 99,6 97,9

Фактичне споживання у %
до норми споживання 38,3 36,7 40,7 28,5 35,8 39,6 42,1

* Розраховано за даними Державного комітету статистики України, ФАО та за матеріалами досліджень
автора.

Споживання плодів та я ід в У раїні, 2003—2009 рр.*

Показник
2003  2004  2005 2006   2007  2008 2009

Рік
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ми доходами. Цей показник протягом 2004—
2008 рр. становив 2,9—10,8, у 2007 та 2008 рр.
він був найнижчим — 2,9 і 3,1 відповідно. Це
свідчить про значну залежність рівня споживан-
ня населення від їхньої купівельної спромож-
ності та зменшення розриву в споживанні між
найбільш та найменш забезпеченими категорі-
ями населення. Для вивчення цієї залежності
населення України було розподілено на групи
за рівнем загальних доходів та споживання
плодоягідної продукції у 2008 р. Так, лише най-
більш забезпечені верстви населення з дохо-
дом 1560 — понад 1920 грн на місяць спожи-
вали 85,2—100,8 кг, що вище оптимального
рівня — 82 кг на 1 особу в рік (рис. 2).
Останнім часом через зростання інфляції,

рівня безробіття та низьку заробітну плату (у
2008 р. порівняно з попереднім роком вона
зросла в 1,3 раза, ціни на плоди та ягоди — 1,5
раза) обсяги придбання плодоягідної продукції
населенням дедалі зменшуються.
Найвищу купівельну спроможність і рівень

споживання плодів та ягід (100,8 кг) у 2008 р.
мали 2,8 млн чол., або 6,1% загальної кількості
населення України (46,1 млн чол.). 59,7% на-
селення споживає лише 16,8—58,8 кг свіжих
плодів та ягід з розрахунку на 1 особу в рік.
Показник «ємність внутрішнього ринку» за

методикою КМУ визначають як добуток спожи-
вання певного продукту та середньорічної чи-
сельності населення. Однак вважаємо, що так
розраховують показник «фонд споживання»,
який включає усю продукцію, спожиту населен-
ням, тоді як «ємність (місткість) ринку» має по-
казувати лише фактично реалізовану продук-
цію на ринку, у тому числі й за рахунок імпор-
ту. Тобто показники «фонд споживання» та
«ємність» слід розмежовувати, адже на ринку
реалізується не вся вирощена продукція, зок-
рема, вирощені господарствами населення
плоди та ягоди на 65—67% використовують
для внутрішньогосподарських потреб. Показни-

ки «ємність» та «фонд споживання» внутріш-
нього ринку плодів та ягід, визначені в динаміці
за 2003—2009 рр., свідчать про нестачу про-
позиції плодоягідної продукції для задоволен-
ня потреб населення відповідно до встановле-
ної норми споживання (див. табл. 1).
Показник «продовольча незалежність окре-

мого продукту» розраховують визначенням ча-
стки імпорту плодів та ягід у загальному обсязі
їх продовольчого споживання. В Україні в се-
редньому за 2003—2005 рр. ця частка стано-
вила 2—10%, у 2006—2009 рр. вона зросла до
22—38%.
Відзначимо, що в світовій практиці для оцін-

ки продовольчого самозабезпечення та неза-
лежності країни встановлено граничний рівень
задоволення потреб у продовольстві — за ра-
хунок власного виробництва до 80%, імпорту —
до 30%. Україну за таким показником, почина-
ючи з 2008 р., можна вважати залежною від
країн-імпортерів у забезпеченні населення пло-
дами та ягодами.
У цілому продовольче забезпечення конк-

ретної людини плодами та ягодами, крім пла-
тоспроможності, визначається складом сім’ї,
місцем проживання, культурою споживання,
асортиментом та сортиментом продукції, дос-
тупністю, якістю пропозиції тощо. Особливо
важливими є останні 2 чинники. В Україні вже
впродовж багатьох років основну масу плодів
та ягід виробляють господарства населення,
зокрема в 2009 р. — 86,7% (1,4 млн т). Вироб-
ництво плодоягідної продукції сільськогоспо-
дарськими підприємствами, як і їх кількість,
навпаки, з кожним роком скорочується — відпо-
відно в 2009 р. порівняно з 2003 р. — у 2 та 3
рази. Відтак усі категорії господарств задоволь-
няють потреби населення у плодах та ягодах
лише на 22—42%. У результаті на внутрішньо-
му ринку обсяг імпортованої продукції збіль-
шується, зокрема в 2009 р. — у 15 разів по-
рівняно з 2003 р.
За таких обставин в умовах лібералізації

зовнішньої торгівлі при майже повному зане-
паді промислового сектору імпортери, розши-
рюючи сегмент на внутрішньому ринку плодів
та ягід за рахунок кращого асортименту про-
дукції та нижчих цін, можуть витіснити вітчиз-
няного виробника. Однак позитивним чинником
є те, що вітчизняні плоди та ягоди користують-
ся більшим попитом українських споживачів,
ніж імпортні. Так, за даними анкетного опиту-
вання, практично всі респонденти відзначили їх
переваги за органолептичними показниками.
Тому є підстави вважати, що на внутрішньому
ринку вони не втратять своєї конкурентної по-
зиції за параметром якості. Зазначене ще раз
підтверджує необхідність створення обслугову-
ючих кооперативів, які б здійснювали оптову

Рис. 2. Залежність рівня споживання плодо-
я ідної прод ції від доход населення
2008 р.: — чисельність населення, млн
чол.; — спожито плодоя ідної прод ції
1 особою, ; –– — норма споживання 1 осо-
бою рі ,
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закупівлю плодів та ягід у населення у період
масового плодоношення та за домовленістю.
Це дало б змогу легалізувати товаропотоки
плодів та ягід, контролювати їх надходження на
ринок відповідної якості, запроваджуючи сорту-
вання та пакування, і сприяло б прозорому
формуванню цін та зростанню доходів первин-
ної ланки.
Останнім часом учені пропонують для ви-

рішення проблеми реалізації створювати в

Державне регулювання якості та безпеки
продуктів харчування, яке здебільшого визна-
чається лише Законом України «Про якість
та безпеку харчових продуктів та продоволь-
чої сировини» (від 23.12.1997 р., № 771/97-ВР
зі змінами та доповненнями) є поки що недо-
статнім. Для забезпечення надходження на
ринок конкурентоспроможної плодоягідної

Висновки

продукції необхідна організація прозорої сис-
теми контролю якості продукції на всіх ета-
пах просування її від виробника до споживача.
Держава повинна забезпечувати необхідні
організаційні, правові, економічні норми, які б
створювали умови для конкуренції за показни-
ками якості та ціни, а головне — механізм їх
дотримання.

1. Агапова Т. Продовольственная безопасность:
методика оценки/Т. Агапова, Л. Вахрушева//Эко-
номика сел. хоз-ва России. — 2001. — № 6. —
С. 31.

2. Принципи здорового харчування. Посібник
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для поліпшення якості роботи/[І.П. Смирнова, Н.В.
Давиденко, І.М. Горбась та ін.] — К.: СІNDI, 2001.
— 25 с.

3. http://polkaknig. narod.ru/econom/dre 13. htm
(Экономико-правовая библиотека).

сільських місцевостях локальні ринки, які скла-
даються з 3-х основних блоків: відділ сортуван-
ня, пакування та зберігання продукції; обліко-
во-інформаційний; відділ реалізації і транспор-
ту. Засновники такого ринку в основу мають
покласти оптимальне поєднання місця вироб-
ництва, концентрації продажу продукції і мі-
німізацію витрат на збут з урахуванням достат-
ності продовольчого забезпечення населення
міст і сіл.
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Проведено дослідження на наявність оа лази
55 штамів стафіло о ів, попередньо вил чених з
ферментованих м’ясних прод тів
непромислово о виробництва.

Великий асортимент сирокопчених і сиров’я-
лених м’ясних продуктів на європейському рин-
ку залежить від різноманіття сировини та особли-
востей процесів виробництва у різних країнах
та регіонах. Відомо, що північні ферментовані
продукти характеризуються специфічною кис-
линкою, середземноморські — твердішою кон-
систенцією, а промислове виробництво про-
дуктів обох категорій базується на використанні
спеціальних бактеріальних культур, що надає
можливість стандартизувати та контролювати
кінцевий продукт [11].
Підбір культур для створення такого препа-

рату є кропітким і багатостадійним процесом.
Для повноцінного функціонування бактеріальні
культури повинні бути адаптованими до певної
сировини та технології, задовольняти органо-
лептичні уподобання місцевих споживачів. На
думку вчених, оптимальний заквашувальний
препарат для м’ясного ферментованого про-
дукту має складатися не тільки з молочнокис-
лих бактерій (гомоферментативних лактобацил
і/або педіококів), а й грампозитивних каталазо-
позитивних коків, серед яких найперспективні-
шими вважають непатогенні стафілококи, адже
саме ці мікроорганізми характеризуються ши-
роким спектром біохімічної активності, що дає
змогу отримувати смакову гаму ферментованих
м’ясних виробів [5, 8].
За діючою номенклатурою, рід Staphylo-

coccus об’єднує 36 видів, з яких 4 поділені на
підвиди. Класифікація продовжує розвиватися.
За результатами досліджень послідовності 16S
rRNA роду Staphylococcus віднесено до грам-
позитивних бактерій з низьким вмістом Г+Ц у
ДНК, які філогенетично тісно пов’язані з енте-
рококами, стрептококами, лактобацилами. Ста-
філококи широко розповсюджені у природі: їх

ізолюють зі шкіри і слизових оболонок тварин
та людини, з харчових продуктів, ґрунту, піску,
повітря та води. Але серед представників роду
Staphylococcus є патогенні і токсигенні штами
[7, 12]. Отже, дослідження з вивчення техноло-
гічного потенціалу культур обов’язково супро-
воджуються перевіркою їхньої безпеки для здо-
ров’я людини [2].
Одним із критеріїв попередньої оцінки сту-

пеня безпеки стафілококів є реакція на наяв-
ність ферменту коагулази. Цей фермент, за-
звичай, визначається у патогенних стафілококів
[1]. Донедавна штами коагулазонегативних ста-
філококів (КНС) апріорно вважали непатоген-
ними, хоч за сучасними даними вони також
можуть викликати патогенез. У медичних пуб-
лікаціях нерідко з’являються такі КНС як
S. epidermidis (нозокоміальні інфекції, особли-
во у пацієнтів з протезами, трансплантантами),
S. haemolyticus (ендокардити, перитоніти, сеп-
тицемія, інфекції ран, кісток, сполучної ткани-
ни), S. lugdunensis (ендокардити, септичні ар-
трити, абсцеси), S. caprae (ендокардити, сеп-
тицемія, інфекції сечостатевої системи), рідше
з клінічного матеріалу ізолюють S. auricularis,
S. capitis, S. cohnii, S. saccharoliticus, S. sapro-
phyticus, S. simulans, S. pasteuri, S. warneri,
S. xylosus, але слід враховувати труднощі при
віднесенні їх до виду за фенотипічними проява-
ми [7, 10].
Коагулаза, мікробна екзогенна протеаза, спри-

чиняє утворення згустку плазми крові та існує
у 2-х формах: вільна коагулаза реагує на про-
тромбін та його похідні; зв’язана коагулаза —
локалізована на поверхні клітинної стінки і ре-
агує на α- та β-ланцюги фібриногенів. За наяв-
ності ферменту в активному стані поверхня
бактеріальної клітини вкривається шаром фіб-
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рину і тоді мікроорганізм стає недосяжним для
фагоцитів [6]. Визначення наявності коагулази
є доступним та досить показовим методом для
первинної оцінки патогенності штаму, а у разі
виконання тесту у пробірках визначаються
обидві форми цього ферменту [1].
Переважна кількість стафілококів — коагула-

зонегативні, за винятком S. aureus, S. inter-
medius, S. delphini, S. scheiferi subsp. coagulans,
S. lutrae та деяких штамів S. hyicus. Всі промис-
лові штами стафілококів за своїми технологіч-
ними характеристиками та ступенем залучення
у бажані метаболічні процеси (смако- та аро-
матоутворення) під час дозрівання ферменто-
ваних продуктів, особливо сирів та ковбас, є
коагулазонегативними.
Мета роботи — встановити наявність коа-

гулази у стафілококів, виділених з ферменто-
ваних м’ясних продуктів непромислового ви-
робництва.
Об’єкти та методи дослідження. Культу-

ри стафілококів: 26 штамів, вилучених із фер-
ментованих продуктів непромислового вироб-
ництва, 29 штамів з музею відділу біотехнології
ТІММ УААН та контрольні штами S. aureus
АТСС 209 і Kocuria varians АТСС 9341.
Метод визначення коагулази. Для поста-

новки тесту на наявність коагулази штами, що
піддавали випробовуванню, інкубували у про-
бірках з серцево-мозковим бульйоном (HiMedia
Laboratories Pvt Ltd., Індія) протягом 22—24 год
за температури 36±1оС. Відбирали стерильно
по 0,1 см3 кожної культури та додавали до 0,3 см3

попередньо відновленої кролячої плазми Bac-
tident Сoagulase EDTA (Merck KGaA, Німеччи-
на), інкубували за температури 36±1°С. За по-
зитивний контроль брали реакцію зі S. aureus
АТСС 209, а негативний — Kocuria varians
АТСС 9341. Для контролю реагентів (КР) до
0,3 см3 кролячої плазми додавали 0,1 см3 сер-
цево-мозкового бульйону без інокуляції. Ре-
зультати реєстрували через 4, 6 і 24 год інку-
бування за температури 36±1°С. Штам визна-
чали як коагулазопозитивний, якщо культура
давала реакцію «+++», тобто утворювала у про-
бірці великий сформований згусток, або «++++»

Визначення наявності коагулази у стафілококів,
виділених з ферментованих м’ясних продуктів

— весь уміст пробірки коагулювався і не виливав-
ся при перевертанні. Штам визначали як коа-
гулазонегативний, якщо видиме фіброутворен-
ня було відсутнє (таку реакцію оцінювали «–»),
культура утворювала невеликий несформова-
ний згусток — «+», невеликий сформований
згусток — «++». Повторність дослідів 3-разова.
Результати досліджень та їхнє обгово-

рення. Результати досліджень показали, що в
контрольній плазмі (КР) ознаки коагуляції не
спостерігали жодного разу. Для S. aureus АТСС
209 була характерною реакція «++++» через 4
год інкубування; для K. varians АТСС 9341 —
реакція «–». При постановці тесту оцінювали
також залежність прояву реакції коагуляції від
тривалості досліду (табл. 1).
Усі штами з музею відділу біотехнології ТІММ

були коагулазонегативними. Однак слід зазна-
чити, що через 24 год експозиції близько поло-
вини цих штамів продемонстрували реакцію
коагуляції плазми, яку було оцінено на один чи
два плюси. Це може свідчити про наявність у
цих культур інших неспецифічних протеаз,
здатних розщеплювати протромбін і (або) плаз-
міноген і спричиняти коагуляцію плазми [1].
Установлено, що серед 26 штамів, вилуче-

них із ферментованих продуктів непромислово-
го виробництва, 6 є коагулазопозитивними. Два
з них (15.3, 14.1) уже через 4 год інкубування
показали повну плазмокоагуляцію, так само як
і S. aureus АТСС 209. Через 6 год ще 2 штами
(7.1, 15.4) також повністю зкоагулювали вміст
пробірок, а штами 6.1 та 15.2 реагували на
«+++». Жоден із штамів, що прокоагулювали,
через 24 год не продемонстрував реверсної
реакції, тобто згусток не розчинився, що може
бути непрямим свідченням відсутності фібри-
нолізинів.
З 4 штамів, вилучених з сиров’яленого продук-

ту з телятини, не було жодного коагулазопози-
тивного (табл. 2). Серед 16 штамів зі зразків
сиров’ялених виробів із свинини непромисло-
вого виробництва 3 були коагулазопозитивни-
ми: 15.4, 15.3, 15.2, які різнились візуальним
проявом інтенсивності коагуляції. Ці штами бу-
ли вилучені з одного джерела (зразок № 15) з

З ферментованих продуктів непромислового виробництва 26 2 6 6 (3)*
З музею відділу біотехнології ТІММ 29 0 0 0 (15)*
S. aureus АТСС 209 1 1 1 1
K. varians АТСС 9341 1 0 0 0

* У дужках — кількість культур, які після 24 год інкубування утворювали невеликий згусток (несформова-
ний чи сформований).

1. Рез льтати тест на наявність оа лази стафіло о ів, виділених з ферментованих м’ясних
прод тів

Культура або джерело вилучення
Кількість коагулазопозитивних
штамів за термін інкубування, год

4 6 24

Загальна
  кількість,
штами
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великим ступенем ймовірності, що він був ви-
роблений з м’яса від хворої тварини.
Серед 6 штамів із сирокопчених виробів із

свинини половина вилучених була коагулазо-
позитивною: 6.1, 7.1, 14.1. Така закономірність
свідчить про низьку якість сировини, з якої ви-
готовлено продукцію, або про вторинну конта-
мінацію через низький санітарно-гігієнічний рі-
вень у виробника.
Слід зазначити, що з європейських фермен-

тованих м’ясних продуктів, виготовлених за
традиційною технологією, також ізолюють коа-
гулазопозитивні коки, але порівняно з нашими
даними у меншій кількості: грецькі ковбаси —
9,2% [3], іспанські чорізо — 2,3% [4]. Визначен-

Визначення наявності коагулази у стафілококів,
виділених з ферментованих м’ясних продуктів

ня наявності коагулази не є вичерпним. Це ли-
ше перший крок для встановлення безпеки ста-
філококових культур, які плануються до засто-
сування у виробництві ферментованих м’ясних
продуктів. Відомо, що деякі штами КНС, вилу-
чені з ферментованих м’ясних та молочних ви-
робів, можуть продукувати ентеротоксини, бути
резервуарами генів антимікробної резистент-
ності, утворювати внаслідок декарбоксилазної
активності біогенні аміни [7, 9, 12]. Отже, для
остаточного висновку щодо безпеки штамів не-
обхідно провести додаткові дослідження відбо-
ру за бажаними технологічними властивостями
та підтвердження безпеки обраних культур для
здоров’я споживачів.

Проведено скринінг 55 штамів стафіло-
коків, виділених з ферментованих м’ясних про-
дуктів непромислового виробництва, на на-
явність коагулази.

Висновки

Устанолено, що 6 штамів стафілококів є
коагулазопозитивними, що свідчить про по-
тенційну небезпеку і не уможливлює їхнє про-
мислове використання.
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Балик із свинини:
сирокопчений 6 3 (14.1, 7.1, 6.1) 3
сиров’ялений 16 3 (15.4, 15.3, 15.2) 13
Сиров’ялений продукт
із телятини 4 0 4

2. Хара теристи а штамів, вил чених з різних типів ферментованих прод тів непромисло-
во о виробництва

Коагулазонегативні штамиТип продукту Загальна кількість штамів Коагулазопозитивні штами
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Наведено рез льтати вивчення хара тер
спад вання елементів прод тивності
ібридами F1 онюшини л чної та
обґр нтовано можливість ефе тивних доборів
енотипово цінних рослин за їхнім фенотипом.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Досвід роботи селекціонерів в Україні і за
кордоном свідчить про те, що гібридизація є
одним з методів створення вихідного матеріа-
лу, тому що дає можливість поєднувати цінні
властивості схрещуваних рослин і на їхній ос-
нові отримувати нові форми [3].
Гібридний організм несе в собі спадкові оз-

наки обох батьківських форм, але йому прита-
манні й свої особливості, які є результатом по-
єднання спадкових властивостей.
Господарські ознаки конюшини лучної від-

значаються великою мінливістю. Це поясню-
ється взаємодією генотип — середовище та
відмінністю у фізіолого-біохімічних системах
реалізації генетичної інформації [4]. Вивчення
мінливості ознак у конюшини лучної, як прави-
ло, проходить з аналізом їх успадкування та
кореляційних зв’язків.
Метод міжсортової гібридизації при вільно-

му перезапиленні був основним у селекційній
роботі [5] з багаторічними травами на Перед-
карпатській дослідній станції з 1961 р.
Мета роботи — встановити генетичну при-

роду і характер успадкування деяких госпо-
дарсько цінних ознак у гібридів конюшини луч-
ної у 2-му поколінні.
Матеріали та методи. У 2004—2006 рр. бу-

ло отримано 36 гібридів у розсадниках гібриди-
зації від штучної гібридизації.
Гібридизацію у польових умовах проводили

згідно із загальноприйнятими методами [2, 6].
У кожній комбінації схрещувань штучно кастру-
вали і запилювали по 5—6 головок, щоб отри-
мати 30—50 гібридних насінин, які висівали
квадратно-гніздовим способом на ізольованих
ділянках. Для ізоляції рослин застосовували
марлеві ізолятори. Гібриди та вихідні батьків-
ські лінії висівали в однакових умовах і одна-
ковій кількості квадратно-гніздовим способом за
схемою: материнська форма — гібрид — бать-
ківська форма. Для проведення гібридологічно-
го аналізу в 2-му поколінні за кожною ознакою
вивчали по 10—12 рослин вихідних батьківсь-

ких форм та 15—20 гібридних рослин, типових
для цієї комбінації. Оброблення отриманих ек-
спериментальних даних проводили методом
гібридологічного аналізу [2].
Для вивчення характеру успадкування і рів-

ня гетерозису основних господарсько цінних
ознак конюшини лучної гібридів F1 визначили
ступінь домінування (hp), який розраховували
за формулою [8].
Групування отриманих даних проводили

згідно з класифікацією [7]. Для вимірювання
рівня гетерозису використовували формули за-
лежно від того, за якими показниками порівню-
вали гетерозисні гібриди з батьківськими фор-
мами [1].
Результати досліджень. Вивчення характе-

ру успадкування висоти рослин конюшини луч-
ної має важливе значення, тому що цей показ-
ник тісно корелює з урожайністю зеленої маси.
У 2008 р. у наших дослідженнях висота рослин
батьківських форм і потомків була в межах 65—
79 см (таблиця).
У комбінаціях проявлявся різний характер

успадкування за цією ознакою. Істотний гете-
розисний ефект (hp = 2,77) був у гібрида Пе-
редкарпатська 6×Скіф 1. Рівень гетерозису до
кращого батька становив 2,66%, середнього
між батьками — 4,23, середнього значення між
батьками з кращою батьківською формою —
4,16%. Гетерозисний індекс становив 3%. У
гібридів Передкарпатська 6×Колубара і Перед-
карпатська 6×Місцева (№ 176) спостерігалось
часткове негативне домінування більш низько-
рослої батьківської форми (hp = –0,64 і hp =
= –0,79).
У гібрида Колубара×Місцева (№ 176) вияв-

лено проміжне успадкування (hp = 0). Для гіб-
рида Передкарпатська 6×СГП-4 Violetta харак-
терне часткове позитивне домінування (hp =
= 0,07). Для господарського використання
більш цінними є гібриди з гетерозисним про-
явом (наддомінування) ознаки — Передкар-
патська 6×Скіф 1.
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При вивченні ступеня фенотипового доміну-
вання ознаки «кількість днів до цвітіння» вияв-
лено характер успадкування від частково пози-
тивного до депресії. Кращими за цією ознакою
були гібриди Передкарпатська 6×Місцева (№
176) і Передкарпатська 6×Скіф 1, які проявили
часткове позитивне домінування (hp = 0,14–
0,44).
При успадкуванні ознаки «кількість днів до

цвітіння» переважний вплив мають гени з не-

Успадкування господарсько
цінних ознак (F1) конюшини лучної

алельною взаємодією, які зменшують довжину
вегетаційного періоду за високої дії факторів
навколишнього середовища. Перспективним є
використання одержаного гібридного матеріа-
лу в селекції на скоростиглість.
За результатами успадкування показника

«урожай сухої речовини» встановлено гетерозис
у 3-х популяціях: Колубара×Місцева (№ 176),
Передкарпатська 6×Місцева (№ 176), Перед-
карпатська 6×СГП-4 Violetta (hp = 1,14—2,00).

Передкарпатська 6× Колубара

Висота рослин, см 72,52 70,31 69,81 —0,64 Часткове негативне домінування

Кількість днів до цвітіння 77 74 75 —2 Депресія

Урожай, ц/га:

  сухої речовини, 101,5 116,8 117,3 0,94 Часткове позитивне домінування

  насіння 1,27 1,66 1,48 2,80 Гетерозис

Колубара× Місцева (№ 176)

Висота рослин, см 69,81 72,00 69,82 0 Проміжне успадкування

Кількість днів до цвітіння 75 69 62 0 Проміжне успадкування

Урожай, ц/га:

  сухої речовини 117,3 118,5 108,6 1,28 Гетерозис

  насіння 1,49 1,93 2,12 3,50 Гетерозис

Передкарпатська 6× Місцева (№ 176)

Висота рослин, см 72,52 70,12 69,83 —0,79 Часткове негативне домінування

Кількість днів до цвітіння 77 71 62 0,14 Часткове негативне домінування

Урожай, ц/га:

  сухої речовини 101,5 109,1 108,6 1,14 Гетерозис

  насіння 1,27 1,63 1,12 6,14 Гетерозис

Передкарпатська 6× СГП-4 Violetta

Висота рослин, см 72,52 76,15 79,30 0,07 Часткове позитивне домінування

Кількість днів до цвітіння 77 62 64 —1,5 Депресія

Урожай, ц/га:

  сухої речовини 101,5 101,8 100,9 2,00 Гетерозис

  насіння 1,27 1,45 1,58 0,13 Часткове позитивне домінування

Передкарпатська 6× Скіф 1

Висота рослин, см 72,52 74,45 70,33 2,77 Гетерозис

Кількість днів до цвітіння 77 74 68 0,25 Часткове позитивне домінування

  Урожай, ц/га:

  сухої речовини 101,5 106,5 108,4 0,44 Часткове позитивне домінування

  насіння 1,27 1,45 1,03 2,50 Гетерозис

Успад вання основних осподарсь о цінних озна ібридів (F1) онюшини л чної

Гібридна комбінація

hpF2
Характер успадкуванняОзнака
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Рівень гетерозису до кращого батька становив
відповідно 1,02%; 0,46; 0,30%, середнього зна-
чення між батьками — 4,87%; 3,81; 0,59%, се-
реднього значення між батьками з кращою
батьківською формою — 4,69%, 3,68 і 0,59%.
Гетерозисний індекс був 1,01%; 0,46 і 0,29%.
Часткове позитивне домінування відзначено в
гібридів Передкарпатська 6×Колубара і Перед-
карпатська 6×Скіф 1 (hp = 0,44—0,94).
У 4-х гібридних популяціях (Передкарпатсь-

ка 6 × Колубара, Колубара × Місцева (№ 176),
Передкарпатська 6 × Місцева (№ 176), Перед-

карпатська 6 × Скіф 1) за показником «урожай
насіння» встановлено гетерозис (hp = 2,00—
6,14), приріст якого до кращого батька дорівнює
відповідно 12,16%; 30,41; 28,35;14,17 %, серед-
нього значення між батьками — 20,29%; 48,46;
35,83; 26,09%, середнього значення між бать-
ками і кращою батьківською формою —
13,04%; 42,57; 33,86; 23,62%. Гетерозисний
індекс становив 10,84%; 23,32; 22,09 і 12,41 %.
У популяції Передкарпатська 6 х СГП-4 Violet-
ta виявили часткове позитивне домінування
(hp = 0,13).

Дослідженнями встановлено, що в гібридів
у 2-му поколінні за господарсько цінними оз-
наками проявляється різний характер успад-
кування.
З урахуванням широкого спектра успадку-

Висновки

вання ознак по комбінаціях нами виділено
гібрид Передкарпатська 6×Скіф 1, у якого всі
ознаки мають гетерозисний або частковий
позитивний характер домінування, що важли-
во для господарського використання.
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Досліджено а ротехнічні і хімічні заходи
онтролю б р’янів на насінни ах ц рових
б ря ів. Ре омендовано а ротехнічні прийоми,
омпле сне застос вання ґр нтових і
післясходових ербіцидів та ба ових с мішей
препаратів.

Повне знищення бур’янів неможливе і недо-
цільне. А контроль за ними, тобто регуляцію їх
кількості і розвитку в посівах, щоб забезпечи-
ти отримання максимальної урожайності про-
дукції доброї якості, необхідно здійснювати.
Вивчення впливу гербіцидів нового поколін-

ня на генеративні органи насіннєвих рослин
цукрових буряків є важливим питанням, оскіль-
ки наявність на 1 га насінників кількох десятків
бур’янів, насіння яких важко відділяється від
насіння цукрових буряків (калачики непомітні —
Malva nedlecta, дика редька — Radish wilo та
ін.), може зробити некондиційним насіння цук-
рових буряків з усього поля. Від якості насіння
залежить урожай фабричних буряків на 0,5 млн
га в Україні.
Дослідженнями [1] установлено, що найбіль-

ша чисельність бур’янів перебуває у фазі ро-
зетки листків насінників. У подальшому відбу-
вається самозрідження їх, в окремі роки і в 2-й
половині вегетації насінників плантації над-
мірно забур’янюються (ґрунтові гербіциди втра-
чають свою активність, післясходові гербіциди
на високорослі бур’яни практично не вплива-
ють, а застосування агротехнічних заходів не-
можливе через відсутність висококліренсних
тракторів та культиваторів).
Насінники займають площі в декілька сот

разів менші, ніж посіви фабричних буряків, то-
му попри дорожнечу гербіцидів для викорис-
тання їх на насінницьких посівах завжди мож-
на знайти фінансові можливості. Найголовніше
— забезпечити отримання високоякісного на-
сіння для вирощування фабричних буряків за
сівбою на кінцеву густоту стояння рослин.
Польові дослідження, проведені в колишніх

дослідних господарствах Інституту цукрових бу-
ряків УААН «Артеміда» (зона достатнього зво-
ложення центрального Лісостепу), «Нива» (зо-
на нестійкого зволоження центрального Лісо-
степу) і на Іванівській дослідно-селекційній
станції (ДСС) (зона нестійкого зволоження схід-
ного Лісостепу України). Досліджено вплив гер-
біцидів на забур’яненість насінників цукрових
буряків і їхню насіннєву продуктивність, наве-
дено результати лабораторних досліджень,

Рис. 1. Вплив а ротехнічних засобів на за-
б р’яненість насінни ів ц рових б ря ів: 1 —
онтроль (без прополювання); 2 — 2-разове
борон вання після появи сходів насінни ів;
3 — 2-разове борон вання до і після появи
сходів; 4 — міжрядні розп ш вання; 5 —
2-разове борон вання до і після появи сходів
+ міжрядні розп ш вання; — сі види;
— дводольні; — однодольні

Варіант досліду
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проведених в Інституті цукрових буряків УААН
за формуванням чоловічого гаметофіту запи-
лювача чоловічостерильного гібриду.
Матеріали і методика. Польові досліди про-

водили впродовж 3-х років з насінниками гіб-
ридів Іванівський ЧС 33, Верхняцький ЧС 63,
Слов’янський ЧС 94. Площа залікової ділянки
— 25—50 м2, повторність — 4-разова. Облік
забур’яненості насінників і врожайності та
якості насіння здійснювали загальноприйня-
тими методами. При вивченні чоловічого гаме-
тофіту цукрових буряків використовували ме-
тоди [2].
Результати досліджень. У роки проведен-

ня досліджень на дослідних полях переважа-
ючими видами бур’янів були щириця колосис-
та (Amarantus retroflexus), лобода біла (Che-
nopodium album), талабан польовий (Thlaspi
arvense), осот рожевий (Cirsium arvense), осот
жовтий (Sonchus arvensis), зірочник середній
(Stellaria media), ромашка непахуча (Matricaria
inodora), грицики звичайні (Capsella bursa-
pastoris), підмаренник чіпкий (Galium aparine),
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Заходи контролю бур’янів
на насінниках цукрових буряків

гірчак березковидний (Polygonum convolvulus),
фіалка польова (Viola arvensis), мишій сизий
(Setaria glauca), куряче просо (Echinochloa crus-
galli). При аналізі та узагальненні результатів

Рис. 2. Вплив дії ґр нтових ербіцидів на
заб р’яненість насінни ів ц рових б ря ів:
1 — онтроль (без прополювання); 2 —
фронтьєр (1,4 л/ а); 3 — фронтьєр
(1,6 л/ а); 4 — фронтьєр (1,7 л/ а); 5 —
фронтьєр (1,2 л/ а) + олті с (2 л/ а); 6 —
фронтьєр (1,2 л/ а) + пірамін т рбо
(2,5 л/ а); 7 — трофі (3 л/ а)

К
іл
ьк
іс
ть

 б
ур

’я
н
ів

, 
ш
т.

/м
2

Варіант досліду

досліджень нами всі види бур’янів було угру-
повано на дводольні та злакові. Установлено,
що агротехнічні прийоми, такі, як досходове і
післясходове боронування, є досить ефектив-
ними в контролюванні бур’янів. Таким спосо-
бом при своєчасному проведенні можна змен-
шити кількість бур’янів на 75—80%, у тому чис-
лі на 78—82% — злакових видів. Проте прийом
додаткового проведення міжрядних розпушу-
вань культиваторами не сприяв подальшому
зниженню забур’яненості насінників. Тільки між-
рядні розпушування (без поєднання з борону-
ванням) зменшили кількість бур’янів лише на
33%, у тому числі дводольних — 11%.
У досліді з вивчення ґрунтових гербіцидів на

насінниках цукрових буряків препарати засто-
совували після садіння, не заробляли в ґрунт,
а обприскували поверхню ґрунту. Ефективність
дії ґрунтових гербіцидів проти однорічних видів
бур’янів залежала більшою мірою від вологості
ґрунту і кількості опадів у 1-й половині вегетації
насінників цукрових буряків. Дія ґрунтових гер-
біцидів фронт’єр, трофі та бакових сумішей
фронт’єра з голтіксом і піраміном турбо на бу-
р’яни була не досить високою. Загибель їх ста-

1. Контроль
(без прополювання) 0 0 0 4765 12,3 13,5 82,0

2. Контроль
(з прополюванням) 87,3 87,9 72,2 887 14,3 13,1 81,3

3. Ґрунтовий гербіцид
трофі, 3 л/га 22,6 68,1 8,3 2286 12,9 13,1 80,8

4. Ґрунтовий гербіцид
фронтьєр, 1,7 л/га 34,4 12,0 11,1 2802 13,5 13,1 79,9

5. Ґрунтовий гербіцид
пірамін 2,5 л/га
+ фронтьєр, 1,2 л/га 39,2 27,3 5,5 3073 14,4 13,4 81,7

6. Бетанал прогрес
ОФ (по сходах):
1-й строк — 1,5 л/га;
2-й строк — 1,5 л/га
+ лонтрел — 0,3 л/га
+ пантера 1,5 л/га 80,4 76,0 85,4 1386 15,1 13,5 81,7

7. Ґрунтовий гербіцид
трофі, 3 л/га,
по сходах бетанал
прогрес ОФ, 1,5 л/га
+ лонтрел 0,3 л/га
+ пантера — 1,5 л/га 78,8 82,3 82,9 922 15,5 13,1 80,1

  НІР05 1,0 0,3 0,5

Заб р’яненість насінни ів ц рових б ря ів, рожайність і я ість насіння залежно від засто-
с вання ербіцидів (Іванівсь а дослідно-селе ційна станція)

Загибель бур’янів (%)

однорічних
злакових

однорічних
дводольних

багато-
річних

Варіант дослідів

Маса
бур’янів
перед

збиранням
урожаю, г/м2

Урожайність
насіння,
ц/га

Маса 1000
плодів, г

Схожість
насіння, %
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Заходи контролю бур’янів
на насінниках цукрових буряків

Агротехнічні заходи забезпечують істот-
не зниження забур’яненості насінників цукро-
вих буряків. Повне виключення ручної праці в
догляді за насінниками можливе при комплек-
сному застосуванні агротехнічних і хімічних

Висновки

заходів захисту їх від бур’янів. Гербіциди не-
гативно впливають на формування чоловічо-
го гаметофіту рослин цукрових буряків, про-
те це не позначається на врожайності на-
сіння і його якості.

новила 63—81%. Найвищу ефективність дії
(зниження забур’яненості на 81%) слід відзна-
чити у варіанті із застосуванням гербіциду тро-
фі (3 л/га). Найкращі результати отримано при
3-разовому внесенні післясходових гербіци-
дів бетанал прогрес ОФ (1 л/га) + центуріон
(0,3 л/га), суміші бетанал прогрес ОФ (0,75 л/га)
і карібу ( 0,03 кг/га) з центуріоном (0,3 л/га), де
забур’яненість знизилась на 93%, та при по-
єднанні 2-х видів гербіцидів — ґрунтових і
післясходових. У цих варіантах забур’яненість
насінників була на рівні контролю з ручним про-
полюванням плантації. Маса бур’янів на пері-
од збирання насіння буряків становила на конт-
ролі з прополюванням 887 г, у кращому варіанті
з гербіцидами (варіант 7) — 922 г (різниця між
варіантами в межах похибки досліду) (рис. 1,
2, табл. 1).
Результати лабораторних досліджень свід-

чать про те, що гербіциди деякою мірою нега-
тивно впливають на якість пилкових зерен тет-
раплоїдного багатонасіннєвого запилювача.
Життєздатність і фертильність пилку контролю-
ються генетично і належать до кількісних ознак.
Фертильність (запліднювальна здатність) пил-
ку більш стабільна, менше підлягає модифіку-
ючому впливу середовища порівняно з життє-
здатністю. У дослідах найнижча життєздатність
пилку була у варіанті з 3-разовим застосуван-
ням гербіциду бетанал прогрес ОФ (по 1 л/га)
у поєднанні з гербіцидом центуріон (0,3 л/га) —
60,8% (на контролі з ручним прополюванням
82%). У цьому варіанті також спостерігалась

найнижча фертильність пилку — 75,7% (на кон-
тролі з прополюванням — 93,3%).
Найменший вплив на життєздатність і фер-

тильність пилку був при 2-разовому застосу-
ванні гербіциду бетанал прогрес ОФ у поєд-
нанні з ґрунтовими гербіцидами турбо, трофі.
При вивченні якості пилку було встановле-

но, що майже всі гербіциди впливали на вели-
чину пилку та його вирівняність. У контрольно-
му варіанті увесь пилок був вирівняний за ве-
личиною та належав до типу 1а або 1б. У
варіантах з гербіцидами пилок характеризував-
ся значним варіюванням його величини і нале-
жав до типу 2а або 2б (величини пилку 1а і 1 б
варіюють у незначних кількостях — варіаційний
коефіцієнт становить 7,2±0,1 і 12±0,25, величи-
ни пилку 2а і 2б варіюють з коефіцієнтом
27±0,52 і 36±0,59).
Попри негативний вплив гербіцидів на гене-

ративні органи насінників у польових дослідах,
отримано високі врожаї насіння доброї якості.
Очевидно, ця суперечність пояснюється тим,
що пилкова продуктивність рослин багатонасін-
нєвого диплоїдного запилювача цукрових бу-
ряків становить більше ніж 3 млрд шт. При нор-
мальному запиленні на 1 приймочку повинно
припадати мінімум 200 шт. пилкових зерен.
Загальна кількість пилку для запилення 1 рос-
лини становить 2 млн шт. Напевно, кількість
фертильних і життєздатних пилкових зерен
достатня для формування високоякісного на-
сіння і при застосуванні гербіцидів на насінни-
ках цукрових буряків.

2. Ярмолюк Г.И., Ширяева Э.И. Цитологические
и цитогенетические исследования в селекции са-
харной свеклы (метод. рекоменд.). — К.: Наук.
думка, 1982. — 53 с.

1. Гізбуллін Н.Г. Проблеми захисту насінників
цукрових буряків від бур’янів//Забур’яненість
посівів та засоби і методи її зниження — К.: Укр.
наук. тов-во гербологів, 2002 — С. 36—41.

Бібліографія
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Навчальний посібник «Екологічні основи
зниження забур’яненості агрофітоценозів»
(Львів: Новий світ, 2008. — 496 с.) відомого
землероба та еколога І.А. Шувара привертає
увагу землеробів, гербологів, екологів, агро-
номів, спеціалістів з раціонального землекорис-
тування та охорони природи і довкілля. Він при-
значений для студентів сільськогосподарських
закладів ІІ—ІV рівнів акредитації фахівців і спе-
ціалістів сільськогосподарського виробництва.
Цінність цієї роботи у тому, що автор роз-

криває широкі можливості використання у зем-
леробстві агротехнічних, хімічних і біологічних
методів для послаблення фітотоксичної дії за-
лишків персистентних препаратів залежно від
ґрунтово-кліматичних умов, біохімічних особли-
востей рослин і фізико-хімічних властивостей
гербіцидів.
Книга складається зі вступу та 7 розділів. У

розділі 1 викладено наукові основи гербології
— передумови екологічно безпечного застосу-
вання гербіцидів. Важливими є підрозділи, при-
свячені проблемам сучасної гербології та їх
вирішенню, причинам забур’яненості полів, по-
рогам шкодочинності в агрофітоценозах та про-
гнозуванню їхнього розвитку, обліку забур’яне-
ності агрофітоценозів, засміченості ґрунту на-
сінням бур’янів і вегетативними органами їх
розмноження, де розглядається актуальна і
потенційна забур’яненість, картування забур’я-
неності полів. Вдалою є оцінка фітосанітарно-
го стану агроценозів (фітосанітарна діагности-
ка), резистентності рослин до гербіцидів. У по-
сібнику 168 кольорових зображень різних родин
бур’янів.
Інтегрованій системі заходів регулювання

забур’яненості агрофітоценозів присвячено роз-
діл 2. Акцентовано увагу на методах регулю-
вання чисельності бур’янів в агрофітоценозах,
зокрема профілактичних заходах, винищуваль-
них агротехнічних, перспективних біологічних,
у тому числі за умов точного землеробства,
регулювання чисельності бур’янів на осушених
землях і за умов зрошення.
У 3 розділі розкрито хімічний метод регулю-

РОЗКРИТТЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОСНОВ
ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ

вання забур’яненості агрофітоценозів. Аналіз
основ стандартизації та оцінку якості застосу-
вання гербіцидів у агрофітоценозах пред-
ставлено у 4 розділі. Основне призначення гер-
біцидів — зниження шкідливої дії на культурні
рослини і повніша реалізація потенційної про-
дуктивності польових культур, підсумком чого
є збільшення урожаю та поліпшення його то-
варної якості.
У наступному розділі йдеться про систему

машин для внесення гербіцидів. Розділ 6 при-
свячено застосуванню гербіцидів у агрофітоце-
нозах, наведено норми, строки та способи за-
стосування гербіцидів у посівах сільськогоспо-
дарських культур та інших угіддях, землях
сільськогосподарського використання. Зокрема
на зернових, зернобобових овочевих культу-
рах, коренеплідних, бульбоплідних, баштанних,
олійних та ефіроолійних культурах, лікарських
рослинах, прядивних, кормових, наркотичних
культурах і хмелі, сінокосах і пасовищах, пло-
дових насадженнях та виноградниках, парах,
меліоративних системах, у лісовому госпо-
дарстві, а також на землях несільськогоспо-
дарського використання.
В останньому розділі запропоновано шляхи

створення екологічних умов та дотримання ви-
мог до застосування гербіцидів. Передбачено
санітарні правила і вимоги під час транспорту-
вання, зберігання та застосування гербіцидів та
санітарно-гігієнічні правила і техніка безпеки під
час їх зберігання та застосування.
Таким чином переконливо розкрито науково-

теоретичні і практичні основи екологічно без-
печного контролювання забур’яненості агро-
фітоценозів, доведено широкі організаційні
можливості використання і регулювання у зем-
леробстві агротехнічних, хімічних і біологічних
методів для послаблення фітотоксичної дії за-
лишків перспективних препаратів.

П.І. Бойко,
доктор сільськогосподарських наук

Н.П. Коваленко,
кандидат сільськогосподарських наук
ННЦ «Інститут землеробства УААН»
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ЮВІЛЕЇ

6 серпня 2010 р. виповнилося 60 років від дня
народження доктора економічних наук, професо-
ра, академіка Української академії аграрних наук,
заступника Голови Правлінн банку «Аркада» Пав-
ла Івановича Гайдуцького.
Народився П.І. Гайдуцький у с. Берем’яни Бу-

чацького району Тернопільської області. Після
закінчення Тернопільського фінансово-економіч-
ного інституту працював бухгалтером колгоспу
ім. Щорса Бучацького району, головним еконо-
містом Теребовлянського райсільгоспуправління
Тернопільської області, старшим ревізором, на-
чальником відділу, заступником начальника Кон-
трольно-ревізійного управління Міністерства сіль-
ського господарства.
Тривалий час (1986–1994) Павло Іванович

займався науково-педагогічною діяльністю: заві-
дувач кафедрою, проректор Республіканської
вищої школи управління АПК, академік-секретар
відділення економіки Української академії аграр-
них наук. У 1993–1994 рр. був завідувачем від-
ділу фінансової політики в Адміністрації Прези-
дента України та відділом економічних реформ
Кабінету Міністрів України. У січні 1995 р. призна-
чений Головою Держкомзему, а в серпні очолив
Міністерство сільського господарства і продо-
вольства України. З липня 1996 р. — директор
недержавного аграрного інституту, з липня 1997 р.
— заступник Глави Адміністрації Президента Ук-
раїни, з травня 2005 р. — Радник Президента Ук-
раїни, з січня 2006 р. — керівник Головної служ-
би соціально-економічної політики Секретаріату
Президента України, з листопада 2006 р. — рад-
ник Прем’єр-міністра України.
Наукова робота Павла Івановича Гайдуцько-

го була спрямована на розв’язання проблем мак-
роекономіки, розвиток реального сектора еконо-
міки та запровадження в Україні іпотеки. Він є
одним із ідеологів, розробників теорії і організа-
торів практичного здійснення земельної та аграр-
ної реформи в Україні. За його безпосередньої

П.І. ГАЙДУЦЬКОМУ — 60

участі було підготовлено близько 300 законопро-
ектів та нормативних актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств
з питань організаційно-правового забезпечення
економічного і соціального розвитку країни, зе-
мельної та аграрної реформ.
П.І. Гайдуцький — співавтор послань до Пре-

зидента України, Верховної Ради України та ук-
раїнського народу, організатор видання (6 ви-
пусків) «Україна за роки незалежності» (1998–
2005 рр.), один із авторів монографій –
«Інвестиційний клімат України», «Інвестиційний
розвиток України», «Іноземні інвестиції в Україні»,
«Розвиток підприємництва в Україні», «Аграрна
реформа в Україні», є розробником комплексної
оцінки економічного та соціального розвитку га-
лузей і регіонів України, методики моніторингу
залучення іноземних інвестицій (до міст і райо-
нів), а також ринкової трансформації економіки
України, наближеної до європейських стандартів.
За результатами наукових досліджень ака-

демік П.І. Гайдуцький опублікував самостійно та
у співавторстві понад 500 наукових праць, у тому
числі 50 монографій, навчальних посібників, книг
і брошур, а також близько 100 методичних реко-
мендацій, був науковим керівником 11 кандидатів
економічних наук, консультантом трьох докто-
рантів.
П.І. Гайдуцький — Лауреат премії ім. М. Туган-

Барановського (1994). Заслужений діяч науки і
техніки України (1998). Нагороджений орденом
«За заслуги» III (2000), II (2002) і І (2004) ступенів,
державний службовець І рангу, член Міжнарод-
ної організації економістів-аграрників, редакцій-
них колегій низки провідних журналів і видань
України.
Щиро бажаємо Павлу Івановичу міцного здо-

ров’я, творчої наснаги, довгих років плідної праці
та сімейного благополуччя.

Президія
Української академії аграрних наук
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Відомому українському вченому-ґрунтознав-
цю, доктору сільськогосподарських наук, про-
фесору, головному науковому співробітнику 
ННЦ «інститут ґрунтознавства та агрохімії імені  
О.Н. Соколовського» Миколі Івановичу Полупану 
виповнилося 75 років.

Народився М.І. Полупан 1 серпня 1935 р. 
у м. Красний Лиман Донецької області. Вищу 
освіту за спеціальністю учений агроном, агро-
хімік-ґрунтознавець здобув у Харківському сіль-
ськогосподарському інституті ім. В.В. Докуча-
єва в 1958 р. (нині Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. Докучаєва). Вся 
трудова діяльність Миколи Івановича пов’язана 
з дослідженням ґрунтового покриву — головного 
ресурсу сільськогосподарського виробництва.  
У 1958–1961 рр. М.І. Полупан — ґрунтозна-
вець-картограф великомасштабного обстежен-
ня ґрунтів Донецької області експедиції № 2,  
з 1961 р. працює в Інституті ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О.Н. Соколовського, де пройшов 
усі ступені наукових посад: молодший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник, за-
відувач лабораторії ґрунтового покриву і карто-
графії ґрунтів, завідувач відділу ґрунтознавства, 
головний науковий співробітник.

У 1968 р. М.І. Полупан захистив кандидатську 
дисертацію, 1986 р. — докторську, 1997 р. отри-
мав звання професора.

Упродовж 1964–1966 і 1970–1971 рр. він пра-
цював у Республіці Куба консультантом уряду 
з питань ґрунтово-меліоративних досліджень і 
викладачем ґрунтознавства в Гаванському уні-
верситеті.

Пріоритетні напрями наукової діяльності Ми-
коли Івановича — це параметричні функціональ-
но-екологічні закономірності ґрунтоутворення, 
його географія і еволюція в умовах різного ан-
тропогенного використання земель, класифіка-
ція і діагностика ґрунтів на кількісній основі, їх 
родючість та раціональне використання.

Установлені М.І. Полупаном закономірності 
формування параметрів водного, карбонатно-
го, сольового режимів, гумусонакопичення та 
солонцевого, глейового, осолоділого, підзолис-
того, буроземного процесів ґрунтоутворення, 
їхній вплив на кількісні показники морфолого-ге-
нетичних властивостей ґрунтів та їх родючість є 
науковою основою прогнозу еволюції ґрунтового 
покриву України в умовах різного антропогенно-
го навантаження.

М.І. Полупан довів, що ґрунти як природні тіла 
є функцією екологічних умов їх формування, що 
зумовлює параметричну адекватність між типом 
ґрунтоутворення через властивості ґрунтів та 
природними факторами.

Серед факторів установлено пріоритетність 
вологозабезпечення через ГТКV—IX (гідротерміч-
ний коефіцієнт Селянинова за травень–вере-
сень), кількість опадів за листопад–березень та 
їхнє засвоєння як ресурсу природи й енергетики 
ґрунтоутворення. Він обґрунтував дуже важливе 
фундаментальне положення ґрунтознавства, 
що в ґрунті як системі всі властивості взаємо-
пов’язані, а їхні параметри визначаються типом 
ґрунтоутворення.

Це дало змогу визначити пріоритетні власти-
вості ґрунтів, які діагностують тип ґрунтоутворен-
ня та їх родючість.

М.І. Полупан установив, що пріоритетним по-
казником ґрунтоутворення як екологічно детер-
мінованої функції клімату, літогранулометрії, 
маси та характеру рослинності, а також інших 
факторів є гумус. Він — інтегральний результат 
трансформації решток виключно трав’янистої 
рослинності і типолого-ґрунтової та екологічної 
пам’яті через особливості органопрофілю. На цій 
основі вчений розробив систему кількісної діа-
гностики типу ґрунтоутворення через коефіцієнт 
профільного накопичення гумусу і його екології 
через коефіцієнт відносного накопичення гумусу 
в шарі ґрунту 0–30 см.

М.І. ПОЛУПАНУ — 75
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М.І. Полупан — автор теорії схилового ґрун-
тоутворення як функції перерозподілу і скидання 
вологи через систему мікрознижень — папіля-
рів стоку. Впорядкований природою ксеромор- 
фізм зумовив адекватне формування укороченої 
потужності профілю ґрунту порівняно з плато.  
У зв’язку з цим пріоритет у формуванні коротко-
профільних схилових ґрунтів належить ксеро-
морфізму, а ерозійні процеси мають підпоряд-
коване значення і проходять у днищах папілярів 
стоку як природних маршрутів руху вод поверх-
невого стоку.

Уперше в світі вченим обґрунтовано природ-
ний механізм захисту схилових ґрунтів від вод- 
ної ерозії у вигляді системи папілярів стоку як 
апарату розосередженого формування і скидан-
ня вод поверхневого стоку. Він є невід’ємним 
атрибутом схилів, тому його необхідно врахо-
вувати при розміщенні елементів польової інф-
раструктури, щоб забезпечити природне функ-
ціонування цього механізму та не допускати 
концентрації стоку як інтенсифікатора ерозії.

М.І. Полупан довів, що родючість ґрунту як 
природно-антропогенна його властивість функ- 
ціонально зумовлюється екологічними факто-
рами ґрунтоутворення та комплексом антропо-
генних заходів через високу культуру землероб-
ства, яка забезпечує повною мірою реалізацію 
природного потенціалу ґрунту, що знаходить 
параметричне відображення у формуванні ви-
значеної біомаси (урожаю). Ним доведено не-
можливість об’єктивно її визначити в ґрунтах 
різної генетичної природи лише на базі їхніх 
властивостей через неадекватність відображен-
ня ними факторів продуктивної здатності. Оцінка 
родючості реально можлива й коректна тільки 
на основі використання урожайних даних через 
розроблений автором показник — ґрунтовий аг- 
ропотенціал конкретних сільськогосподарських 
культур. Ученим розроблено новаторську систе-
му визначення родючості ґрунтів. Їх ресурсний 
потенціал якнайкраще відображає 2-рівнева  
система оцінки на основі природних факторів —  
агроґрунтового потенціалу природної родючості 
та застосування матеріальних засобів у вигляді 
оптимальних доз добрив і заходів агрономічної 
спрямованості — агроґрунтовий потенціал ефек-
тивної родючості.

М.І. Полупан — керівник і головний викона-
вець робіт з визначення оцінки продуктивності 
ґрунтів України на базі агропотенціалів природ-
ної та ефективної родючості, виражених у ц/га і 
балах в аспекті основних сільськогосподарських 
культур. Установлено просторовий ресурсний 
потенціал основних сільськогосподарських куль-
тур ґрунтового покриву України.

М.І. Полупан — автор генетичної еколого-
субстантивної класифікації ґрунтів України як 
параметричної системи їх функціонального роз- 
поділення на базі адекватності між важливими 
показниками властивостей і критеріями умов  
формування у розрізі 6-ти таксономічних оди-
ниць в ієрархічному підпорядкуванні. Вона ві- 

дображає інформацію о генетичних та агрови-
робничих ресурсах розподілених тіл, що є осно-
вою охорони, підвищення родючості і раціональ-
ного використання ґрунтів.

Адекватність генезису й властивостей ґрунтів 
умовам їх формування відображено в розробле-
ному Миколою Івановичем ґрунтово-екологічно-
му районуванні земельних ресурсів, яке не має 
аналогів у світі. Воно відображає структурну, 
ієрархічно підпорядкувану 6-рівневу організацію 
педосфери, кожен рівень якої параметрично 
характеризує екологічну сприятливість терито-
рій для ґрунтоутворення і функціонування агро-
ценозів.

М.І. Полупаном уперше встановлено природ-
ний рівень фосфору в ґрунтах України як гене-
тичного індикатора їх природи відповідно до 
участі трав’янистої рослинності в їх формуванні 
та доступності рухомого фосфору. Розкрито біо-
гідротермічний механізм формування різнома-
ніття опідзолених ґрунтів.

Ученим створено ряд ґрунтових карт України 
та окремих регіонів на нових принципах з ви-
користанням генетичної еколого-субстантивної 
класифікації ґрунтів. На них відображено еко-
логічні ресурси їх формування та нормативну 
продуктивність у вигляді агроґрунтових потен-
ціалів природної і ефективної родючості щодо 
основних сільськогосподарських культур.

Учений опублікував 279 наукових праць, у 
тому числі 15 книг. Під його науковим керів-
ництвом підготовлено 4 кандидати і 1 доктор 
наук.

Микола Іванович — почесний член Централь-
ної Ради Українського товариства ґрунтознавців 
та агрохіміків, де очолює комісію з питань ге-
незису, географії та класифікації ґрунтів; член 
редколегії журналу «Агрохімія і ґрунтознавство»; 
член Спецрад із захисту дисертацій, Вчених рад 
Національного наукового центру «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» 
і Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України.

За трудові і наукові здобутки вчений отримав 
урядові нагороди, премію УААН «За видатні 
досягнення в аграрній науці» 2005 року, був 
нагороджений ювілейною пам’ятною медаллю  
ім. В.В. Докучаєва.

Микола Іванович Полупан присвятив пробле-
мам ґрунтознавчої науки все життя. Його праці 
відзначаються оригінальністю і логічністю, но-
визною підходів, широтою поглядів і прагненням 
свої наукові розробки довести до практичного 
застосування.

Щиро вітаємо ювіляра, зичимо йому міцно-
го здоров’я, довгих років творчого натхнення, 
втілення у життя наукових здобутків, сімейного 
благополуччя і здійснення усіх задумів.

Відділення землеробства, меліорації  
та агроекології УААН

ННЦ «Інститут ґрунтознавства  
та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»
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